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Reforma be pabaigos: konfliktai dėl verslo
nuomojamos žemės stabdo plėtrą
Ši problema svarstyta Kauno PPA rūmų
taryboje, prezidiume, o apibendrinus problemą, buvo inicijuotas rūmų asociacijos
raštas Seimui, Vyriausybei, ministerijoms.
Atsakymą gavome tik iš Žemės ūkio ministerijos. Todėl pakartotinai vėl kreiptasi į
Vyriausybę, siūlant surengti verslo atstovų
susitikimą su atsakingais valdžios pareigūnais, kad būtų atsakyta į principinį klausimą – kada bus užbaigta ilgalaikė reforma.

Yra atvejų, kai žemė savininkui grąžinama įmonės teritorijoje arba tarp jos pastatų

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
2014 m. pabaigoje Kauno PPA rūmų
iniciatyva Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmų asociacija atkreipė Vyriausybės ir Seimo dėmesį į vis nukeliamą

valdžios įsipareigojimą užbaigti daugiau
kaip 20 metų trunkančią žemės reformą,
kurios įkaitu tapo ir verslas. Šiuo metu
Lietuvoje yra apie 10 tūkstančių konfliktų tarp verslo subjektų, nuomojančių ar
išsipirkusių valstybinės žemės sklypus,
ir piliečių, pretenduojančių į nuosavybės
teisių į žemės sklypus atkūrimą natūra.

Verslo moterys rinkosi Kaune
Vaida Kriščiūnaitė,
Kauno verslo moterų
tinklo koordinatorė
Vasario 20-21 d. Kaune vyko visuotinis
Verslo moterų tinklo susitikimas. Jo tema –
„Susipažinkime artimiau – Kaunas“.
Tradiciniai verslo moterų susitikimai
vyksta nuo 2012 m. Pagrindinis jų tikslas – susipažinti tarpusavyje, padiskutuoti
aktualiomis temomis, dalintis gerąja patirtimi, užmegzti verslo ryšius ar tiesiog
linksmai paleisti laiką. Visuotiniai susitikimai jau vyko Trakuose, Panevėžyje, Druskininkuose, Palangoje, o šiemet susitikimą
organizavo Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmuose veikiančio Kauno verslo
moterų tinklo narės.
Vieną vasario penktadienio vakarą
AB „Stumbras“ muziejuje susitiko daugiau nei keturios dešimtys verslininkių
iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos
regionų. Pradžioje moterys susipažino su
viena seniausių Kaune veikiančių įmonių.
Gamyklos istoriją, kuri yra skaičiuojama
nuo 1904 m., pristatė gidė Aida Čepienė,
o ekskursiją po įmonę ir gėrimų degustaciją pravedė Vidmantė Mickevičienė.
Vakaras buvo labai nuotaikingas ir informatyvus. Vėliau moterys lankė „Saulėja
SPA“ pirtį, kurioje laukė žinomo pirtininko Antano Bagdono programa.
Verslo aplinkos
aktualijos | 3 psl.

Šeštadienio rytą visos renginio dalyvės buvo suskirstytos į tris grupes ir
išlydėtos į ekskursiją su gidėmis po Kauną. Verslininkės artimiau susipažino su
Kaunu, jo istorija ir dabartimi bei aplankė įžymiausias Kauno vietas. Paskutine
ekskursijos stotele tapo Lietuvos Istorinė
prezidentūra, kurioje renginio dalyves pasitiko dr. Ingrida Jakubavičienė, knygos
„Seserys Sofija Smetonienė ir Jadvyga
Tūbelienė“ autorė. Ji moterims papasakojo apie laikinosios sostinės inteligentiją.

ŽŪM problemos nemato
Žemės ūkio viceministro Albino Ežerskio rašte informuojama, kad vadovaujantis
Konstitucinio Teismo ir kitų teisės aktų
nuostatomis bei teismų praktika, „paprastai žemės nuoma yra nutraukiama tik dėl
tų plotų, kurie yra apleisti, nenaudojami,
nebūtini norint užtikrinti tinkamą esamų
statinių ar įrenginių eksploataciją, t.y. tokia
žemė, kurioje nevykdoma efektyvi veikla
ir kuri nėra racionaliai naudojama“. Atkreipiamas dėmesys, kad tuo atveju, kai yra
nustatoma, jog statiniui ar įrenginiui eksploatuoti naudojamas ne visas valstybinės
Paskutinis renginio akcentas buvo
šventinis vakaras viešbučio „Park Inn“
Alfa salėje. Vakarą pradėjo Kauno verslo
moterų tinklo pirmininkė Fausta Puzanovienė, kuri pasidžiaugė tokiu gražiu ir
gausiu verslo moterų tinklo būriu Kaune
bei pakvietė sveikinimo žodį tarti Kauno
verslo moterų tinklo garbės narę, Birštono
merę Nijolę Dirginčienę.
Po merės kalbos viso Verslo moterų
tinklo Lietuvoje prezidentė Dalia FoigtNorvaišienė paminėjo svarbiausius metų
tinklo pasiekimus, pasidžiaugė verslo moterų konferencija, kuri buvo organizuojama kartu su LR Ūkio ministerija, ir palinkėjo gerų ir prasmingų pasiekimų.

žemės sklypas, o jo dalis, žemės nuomos
sutartis nutraukiama ar pakeičiama šalių
susitarimu tik dėl to nuomojamo žemės
ploto, kuris nustatytas kaip nenaudojamas.
Daroma išvada, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai nesudaro esminių kliūčių verslo plėtrai.
Mišku ar sklypu šalia įmonės?
Šiuo metu nuosavybės teisės atkurtos į
99,38 proc. ploto, nurodyto piliečių prašymuose, kaimo vietovėse, ir 85,74 proc. ploto, nurodyto piliečių prašymuose, miestų teritorijose. Tad mieste problema dar išlieka.
Nuo 2014 m. lapkričio piliečiams už
miestų teritorijoje esančią valstybės išperkamą žemę gali būti atlyginta lygiaverčiu
mišku kaimo vietovėse. Ar verta tikėtis,
kad verslui dėl to bus lengviau?
Ar savininkams bus „iškirptas“ sklypo gabalas prie verslo įmonės, ar bus pasiūlyta atsiimti mišku, tai jau priklauso
nuo vietinių žemėtvarkininkų valios. Kitas klausimas – ar savininkai sutiks vietoje sklypo mieste imti mišką? Juk galima
palyginti lengvai pasipelnyti, paskui siūlant verslui nusipirkti prie įmonės „iškirptą“ sklypą, kuris reikalingas plėtrai.
Verslo bendruomenė neprašo valdžios
institucijų nagrinėti konkrečių atvejų, o
laukia atsakymo, kada bus užbaigta žemės reforma?
Nukelta į 2 psl.
Alma Ziziliauskienė iš Vilniaus moterų
tinklo trumpai pristatė, kaip sekasi įgyvendinti tinklo metų misiją „Šiandien studentas – rytoj verslininkas“, paragindama ir kitų
regionų nares prisidėti prie jos įgyvendinimo.
Lietuvos Verslo moterų tinklo įkūrėja
Asta Šileikienė pasidžiaugė, kad tinklas
gyvuoja ir klesti, padėkojo Prekybos, pramonės ir amatų rūmams už palaikymą ir
paramą įgyvendinant tinklo idėją bei palinkėjo nepamiršti svarbiausių tinklo tikslo – ne tik gauti, bet ir duoti.
Po oficialiosios dalies verslo moterys
tikrino savo žinias apie Kauną „protų mūšyje“, kurį pravedė istorikas Jonas Palys.
Nukelta į 2 psl.

Daugiau kaip keturios dešimtys verslininkių Kaune praleido turiningą savaitgalį

Rūmų klubas „Modus“
centre | 4 psl.

Narių sukaktys | 6 psl.

Klubų naujienos | 9 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

Antras ratas
Kadangi atsakymo į šį klausimą nėra,
rūmų asociacija pakartotinai kreipėsi į
Vyriausybės vadovą Algirdą Butkevičių,
o Kauno PPA rūmai – į Vyriausybės kanceliariją, kad būtų surengtas susitikimasapskritojo stalo diskusija Kaune.
Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis Ministro Pirmininko pavedimo
raštą persiuntė Žemės ūkio ministerijai ir
Nacionalinei žemės tarnybai. Numatoma,
kad susitikimas dėl žemės reformos pro-

blemų vyks rūmuose kovo pabaigoje.
Tad valstybinėse institucijose sukame
jau antrą biurokratijos ratą.
Vyriausybės įsipareigojimas nukeliamas
Praėjusių metų pabaigoje parengtame
rašte buvo pabrėžiama, kad nepasitikėjimą valstybe kelia tai, kad žemės sklypai,
jų suformavimo dokumentai, su kurių
rengimu verslo subjektai, šiuo metu valdantys pastatus sklypuose, dažnai neturi
jokių sąsajų, pastoviai revizuojami, nu-

Seimo apdovanojimas –
Vytautui Šileikiui

Vytautas Šileikis

Seimo apdovanojimai už indėlį atkuriant nepriklausomybę ir valstybės stiprinimą šiemet skirti ir JAV, ir vietos atstovams bei tarnautojams.
Apdovanojimas už verslo plėtrą regionuose kovo 11-ąją Seime iškilmingai
įteiktas ir Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų generaliniam direktoriui Vytautui Šileikiui.
Seimo valdyba specialų apdovanojimą už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą
visuomenės gerovei įsteigė pernai. Pilko
skaidraus stiklo stačiakampį su Seimo logotipu tas pats asmuo galės gauti tik vieną
kartą. Per metus gali būti skiriama ne dau-

traukiamos nuomos sutartys, kurios pasirašytos keliasdešimčiai ar devyniasdešimt
devyniems metams, arba mažinami žemės sklypai dėl to, kad į juos pretenduoja
buvę žemės savininkai.
Vyriausybė dar 2004–2008 m. programoje numatė iki 2007 m. gruodžio 31
dienos baigti grąžinti žemę ir kitą išlikusį nekilnojamąjį turtą, į kurį atkuriamos
nuosavybės teisės. Dėl neaiškių priežasčių šis Vyriausybės įsipareigojimas nebuvo įvykdytas, jis vėl nukeltas į 2014–2016
metų Vyriausybės programą.
giau kaip 30 apdovanojimų.
Už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės
nepriklausomybę šiemet apdovanoti JAV
senatorius Dickas Durbinas ir lietuvių kilmės Kongreso narys Johnas Shimkus.
Už ilgametį lietuvybės puoselėjimą
ir ryškų asmeninį indėlį į Lietuvos diplomatiją apdovanotas diplomatinę karjerą
baigęs Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataras, buvęs ambasadorius Ukrainoje
Petras Vaitiekūnas.
Seimo valdybos sprendimu, taip pat
apdovanojimai skirti smuikininkui Vilhelmui Čepinskiui, architektui ir roko
grupės„Antis“ lyderiui, aktyviam Sąjūdžio veikėjui Algirdui Kaušpėdui, Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentui Vladui Garastui.
Už ypatingus nuopelnus, nuoseklią ir
profesionalią veiklą atkuriant ir įtvirtinant
Lietuvos nepriklausomybę apdovanojimas skirtas buvusiam Lietuvos kariuomenės vadui Jonui Algirdui Kronkaičiui, taip
pat bus apdovanota ir pirmoji premjerė at-

Iš vasario
kronikos

Vasario mėnesį tiek Kaune, tiek Prienuose ir Jonavoje buvo surengti verslininkų debatai su kandidatais į savivaldybių
merus. Rūmų iniciatyva verslo žmonės
turėjo galimybę „akis į akį“ susitikti su
partijų ir visuomeninių komitetų lyderiais, išsiaiškinti jų kompetenciją ir požiūrį į verslą ir bendradarbiavimą. Šiuose
susitikimuose dalyvavo daugiau kaip 200
žmonių.
Rūmų vadovai Kaune priėmė Prancūzijos ambasadorę Lietuvoje Maryse
Eveline Berniau, Prancūzijos ambasados
Lietuvoje ekonomikos patarėją Christian
Levon, Lietuvos-Prancūzijos prekybos
rūmų presidentą Alexander Husty ir juos
lydinčius asmenis; taip pat susitiko su ministru patarėju, Lenkijos Respublikos ambasados Prekybos ir investicijų rėmimo
skyriaus vadovu Enryk Szymański ir kitais
atstovais. Abiejuose susitikimuose aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės.
Kauno m. savivaldybė rengia miesto
strateginį plėtros planą iki 2022 m. Verslo
grupės darbe dalyvauja rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis. Verslo
srities priemonių plane numatoma daug
pasiūlymų – nuo partnerystės principais
veikiančios struktūros sukūrimo (jau veikia šiais principais įsteigta Verslo taryba)
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Nebaigus žemės reformos, konfliktas
tarp verslo bendruomenės ir piliečių, turinčių teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą,
tik aštrės, verslo bendruomenė ne tik negalės vykdyti suplanuotų investicijų, kurti
darbo vietų, generuoti daugiau mokesčių
valstybei, bet ir patirs nuostolių dėl įšaldytų investicijų, negautų pajamų, teisminių išlaidų, negalės tinkamai vykdyti įsipareigojimų partneriams ir valstybei. Todėl atsižvelgdami į susidariusią situaciją,
rūmai prašo inicijuoti teisės aktų pakeitimus ir kuo skubiau baigti žemės reformą.
Šis kreipimasis buvo išsiųstas Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui,
Seimo Pirmininko pirmajam pavaduotojui Vydui Gedvilui, žemės ūkio ministrei
Virginijai Baltraitienei, Seimo Aplinkos
apsaugos komitetui bei Seimo Ekonomikos komitetui.
kūrus nepriklausomybę Kazimira Danutė
Prunskienė.
Apdovanotųjų sąraše – ir Lietuvos
radijo ir televizijos vadovas Audrius Siaurusevičius bei šios televizijos laidų vedėja
Rita Miliūtė.
Apdovanoti du Seimo darbuotojai: už
nuoseklią veiklą atkuriant nepriklausomybę bei ją stiprinant – Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja Angonita
Rupšytė, už ilgametį ir asmeninį indėlį
organizuojant Seimo tarptautinių ryšių
veiklą – kanceliarijos Tarptautinių ryšių
departamento direktoriaus pavaduotojas
Rimantas Stankevičius.
Už parlamentarizmo idėjos sklaidą ir
lituanistikos tradicijų puoselėjimą taip pat
apdovanotas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, buvęs Seimo
Ryšių su visuomene skyriaus vadovas Andrius Vaišnys.
RŽ inf.

