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Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai:
verslo ir valdžios santalka valstybės klestėjimui

Asociacijos ir Lietuvos regioninių rūmų prezidentai ir generaliniai direktoriai

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Birželio 18-ąją Kauno valstybiniame
muzikiniame teatre iškilmingai paminėtas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įkūrimo 90-metis. Lygiai prieš
90 metų, 1925-ųjų birželio 18 d. pirmieji
rūmai buvo atidaryti Kaune.
„Prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
savo veikla aprėpiantys visus regionus,
sėkmingai įsitvirtino tarp kitų įtakingų verslo organizacijų ir tapo patikimu
Vyriausybės socialiniu partneriu. Labai
vertiname jūsų įdirbį regionuose, glaudų
bendradarbiavimą su savivalda, aktyvų
dalyvavimą Trišalės tarybos veikloje ir
Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitete (ECOSOC), sėkmingai
atliekant valstybės patikėtas funkcijas.
Rūmų iniciatyvos ir patirtys prisideda
prie ekonominės pažangos žingsnių“, –
iškilmėse pabrėžė LR Vyriausybės vaPagrindiniai renginio
pranešimai | 2 psl.

Apdovanojimų ceremonijos akimirka

dovas Algirdas Butkevičius, akcentavęs
rūmų patirtį profesinio mokymo srityje,
pasiūlymus verslo aplinkai gerinti, ne
stebėtojo, o nario balso teisę regionų plėtros tarybose.
Pasak Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmų asociacijos prezidento
Šarūno Kliokio, pradėdami 91-uosius
metus rūmai kelia sau ambicingus uždavinius ir tikslus. Svarbiausias jų – konkurencingas ir klestintis Lietuvos verslas,
didesnis nei vakar šalies gyventojų verslumas. „Rūmų tinklas ir geografinė veiklos aprėptis lemia, kad esame ir būsime
aktyvūs partneriai tiek vietos valdžiai,
tiek Vyriausybei sprendžiant regioninės
plėtros uždavinius. Esame įsitikinę, kad
darbo vietas kuriantis, vietos bendruomenes remiantis, socialiai atsakingas verslas
privalo turėti balso teisę regionų plėtros
tarybose“, – pažymėjo Š. Kliokys. Asociacijos prezidentas pakvietė Vyriausybę
pagalvoti apie jai nebūdingų funkcijų
perdavimą verslo savivaldai.
Su svarbia sukaktimi visos Lietuvos
verslo bendruomenę iškilmėse sveikino
LR Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas, įteikęs Seimo padėkas asociacijos ir
visų regioninių rūmų prezidentams, Eurochambres Finansų ir biudžeto komiteto
pirmininkas, Baltijos jūros regiono rūmų
asociacijos prezidentas ir Pietų Švedijos
prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Stephan Muchler, susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius,
socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė, Kauno miesto
meras Visvaldas Matijošaitis, Rektorių
konferencijos vardu – Aleksandro Stul-

ginskio universiteto rektorius prof. Antanas Maziliauskas, kolegos iš Latvijos,
Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos,
Bairoito prekybos ir pramonės rūmų,
Lietuvos pramonininkų konfederacijos
prezidentas Robertas Dargis bei Kauno
krašto pramonininkų vadovai ir kt.
Rūmų narius, susirinkusius iš visų
šalies regionų, savo dalyvavimu pagerbė
Ūkio, Vidaus reikalų ministerijos vadovai, daugelio savivaldybių merai bei kiti
aukšti svečiai.

Rūmų 90-mečio šventės
fotogalerija | 3-5 psl.

Paskelbti konkurso
nugalėtojai | 6 psl.

Pasitiko prezidentai
Verslo bendruomenė į iškilmes susirinko prisiminti tuos, kurių vardai įrašyti
rūmų istorijoje, pagerbti labiausiai nusipelniusius narius ir pasveikinti vieni kitus su jubiliejumi, išskiriančiu rūmus iš
daugelio kitų verslo organizacijų.
Šventėje iš viso dalyvavo apie 350
verslininkų ir svečių. Visus juos sutiko
prie ištiesto raudono kilimo išsirikiavę
asociacijos ir visų regioninių rūmų prezidentai. Šventišką nuotaiką kūrė prie
teatro svečiams ir miestiečiams grojantis
diksilendas, netoliese puikavosi UAB
„Silberauto“ naujausių modelių mersedesai.
Renginys prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu.
Rūmų įkūrimo 90-metis atspindi sudėtingą valstybės raidą ir organizacijos
brandą. Gausiai susirinkusiems svečiams
ir verslininkams rūmų istorija buvo papasakota metraščio skaidrėse, kuriose demonstruoti archyviniai dokumentai, tarpukario spaudos leidiniai, senos fotografijos, pateikti svarbiausi dabarties faktai.

Apie šiandienos iššūkius filmuotuose kadruose pasakojo asociacijos ir visų
rūmų vadovai.
Garbingi apdovanojimai
LR Ministras Pirmininkas Algirdas
Butkevičius už nuopelnus Lietuvos gerovei ir asmeninį indėlį bei pastangas
plėtojant konstruktyvų dialogą su verslo
bendruomene apdovanotas aukščiausio
laipsnio – aukso „Darbo žvaigžde“. Šiuo
1939 m. įsteigtu ir 2002 m. atkurtuoju
rūmų garbės ženklu iki šiol įvertinti tik
trys asmenys – LR Prezidentas J.E. Valdas Adamkus, ilgametis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Mečislovas Rondomanskas ir rūmų
asociacijos garbės prezidentas Simas
Ramutis Petrikis.
Sidabro „Darbo žvaigždėmis“ už
didelį indėlį ir pastangas konsoliduojant
rūmų veiklą, stiprinant verslo bendruomenę bei aktyvų dialogą su socialiniais
partneriais ir valdžia pagerbti buvę asociacijos prezidentai Rimantas Stankevičius (UAB „Silberauto“ generalinis
direktorius) ir Darius Mockus („MG
Baltic“ prezidentas).
Už nuopelnus rūmų sistemai ir socialinio dialogo skatinimą sidabro „Darbo
žvaigždė“ įteikta socialinės apsaugos ir
darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei, iki šių pareigų vadovavusiai rūmų
Marijampolės filialui.
Apdovanojimus premjerui, ministrei
ir buvusiems asociacijos prezidentams
įteikė LPPARA prezidentas Šarūnas
Kliokys ir generalinis direktorius Rimantas Šidlauskas.
Nukelta į 3-5 psl.
Narių jubiliejai | 8-9 psl.
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Prekybos, pramonės ir amatų rūmai sėkmingai
įsitvirtino tarp įtakingų verslo organizacijų