Priimtas
rūmų Etikos
kodeksas

Lenkijos Respublikos ambasados Prekybos ir investicijų rėmimo skyriaus vadovas Enryk Szymański (centre) rūmuose aptarė
tolesnio bendradarbiavimo galimybes

iki miesto verslo aplinkos tyrimų, verslumą skatinančių renginių, duomenų bazės
sukūrimo investuotojams lietuvių ir užsienio kalbomis, paketo potencialiam investuotojui sukūrimo.
Per mėnesį Kaune, Marijampolėje ir
Prienuose surengta 12 seminarų, iš kurių
daugiausiai susidomėta šiais: „Naujos galimybės verslui“, „Viešųjų pirkimų organizavimas“, „GS1 tarptautiniai standartai
prekių ženklinimui ir duomenų kokybei:
naujovės ir galimybės“, „Verslo galimybės Prancūzijoje“, „ES struktūrinių fondų
parama verslui 2014-2020: finansavimo

kryptys, projektų atrankos kriterijai, įgyvendinimo subtilumai“. Iš viso seminaruose vasarį dalyvavo apie 200 žmonių.
Vasarį 18 užsienio įmonių susidomėjo
Lietuvos įmonių paskelbtais pasiūlymais
Enterprise Europe Network duomenų
bazėse, Europos Komisijai pateikti 6 Lietuvos įmonių interesai, atsakyta į 17 EEN
partnerių užklausų. Išduota beveik 300
prekių kilmės sertifikatų. Parengtos 192
asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotys, įvertinta 188 profesinio mokymo
įstaigų asmenų kvalifikacijos.
RŽ inf.

Į Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmus kreipėsi rūmų narys dėl neetiško
kito nario elgesio 2014 m. lapkričio 12 d.
Verslo vadovų klubo renginio metu.
Etikos ir taikinimo komisija išnagrinėjo pateiktą informaciją ir apklausė abi
suinteresuotas šalis.
Komisija nutarė šiuo atveju nepriimti
sprendimo dėl etikos pažeidimo ar nepažeidimo, nes rūmai neturėjo Etikos kodekso. Kartu komisija pasiūlė parengti ir
patvirtinti tokį dokumentą.
Vasario 3 d. rūmų tarybos posėdyje
buvo apsvarstytas ir patvirtintas Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų Etikos
kodeksas. Tai – vienas iš rūmų teisyno dokumentų, apibrėžiantis personalo, rūmų
narių elgesio normas, reglamentuojantis
tarpusavio santykius.
Visas Etikos kodeksas skelbiamas
chamber.lt svetainėje.
Etikos ir taikinimo komisija nutarė
informuoti visus rūmų klubus ir bendruomenę, kad rūmų renginių metu galima
naudoti tik nuasmenintą informaciją apie
kitus rūmų narius ar jų atstovus.
RŽ inf.
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Jei turite problemų dėl
administracinės naštos
Nuo 2014 m. pradžios prie Vyriausybės veikia Geresnio reguliavimo komisija. Į ją yra deleguotas rūmų kancleris
Andrius Verbyla.
Komisija parengė veiklos ataskaitą už
2014 m. Joje – daug išsamios informacijos apie verslo pateiktas administracines
kliūtis, siūlymus ir pasiektus rezultatus.
Ataskaita paskelbta chamber.lt svetainėje.
Kartu su komisijos ataskaita yra patalpinta teikimo forma. Ją reikia užpildyti, jei
turite pasiūlymų dėl administracinės naštos mažinimo.
Pasak A. Verbylos, komisija sprendžia
su administracinės naštos mažinimu susijusias problemas. Kreiptis į ją – tai tiesus ir
gana greitas kelias atkreipti atsakingų institucijų dėmesį ir tikėtis rimto svarstymo.
Tokiu būdu verslui atkrinta ilgo biurokratinio susirašinėjimo, formalaus atsirašinėjimo, vilkinimo ir panašių problemų.
„Verslas gali kreiptis dėl valstybinių
institucijų funkcijų dubliavimo, pertekli-

nių ataskaitinių duomenų pateikimo, dėl
įvairių administracinių ribojimų ir kt.“, –
sako A. Verbyla.
Iš komisijos ataskaitos
2014 m. vyko 6 komisijos posėdžiai,
komisijos posėdžiuose buvo pristatyti 49
administracinės naštos mažinimo ir verslo aplinkos gerinimo pasiūlymai. Komisija pritarė 29 pateiktiems pasiūlymams ir
suformulavo siūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms tobulinti galiojančius
reikalavimus. Siekiant visapusiškai išnagrinėti ūkio subjektams aktualius klausimus, problemoms nagrinėti į komisijos
posėdžius kviečiami susijusių valstybės
institucijų bei ūkio subjektų ir jų asociacijų atstovai.
2014 m. Komisija nagrinėjo ir formulavo siūlymus įvairiose srityse, pavyzdžiui, mokesčių administravimo ir
apskaitos, sveikatos apsaugos, aplinkos
apsaugos, muitinės procedūrų srityse,

elektroninių paslaugų teikimo tobulinimo
ir kitose srityse.
Pagal institucijų pateiktus duomenis
nustatyta:
• 7 institucijos administracinę naštą
sumažino (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų
ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Ūkio ministerija, Energetikos ministerija, Valstybinė geležinkelio
inspekcija prie Susisiekimo ministerijos,
Lietuvos statistikos departamentas);
• 6 institucijų administracinė našta liko nepakitusi (Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos, Žemės
ūkio ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Finansų ministerijos, Kultūros ministerijos, Teisingumo ministerijos);
• 4 institucijos sukūrė naują administracinę naštą (Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba, Sveikatos apsaugos
ministerija, Aplinkos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos);
• 18 institucijų ataskaitiniu laikotarpiu
administracinės naštos nevertino ir neteikė
Ataskaitų (Švietimo ir mokslo ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Užsienio

reikalų ministerija, Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnyba, Nacionalinė mokėjimo
agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Ryšių
reguliavimo tarnyba, Viešųjų pirkimų tarnyba, Konkurencijos taryba, Įmonių bankroto
valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie
Ūkio ministerijos, Muitinės departamentas
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė
darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie
Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė kelių
transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos).
Didžiausias pasiekimas – Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – Fondo valdyba) sumažino administracinę naštą 4.333.569,84 litais.
Vidaus reikalų ministerija administracinę naštą sumažino 2.086.193,21 litais.
Parengė A. J.

Reklamos įstatymo pataisomis
šalinami praktikoje
išryškėję trūkumai
Ūkio ministerija pateikė Reklamos įstatymo pataisas, kuriomis siekiama pagerinti
išorinės reklamos verslo aplinką ir pašalinti praktikoje išryškėjusius įstatymo trūkumus.
Apie juos buvo kalbama ir pernai surengtoje rūmų ir Kauno m. Savivaldybės administracijos vadovų apskritojo stalo diskusijoje.
Reklamos įstatymas papildomas patikslinta „iškabos“ sąvoka. Tai prie buveinės
pastato ar ant pastato sienos, langų, durų arba prekybos ir paslaugų teikimo vietoje
įrengiama speciali priemonė, ant kurios pateikiama pavadinimas, prekės ženklas ar
paslaugų pavadinimas (viešbutis, parduotuvė, kirpykla, automobilių remontas ir pan.).
Iškaba atskiriama nuo išorinės reklamos. Išorine reklama siūloma laikyti įvairias
specialias (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) pateikimo priemones, kurios yra ne
patalpose. Tačiau išorine reklama laikoma ir tokia, „kurios pateikimo priemonės yra
patalpoje, tačiau ji skirta stebėti ir yra matoma tik iš lauko pusės“.
Siūloma supaprastinti butų savininkų sutikimo procedūras dėl reklamos ant atskiro daugiabučio namo korpuso ir ant namo negyvenamosios paskirties pastatų (reikės
gauti tik tos dalies gyventojų sutikimą). Iškaboms ant išorinės sienos įrengti gyventojų
sutikimo nereikia, jei patalpos valdomos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais.
Pasiūlyta įstatymu nustatyti išorinės reklamos leidimų galiojimo terminus – iki 10
metų iškabai ir iki 5 metų išorinei reklamai. Įtvirtinamas leidimui gauti reikalingų dokumentų sąrašas ir ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų terminas leidimo išdavimui. Tiksliau
reglamentuojami iškabos ar išorinės reklamos pašalinimo klausimai.
Pataisos pateiktos Seimui priimti pavasario sesijoje, kuri prasideda kovą. Įstatymo,
jeigu jis bus laiku priimtas Seime, įsigaliojimas numatytas lapkričio 1 d.
Parengė A. J.

Labai daug praktinių problemų dėl išorinės reklamos buvo iškelta pernai vykusioje rūmų narių ir Kauno m. Savivaldybės administracijos atstovų diskusijoje

Reikalinga efektyvi akcininkų
duomenų kaupimo sistema
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija kreipėsi į Teisingumo
ministeriją dėl UAB akcininkų sąrašų
teikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui ir pasiūlė
būdus dėl šios sistemos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo.
Teisingumo viceministro Juliaus Pagojaus atsakyme teigiama, kad Akcinių
bendrovių įstatymas nustato pareigą juridiniams asmenims pateikti konkrečius
akcininkų duomenis, nenumatydamas galimų išimčių. Tiek Europos Tarybos, tiek
kitų organizacijų kriterijuose numatyta,
kad Lietuvoje turi veikti efektyvi juridinių asmenų dalyvių duomenų kaupimo
sistema, nesudaranti galimybių nuslėpti
lemiamą įtaką juridinio asmens valdymui
turinčių dalyvių. Atsižvelgiant į tai, nustatant išimtis siūlytina, kad akcininkų, kurių duomenų neįmanoma pateikti, bendra

akcijų suma neviršytų 5 proc. bendrovės
akcijų.
Teisingumo ministerijos atsakyme
pabrėžiama, kad klausimas galėtų būti
sprendžiamas iš esmės, išsprendžiant ir
kitas su UAB akcininkų nežinomais duomenimis susijusias problemas (pareiga
nuolat kviesti „nežinomus“ akcininkus į
visuotinius akcininkų susirinkimus, apskaityti ir saugoti tokių akcininkų dividendus ir kt.).
Atsižvelgiant į tai, kad akcininkai turi
ne tik teises, bet ir pareigas, akcininkams
ilgą laiką nevykdant pareigos pranešti jų
duomenis įmonei, turėtų kilti atitinkamos
pasekmės. Todėl siūlytina Ūkio ministerijai inicijuoti kompleksinius įstatymo
pakeitimus, tokiu būdu išsprendžiant su
„nežinomais“ akcininkais susijusias problemas.
RŽ inf.
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„Modus“ centras: geras
amatas – oraus gyvenimo
pamatas
Audronė Jankuvienė
Kas dažnai lankosi Kauno „Akropolyje“, yra pastebėjęs greta Gedimino g.
įėjimo prigludusį nepriekaištingai rekonstruotą, per kelerius metus iš ganėtinai apgriuvusių patalpų gražuoliu virtusį pastatą. Kaip paaiškėjo tradicinio Rūmų klubo
susitikimo metu, labai retas žinojo, kas
veikia šiame antram gyvenimui prikeltame name.
Tai – išskirtinis, moderniausias Baltijos šalyse grožio paslaugų sektorinis
praktinio mokymo centras „Modus“, duris atvėręs praėjusių metų gegužę.
Vos įėjus stebina jauki ir netgi prabangi aplinka, subtilus interjeras, meniški jo
akcentai. Nemažai puošiančių elementų
sukurta paties centro mokytojų ir mokinių.
„Modus“ įkūrėjas – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, viena
didžiausių Lietuvoje profesinio mokymo
įstaigų.
„Išvertus iš lotynų kalbos „modus“
reiškia „dermė“. Žmoguje turi būti der-