LR Ministro Pirmininko Algirdo
BUTKEVIČIAUS kalba rūmų 90-mečio
minėjime
Sveikinu aukštus šių iškilmių svečius,
gerbiamuosius verslo atstovus.
Šiandien minime ne tik įspūdingą čia,
Kaune, įkurtų prekybos, pramonės ir amatų
rūmų 90-mečio jubiliejų. Šios seniausios
Lietuvoje asocijuotos verslo struktūros
sukaktis harmoningai įsilieja į mūsų nepriklausomybės šimtmečio istoriją, liudija

apie jaunos valstybės ekonomikos politiką,
telkiant ir stiprinant verslą, skatinant užsienio prekybą, ir atspindi mūsų valstybės
ūkio raidą.
Nepaisant skirtingų epochų, rūmams
savo veiklą tenka orientuoti panašiomis
kryptimis. Prieš dvidešimt penkerius metus atkūrus nepriklausomybę ir istorijos
paraštėn nurašius planinę ekonomiką, vėl
prikelti rūmai ėmėsi labai svarbios misijos burti verslo bendruomenę, skiepyti
solidarumo, atsakingos partnerystės, savitarpio pagalbos idėjas.
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
savo veikla aprėpiantys visus regionus,
sėkmingai įsitvirtino tarp kitų įtakingų verslo organizacijų ir tapo patikimu
Vyriausybės socialiniu partneriu. Labai
vertiname jūsų įdirbį regionuose, glaudų
bendradarbiavimą su savivalda, aktyvų
dalyvavimą Trišalės tarybos veikloje ir
Europos ekonominių ir socialinių reikalų
komitete (ECOSOC), sėkmingai atliekant
valstybės patikėtas funkcijas.
Rūmų iniciatyvos ir patirtys prisideda
prie ekonominės pažangos žingsnių. Pavyzdžiui, profesinio mokymo srityje turi būti

Būti vienu žingsniu priekyje

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidento Šarūno
KLIOKIO pranešimas rūmų 90-mečio
minėjime
Praėjusiais šimtmečiais daug sukurtų
organizacijų išnyko, tačiau viena jų, skatinanti verslo plėtrą – išliko, sustiprėjo ir visame pasaulyje yra žinomi kaip pramonės
ir prekybos rūmai. Svarbiausias jų simbolis – romėnų prekybos dievo Merkurijaus
auksinė lazda, šalmas ir sparnuotieji sandalai atpažįstami ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų logotipe. Senoji Merkurijaus lazdos galia – siųsti pranašiškus
ir melagingus sapnus, nutraukti ginčus ir
sutaikyti priešus, būti tarpininku tarp dievų
ir žmonių. Šiandien ji reiškia kompromisų
tarp verslo ir valdžios paieškas, bendrų taisyklių tarptautinėje prekyboje nustatymą,
visų daugiau kaip 13 tūkst. pasaulio pramonės ir prekybos rūmų bendradarbiavimą.
Visi pramonės ir prekybos rūmai veikia vadovaudamiesi vienu tikslu – padėti
įmonėms užtikrinant jų konkurencingumą, veiklos efektyvumą, siekiant tam palankių verslo sąlygų.
Rūmai Lietuvoje įkurti 1925 m. birželio 18 d. Šiandien Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai – nevyriausybinė
verslo savivaldos organizacija, veikianti
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pagal 1995 m. priimtą atskirą rūmų įstatymą. Svarbiausias rūmų tikslas – atstovauti savo narių interesams bei teikti visam
verslui reikalingas paslaugas, atsakingai
atlikti valstybės deleguotas ir tradiciškai
pasaulyje tik rūmams būdingas funkcijas.
Reikia pabrėžti, kad Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmai ir šiandien yra didžiausia skėtinė asocijuota verslo struktūra,
itin aktyviai veikianti šalies regionuose.
Kalbėdami apie Lietuvos verslo konkurencingumą, visi pastebime pastaruoju metu
itin kintančias verslo sąlygas ir visų pirma
tai, jog verslas tampa vis labiau globalus.
Dabar ir Lietuvoje susiduriama su realiomis
sąlygomis, reikalaujančiomis daugiau žinių
sėkmingam verslui. Informacinės technologijos mažina laiką ir erdvę, nes gyvename ir dirbame pasaulyje, kuris traukiasi:
geriausios verslo praktikos plinta greičiau
nei kada nors anksčiau. Bendrovės nebegali
turėti geros idėjos monopolio. Dabar vienintelis patikimas ginklas yra sugebėjimas
sutelkti daugelio žmonių pastangas.
Šiandien naujo požiūrio, kaip dirbti
šiandien ir rytoj, norint išlikti reikalingais
organizacijų ir jų paslaugų vienodėjimo
laikotarpiu, reikia ir Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmams. Vien garbingos praeities neužtenka.
Pradėdami 91-uosius Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos metus keliame sau ambicingus uždavinius ir
tikslus. Svarbiausias jų – konkurencingas
ir klestintis Lietuvos verslas, didesnis nei
vakar šalies gyventojų verslumas.
Prekybos ir pramonės rūmų tinklas –
laiko patikrinta galimybė užsienio prekybai skatinti, naujoms rinkoms atverti.
Džiaugiamės pastaraisiais metais atnaujinę bendrą darbą su kolegomis Estijoje
ir Latvijoje, kitose šalyse. Atskirai paminėtina mūsų narystė Eurochambres – Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijoje. Tai unikali verslo vienijimo, jo
atstovavimo dialoge su Europos Sąjungos

panaudota rūmų patirtis, įgyta vykdant meistrų ir pameistrių projektą pagal dualinio mokymo modelį bei vertinant kompetencijas.
Aukštą socialinės atsakomybės suvokimą liudija rūmų iniciatyva įmonių
nemokumo, bankrotų prevencijos srityje. Konkretūs pasiūlymai, kaip iš anksto
įspėti galimas nemokumo situacijas, ne tik
teigiamai atsilieps verslo aplinkai, bet ir
padės surinkti gausesnių biudžeto įplaukų.
Gerbiamieji,
nors šiandien minime solidų rūmų jubiliejų, noriu paminėti ir svarbesnius darbus, kuriuos turime drauge nuveikti mūsų
visų labui. Prekybos, pramonės ir amatų
rūmai, apjungiantys daugelį smulkaus ir
vidutinio verslo įmonių regionuose, yra
nepamainomas sąjungininkas įgyvendinant Regionų plėtros programą. Naujam
2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui
parengta Regionų plėtros programa, kurios pagrindinis principas – individualus
požiūris ir kompleksinės investicijos.
Programa pirmiausia skirta verslo plėtrai, investicijoms į atskiras vietoves pritraukti. Parengtos 23 integruotų teritorijų
plėtros programos, kuriose įvertinti turimi

ištekliai ir numatyti problemų sprendimo
būdai, lėšos bei siektinas rezultatas. Tikimės, kad atlikta išsami mūsų regionų
privalumų ir kliūčių analizė padės verslui
įvertinti savo jėgas ir efektyviai panaudoti Europos Sąjungos lėšas, plėtojant ūkinės veiklos įvairovę, kuriant naujas darbo
vietas toliau nuo didmiesčių nutolusiuose
miestuose. Šiuo metu yra koreguojami teisės aktai, kad asocijuoto verslo struktūros,
tarp jų ir Rūmai, regioninėse plėtros tarybose turėtų ne stebėtojo, o nario – balso teisę.
Kitas svarbus darbas – naujo socialinio modelio pagrindu parengtų įstatymų
projektų svarstymas ir priėmimas Seime. Lankstesni darbo santykiai, aiškiai
ir patikimai veikianti socialinės apsaugos sistema yra Lietuvos verslo ir visos
ekonomikos konkurencingumo garantas.
Todėl kviečiu aktyviai prisidėti aiškinant
visuomenei, profsąjungoms ir politikams
apie būtinybę pereiti į tokį darbo santykių
etapą, kuriame gyvena mūsų kaimynės
Baltijos šalys, Europos Sąjungos šalys,
ir kuris neatrodo socialiai grėsmingas ten
dirbantiems mūsų tautiečiams.
Dar kartą sveikinu Prekybos, pramonės ir amatų rūmus su iškiliu jubiliejumi.
Šia proga noriu išreikšti viltį, kad netolimoje ateityje bus išspręsta įsisenėjusi
patalpų regioniniams rūmams problema,
ir savo šventes galėsite minėti ne mažiau
jaukioje savų sienų aplinkoje.

institucijomis galimybė. Kartais tai tampa būdu kalbėtis su verslo negirdinčia ar
nacionalinės pozicijos verslui aktualiais
klausimais nepriimančia Vyriausybe.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmais bei jų vaidmeniu padedant mažoms
ir vidutinėms įmonėms labiau pasitikima
Europos Sąjungos institucijose, nei namie:
Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir
amatų rūmai jau anksčiau turėjo patirties,
dirbdami tiesiogiai su Europos Komisija įkurtame globaliame Europos verslo
informacijos centrų tinkle. Nuo 2008 m.
Kauno, Klaipėdos, Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmai kartu su Lietuvos inovacijų centru veikia ir atstovauja
Lietuvai didžiausiame Europos įmonių
tinkle. Tai – vienas iš daugelio konkretaus
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų darbo, savo iniciatyva, žmogiškaisiais ištekliais ir lėšomis būti naudingais
visam Lietuvos verslui, pavyzdys.
Konkrečių rezultatų rūmų atstovaujamos įmonės laukia ir vykdant pagrindinę
rūmų priedermę – būti tarpininku tarp valdžios ir verslo. Nepaisant to, kad valdžia
dažnai įstringa procese, esame aktyvūs ir
konstruktyvūs socialinio dialogo Trišalėje
taryboje partneriai. Rūmų tinklas ir geografinė veiklos aprėptis lemia, kad esame
ir būsime aktyvūs partneriai tiek vietos
valdžiai, tiek Vyriausybei sprendžiant regioninės plėtros uždavinius. Esame pasiruošę tiek žmogiškaisiais ištekliais, tiek
turima kompetencija įsijungti į Vyriausybės parengtos regionų plėtros programos ir
plano įgyvendinimą. Manome, kad tai viena iš realių priemonių emigracijai mažinti,
tolygesniam šalies regionų ekonominiam
bei socialiniam vystymuisi užtikrinti.
Sveikintume Vyriausybės sprendimą
pamatuotai investuojant į regionus struktūrinės paramos lėšas, taikant ekonominio
naudingumo kriterijų, susiejant jas su nedarbui mažinti, jaunimo užimtumui didinti
skirtais pinigais. Esame įsitikinę, kad darbo
vietas kuriantis, vietos bendruomenes remiantis, socialiai atsakingas verslas privalo
turėti balso teisę Regionų plėtros tarybose.