mė – ne tik sveikas fizinis kūnas, gera
sveikata, bet ir dvasia. Ši dermė – mūsų
siekiamybė“, – sako dr. KMPMC direktorė Laimutė Anužienė.
Į naujojo mokymo centro statybą,
pastatų rekonstrukciją ir įrangos įsigijimą
investuota 16 milijonų litų.
„Įsigijome naujausią įrangą, tačiau
mūsų tikslas yra ne pelnas, o mokymasis
ir mokymas. Norime parengti išskirtinius,
aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurie
atitiktų reikliausių darbdavių poreikius.
Labai daug dėmesio skiriame vertybinėms mokinių nuostatoms ”, – susitikusi
su rūmų nariais pabrėžė KMPMC direktorė dr. Laimutė Anužienė.
Naujajame centre kirpimo, grožio ir
susijusių paslaugų sektoriaus specialistai rengiami pagal 8 mokymo programų
modulius: kirpimo, kosmetikos, siuvimo,
išvaizdos dizaino, drabužių priežiūros,
aplinkos dizaino, dailiųjų amatų, klientų
aptarnavimo. Mokymo kabinetuose –
nauja, moderni įranga, kuria tikriausiai
galėtų pasigirti labai retas iš grožio paslaugas teikiančių salonų.

Moderniausio Baltijos šalyse „Modus“ įkūrėjas – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
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Klube pasveikinti nauji nariai

Dirbti šiame centre atrinkti labiausiai
motyvuoti mokiniai. Vienas meistras dirba su ne daugiau kaip dviem mokiniais.
Centre teikiamos ir SPA, floristikos,
įvaizdžio dizaino, kitos paslaugos, pavyzdžiui, skalbinių priežiūra, rūbų valymas.
Tam skirta „žalioji linija“, kurioje – moderniausia įranga iš Italijos, Vokietijos. Po
tokio valymo nelieka nuosėdų, cheminių
medžiagų, o tai labai svarbu alergiškiems
ir kokybės ieškantiems žmonėms.
Nuo 2000 m. centras įgyvendino įvairių projektų už 60 mln. Lt, o į stažuotes
užsienyje išvyko 157 mokytojai, 1743
mokiniai.
Centro mokinių skaičius per 10 metų
padidėjo nuo 681 iki 3205. Beje, centre
mokosi ne tik jaunuoliai, bet ir aukštąjį išsilavinimą turintys žmonės, panorę keisti
profesiją, įgyti kitą kvalifikaciją, taip pat

Darbo biržoje registruoti bedarbiai. Pavyzdžiui, floristikos šiuo metu mokosi ir
penkiasdešimtmetė moteris. 96 proc. baigusiųjų moksleivių sėkmingai įsidarbina.
Geras amatas jiems tampa oraus gyvenimo pamatu.
Šis išskirtinis ir šiuolaikiškas mokymo centras neabejotinai pagerino profesinio rengimo įvaizdį.
Ilgametė centro vadovė dr. Laimutė
Anužienė pernai buvo nominuota „Metų
kaunietės“ rinkimuose. Šiemet centrui
įteiktas Kauno PPA rūmų „Geriausios metų
profesinio mokymo institucijos 2014“ apdovanojimas.
Šio susitikimo metu buvo pasveikinti
nauji rūmų nariai. Tai UAB „Skaitmeninis amžius“, UAB „Laiminga dovana“ ir
advokatų profesinė bendrija „Viliušis ir
Astromskis“.
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Verslo moterys rinkosi Kaune
Atkelta iš 1 psl.

Moterys turėjo panaudoti ne tik istorines,
bet ir muzikines bei kartografines žinias.
Laimėjusios komandos apdovanotos renginio rėmėjų prizais.
Dar viena didelė vakaro intriga buvo
„Mis“ rinkimai. Kvietime į renginį nurodytas aprangos kodas – kaunietė – sukėlė
daug diskusijų. Kaip atrodo kaunietė? Ar
tai tarpukario dama, ar šių dienų „kavenska“? Atvykusios į renginį moterys įrodė,
kad kaunietė – tai graži ir savimi pasitikinti moteris. Renginio dalyvės balsavo,
ir „Mis“ titulas atiteko Aldonai Kabokienei iš Vilniaus. Jai įteiktas „Lexus Kaunas“ prizas – savaitgalis su Lexus. Pirmąja vicemis buvo išrinkta Olga Grigienė iš

Kauno, o antrąja Živilė Vaitkūnienė, taip
pat iš Kauno.
Vakaras buvo kupinas muzikos, moterų bendravimo, naujų pažinčių, idėjų

„Darbo žvaigždės“ medalis
įteiktas V. Damalakui

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų garbės ženklu – „Darbo žvaigždės“ medaliu apdovanotas nusipelnęs
profesijos lyderis, UAB „Omniteksas“
įkūrėjas ir akcininkas Vydas Damalakas.
Bendrovės apyvarta sudaro 14 mln.
eurų, produkcija eksportuojama į Švediją,
Vokietiją, Norvegiją, Šveicariją, Suomiją
ir kitas šalis. Kasmet įmonė valstybės biudžetui sumoka 1,2 mln. eurų mokesčių,
išlaiko 288 darbo vietas ir kasmet sukuria
30-40 naujų.
Vydas Damalakas daug dėmesio skiria
gamybos inovacijoms, plėtrai, moderniza-

vimui, procesų atnaujinimui. Pagrindinė
jo veikla – ne tik asortimėnto vystymas,
bet ir darbuotojų ugdymas, motyvavimas,
naujos kartos tekstilininkų ir specialistų
mokymas. Aktyviai dalyvauja Lietuvos
aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos
veikloje, daug nuveikęs užimtumo sektoriuje, taip pat nuolat remia labdaros ir paramos projektus.
Jubiliejinės sukakties proga apdovanojimą V. Damalakui įteikė rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis
direktorius Vytautas Šileikis.
RŽ inf.

ateities veikloms, juoko ir gerų emocijų.
Kauno verslo moterų tinklas dėkoja
renginio rėmėjams – UAB „Autotoja“,
UAB „Linolitas“, UAB „Serfas“, UAB
„Tuvlita“, UAB „Metga“, UAB „Kauno
energetikos remontas“.
Renginio partneriams – Nordea ban-

ko Lietuvos filialui, „Saulėjai SPA“, dizainerei Ingai Kličienei, UAB „Barker
home“, UAB „Diremta“, UAB „Ergolain
projektai“, Kauno technologijos universitetui, restoranui „Birštono Kurhauzas“, J.
Gulbinienės įmonei, UAB „Vynėja“.
Renginio automobilis – Lexus Kaunas.

Verslo moterų tinklo visuotinio susitikimo akimirkos

Darbo stažas toje pačioje
įmonėje – 55 metai
Dvi AB „Kauno Baltija“ darbuotojos:
ekonomikos direktorė Genovaitė Petraitienė ir įmonės vyriausioji dispečerė Rimantė Pilipavičienė – apdovanotos Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
„Darbo žvaigždės“ medaliais.
Abiejų apdovanotų „Kauno Baltijos“
darbuotojų darbo stažas įspūdingas –

Genovaitė Petraitienė

G. Petraitienė įmonėje dirba jau 55 metus, R. Pilipavičienė – 51. Tačiau šiam
apdovanojimui pelnyti neužtenka tik ilgų
darbo metų. „Darbo žvaigždės medaliu“
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.
G. Petraitienė ir R. Pilipavičienė – ilgiausiai dirbančios „Kauno Baltijos“ darbuotojos. Bendrovėje skaičiuojama 110
darbuotojų, kurių darbo stažas ilgesnis
nei 20 metų – tai daugiau nei ketvirtadalis
visų dirbančiųjų. Tarp jų – devyni žmonės, kurie čia dirba ilgiau nei 40 metų,
net 35 – kurių darbo stažas perkopė tris
dešimtis metų. 22 metus įmonėje dirba ir
dabartinis generalinis direktorius Vidas
Butkus. „Galimybės tobulėti, siekti karjeros, kiekvieno darbuotojo indėlio pripažinimas, geros darbo sąlygos, draugiškas
kolektyvas – manau, tai yra pagrindinės
salygos, skatinančios darbuotojus pasilikti bendrovėje“, – komentavo situaciją V.
Butkus, pats savo karjerą „Kauno Baltijoje“ pradėjęs Apsaugos skyriuje.
RŽ inf.
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Patirtis tiesia
tiltus į sėkmę
HITECH reiškia „High technology“ – pažangios technologijos. Tokių
technologijų poreikis Lietuvoje sparčiai
didėja. Dvidešimt metų veikianti UAB
„HITECH“ padeda Lietuvos įmonėms
apsirūpinti nauja šiuolaikine technika,
spręsti gamybos automatizavimo problemas, taip pat tiekia įrenginius mobiliai technikai, kuri naudojama žemės
ūkyje, miškininkystėje, kelių priežiūrai.
Bendrovė neapsiriboja reikalingų sudėtinių dalių bei elementų tiekimu, bet teikia
ir visapusiškas kvalifikuotas konsultacijas
projektuojant hidraulines ir kitas sistemas,
parenkant jų elementus, pritaikant transporterių juostas, sprendžiant jėgos perdavimo uždavinius. Hidraulika, konvejerių
juostos, pavarų diržai, aliuminio profiliai,
transporteriai, apsauginiai vikšrai, slydimo guoliai ir kreipiančiosios – bendrovėje
rasite šiuos produktus ir kartu gausite visapusišką konsultaciją. Atstovaujama plačiai
žinomiems Vakarų Europos gamintojams.
HITECH darbo principai remiasi betarpišku bendradarbiavimu su klientu. Daug
konsultuojamasi su užsienio tiekėjais, siekiant kuo tiksliau parinkti reikalingus automatizavimo elementus. Didelis dėmesys
skiriamas komercinėms bei techninėms
kelionėms pas klientus. Iškilus techninei
problemai, HITECH atstovai atvyksta
ir padeda rasti optimaliausią sprendimą.
Vienas svarbiausių HITECH darbo principų - tiekti tik aukštos kokybės automatizavimo priemones, todėl pasirenkant
užsienio ir Lietuvos tiekėjus didžiausias
dėmesys skiriamas jų siūlomų prekių bei
paslaugų, taip pat tiekimo bei klientų aptarnavimo kokybei.

UAB reklamos agentūra-lazerinio
graviravimo centras „Aveiras“ įkurtas
1995 m. Per du dešimtmečius sukaupta
solidi patirtis įgyvendinant klientų idėjas.
1997 m. bendrovė pirmoji Lietuvoje pradėjo gaminti skaidrius iškilius
polimerinius lipdukus. 1999 m. įsigyta
įvairių ženkliukų ir raktų pakabukų gamybos įranga. 2003 m. įmonė pirmoji
šalyje įsigijo lazerinį graviruoklį „Laser
Pro Mercury“. Daugelis buvo nustebinti

graviruotais graikiniais ar kokoso riešutais, graviruotomis plytomis, bokalais ir
kitais originaliais suvenyrais, ornamentais
išpjaustytomis atvirutėmis.
2006 m. gamybiniai pajėgumai buvo
padvigubinti, nusipirkus antrą lazerinį
graviruoklį „Laser Pro Spirit“. Dar po poros metų įsigytas technologiškai vienas iš
naujausių pasaulyje lazerinis graviruoklis
„Laser Mini Marker“, kuriuo galima ant
metalo graviruoti nuotraukas, markiruoti
įvairius daiktus. Šiandien „Aveiras“ yra
vienas iš didžiausių lazerinio graviravimo
ir markiravimo centrų Baltijos šalyse.
Bendrovė taip pat teikia reklamos
paslaugas, išskyrus išorinę ir internetinę.
Taip pat atlieka popieriaus, organinio stiklo, faneros, medžio lukšto sudėtingų formų pjaustymo darbus, teikia ofsetinės ir
šilkografinės spaudos paslaugas.