Verslo aplinkos gerinimo, šalies įmonių
konkurencingumo didinimo projektai – darbas, kurį rūmai atlieka nuo pat jų atkūrimo
Lietuvoje. Rūmai turi geros patirties ir praktikos, kuri užmirštama arba Lietuvoje bandoma atrasti iš naujo: tai verslo pradžios,
inkubavimo, meistrų ir pameistrių rengimo
programos. Tiesa, pernelyg užsitęsęs procesas kuriant profesinio rengimo sistemą
ir nuolatinis pertvarkymas pastaruosius 13
metų jau tapo ne vien rūmų kaip valstybės
partnerio, bet visos šalies problema.
Kurdami konkurencingą valstybę neturime bijoti dalintis atsakomybe, privalome vengti veiklos dubliavimo ir centralizavimo, keistis informacija. Kviečiame
Vyriausybę pagalvoti apie jai nebūdingų
funkcijų perdavimą verslo savivaldai.
Rūmai, būdami visiškai nepolitizuota
organizacija, nepriklausantys nuo vienos
verslo grupės interesų protegavimo, yra
pasirengę būti konstruktyviu ir atsakingu
partneriu. Verslui negali nerūpėti pokyčiai
verslo aplinkos, energetikos, demografijos ir darbo rinkos, inovacijų ir naujų
technologijų diegimo srityse. Pagaliau
norėtųsi konkrečių rezultatų apjungiant
jėgas ir galvojant apie tokią smulkaus
verslo sritį kaip amatai.
Nepaisant tebesitęsiančių procesų,
ir šią jubiliejaus dieną rūmų žmonės dirba, teikdami viešąsias paslaugas rūmų
nariams visam Lietuvos verslui: išduoda
prekių kilmės sertifikatus, brūkšninius
kodus, tvarko laikino prekių išvežimo
procedūras, konsultuoja įmones verslo
plėtros, naujų rinkų ir partnerių paieškos
klausimais, nagrinėja nenugalimos jėgos
egzistavimo aplinkybes, rengia egzaminus
Lietuvos profesinėse mokyklose.
Nuoširdžiai sveikinu visus juos bei
rūmų narius, šio renginio svečius giliausias
veiklos tradicijas Lietuvoje turinčios verslo organizacijos 90 – mečio proga. Kviesdamas sutelkti valdžios ir verslo pajėgas
siekiant bendro tikslo – konkurencingos ir
klestinčios Lietuvos, tuo pat metu tikiuosi,
kad po 10 metų, švenčiant rūmų veiklos
šimtmetį, šis tikslas bus daug arčiau.
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Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai:
verslo ir valdžios santalka valstybės klestėjimui
Atkelta iš 1 psl.
Sidabro „Darbo žvaigždėmis“ už nuopelnus versle ir rūmų veikloje apdovanoti
regionų atstovai: UAB „Pas Katiną“ direktorius Jonas Katinas (Panevėžio PPA rūmai), UAB „Salda“ generalinis direktorius
Petras Baronas (Šiaulių PPA rūmai), UAB
„Gija“ generalinis direktorius Valdas Pacevičius (Kauno PPA rūmai) ir UAB „Artva“
vadovas Jonas Samajauskas (Vilniaus PPA
rūmai). Jiems garbės ženklus įteikė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir
asociacijos bei rūmų vadovai.
Iškilmių koncertinėje programoje
skambėjo jaunųjų talentų, tarptautinių
konkursų laureatų, kilusių iš įvairių Lietuvos regionų, atliekami kūriniai, akomponavo Vytauto Didžiojo universiteto
styginių instrumentų kvartetas.
Vakaro rėmėjai – UAB „Serfas“,
UAB „Silberauto“, UAB „Artva“, partneriai – UAB „Stumbras“, AB „Volfas
Engelman“, UAB „Globus Trade“, UAB
„Melt Water“, UAB „ICECO“, „Italiana
Lt” ir Jūratės Gulbinienės įmonė.
Vaišes keliems šimtams žmonių paruošė šaunus „Via Baltica“ restorano
kolektyvas, vadovaujamas Vyto ir Audronės Čičelių. Renginio sceną puošė
įspūdingos Antano Mažono sukurtos gėlių kompozicijos.

Kauno PPA rūmų tarybos Vytas Čičelis ir Alytaus meras Vytautas
Grigaravičius

Š. Kliokys pasitinka Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentą Robertą Dargį

Į šventę atvyksta Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas

Pasitinkamas susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius

Kauno PPA rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis sveikina Kauno miesto merą
Visvaldą Matijošaitį

Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis sveikina tarybos narį Zigmantą Dargevičių

Rūmų narių iš Marijampolės vadovai: Kostas Jankauskas, Klemensas Agentas
ir Kęstutis Svitojus

Ant raudono kilimo – ūkio viceministras Marius Skarupskas ir ministerijos departamento
direktorius Kęstutis Masalskis

Į renginį atvyko keli šimtai svečių

Rita ir Remigijus Daugėlos, UAB „Diremta“ vadovai

UAB „Kauno energetikos remontas“ generalinė direktorė Olga Grigienė ir „Silberauto“ Kauno
skyriaus vadovas Valdas Bleizgys

Arūnas Tarnauskas, Šakių įmonės „Gulbelė“ vadovas, su žmona Lina

Albertas Savickas, UAB „Asiga“ direktorius, su žmona Sigita
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Aukso „Darbo žvaigždė“ teikiama LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui

Sidabro „Darbo žvaigžde“ apdovanota socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė

Sidabro „Darbo žvaigždė“ įteikta buvusiam rūmų asociacijos prezidentui Dariui
Mockui, „MG Baltic“ prezidentui

Sidabro „Darbo žvaigžde“ įvertintas buvusio asociacijos prezidento Rimanto Stankevičiaus, UAB „Silberauto“ generalinio direktoriaus, indėlis stiprinant rūmų sistemą

Sidabro „Darbo žvaigžde“ apdovanotas UAB „Artva“ vadovas Jonas Samajauskas
(Vilniaus PPAR)