Jau 15 metų rinkoje sėkmingai veikia
Kauno kredito unija – finansinė institucija, veikianti kooperatiniais pagrindais ir
teikianti naudingus finansinius sprendimus
savo nariams. 2000 m. kovo 9 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimu buvo išduota licencija, leidžianti priimti unijos narių terminuotus ir neterminuotus indėlius, duoti
savo nariams ilgalaikes ir trumpalaikes
savitarpio paskolas, investuoti laisvas kredito unijos lėšas į valstybės bei Lietuvos
banko išleidžiamus vertybinius popierius.
Kredito unijos nariai sudaro bendrą
santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas
vienas kitam, nustatydami sau priimtinas
sąlygas. Nariai vienijasi pagal tam tikrą
bendrą kriterijų ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal LR veikiančius įstatymus.
Remiantis LR kredito unijų įstatymo
nuostatomis, kredito unijos pavadinime
privalo būti žodžiai „kredito unija“. Šis reikalavimas grindžiamas tuo, jog iš pavadinimo būtų galima nustatyti kredito įstaigos
rūšį. Taigi akcentuotina, kad nors ir visų
kredito unijų pavadinimuose yra naudojami žodžiai „kredito unija“, kiekviena Lietuvoje veikianti kredito unija yra savarankiškas juridinis asmuo. Kredito unija teikia
visas bankines paslaugas bei operacijas.
Kauno kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) narė.
Kauno kredito unijos (KKU) nariais
gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie
gyvena, dirba ar mokosi Kauno miesto savivaldybės teritorijoje arba su šia savivaldybe besiribojančių Kauno rajono ar Kaišiadorių rajono savivaldybių teritorijose.
Kauno kredito unijos asocijuotais
nariais gali būti Lietuvos Respublikoje
registruoti ir Kauno miesto savivaldybės

teritorijoje arba su šia savivaldybe besiribojančių Kauno rajono ar Kaišiadorių
rajono savivaldybių teritorijose buveinę
turintys juridiniai asmenys.

Kaip teigia UAB „Šėža ir partneriai“ komanda, turbūt vienas didžiausių
šiandienos dirbančio žmogaus poreikių –
augti ir tobulėti: darbuotojai nori realizuoti save, būti suprasti ir palaikomi kuriant
drąsius inovacinius sprendimus; vadovai
siekia tapti pripažintais lyderiais, mokėti
įgalinti savo darbuotojus, atvesti įmonę į sėkmės olimpą. Kiekvienos įmonės
veiklos sėkmė įmanoma tik tuomet, kai
skirtingų žmonių asmeniniai tikslai turi
„bendrą vardiklį“ – kurti vertę.
Bendrovės konsultantai jau 15 metų padeda tvirtai ir kryptingai žengti asmeninės
ir įmonės vertės kūrimo ir auginimo keliu.
Savo kasdienėje veikloje savo klientui bendrovė siekia tapti patikimu ir profesionaliu partneriu bei konsultantu, analizuojančiu, patariančiu, mokinančiu bei
drauge kuriančiu jo sėkmės istoriją. Tam
rengiami vidiniai ir išoriniai mokymai,
taikomi potyriminiai metodai.
Kiekvienas lektorius yra geras, nuolat
besitobulinantis savo srities specialistas,
išmanantis dėstomą dalyką ir gebantis
suprantamai paaiškinti sudėtingus dalykus. Darbuotojai yra sertifikuoti dirbti su
gerai pasaulyje žinomomis asmenybės ir
komandos tyrimo metodikomis, pritaikytomis ir Lietuvai. Vykdomos individualios
bei grupinės konsultacijos verslo ir viešajam sektoriui. Konsultacijų metu yra ieškoma efektyviausių organizacijos procesų
ar projektų valdymo būdų, nagrinėjamos
sudėtingos situacijos, įgalinami darbuotojai, sukuriamos ar tobulinamos strategijos,
formuojamos vizijos, misijos, koreguojami
tikslai, uždaviniai. Didžiausias dėmesys
yra skiriamas žmogiškiesiems santykiams,
kolektyvo mikroklimato formavimui.
Atliekami įvairūs tyrimai: asmeninės
elgsenos tyrimo metodika, kitaip vadinama
asmeninio profilio sistema, „360 laipsnių
tyrimas“ (tai struktūruotas kompetencijų
vertinimas pasitelkiant „grįžtamąjį ryšį“);
C.A.R.E. Profile ® (naudojant specialų
klausimyną, nustatoma, kokio vaidmens
komandoje imasi konkretus darbuotojas,
įvertinama, ar komanda turi pakankamai
darbuotojų, kuriančių idėjas ir sprendimų
alternatyvas, juos tobulinančių, vertinančių sprendimus ir praktiškai juos įgyvendinančių); Listening profile® parodo kaip
darbuotojai klausosi, ką išgirsta bei kiek
supranta; Work expectation profile® tyrimas atskleidžia kiekvieno organizacijos
darbuotojo lūkesčius, motyvaciją) ir kt.

„Transer“ techninių vertimų biuras
savo veiklą pradėjo 2005 m. kaip vertėjų,
turinčių įvairių technikos ir teisės sričių
išsilavinimą ir patirties vertimuose, kolektyvas. Nuo pat įsikūrimo specializuojasi
daugiausia techniniuose vertimuose, atlikdami įvairių Lietuvos ir užsienio įmonių užsakymus. Sudėtingiausių įrenginių
naudojimo instrukcijos, lokalizavimo projektai, didelės apimties tekstai per trumpą
laiką – tai varomoji jėga, skatinanti bendrovės darbuotojus susitelkti ir tobulinti
meistriškumą.
2013 m. įkurtas brėžinių vertimo padalinys, kuris orientuotas tik į brėžinių,
planų, schemų ar kitų specifinių techninių
dokumentų vertimą. Šis padalinys dirba
kartu su partneriais iš įvairių pasaulio šalių. Tai dideli vertimų biurai, kuriems reikalingos specifinės darbo su CAD žinios.
Dauguma vertimo biurų teikia visų
tipinių ir teminių sričių vertimo paslaugas, tačiau negali kokybiškai ir laiku išversti sudėtingų specializuotų vertimų su
CAD. „Transer“ Investavo į specializuotą
programinę įrangą ir dirba tik su aukštos
kvalifikacijos vertėjais, redaktoriais ir
korektoriais. Taip pat glaudžiai bendradarbiauja su inžinieriais, IT specialistais
ir kitų sričių žinovais, kad galėtų geriau
suprasti išverstų brėžinių specifiką. Darbo
kokybę užtikrina ES naudojami terminologijos standartai. Biuras specializuojasi
šių ir kitų sričių tekstų vertimuose: inžinerija (elektrotechnika, radiotechnika,
chemijos inžinerija, mechaninė inžinerija); konstrukcijos, civilinė inžinerija;
brėžiniai; gamyba; transporto priemonės,
automobiliai ir sunkvežimiai, sunkioji
technika; kompiuteriai, programinė įranga, sistemos, tinklai, aparatūra; telekomunikacijos; medicina; IT (informacinės
technologijos) ir kt.
Specializuotų techninių ir teisinių
vertimų biuras „Transer“ siūlo daugiau
kaip 250 kalbų kombinacijų; vertimo
paslaugų teikimą vadovaujantis vertimo
paslaugų standartu EN 15038; patyrusių
ir patikrintų vertėjų meistriškumą; profesionalų aptarnavimą įsiklausant būtent į
Jūsų poreikius; įvairių sričių specializuotus glosarijus su terminais, kurių nerasite
oficialiuose žodynuose (automobilių, sunkiosios technikos, statybos, klimato, geologijos, kompiuterių ir t.t.); adaptavimą;
lokalizavimą; terminų duomenų bazių
kūrimą ir valdymą; vertimo atminčių tvarkymą; redagavimą ir korektūrą; maketavimą; subtitravimą; atgalinį vertimą (backtranslation); didelių projektų valdymą.
RŽ inf.

MAGNUSSON atidarė padalinį Kinijoje
Kovo mėnesį MAGNUSSON išsiplėtė į Kiniją – atidarė naują padalinį Honkonge.
Tai yra vienintelė teisinių paslaugų įmonė, kuri teikia klientams visapusiškas teisines
paslaugas ne tik visose Baltijos jūros regiono šalių rinkose, bet ir Kinijoje.
Naujame padalinyje daugiausia dėmesio bus skiriama investicijų pritraukimui į
Baltijos jūros regioną ir teikiama pagalba regiono įmonėms, vykdančioms veiklą Kinijoje. Tai taip pat sustiprins MAGNUSSON tarptautinio arbitražo galimybes Azijoje.
Plėsdama kontoros tinklą už Europos ribų, kompanija pristato naująjį MAGNUSSON logotipą. Naujasis logotipas – tai MAGNUSSON tinklo plėtros ir augimo simbolis.
Pagal pasirašytą sutartį su rūmais MAGNUSSON bendruomenės nariams nemokamai teikia kvalifikuotas konsultacijas.
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MAGNUSSON veiklos sritys: ginčų sprendimas; baudžiamoji teisė; arbitražas;
įmonių teisė; draudimo teisė; mokesčių teisė; finansų teisė; intelektinė nuosavybė ir
informacijos technologijos; nekilnojamojo turto teisė; bankrotas ir restruktūrizavimas;
darbo teisė.
Konsultacijos Kauno PPA rūmų nariams planuojamos kiekvieno mėnesio pirmą ir
trečią antradienį nuo 13:30 val.
Teisinės konsultacijos teikiamos Kauno PPA rūmuose tik užsiregistravusiems interesantams.
Registracija el. paštu andrius.verbyla@chamber.lt arba telefonu (8 37) 20 12 94.
Anketa pateikiama rūmų svetainėje www.chamber.lt.
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Verslumo pamokos Kauno
rajono mokyklose
Agnė Kudirkienė,
Kauno PPA rūmų
verslo plėtros vadybininkė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai, bendradarbiaudami su Kauno rajono
savivaldybe ir Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centru, toliau organizuoja
verslumo pamokas rajono mokyklose.
Pirmąjį pavasario pirmadienį, kovo
2 d., verslumo pamoka vyko Garliavos
Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje. Gausiai susirinkusiems 10 klasės
mokiniams pamoką vedė Kauno rajono
verslininkai, ilgamečiai Kauno PPA rūmų
nariai – įmonės UAB „Dinaka“ ir kitų
šiai grupei priklausančių įmonių vadovas ir savininkas bei Raudondvario dvaro
oranžerijos atgaivintojas Vytas Čičelis ir
mokyklos kaimynystėje įsikūrusios UAB
„Garlita“ įkūrėjas ir vadovas, dažnas šios
mokyklos svečias Juozas Martikaitis.
Įmonių vadovai pristatė savo įmones,
papasakojo, nuo ko pradėjo, kaip kūrė ir
plėtojo verslą, pasidalino sėkmėmis ir nesėkmėmis. Juozas Martikaitis iš pradžių
buvo įkūręs ir kepyklą, ir trikotažo gamyklą. Galiausiai pasirinko trikotažo kryptį

ir lėtai, palaipsniui judėjo į priekį. Vytas
Čičelis pirmiausiai įkūrė krovinių pervežimo verslą, į kurį investavo dideles lėšas,
tačiau dėl 1998 m. Rusijos krizės susidūrė
su sunkumais šiame versle ir pradėjo ieškoti naujų krypčių. Šiandien didžiausią
veiklos dalį sudaro restoranai.
Nors Lietuvos rinka nedidelė ir visko
jau prisotinta, tačiau verslininkai ragino
nebijoti svajoti ir kurti verslą. Pasak jų,
finansavimo galimybės šiais laikais yra
plačios, taip pat gausu įrankių, padedančių jaunimui kurti ir plėtoti verslą. Šie
įrankiai ypač sudomino mokinius: ar tai
tik konsultacijos, ar ir finansinė parama,
kaip tai veikia ir pan. Į šiuos ir daugelį
kitų klausimų verslininkai nuoširdžiai atsakinėjo mokiniams.
Juozas Martikaitis ragino mokinius
išnaudoti dar mokykloje jiems suteiktas galimybes mokytis įvairių užsienio
kalbų – ne tik anglų, bet ir vokiečių, ispanų, prancūzų, rusų. Šios įgytos žinios
bus naudingos tiek nusprendus kurti savo
verslą, tiek dirbant samdomą darbą.
Moksleiviai buvo kviečiami dirbti ir
kurti Lietuvoje. Anot V. Čičelio, kad Lietuvoje nėra darbo – tai mitas, o iš tiesų nėra

AB „Volfas Engelman“: metai buvo geri
2014 m. AB „Volfas Engelman“ buvo išskirtinai geri: pardavimai augo sparčiau,
nei kilo visa Lietuvos alaus rinka, didėjo pelningumas, plėtėsi užimama alaus rinkos
dalis.
Pernai „Volfas Engelman“ pardavė 81,1 mln. litrų įvairių gėrimų, – 16,5 proc. daugiau nei 2013 m. Įmonės pardavimo pajamos per metus išaugo 12,4 proc. – iki 38,4
mln. Eur. Alaus rinkos dalį per metus pavyko kilstelėti nuo 16,5 iki 20 proc..
Daryklos produktų krepšelyje – alus, sidras, alkoholiniai kokteiliai, gira, energiniai
gėrimai.
Įmonės veiklos pelnas 2014 m. didėjo 86,5 proc. ir sudarė 2,4 mln. Eur. Pelną teigiamai veikė kilę pardavimai ir investicijos į gamybos efektyvumo didinimą. Įsigijus
naujas PET ir skardinių linijas, sumažėjo savikaina.
Šiemet Kauno aludariai tikisi augti pasiūlydami dar apie 20 naujų produktų visose
gėrimų kategorijose. Vien alaus planuojama bent keletas naujų rūšių. Kitąmet planuojama pradėti naujų sandėlių statybą. Sandėliai iškils įsigytoje teritorijoje šalia daryklos.
RŽ inf.