Sidabro „Darbo žvaigždė“ įteikta UAB „Salda“ generaliniam direktoriui Petrui
Baronui (Šiaulių PPAR)

Sidabro „Darbo žvaigžde“ pagerbtas UAB „Pas Katiną“ direktorius Jonas Katinas
(Panevėžio PPAR)

Sidabro „Darbo žvaigždė“ teikiama UAB „Gija“ generaliniam direktoriui Valdui
Pacevičiui (Kauno PPAR)

Eurochambres Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas, Baltijos jūros regiono
rūmų asociacijos prezidentas Stephan Muchler

Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas Seimo padėkas įteikė visų regioninių rūmų prezidentams

Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis rūmus įvertino kaip gerus derybininkus ir
verslo ambasadorius užsienyje

Bairoito prekybos ir pramonės rūmų direktorė Christi Degen

Estijos prekybos ir pramonės rūmų generalinis direktorius Mait Palts

Sveikina kolegos iš Latvijos

Sveikina Ukrainos prekybos ir pramonės rūmų tarptautinių ryšių vadovas
Dimitri Blodir

Sveikina Baltarusijos prekybos ir pramonės rūmų viceprezidentas Vladimir
Uluhovič

Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. Antanas Maziliauskas rūmams padovanojo Aleksandro Stulginskio medalį kaip kompensaciją už tai, kad šis būdamas prezidentu
negalėjo pasirašyti Rūmų įstatymo ir nedalyvavo rūmų pastato atidarymo iškilmėse
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Kauno PPA rūmų taryba

Verslo moterų tinklo narės

Kauno finansininkų klubo narės su asociacijos ir Kauno rūmų prezidentais

UAB „SDG“ generalinis direktorius Eduardas Jasas (centre) ir kolektyvas

Vilniaus PPA rūmų atstovės Irena Jasiukevičiūtė ir
Jolanta Galvydienė

Panevėžio PPA rūmų Utenos filialo nariai

Kauno PPA rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis su vienu
seniausių rūmų narių ir steigėju Antanu Būda ir jo žmona Dalia

Kauno PPA rūmų Prienų atstovybės nariai

Kauno PPA rūmų darbuotojai

MTP „Technopolis“ vadovė Ligita
Valalytė

Nijolė ir Alfonsas Meškauskai, Jonavos bendrovės „Baldai
Jums“ vadovai

Vilniaus PPA rūmų Ukmergės filialo delegacija

Šiaulių PPA rūmų narių grupė

Vita Žilytė, NT tarnybos vadovė

Vytautas Silevičius, Prienų bendrovės „Doleta“ savininkas

Klaipėdos PPA rūmų kolektyvas

Koncertavo VDU jaunieji talentai ir universiteto styginių instrumentų kvartetas

Daiva ir Albertas Jonuškos iš
Šiaulių PPAR

UAB „Inlinen“ kolektyvas

Renginio rėmėjas „Silberauto“ teatro prieigose demonstravo naujausius
mersedesus

Iškilmių tortą dovanojo Jūratės Gulbinienės įmonė
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Paskelbti konkurso verslo
istorijai įamžinti nugalėtojai
Audronė Jankuvienė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų paskelbtame konkurse Parodų kalne
sukurti unikalią verslo istorijos įamžinimo erdvę paskelbti nugalėtojai.
Geriausiu darbu komisija vienbalsiai
pripažino skulptoriaus Algimanto Šlapiko
ir architekto Juliaus Pauliukaičio sukurtą
koncepciją „Homo faber“ – žmogus kalvis.
Antroji vieta skirta skulptoriaus doc.
Alfonso Vauros ir UAB „Studija 2a“ architekto Augusto Audėjaičio darbui „Kalvis“.
Trečiąją vietą konkurse pelnė skulptoriaus Šarūno Arbačiausko ir architekto
Regimanto Ruko „Laimės paukštis“.
Pasvajoti ant pinigų kalno
Pasak konkursą laimėjusio Algimanto Šlapiko, Lietuvos verslo alėjos idėjos
meninei išraiškai pasirinktas milžiniškas
plaktukas ir vinys kaip pirmapradžiai gamybos įrankiai-simboliai. „Kalti galima
ne tik vinis, bet ir pinigus“, – priduria
A. Šlapikas. Vinių galvutės – su skirtingų įmonių logotipais-užrašais-reljefais.
Jos konvejerio principu komponuojamos
vienoje linijoje į tolį. Kompozicijos pradžioje – vertikalus, ryškus plaktuko siluetas ir horizontalus „slenkstis“, kuriame
inkrustuotas bronzinis reljefas – užrašas

apie tarpukario parodas. Verslo skvere
numatomas paminklas iš granito „Pinigų
kalnas“ – kylanti trikampė plokštuma,
kurios viršuje – kėdė-sostas. „Kiekvienas
žiūrovas galės užlipti ant pinigų kalno ir
bent trumpam pasijusti turtingu ir vienišu“, – jau paskelbus konkurso rezultatus
aiškino A. Šlapikas.
Skulptūrinis akcentas „Kalvis“, kuriam pripažinta antroji vieta, – tai 6 metrų
ilgio ir daugiau kaip 3 metrų aukščio juodai mėlyno atspalvio priekalas. Jis simbolizuoja, jog aktyviausiai savo likimą kala
verslo žmonės. Verslo alėjoje buvo numatyta bordo spalvos granitinės ploštės su
Lietuvos įmonių logotipais.
„Laimės paukščiui“ pasirinktas gaidžio motyvas. Gaidžio vaizdinys lietuvių tautosakoje turi daugybę prasmių ir
jos visos siejamos su turtu, laime, gausa,
tvarka. Šulinio motyvas – gausos ir laimės
šaltinis, maitinantis visa, kas gyva“, – taip
savo kūrinį komentavo jos autorius skulptorius Šarūnas Arbačiauskas. Verslo alėjai
buvo pasirinktas bičių korio motyvas.
Komisijoje – garsūs profesionalai
Konkurso komisiją, kurios sudėtis nebuvo skelbiama siekiant kuo skaidresnio
ir sąžiningesnio proceso, sudarė Svaigedas Stoškus, Kultūros paveldo departa-

Konkursiniai darbai

Komisijos narys architektas G. Natkevičius

Rūmų prezidentas B. Žemaitis sveikina konkurso nugalėtoją
skulptorių Algimantą Šlapiką

Komisijos nariai Z. Dargevičius ir Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio vadovas S. Stoškus

Komisijos narys prof. S. Žirgulis

mento Kauno teritorinio padalinio vadovas (komisijos pirmininkas), skulptorius
prof. Stasys Žirgulis, architektas Gintautas Natkevičius, prof. Jonas Audėjaitis
(nusišalino dėl galimo interesų konflikto)
ir trys rūmų atstovai: prezidentas Benjaminas Žemaitis, klubo „Verslas Kaunui“
pirmininkas Genadijus Laškovas ir rūmų
tarybos bei klubo narys Zigmantas Dargevičius.
Pateiktų projektinių pasiūlymų „Laimės paukštis“, „Kalvis“, „Homo faber –
žmogus kalvis“ autoriai komisijai nebuvo
žinomi. Jų pavardės buvo atskleistos tik
jau paskelbus rezultatus.
Kokybė atsvėrė kiekybę
„Didžiuojuos kilnia konkurso idėja
gražinti miestą ir džiaugiuosi pateiktais
darbais“, - kalbėjo komisijos pirmininkas
Svaigedas Stoškus.
„Nudžiugino geri darbai. Komisijos
nuomonė buvo labai vieninga. Norėtųsi,
kad paminklas būtų įspūdingas, aiškiai
matomas aplinkoje, o tam labai svarbus
mastelis“, – sakė prof. Stasys Žirgulis.
„Kaip verslininkas, galiu pripažinti,

Klubo „Verslas Kaunui“ pirmininkas Genadijus Laškovas

kad pinigų kalno ir sosto idėja yra labai
teisinga: kai jame atsisėdi, netampi laimingesnis nei buvai“, – atviravo komisijos narys, rūmų prezidentas Benjaminas
Žemaitis.
„Kokybė atsvėrė kiekybę“, – lakoniškai pastebėjo architektas Gintautas Natkevičius.
Zigmantas Dargevičius ir Genadijus
Laškovas visus darbus įvertino kaip įdomius ir savitus, padėkojo konkurso dalyviams ir pareiškė neabejojantys, kad antrą
ir trečią vietą laimėję kūriniai bus realizuoti kitose erdvėse.

Rūmų tarybos nariai susitiko su miesto vadovais
Audronė Jankuvienė
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos nariai susitiko su miesto meru
Visvaldu Matijošaičiu, vicemerais Povilu Mačiuliu, Vasilijumi Popovu ir Simonu Kairiu bei savivaldybės administracijos direktoriumi Gintaru Petrausku.
Rūmų tarybos posėdyje dalyvavę miesto vadovai ir verslo bendruomenės atstovai
aptarė dešimtį aktualių klausimų. Nauja vadovybė pritaria Verslo tarybos veiklos tęstinumui. Viename artimiausių miesto tarybos posėdžių bus tvirtinama naujos sudėties
Verslo taryba.
Meras V. Matijošaitis pabrėžė, kad savivaldybės valdomose įmonėse politikus keičia savo srities specialistai.
Daugiau kaip valandą trukusioje diskusijoje buvo kalbama apie MTP „Technopolis“ perspektyvą, vietos veiklos grupes, kuriose privalo būti ir verslo atstovų, ES lėšų
pritraukimą ir prioritetinius projektus, apleistų pastatų problemą, būtinybę sujungti viešąjį logistikos centrą su Kauno oro uostu ir kt.
Meras taip pat domėjosi rūmų vykdomu Verslo alėjos ir Lietuvos verslo šlovės erdvės sukūrimo Parodų kalne konkursu ir jam pateiktais darbais.
Posėdyje buvo pristatyta šiuolaikinės „konkės“ idėja. Miesto tarybos narys prof.
Jonas Audėjaitis siūlo nebegrįžti į XIX amžių, netiesti bėgių per Laisvės alėją, o sukurti
šiuolaikinę, modernią transporto priemonę. UAB „Elinta“ vadovas Vytautas Jokužis
siūlo „konkę“ pakeisti elektra varoma, lėtaeige ir savaeige transporto priemone, kuri
išsaugotų istorinę atmintį ir kartu taptų nauja patrauklia pramoga miestiečiams ir turistams.
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Kauno verslininkų gėlės puošia
Savanorių prospektą
Audronė Jankuvienė
Savanorių prospekto medžiai nuo
įvažiavimo į Kauną iki Žemaičių gatvės
vėl padabinti verslinininkų padovanotais
gėlių vazonais. Jau trečią kartą Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų klubas „Verslas Kaunui“ surengė iniciatyvą
„ŽYDIM“. Verslininkai padovanojo beveik 2000 pelargonijų.
Nuo pat pirmosios akcijos, surengtos
2013 m., ją ištikimai remia 13 bendrovių – UAB „Verslo Aljansas“, „Novameta“, „Serfas“, „Centrako“, „Autotoja“,
„Aša“, „Liningas“, „Selteka“, „Liuks“,
„Skubios siuntos“, „Doriteksas”, „Ortopedijos klinika“, Swedbankas.
Šiemet prie iniciatyvos prisijungė dar
7 įmonės – UAB „Kauno buhalterijos
centras“, „Prima Line“, „Accel Elektronika“, „Interio Kaunas“, „Diremta“, „Kauno alus“ ir AB „Ortopedijos technika“.