Į paramą žaliosioms inovacijoms
gali pretenduoti ir didelės įmonės

Ūkio ministerija kviečia ne tik smulkias ir vidutines, bet ir dideles Lietuvos
įmones, norinčias diegti žaliąsias inovacijas, teikti paraiškas gauti paramą pagal
papildomą Žaliosios pramonės inovacijų
programos Partnerystės projektų schemos
kvietimą. Kvietimo suma – 1,5 mln. eurų.
Paramą numatoma skirti veikloms,
susijusioms su naujų aplinkosauginių
technologijų kūrimu ar esamų modernizavimu ir su naujų inovatyvių aplinkosauginių technologijų įsigijimu ir diegimu
Lietuvos įmonėse.
Šiuo papildomu kvietimu išplėstos
ir projektui skiriamo finansavimo ribos.
Siekiant paskatinti daugiau Lietuvos įmonių pasinaudoti parama, ji bus teikiama ir
naujai inovatyviai programinei, technologinei ir gamybinei įrangai įsigyti ir diegti.
Tačiau ši įranga turėtų prisidėti sprendžiant atliekų šalinimo problemas, didinti
gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą,

V. Čičelis mokiniams papasakojo apie savo verslo kelią

norinčių dirbti. Galima išvykti į užsienį
pasisemti žinių ir patirties, tačiau labai
svarbu grįžti į gimtą šalį ir pritaikyti jas.
Svarbiausia turėti norą ir tikslą kurti tokią
Lietuvą, kurioje būtų gera gyventi visiems.
Tai jau trečia rūmų surengta verslumo
pamoka Kauno rajone. Jos vyksta nuo
2014 m. gruodžio. Pirmoji buvo sureng-

ta Domeikavos gimnazijoje, antroji vyko
gruodį Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje. Jas, be minėtų verslininkų, vedė ir
UAB „Interjero elementai“ vadovas Giedrius Bučas bei UAB „Elinta“ generalinis
direktorius Vytautas Jokužis.
Verslumo pamokas taip pat organizuoja Kauno PPA rūmų Jonavos filialas.

Metinis „SDG“ įmonių grupės
susirinkimas

2014 m. konsultacijų kompanija „SDG“ pasiekė geriausių rezultatų per visą veiklos
istoriją – pardavimo pajamos sudarė per 5,2 mln. eurų (per 18 mln. Lt).
Šie ir kiti pasididžiavimo verti pasiekimai buvo aptarti metiniame „SDG“ įmonių
grupės darbuotojų susirinkime.
Šiuo metu įmonių grupę sudaro 6 įmonės, dirbama ir Estijoje bei Latvijoje.
Metinis susirinkimas „Žalgirio“ arenoje buvo pradėtas Tautiška giesme ir pilietine
Lietuvos vėliavos kompozicija.
RŽ inf.

sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.
Vienam projektui įgyvendinti įmonė
gali gauti paramą nuo 170 tūkst. eurų (vietoj 200 tūkst. eurų) iki 1,5 mln. eurų (vietoj
1 mln. eurų). Įmonėms bus kompensuojama
iki 60 proc. įgyvendinamų projektų vertės.
Teikiant paramą, prioritetas bus skiriamas bendriems dvišaliams Lietuvos ir Norvegijos projektams, bet sąlyga pareiškėjui
turėti partnerį iš Norvegijos nėra privaloma. Projekte taip pat gali dalyvauti ir Lietuvoje registruotas partneris – įmonė, mokslo
ir studijų institucija, asociacija ar klasteris.
Norintieji gauti paramą paraiškas
turėtų pateikti Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) iki 2015 m. balandžio 13 dienos. Daugiau informacijos
apie kvietimą rasite adresu http://www.
norwaygrants.lt/.
Parama finansuojama iš 2009–2014 m.
Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų.
RŽ inf.

7

Nr. 592 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios

EPIC: Lietuva – sektinas pavyzdys
kitiems projekto partneriams
Audronė Jankuvienė,
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė
San Sebastianas, Baskija (Ispanija)
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai kartu su partneriais iš Didžiosios
Britanijos, Vengrijos, Ispanijos ir Italijos
antrus metus vykdo projektą „EPIC – Enhancing and Promotion International Business Communication, N 2013-1-PL1LEO05-37888“. Pagrindinis projekto
tikslas – Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir
Italijoje išbandyti naują verslo komunikacijos audito schemą, nustatyti ir pašalinti
kalbinius ir kultūrinius barjerus, trikdančius tarptautinę prekybą, ir tokiu būdu didinti įmonių konkurencingumą.
Kovo 12-14 dienomis San Sebastiane
įvyko jau ketvirtasis projekto partnerių
susitikimas. Jame dalyvavo 14 projekto
atstovų iš visų bendroje veikloje dalyvaujančių valstybių. Diskusijose buvo
aptarta, kaip sekasi įgyvendinti projekto
uždavinius Lietuvoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Italijoje, kaip vykdomi kalbinės
komunikacijos auditai, su kokiomis problemomis susiduriama kiekvienoje šalyje,
kaip rengti atliktų auditų ataskaitas.
Apibendrinant visų partnerių pristatymus, galima konstatuoti, kad Lietuva,
kuriai atstovauja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, projekte veikia
sėkmingiausiai.
Aktyviai dalyvauja rūmų nariai
Dvidešimt dvi Kauno ir Marijampolės
regionų įmonės (kone visos – rūmų nariai)
pareiškė pageidavimą, kad kalbinės komunikacijos auditoriai bendrovėse atliktų
tarptautinės verslo komunikacijos auditą.
Keturios iš jų yra iš tekstilės sektoriaus, po
tris – medienos apdirbimo ir baldų pramonės, transporto ir logistikos bei metalo apdirbimo, net penkios – maisto sektoriaus,
dvi – bioenergetikos ir nuotekų valymo,
po vieną – IT ir spaudos darbų bendrovės.
Projekto vadovė, Kauno PPA rūmų
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Rita Baidokaitė pabrėžia tarptautinės verslo komunikacijos stiprinimo svarbą siekiant sėkmingo
bendradarbiavimo su užsienio partneriais.
Ar įmonės turi kalbinės komunikacijos strategiją? Kaip pristatyti save ir savo įmonę,
kaip komunikuoti su klientais, ką apie save
sakome įmonės interneto svetainėje, ar joje
informacija pateikiama užsienio kalba ir t.t.
– tai anaiptol nėra smulkmenos.
Investicijos į kalbų mokymąsi suteikia
geresnes sąlygas išeiti į užsienio rinkas.
Kalbos įgūdžiai būtini informacijai apie galimybes kitose šalyse gauti. Kaip rodo atlikti tyrimai, dėl komunikacijos klaidų įmonės
neretai patiria milijoninių nuostolių.
Atrinkti pagal nustatytus kriterijus
Projekto auditoriais tapo 11 specialistų, turinčių verslo, marketingo ir komunikacijos arba konsultavimo patirties
ir mokantys bent vieną užsienio kalbą.
Pasibaigus projektui auditoriai gaus atitinkamus sertifikatus, liudijančius apie jų
kompetenciją atlikti kalbinės komunikacijos auditą eksportuojančiose įmonėse.
Palyginti su kitomis šalimis, Lietuvai
pavyko suformuoti kompetentingą auditorių grupę. Joje – rūmų specialistai, Kauno
kolegijos dėstytojai, lektoriai-konsultantai.
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Kiti partneriai neslėpė, jog jiems sekėsi sunkiau ir jie susidūrė su įvairiomis
problemomis, pradedant auditorių kompetencija ir baigiant jų nubyrėjimu projekto eigoje.
Auditoriai lanko įmones
Tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse
jau prasidėjo įmonių auditai. Jie atliekami pagal Didžiojoje Britanijoje sukurtą ir
praktiškai įdiegtą metodiką.
Paskirtieji auditoriai įmonėse vertina
verslo komunikaciją su užsienio partneriais: ar bendrovėje yra veiksminga kalbinės komunikacijos strategija, iš ko ji
susideda (ar interneto svetainė išversta į
tikslinių rinkų kalbas, ar ji adaptuota skirtingoms kultūroms, ar į telefono skambučius atsiliepiantis darbuotojas gali kalbėti
keliomis kalbomis ir kt.).
Nagrinėjami šie komunikacijos kanalai: žodiniai (pardavimai telefonu, atsakomieji ar santykių užmezgimo skambučiai,
techninės užklausos); rašytiniai (korespondencija, komercinių laiškų rašymas,
sąskaitų rašymas, kvietimų, pranešimų
spaudai rašymas, reklamos, tinklapių kūrimas), asmeninio kontakto užmezgimas
(parodos, prekių pristatymai, vizitai į
užsienio šalis, susitikimai, seminarai, užsienio svečių priėmimas, prezentacijos ir
kt.), dalomoji medžiaga.
Įmonėse auditoriai bendrauja dažniausiai su pardavimų ir rinkodaros vadovais, priimamojo ir daugiakanalių telefonų operatoriais, techniniu personalu,
kuris susitinka su užsienio klientais ar
veda derybas su užsienio klientais, renginių organizavimo specialistais, pvz.,
kurie organizuoja parodas užsienyje , IT
specialistais, kurie atsako už tarptautinių
tinklalapių administravimą, ir kt.
Atlikę analizę auditoriai kiekvienai
įmonei pateiks ataskaitas ir rekomendacijas, kaip jos galėtų tobulinti tarptautinę
komunikaciją.
Auditų tikslas – didinti bendrovės
efektyvumą, mažinti sąnaudas dėl neefektyvios komunikacijos, didinti klientų
pasitenkinimą ir gerinti paslaugų kokybę.
Kaip minėta, daugiau kaip 20 Lietuvos
įmonių dalyvauja projekte – tai didžiausias
susidomėjimas tarp partnerių šalių.
Komplimentai Kauno PPA rūmams
Projekto koordinatoriai iš Didžiosios
Britanijos Susanne Hagen ir Stepfen Hagen Kauno PPA rūmų veiklą įvertino kaip
pagirtiną ir sektiną pavyzdį. Baskijoje
(Ispanija) iki šiol tik dvi įmonės paprašė
jose atlikti kalbinės komunikacijos auditą,
lenkams taip pat dar trūksta 6 bendrovių,
italams sunkiau sekasi pagal nustatytus
kriterijus surinkti auditorių grupę.
Projekto partneriai teiravosi, kaip rūmams pavyko sudominti verslo įmones ir
įtraukti jas į projektą. Pasak Ritos Baidokaitės, labai svarbu verslui atskleisti kalbinės komunikacijos audito reikšmę stiprinant įmonių konkurencinį pranašumą,
kuriamą pridėtinę vertę didinant įmonių
eksportą, kad auditas nebūtų suprastas per
siaurai, tik kaip elementarus kalbos žinių
patikrinimas.
Įvertindami sėkmingą kauniečių veiklą, partneriai iš Didžiosios Britanijos
pateikė Kauno PPA rūmams kvietimą dalyvauti būsimuose bendruose projektuose.

San Sebastiane susitiko šešių valstybių partneriai

Pasak Ritos Baidokaitės (pirma iš kairės), labai svarbu
atskleisti kalbinės komunikacijos audito reikšmę stiprinant
įmonių konkurencinį pranašumą, kuriamą pridėtinęvertę
didinant įmonių eksportą

Susitikimo organizatorės Baskijos atstovės Maia Etxebarria,
Amaia Astobiza Uriarte ir partneris iš Italijos Dario Ferrante

Projekto koordinatoriai iš Didžiosios Britanijos Susanne Hagen ir Stepfen Hagen (centre) bei projekto konsultantas-ekspertas
Peter Zoltan Kauno PPA rūmų veiklą įvertino kaip pagirtiną ir sektiną pavyzdį

Projekto kolegos iš Lenkijos

Projekto trukmė: 2013/10/01 - 2015/09/30
Projekto koordinatorius: Danmar computers (Lenkija)
Projekto partneriai:
• Semantica Ltd (UK)
• Euro-Friend Change Management Consultancy (Vengrija)
• Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva)
• ELHUYAR ZUBIZE (Ispanija)
• CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO „DANILO DOLCI“ (Italija)
Pagrindiniai uždaviniai:
• Išbandyti parengtas audito schemas,
skirtas MVĮ (PL, LT, ES, IT).
• Išplėsti ir įgyvendinti komunikacijos auditorių mokymo programą (4 šalyse ir 7
kalbomis).
• Viešinti ir skatinti naudoti komunikacijos
audito schemą.
• Atrinkti ir apmokyti 40 komunikacijos
auditorių keturiose partnerių šalyse.
• Atlikti komunikacijos auditus 80 MVĮ –
Lenkijoje (20), Lietuvoje (20), Ispanijoje –
Baskų krašte (20) ir Italijoje (20).

• Įvertinti pažangą ir pateikti ataskaitą
Projekto poveikis:
Europos mažųjų ir vidutinių įmonių sektorius daugiausiai patiria bendravimo barjerų
(žr. Elan ataskaita, 2007), susijusių su metiniais eksporto apyvartos nuostoliais (iki 11%).
Pimlico ataskaita, paskelbta 2011 m. rudenį
(http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/pimlico-full-report_en.pdf)
rodo, kad vidutiniškai 16-25% padidėja MVĮ
apyvarta, jeigu įgyvendinamos kalbos valdymo
strategijos (Language Management Strategy).
Komunikacijos audito diegimas galėtų padėti
MVĮ gerinti savo konkurencingumą, ne tik „išgyventi“, bet ir plėsti eksportą.
Be to, šis projektas gali padėti sukurti
naujas – auditorių ir schemos vadovų darbo
kategorijas.
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.
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Eksportuotojų klube – apie
klientų elgesio tipus
Irma Taparauskienė,
Eksportuotojų klubo kuratorė
Vasario 19 d. Eksportuotojų klubo
nariai rinkosi į susitikimą, kurio tema –
„Pirkėjų elgesio tipai ir skirtingi pirkimo
įpročiai“. Pranešimą skaitė Kauno PPAR
tarybos narys, Verslo vadovų klubo valdybos pirmininkas, UAB „Šėža ir partneriai“
vadovas ir konsultantas Nerijus Šėža.
Kaip pabrėžė lektorius, eksportuojančios įmonės ir jų atstovai yra glaudžiai
susiję su pardavimais. O pardavimuose
labai svarbūs yra klientai.
Pasak lektoriaus, daugelis esame pastebėję atvejų, kai du žmones kalba apie
tą patį, bet vienas su kitu nesusišneka, ar
atvirkščiai: vos persimetę keliais žodžiais,
iškart vienas kitą supranta. Taip yra todėl,
kad pasaulį pažįstame visi skirtingai: matydami, girdėdami, jausdami, ieškodami
detalių. Iš šių juslių kyla pagrindiniai pažinimo kanalai: vizualinis (regėjimo), audialinis (girdėjimo), kinestetinis (jutimo),
digitalinis (logikos, skaičių). Taigi, žinodami juos, gebėdami juos atskirti, mes galime pagerinti tarpusavio komunikavimo,
o tuo pačiu ir pardavimų įgūdžius.
„Tu pažiūrėk, kokia graži mašina?“,
Tu geriau paklausyk, kaip žvėriškai variklis dirba?“, „Aš jaučiu, kad ji nelabai
patogi“, „Koks jos maksimalus greitis?“ –
kalbama apie tą patį automobilį, tik skir-

„Galvokite, kas patinka klientui“, – pataria N. Šėža

tingais informacijos kanalais. Vienam
svarbiau mašinos išvaizda, kitam – garsas, trečiam – komfortas, o paskutiniajam – techniniai parametrai. Visi jie kalba
apie tą patį daiktą, bet visiškai skirtingai.
Tad atkreipdami dėmesį į tai, kokius
žodžius žmogus vartoja, ir taikydami tuos
pačius jam, mes pagerinsime bendravimo
kokybę, supratimą ir, žinoma, pardavimus.
Lektorius akcentavo: „Čia kaip žvejyba.
Juk eidami žvejoti, mes neužkabiname ant
kabliuko bet ko. Mes ieškome tokio masalo,
kuris būtų skanus žuvims. Taip ir pardavimuose. Mes turime galvoti ne tai, kas „skanu“ man, bet tai, kas patinka klientui. Prisitaikyti prie kliento – štai kur gudrumas!“
Žinoma, tai galioja bendraujant su
klientu gyvai. Bet šiuolaikiniuose pardavimuose, ypač eksportuojant, kai su klientu daugiausia bendraujama per atstumą,
atpažinti jo pažinimo kanalą praktiškai
neįmanoma. Tad vienintelis kelias – naudoti skirtingus informacijos pateikimo
būdus, kad informacija būtų „išgirstama“
kiekvienam pirkėjo tipui.
Kita vertus, jei su klientu bendraujame labai ilgai ir nesusiderame, vertėtų
pagalvoti, ar mes su juo bendraujame tinkamai. Išeitis – pakeisti kalbėjimo būdą, o
gal ir patį derybininką.
„Tik kai kalbėsite ta pačia kalba kaip
klientas – būsite išgirsti“, – apibendrino
N. Šėža.

Kauno Finansininkų klube
pristatytos mokesčių
įstatymų naujovės
Rūmuose veikiantis Kauno finansininkų klubas surengė vieną iš jau tradiciniais tapusių susitikimų su Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais.
Šįkart su verslo bendruomenės atstovais susitiko VMI Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir konsultavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Kristina Laurinavičienė, Renata Vaikasienė ir Viktorija Černiauskienė.
Gausiai susirinkusiems finansininkams jos pristatė Gyventojų pajamų mokesčio,
Pridėtinės vertės mokesčio ir Pelno mokesčio įstatymų naujoves, atsakė į KFK narių
klausimus.
RŽ inf.

Finansininkės gavo aktualiausios informacijos apie mokesčių įstatymų pataisas

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
UAB „Ainava“ Kauno padalinys
Teikia kasdieninio patalpų valymo, teritorijos
priežiūros, įvairias kitas valymo paslaugas, kurias galima užsakyti vieną kartą arba sudaryti
ilgalaikę sutartį.Valo biurų, bankų, verslo centrų, gamybines, automobilių servisų, salonų,
prekybos centrų, medicinos įstaigų patalpas.
Atsižvelgia į kiekvieno kliento veiklos specifiką, norus, pageidavimus ir pagal tai pritaikome
valymo būdus, priemones bei grafikus.
Veiverių g. 134, LT-46352 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 90 00
Faks.: (8 37) 42 90 01
El. paštas: kaunas@ainava.lt
www.ainava.lt
UAB „Aivita“
Didmeninė prekyba įvairiais įrankiais, grindjuostėmis, kopėčiomis, dažais ir kitomis prekėmis. Asortimentą sudaro apie 10 000 pavadinimų prekės.
Svirbygalos 6, LT-46281 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 76 41
www.aivita.lt
AB „Aksa“
Gelžbetoninių gaminių gamyba.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 14 05
Faks.: (8 37) 45 57 84
El. paštas: info@aksa.lt
www.aksa.lt
UAB „All Group“
Dizaino studija „ALLdesign“ teikia interjero
dizaino konsultacijas, vykdo interjero, baldų,
grafinio dizaino projektus. Dizaino paslaugų
įvairovė leidžia pasiūlyti nestandartinių apdailos sprendimų, esant poreikiui, išpildyti visą
interjero projektą iki smulkiausių detalių. Maksimalus kliento poreikių išpildymas, konkurencinga kaina, šiuolaikiškumas bei kūrybiškumas.
Darbinės užsienio kalbos: anglų, italų, rusų.
Komerciniams objektams siūloma: firminis stilius, pakuotės, reklaminiai projektai, produkto
dizainas, baldai. Interjero koncepcijos ir kompleksiniai projektai.
Privatiems objektams siūloma: grafinio dizaino
sprendimai namų interjerams, baldų dizainas,
aksesuarai. Interjero konsultacijos, interjero
dizaino projektai.
Kuršių g.7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 652) 59 522
Faks.: (8 37) 21 20 99
El. paštas: design@allgroup.lt
www.allgroup.lt
UAB „Alvinta“
Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas; atliekų
(pavojingų, nepavojingų) tvarkymas (ATĮR
219195); darbuotojų profesinės rizikos vertinimas ir kitos su darbo sauga susijusios paslaugos; prekyba kompanijų „Chemjay“, „Norstar“
produkcija.
Studentų g. 65-407, LT-51369 Kaunas
Tel.:(8 37) 30 08 16, (8 37) 30 08 22,
(8 685) 12 411
Faks.:(8 37) 45 15 99
El.paštas: alvinta@ktc.lt
www.alvinta.ktc.lt
UAB „Anona“
Reklamos agentūros specializacija – reklaminiai suvenyrai ir verslo dovanos, sportiniai prizai, įvairūs apdovanojimai, antspaudų gamyba
ir smulkiatiražė spauda. Veikia nuo 1991 m.
Turi lazerinio graviravimo, tampografijos, graviravimo smėliu ir kitas technologijas, reikalingas reklaminei produkcijai ženklinti.
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 65
Faks.: (8 37) 32 37 65
El. paštas: info@anona.lt
www.anona.lt
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UAB „Asiga“
Projektuoja, gamina išskirtinius baldus ir interjero detales. Teikia baldų projektavimo paslaugas pagal individualius kliento užsakymus.
Turi didelę patirtį baldų privačiam ir viešajam
sektoriui gamyboje. Taikomi aukšti kokybės
reikalavimai projektavimo paslaugai ir gaminamai produkcijai.
Neries g. 4, Domeikava, LT-54370 Kauno r.
Tel./faks.: ( 8 37) 26 31 24
Tel.: (8 655) 32 332
El. paštas: albertas@asiga.eu
www.asiga.eu
UAB „Aša“
Sprendimai stiklo tobulinimui. Plėvelių gamintojo SOLAMATRIX Inc. (JAV) atstovas Pabaltijo šalims. Plėvelių nuo akinimo, karščio,
sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės klijavimas pastatams ir automobiliams. Stiklo pertvarų ir baldų stiklų dekoravimas ornamentais
ir įvariaspalve spauda. Ieško partnerių – baldininkų ir stiklo pertvarų statytojų.
Partizanų g 17, LT-49476 Kaunas
Tel.: (8 37) 41 15 66
Faks.: (8 37) 41 08 20
El. paštas: info@pleveles.lt
www.pleveles.lt
AB ,,Atrama“
Gamina kieto kuro šildymo katilus, akumuliacines talpas, automobilinius dujų balionus,
buitinius dujų balionus. Gamina iš metalo pagal užsakovo pateiktus brėžinius. Ieško produkcijos pirkėjų tiek Lietuvoje, tiek užsienio
šalyse.
Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas
Tel./faks: (8 37) 36 25 42
El. paštas: sales@atrama.lt; info@atrama.lt
www.atrama.lt
UAB „Autokurtas“
„Mersedes-Benz“ lengvųjų automobilių ir komercinio transporto priežiūra ir remontas; originalios, neoriginalios, dėvėtos detalės. „Volvo“, „Scania“ naujos ir dėvėtos detalės, šių ir
kitų markių sunkvežimių priežiūra ir remontas.
Autonominių („Webasto“, „Eberspacher“) šildytuvų pardavimas, montavimas, priežiūra ir
remontas. Tachografų patikra, priekabų remontas. Padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose.
Verslo g.13, LT-54311 Kumpių k. Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 10 90
Faks.: (8 37) 39 14 54
El. paštas: info@autokurtas.lt
www.autokurtas.lt
UAB „Autotoja“
Oficiali „TOYOTA“ ir „LEXUS“ atstovybė
Kaune. Prekiauja „TOYOTA“ ir „LEXUS“
markės naujais ir naudotais automobiliais, šių
markių automobilių aksesuarais ir atsarginėmis
dalimis.
Teikia garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros paslaugas bei visų markių automobilių
kėbulo remonto ir dažymo darbus.
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 80 32
Faks.: (8 37) 31 27 79
www.autotoja.lt
UAB „Aveiras“
Vienas iš didžiausių lazerinio graviravimo centrų Lietuvoje atlieka lazerinio graviravimo ir
markiravimo paslaugas pramonei: metalinių,
medinių, plastikinių detalių markiravimas-žymėjimas. Identifikacinių lentelių įrengimams
gamyba. Darbuotojų kortelių gamyba. Apdovanojimų, padėkų ,suvenyrų ir verslo dovanų
gamyba bei graviravimas. Iškilių polimerinių
lipdukų gamyba. Įvairių ženkliukų, raktų ir
rūbinių pakabukų gamyba. Antspaudai. Dirba
nuo 1995 m.