Advokatas
Tadas Klimas
apie verslo
teisę
Audronė Jankuvienė

Tadas Klimas

„Ši knyga yra skiriama verslininkams.
Knygos idėja paprasta: suteikti skaitytojui
raktą, padedantį geriau suprasti teisinę
savo verslo aplinką, kad pastarasis galėtų efektyviau ir saugiau puoselėti savo
verslą“, – taip savo knygos „Verslo teisė“
pratarmėje rašo jos autorius advokatas dr.
Tadas Klimas.
Pasak autoriaus, knyga nėra mokslinė, akademinė, ji praktinio pobūdžio,
siekianti pakeisti Lietuvos verslininkų požiūrį į teisę. „Yra daug leidinių apie teisę,
teisininkų parašytų teisininkams, bet parašyta būtent verslininkams Lietuvoje –
vienintelė“, – jos išskirtinumą pabrėžė
T. Klimas, rūmų nariams pristatydamas
„Verslo teisę“.
„Lietuvos verslininkus pagal santykį
su teise, ypač dėl požiūrio į sutartis, sąlyginai skirstau į kelis tipažus. Pirmasis tipažas – aferistas romantikas. Jis labai lai-

Iš viso šiemet „ŽYDIM“ akcijai verslininkai skyrė beveik 4000 eurų.
„Mes norime asmeniniu pavyzdžiu
parodyti, kad kauniečiams verslininkams
rūpi miestas, kuriame dirbame ir gyvename, kad esame aktyvioji visuomenės
dalis, suvokianti socialinės atsakomybės
svarbą ir galinti kurti pozityvius pokyčius
visuomeninėje aplinkoje“, – sako klubo „Verslas Kaunui“ pirmininkas, UAB
„Verslo Aljansas“ vadovas Genadijus
Laškovas.
Klubo nariai kviečia ir kitus miesto
verslininkus, įmones, organizacijas, ypač
Savanorių pr., tiek šiemet, tiek kitais metais prisijungti prie miestą gražinančios
iniciatyvos.
Kauno PPA rūmų narių dovanoti žiedai pagrindinį miesto prospektą puošia
iki pat vėlyvo rudens, o gėlių sodinimu
rūpinasi UAB „Irgita“, priežiūra – miesto
Savivaldybė.
mingas, mėto sutartis kaip gėles, nes viskas bus gerai, visuomet galima susitarti.
Anaiptol taip nėra“, – sako dr. T. Klimas.
Pasak advokato, antrasis tipažas – samurajus. Jis į derybas eina kaip į kovą galabyti ir kapoti galvų. Tačiau tokia taktika
nelabai pasiteisina. Karinga įmonė nieko
nepeš.
Trečiajam tipažui jau reikalinga sutartis, bet bėda ta, kad jis realiai apie savo
verslą neišmano. Jis bėga, lekia net suprakaitavęs, bet ne ten, kur turėtų.
„Abi pusės laimi“ – toks turi būti pagrindinis derybų principas“, – pabrėžia
advokatas, savo šviečiamąja veikla siekiantis, kad Lietuvoje būtų kuo mažiau
aferistų romantikų ir samurajų, „nes jie
trukdo“.
„Kolekcionuoju lietuviškas sutartis.
Randu jau tokių kuriozinių variantų; jeigu
sutartys būtų gyviai, galėčiau eksponuoti
šalia pūkuotų dinozaurų. Milijonai eitų
pasižiūrėti“, – rašo T. Klimas, knygoje
apibendrinantis šešias „įvairias nesąmones“ Lietuvos teisės praktikoje – pavyzdžiui, dėl UAB vertimo į anglų kalbą,
nuomos sutartyse nurodomo termino nutraukti sutartį įspėjus prieš 30 dienų, dėl
įmonių antspaudo naudojimo ar force majeure punktų sutartyse.
Knygoje „Verslo teisė“ galima paskaityti apie sutarčių dalis nuo pavadinimo iki parašo, apie konfidencialumo,
tarpininkavimo, akcininkų ir kitas sutartis, licencijas, autorines teises, plagiatą,
įmonių formas ir kt.
Dr. Tadas Klimas – advokatas, knygos
„Comparative Contract Law“ (Carolina
Academic Press) ir daugelio straipsnių bei
LR įstatymų autorius, buvęs Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio patarėjas teisės
klausimais, daugelį metų teikiantis teisinę
pagalbą Lietuvos IT įmonėms, pedagogas,
ėjęs profesoriaus pareigas, dėstęs JAV,
Lietuvos, Brazilijos, Ispanijos ir Vietnamo
teisės mokyklose, vienos teisės mokyklos
Lietuvoje kūrėjas ir buvęs ilgametis vadovas. 1992 m. Tadui Klimui suteiktas vienas
iš pačių aukščiausių JAV valdžios apdovanojimų – „National Intelligence Medal
of Achievement“. 2009 m. LR Prezidento
dekretu Tadas Klimas apdovanotas ordinu
„Už nuopelnus Lietuvai“.

Akciją „Žydim“ šiemet parėmė 20 miesto įmonių

Parengta mokomoji medžiaga
Marijampolės profesinio rengimo
centras dalyvauja Leonardo da Vinci
programos naujovių perkėlimo projekte
„E-DECO – Mokytojų koučingo, elektroninio mokymosi ir verslumo įgūdžių
ugdymas“ Nr. 2013-1-FI1-LEO05-12566.
Jame taip pat dalyvauja Suomijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų
profesinio rengimo institucijų atstovai.
Šis projektas siekia pagerinti profesijos mokytojų verslumo, elektroninio
mokymosi, koučingo įgūdžius, skatinant
keisti mokytojo požiūrį į mokymo procesą, atsinaujinti, domėtis naujovėmis.
Profesinio rengimo institucijų mokytojai
yra pagrindiniai savo mokinių veiklos
vadovai ir skatintojai. Jie turi padėti mokiniams siekti geros verslo pradžios ir
padėti sumažinti nesėkmės riziką. Todėl
mokytojas turi tapti savotišku treneriu,
koučeriu, o tam reikalingi nauji koučingo
bei verslumo įgūdžiai.
Projekto metu buvo ištirti kiekvienos
šalies poreikiai, sukurta bei adaptuota
mokomoji medžiaga. 2014 m. rudenį
vyko visų šalių atstovų mokymai Marijampolėje. Šių kursų mokytojos buvo patyrusios koučerės iš Suomijos. Mokymų
metu buvo apmokyta 10 mokytojų iš 5 šalių, kurie vėliau apmokė mokytojus savo