Lydos g. 4, LT-44213 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 87 04
Faks.: (8 37) 20 36 73
El. paštas: info@aveiras.lt
www.aveiras.lt
UAB „Azovlitas“
Importuoja ir prekiauja įvairių Europos ir Azijos
gamintojų plieno linijinių ir lakštinių gaminiais.
Ieško verslo kontaktų, plieno gaminių vartotojų, metalo konstrukcijų gamintojų, statybinių
firmų, katilų gamintojų.
Domina pasiūlymai iš užsienio metalurgijos
įmonių ir plieno tiekėjų.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 26 00
Faks.: (8 37) 35 02 48
www.azovlitas.lt
UAB ,,Baldai Jums“
Gamina svetainės, miegamojo, vaikų kambario
baldus iš ąžuolo ir beržo masyvo. Baldų ekspozicijas galima rasti internete: http://parduotuve.
baldaijums.lt/, www.baldaijums.lt,
JONAVOJE (pardavimo salonas bei būstinė):
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Darbo laikas:
I-V: 7:30 - 16:00
Tel.: (8 349) 50 525
Mob. tel.: (8 656) 16 891
Faks.: (8 349) 50 525
El. paštas: prekyba@baldaijums.lt
www.baldaijums.lt
UAB „Baltic Clipper“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvoje. Rezervuoja, užsako ir parduoda aviabilietus,
viešbučius, vizas, organizuoja poilsio ir pažintines keliones, keliones šeimoms, poroms, grupėms, vaikams, pagal individualius užsakymus
į visas šalis.
Teikia verslo (tarnybinių) kelionių organizavimo paslaugas. Organizuoja konferencijas, mokymus, verslo renginius, sutinka užsienio svečius. 17 metų kelionių organizavimo patirtis!
Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 00
Faks.: (8 37) 22 34 71
www.bc.lt , www.avia.lt
UAB „Baltijos paslaugų brokeris“
Siūlo internetinėje parduotuvėje įsigyti karnavalinių kostiumų ir aksesuarų, pakavimo medžiagų, rankų darbo stiklo suvenyrų, įvairių
ortopedinių gaminių, medicinos, sporto prekių,
šiaurietiško ėjimo inventoriaus. Ieško klientų ir
sveikatingumo prekių tiekėjų.
K. Petrausko 26-201 kab., LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 657) 61 704
El. paštas: info@bpb.lt
www.rinkaplius.lt
UAB ,,Baltijos polistirenas“
Gamina įvairias polistirenines pakuotes: buitinei technikai (šaldytuvams, televizoriams ir
kt.) ir kitus formuotus gaminius pagal individualius kliento užsakymus. Ieško partnerių,
užsakovų polistireninėms pakuotėms.
S. Lozoraičio g. 15A,
LT-53229 Garliava, Kauno r.
Tel.: (8 37) 55 15 18 (8 656) 39 387
Faks.: (8 37) 55 10 15,
El.paštas: v.rimaitis@balpol.lt
www.balpol.lt
UAB ,,BDO auditas ir apskaita“
Tarptautinė audito kompanija, užimanti 5 vietą
pagal dydį Lietuvoje ir pasaulyje. Finansinių
ataskaitų auditas (finansinių pagal nacionalinius ir/arba tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus); kitos audito paslaugos įskaitant
Europos Sąjungos lėšų panaudojimo auditą ir
t.t.; įmonių apskaitos tvarkymas bei finansinės
atskaitomybės parengimas; mokesčių ir apskaitos konsultacijos; reorganizavimo projektų
sąlygų įvertinimas; bendrovių veiklos atitikimo
LR Akcinių bendrovių įstatymui įvertinimas;
ekspertizė ir atstovavimas ūkinėse-finansinėse,
mokestinių ginčų ir bankroto bylose; vidinės
kontrolės ir audito paslaugos; verslo konsultacijos (verslo analizė, valdymo apskaita, sąnau-

dų įvertinimas, biudžeto bei pinigų srautų projektavimas); finansinės konsultacijos (įmonių
sujungimai ir įsigijimai, pardavimo sandoriai).
Kęstučio g. 58-5, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 90
Faks.: (8 37) 20 27 40
El. paštas: info@bdo.lt
www.bdo.lt
UAB „Bernelių smuklė“
„Bernelių užeiga“ džiugina savo lankytojus
tradiciniais lietuviškos virtuvės patiekalais ir
tautine dvasia alsuojančia aplinka. Šiuo metu
veikia šeši šiam tinklui priklausantys restoranai ir lauko smuklės. „Bernelių užeigai“ pirmajai Lietuvoje suteiktas kulinarijos paveldo
fondo sertifikatas. Šis sertifikatas liudija, kad
„Bernelių užeiga“ savo veikla (aplinka, svečių
priėmimas, aptarnavimas, valgių paruošimas)
atspindi per šimtmečius sukauptą tradicinę patirtį, vaišių papročius ir kultūrą, tradicines valgių gaminimo technologijas, regionų specifiką,
ir jai suteikiamas kulinarijos paveldo statusas.
K. Donelaičio g. 11, LT-44239 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 88 02
Faks.: (8 37) 75 07 56
El. paštas: info@berneliusmukle.lt
www.berneliuuzeiga.eu
UAB „Betonika“
Gamina betono ir gelžbetonio gaminius.
Naglio g. 4A, LT-52367 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 01 00
Faks.: (8 37) 40 01 11
El. paštas: info@betonika.lt
www.betonika.lt
„Bitė Lietuva“
Kokybiško mobiliojo ryšio ir greičiausio mobiliojo interneto šalyje operatorius. „Bitės“ salonuose visada galima rasti naujausių mobiliųjų
telefonų modelių, „Blackberry“ išmaniųjų telefonų ir išbandyti įvairias mobilių technologijų
naujoves ir paslaugas. „Bitės“ ryšiu Lietuvoje
naudojasi daugiau nei 1 mln. vartotojų, kuriems nereikia daryti kompromiso tarp kainos
ir kokybės.
Salonus galima rasti visoje Lietuvoje
Tel.: 1501 (tik BITĖS klientams, nemokamas),
Tel.: (8 699) 23 230 (kitų operatorių klientams)
El. paštas: info@bite.lt
www.bite.lt
UAB „CertaBridge“
Teikia sertifikavimo paslaugas Lietuvos ir
užsienio kompanijoms, eksportojuončioms į
Rusiją, Baltarusiją, Kazachstaną ir Ukrainą.
Konsultuoja klientus visais eksporto į NVS
šalis klausimais ir yra su klientu nuo jo idėjos
eksportuoti iki sertifikato išdavimo ir atverto
kelio eksportuoti į Rytų šalis.
Saulėgrąžų 1-22, LT-46326 Kaunas
El paštas: info@certabridge.lt
www.certabridge.lt
UAB „Corpack“
Teikia rinkos dalyviams pakuotės iš gofruoto
kartono gamybos paslaugas. Turi galimybę gaminti maksimaliai įmanomų formatų pakuotę
iš gofruoto kartono (pagal FEFCO katalogą).
Gali ant dėžių uždėti spaudą. Papildoma paslauga savo klientams – lipnių etikečių iš ruloninio lipnaus etiketinio popieriaus gamyba.
Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
Buveinės adresas: Eigirgalos km., Voškonių
km., Kauno r.
Tel.: (8 686) 42 136 (gamybos vadovas Audrius), (8 698) 36 265 (direktorius Arvydas)
El. paštas: audrius@corpack.lt,arvydas@corpack.lt, info@corpack.lt
UAB „Daumantai“
Majonezo, kečupo, pomidorų padažų, ekologiškų, be maisto priedų produktų, sojos padažų,
garstyčių, adžikos gamyba, didmeninė prekyba
ir eksportas.
Daukšių k., LT-57174 Kėdainių r.
Tel.: (8 347) 67 020
Faks.: (8 347) 61 557
El. paštas: daumantai@daumantai.lt
www.daumantai.lt
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Enterprise Europe Network verslo bendradarbiavimo duomenų bazė –
nemokama galimybė susirasti verslo partnerių daugiau nei 50 šalių
Merlin verslo bendradarbiavimo duomenų bazė – tai didžiulė Enterprise Europe
Network tinklo klientų verslo, technologijų ir mokslinių tyrimų pasiūlymų talpykla,
kurioje šiuo metu skelbiama bemaž 12 000 pasiūlymų iš 54 šalių (http://www.paramaverslui.eu/index.php?426753587).
Naudodamiesi paieškos filtrais (pasiūlymo tipas, šalis, potencialaus partnerio šalis, pasiūlymo paskelbimo data), taip pat įvesdami jums rūpimus ir su jus dominančia
bendradarbiavimo sritimi susijusius raktinius žodžius (pvz.: baldai, maisto produktai,
metalo apdirbimas ir pan.), lengvai galite atrasti tik Jums aktualius pasiūlymus.
Pasirinkus iš sąrašo konkretų bendradarbiavimo pasiūlymą, bus matomas detalus jo
aprašymas (įmonės veikla, darbuotojų skaičius, apyvarta, siūlomas bendradarbiavimas,
reikalavimai potencialiems partneriams ir kt.), o norint gauti pasiūlymą pateikusios
įmonės kontaktus, beliks paspausti „Request more information“ ir užpildyti susidomėjimo formą. Vėliau jums bus perduota užsienio įmonės/organizacijos kontaktinė informacija ir derybas vykdysite tiesiogiai.
Jūsų patogumui veikia ir verslo pasiūlymų prenumerata. Užsiregistravę Merlin
verslo bendradarbiavimo duomenų bazėje, įvedę raktinius žodžius ir pasirinkę prenumeratos gavimo dažnumą, pasiūlymus reguliariai gausite tiesiai į savo el. pašto dėžutę.
Šios verslo bendradarbiavimo duomenų bazės privalumas – patikima informacija
apie įmones, kadangi anketas peržiūri, patikrina ir į duomenų bazę talpina šalies, kurioje įsikūrusi įmonė, Enterprise Europe Network tinklo darbuotojai. Į juos visada galima
kreiptis iškilus papildomiems klausimams apie dominančią įmonę.
Naudodamiesi Merlin verslo bendradarbiavimo duomenų bazės teikiama partnerių
paieškos galimybe, per pirmuosius du šių metų mėnesius užsienio partnerius jau susirado ir oficialiomis sutartimis bendradarbiavimą įtvirtino 5 Kauno regiono įmonės ir
organizacijos, dar kita tiek veda intensyvias derybas.
Nepraleiskite progos susirasti užsienio partnerių pasinaudojant Enterprise Europe
Network verslo bendradarbiavimo duomenų baze ir Jūs!
Žemiau pateikiame keletą pasiūlymų, daugiau ieškokite čia: http://www.paramaverslui.eu/index.php?426753587 arba susisiekite su Enterprise Europe Network atstovu Kauno regione: ingrida.braziuniene@chamber.lt, tel.: 8-37 229212

Kauno PPAR verslo pusryčiai su
Prancūzijos ambasadore
Rita Baidokaitė,
Kauno PPA rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė
Vasario 18 d. Kauno PPA rūmai kartu su Lietuvos – Prancūzijos prekybos rūmais
pakvietė bendruomenės narius į verslo pusryčius. Į susitikimą atvyko Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Maryse Eveline Berniau, Prancūzijos ambasados Lietuvoje ekonomikos patarėjas Christian Levon, Lietuvos – Prancūzijos prekybos rūmų prezidentas
Alexander Husty bei rūmų direktorė Otilija Snieškaitė, LR Finansų ministerijos bei
advokatų kontoros „Eversheds Saladžius“ atstovai.
Renginio tikslas – pristatyti susirinkusiems verslo atstovams Prancūziją kaip potencialią verslo partnerę, supažindinti su pagrindiniais mokesčių aspektais planuojantiems
pradėti ir plėtoti verslą Prancūzijoje, taip pat pristatyti ES struktūrinių fondų paramą
verslui 2014 – 2020 m., finansavimo kryptis bei tendencijas.
Tardama sveikinimo žodį, Prancūzijos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvoje Maryse Eveline Berniau pabrėžė, jog tai pirmasis tokio pobūdžio renginys su
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, tačiau svarbus ir reikšmingas užmezgant
kontaktus ir stiprinant partnerystę.

BRPL20140205001 Lenkijos uždaroji akcinė bendrovė specializacija – elektroninių prietaisų
didmeninė ir mažmeninė prekyba per interneto portalus. Labiausiai domina
automobilių įranga (pvz., automobilio radijai, GPS navigacijos ir kt.). Siūlo
platinimo paslaugas.
BRUK20141217001 JK įmonė, pristatanti naujoves dizaino, spausdinimo, grafikos, pašto paslaugų srityse, visoje Jungtinėje Karalystėje ieško naujoviškų (ypač inovatyvių)
produktų tiekėjų šiame sektoriuje. Pvz., 3D spausdinti gaminiai, nulupami
plakatai, sienų plakatai – tapetai, lipdukai ir pan.
20130529039 BR JK įmonė, įsikūrusi Velse, teikia visapusiškas geotechnines, geoaplinkosaugos konsultacines paslaugas, kurios apima tyrimo, skaičiavimo, projektavimo ir statybos aspektus. Turi patirties sąvartynų dujų, filtrato tvarkymo ir
sąvartynų inžinerijos srityse. Domina bendros įmonės įkūrimas su statybos/
konstravimo įmone įvairių projektų įgyvendinimui.
BRFR20140516001 Prancūzijos kompanija specializuojasi geležinkelių sistemų srityje. Įmonė
dirba su dideliais partneriais, pvz., „Alstom“ ar „Bombardier“. Ieško partnerių lakštinio metalo apdorojimo ir mechaninio suvirinimo srityse. Potencialus
partneris turi turėti EN15085 ir ISO 9001.
BRES20131126001 Ispanijos bendrovė specializuojasi remonto, priežiūros ir prekybos pramoninėmis transporto priemonėms (keltuvai, savivarčiai, vežimai, vagonai ir t.t.)
srityje. Bendrovė ieško pramonės transporto priemonių, jų atsarginių dalių ir
pagalbinių reikmenų gamintojų, siūlo platintojo paslaugas vietos rinkoje.
BRUK20130924002 JK įmonė, veikianti farmacijos rinkoje daugiau nei 70-je šalių, ieško farmacijos produktų tiekėjų, siūlo platintojo paslaugas visame pasaulyje.
BRPT20140106001 Portugalijos bendrovė gamina šviežius ir šaldytus žuvų ir jūros gėrybių produktus, užsiima jų komercializavimu. Siekdama padidinti produkcijos įvairovę, ieško žuvų, moliuskų, krevečių tiekėjų.
20121218033
Smulki Rumunijos įmonė siūlo kosmetikos produktų distributoriaus paslaugas vietos rinkoje. Galima produkcija: kosmetika veido, kūno, pėdų priežiūrai, produktai dantų priežiūrai, produktai kūdikių priežiūrai, produktai masažams, maisto papildai, vitaminai, mineralai ir t.t.
BRES20140305001 Ispanijos įmonė verčiasi puošybos gaminių sodui prekyba ir platinimu. Ieško
naujų produktų: lauko dekoracijų, sodo technikos, įrankių, trąšų gamintojų.
Siūlo agento ir platintojo paslaugas.

„Siekiame parodyti ir atskleisti, ką Lietuvos verslo atstovai gali nuveikti Prancūzijoje, kokios yra nišos ir galimybės. Kauniečiai – prancūzų kalbos ir kultūros mylėtojai,
aktyvūs Frankofonijos dienų renginių dalyviai. Be to, Kaunas ir Grenoblis ir toliau sėkmingai tęsia susigiminiavusių miestų tradicijas“, – sakė ambasadorė.
Garbioji viešnia informavo, kad artmiausiu metu Kaune planuojama atidaryti Prancūzijos konsulatą.
Kauno PPAR prezidentas Benjaminas Žemaitis padėkojo Prancūzijos ambasadorei
už vizitą ir pabrėžė, jog turėdami stiprius kultūrinius ryšius, dabar turime stiprinti ir
verslo ryšius. Lietuvos – Prancūzijos prekybos rūmų prezidentas Alexander Husty akcentavo, jog tokie renginiai turi būti reguliarūs ir tapti tradicija.
Po verslo pusryčių Pracūzijos ambasados darbuotojai bei kiti renginio svečiai lankėsi KTU „Santakos slėnyje“.

Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Maryse Eveline Berniau ir ją lydintys asmenys rūmuose apsilankė pirmą kartą
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Iš rūmų istorijos

Tęsiame rašinių ciklą, skirtą rūmų įkūrimo Lietuvoje 90-mečiui.
Pradžia – Nr. 590.

Lietuvos žemės ūkio ir
pramonės parodos (III)
Pirmosios Lietuvos Respublikos
laikotarpiu vyko žemės ūkio ir pramonės parodos. Iš viso jų buvo surengta 10
(8 vyko Kaune, 1926 m. – Šiauliuose,
1927 m. – Klaipėdoje). Jų tikslas – parodyti žmonėms Lietuvos žemės ūkio bei
pramonės būklę ir pristatyti naujoves, dėl
to jose dalyvaudavo daug įvairių Lietuvos
firmų. Parodos sutraukdavo keliasdešimt,
kartais ir šimtą tūkstančių lankytojų tiek iš
Lietuvos provincijos, tiek iš užsienio.
Vyravo lietuviški gaminiai
Pradedant antrąja paroda, užsienio šalių firmas ėmė išstumti lietuviškos, vėliau
jos ėmė vyrauti. Taip pat daugėjo eksponuojamų pramonės gaminių. Pavyzdžiui,
1923 m. parodoje išsiskyrė odos, chemijos, degtinės, likerio lietuviškos įmonės.
1924 m. prisidėjo statybų medžiaga, geležies dirbiniai, žemės ūkio mašinos. 1925
m. parodą papildė muilo, stiklo, saldainių,
tabako, kosmetikos ir kitokių pramonės
šakų produkcija. 1928 m. parodoje buvo
ir avalynės, audinių, rankdarbių. 1930 m.
naujienos – trikotažo, baltinių, galanterijos, kojinių, dirbtinio šilko, medvilnės,
linų ir kiti gaminiai.
Istorinė vieta
Kaune parodos vyko Žaliakalnyje,
Parodų aikštėje, vadintoje Mažuoju ąžuolynu. Parodų aikštei buvo priskirta ne tik
viršutinė terasa, kur buvo išdėstomi paviljonai, bet ir šlaitai iki K. Donelaičio
gatvėje buvusių privačių sklypų. Pagrindinis įėjimas buvo Parodos ir K. Petrausko gatvių sankirtoje, kitas – iš miesto centro, ties K. Donelaičio ir Parodos gatvių
jungtimi. 1932 m. greta pastatyti Žemės
ūkio rūmai. 1936 m. įrengtas kitas įėjimas
naujos Lydos gatvelės tęsinyje. Pastatyti
bendro naudojimo pastatai: centrinis paviljonas, restoranas, estrada. Paviljonus
projektavo patyrę architektai: Feliksas

Vizbaras, Mykolas Songaila, Vladimiras
Dubeneckis, Aleksandras Gordevičius ir
statybos technikai. Tačiau paviljonai nebuvo ilgaamžiai – daugiausia mediniai,
pilaičių, vilų ar trobelių formos.
1930 m. ruošiantis jubiliejinei Vytauto Didžiojo parodai, aikštė buvo perplanuota, pirmą kartą buvo pradėti statyti
ne tik mediniai, bet ir mūriniai paviljonai.
Buvo pastatytas į bokštą panašus 19 metrų aukščio Vytauto Didžiojo paviljonaspaminklas, kainavęs 40 000 litų. Jame
pardavinėti eksponatai, vaizduojantys Vytautą ir jo epochą.
Ką rašė to meto spauda
„Parodos lankytojas joje randa visa,
kas reikalinga jo kasdieninei ir ūkio apyvartai. Šituo atžvilgiu šių metų paroda
turi labai didelės reikšmės. Juk mes taip
pripratom prie užsienio hegemonijos Lietuvos rinkoje, kad negalime sau įsivaizduoti, kaip gyvens Lietuva be užsienio
prekių importo. O čia pažvelki: paviljonai
užversti prekių pavyzdžių, gatavų dirbinių. Čia ir manufaktūra, ir konfekciono
prekės, galanterija, mezginiai, avalynė,
odos dirbiniai – žodžiu tariant, visa, kame
mes visuomet ieškom pirmiausia muitinės plombos. Tuo tarpu prieš mus savo
pramonės fabrikantai. Toks progresas per
kelerius metus duoda pakankamai pagrindo optimistiškam prognozui dėl Lietuvos
ūkio galimumų.“, – rašė „Lietuvos žemės
ūkio ir pramonės parodos komiteto biuletenis“ 1928 m. birželio 28 d.
Apie 1930 m. parodą rašyta: „Trečiadienį rytą parodos atidarymas buvo jau čia
pat, tačiau pasiruošimai jam dar nebuvo
baigti. [...] Jau vienuoliktą valandą parodos aikštėj buvo gausus kviestų į atidarymą svečių skaičius. O iš pakalnės paskui
vienas kitą skubėdami ritosi automobiliai,
atveždami vis naujus ir naujus svečius.
[...] Prieš pat dvyliktą valandą atvyko J. E.

Prieškario fotografijose užfiksuoti parodų vaizdai

Respublikos Prezidentas, ministeris pirmininkas p. Tūbelis, ministerijų kabineto
nariai, diplomatinis korpusas ir didelis
skaičius užsienio svečių. Prie Vytauto Didžiojo paviljono buvo pasakyta visa eilė
kalbų. [...] Apie 20.000 lankytojų aplankė
pirmąją parodos dieną. Tai palyginamai
buvo mažai, nes jau antrą dieną lankė ir
iki 40.000, atnešė į parodą kažkokį masinį
gyvumą [...]. Provincijos lankytojai savais
jaučiasi gyvulių skyriuose. [...] Miestiečiai
savais jaučiasi prekybos ir pramonės skyriuos.“ – rašė tas pats parodos biuletenis.
Rūmų indėlis
1930 m. rengiantis minėti Lietuvos
kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų
sukaktį, iškilmes koordinavęs komitetas
nepamiršo ir Lietuvos prekybininkų bei
pramonininkų. Kreiptasi į Rūmus: „Švenčiant tokias svarbias mūsų gyvenime sukaktuves, Merkurijaus atstovai negali jose
dalyvauti pasyviai, kaipo paprasti piliečiai,
vien tik savo pinigų aukomis, kurias renka
tretieji asmenys, bet jie turi aktyviai prisidėti prie šitų švenčių ruošimo, parodydami
savo iniciatyvą, tinkančią jų vaidmeniui
ekonominiame krašto gyvenime.“ Siūlyta
ekonominėms organizacijoms įsteigti premiją už monografiją, kurioje būtų aprašytas Vytautas kaip ekonomistas; Lietuvos
universiteto Ekonomikos fakultete įsteigti Vytauto vardo stipendiją; pasirūpinti,
kad Lietuvos įmonės jubiliejiniais metais

savo gaminius puoštų Vytauto atvaizdu.
1930 m. išties daug leidinių ir gaminių
buvo papuošta jubiliejinių metų ženklu.
Prekybos ir pramonės rūmai įsitraukė į Vytauto Didžiojo komiteto veiklą,
buvo pasiūlyta prie Vyriausiojo komiteto
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto
500 metų sukaktuvėms rengti įsteigti prekybos ir pramonės atstovų sekciją.
Rūmų nariai ir tarnautojai 1932 m.
paaukojo 300 Lt Vytauto Didžiojo muziejaus statybai. Prekybos ir pramonės rūmai
paaukojo 500 Lt Vytauto Didžiojo paviljonui-paminklui statyti Parodos aikštėje.
Rūmai ir vėliau remdavo įvairių organizacijų ir Vyriausybės iniciatyvą. 1937 m.
per Prekybos ir pramonės rūmus Lietuvos
krašto apsaugos ministerija gavo 500 Lt
vertės čekį kaip „Lietuvos Sėklų Importerių Sąjungos“ auką Ginklų fondui.
Pagal leidinius: „Rūmų istorija: vardai, vertybės, tradicijos“, 2010 m.
Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Giedrė
Milerytė. „Verslo ir valstybės santykiai:
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų istorija 1925–1941 m.; Jovita Jankauskienė. „Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodos Kaune pirmosios Lietuvos
Respublikos laikotarpiu“. Kauno istorijos
metraštis, 2011
(Bus daugiau)
Parengė Audronė Jankuvienė
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