šalyse. Iš tikrųjų, pilotiniai kursai visose
šalyse buvo sėkmingi ir skaičius mokytojų, įvaldžiusių naujas technikas, perkopė
80. Tai reiškia, kad šių mokytojų darbas
su mokiniais turėtų tapti labiau psichologizuotas, subtilesnis ir padedantis pasiekti
geresnių rezultatų.
Tad po projekto mokomosios medžiagos išbandymo norime pasiūlyti visiems
iniciatyviems Lietuvos mokytojams,
įvairių sričių specialistams, norintiems
daugiau sužinoti apie koučingą ir elektronines mokymo priemones, susipažinti
su parengtu vadovėliu, kurį galima rasti
Marijampolės profesinio rengimo centro
tinklapyje http://www.mprc.lt/file/Vystymo%20skyrius/E-DECO_koucingo_%20
vadovelis.pdf
Tikimės, kad naujos mokymo priemonės ir įrankiai, aprašyti vadovėlyje,
bus naudingi Lietuvos mokytojams bei
specialistams.
Marijampolės profesinio rengimo
centro projektų vadovė
Lilija Zableckienė
Šis projektas finansuojamas remiant
Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi
tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos naudojimą.

Visų partnerių šalių atstovų susitikimas Marijampolėje su miesto meru V. Braziu ir švietimo specialistais 2014 m.
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Narių jubiliejai: profesionalumo pavyzdžiai
Birželio sukaktys

2015-ųjų metų birželį sukako 70
metų vienai seniausių Kauno įmonių –
UAB „Kauno energetikos remontas“.
Tai – pirmoji šalyje energetikos remonto
įmonė, įkurta 1945 m. Pagrindinė jos užduotis tuomet buvo techniškai aptarnauti
Lietuvos elektrines ir elektros tinklus bei
užtikrinti šalies energetikos sektoriaus atsigavimą.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę,
įmonė lanksčiai prisitaikė darbui rinkos
sąlygomis: buvo įdiegtos pažangios technologijos, įmonės darbuotojai kėlė kvalifikaciją, išplėstas veiklos spektras.
Šiandien tai viena iš didžiausią patirtį
energetikos remonto srityje sukaupusių
bendrovių Lietuvoje. Įmonė teikia paslaugas ne tik energetinio ūkio objektams:
elektrinėms, šilumos ir elektros tinklams,
bet ir pramonės įmonėms, statybų bendrovėms Lietuvoje, Europos Sąjungos šalyse
ir kitose užsienio valstybėse.
Pagrindinės veiklos sritys: elektrotechniniai darbai įrengiant, remontuojant bei modernizuojant aukštos įtampos
pastotes bei skirstyklas, mechaniniai
darbai pramoniniuose bei energetiniuose
objektuose, metalo gaminių gamyba –
kaminai, talpyklos, katilų elementai; projektų valdymo ir laboratorijų paslaugos,
biokuro gamyba. Ilgametė patirtis, specialistų kompetencija ir moderniausia įranga
lemia, kad „Kauno energetikos remontas“
užima pirmaujančias pozicijas rinkoje.
UAB „Kauno energetikos remontas“
strategija orientuota į ilgalaikį bendrovės
konkurencingumą, užtikrinantį aukštą
bendrovės vertę. Bendroji įmonės strategijos gairė – vystyti rinkoje paklausias
veiklas ir didelę gaunamo pelno dalį skirti
techninio aptarnavimo ir remonto bei technologinių vamzdynų veikloms vystyti.
Šiuo metu įmonėje dirba daugiau nei
250 darbuotojų, didžioji dalis jų turi ilgametę patirtį energetinių įrenginių remonto
srityje. Aukštos kvalifikacijos specialistų
dėka bendrovė atestuota ir gali vykdyti
įvairius specialiuosius darbus. Didelį dėmesį įmonė teikia ne tik atliekamų darbų kokybei, bet ir aplinkos apsaugai, darbų atlikimo
saugai bei darbuotojų profesinei sveikatai.
Be to, bendrovėje nuolat tobulinami ir diegiami šiuolaikiniai vadybos instrumentai,
modernizuojamos apskaitos ir verslo valdymo, veiklos vertinimo sistemos.
Kasdieninėje veikloje vadovaujamasi
šiomis vertybėmis: atsakomybe, bendradarbiavimu, rezultatu. Bendrovės vizija –
„Tapti profesionalumo pavyzdžiu visur,
kur esame“. Misija – „Teikdami efektyvius sprendimus, kuriame tvarią vertę
energetikos ir pramonės įmonėms“.

25 metų veiklos jubiliejų birželį pažymėjo UAB „TERRA“ – gamybos
įmonė, kurianti ir gaminanti aukštos kokybės, specializuotą palydovinės, radijo ir
kabelinės televizijos signalų priėmimo ir
paskirstymo įrangą.
Įmonė pradėjo veikti 1990 m. pabai-
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goje ir šiuo metu yra pirmaujantis palydovinės ir antžeminės televizijos įrangos
gamintojas Rytų Europoje.
Nuo įmonės veikos pradžios buvo pabrėžiama mokslinių tyrimų ir plėtros svarba. Ilgalaikė patirtis, aukštos kvalifikacijos radijo inžinieriai ir dizaineriai, taip pat
modernaus dizaino produktai yra raktas į
įmonės veikos sėkmę.
www.terralt.lt parduotuvėje prekės
parduodamos nesinaudojant tarpininkų
ar kitų prekybos tinklų paslaugomis. Parduodamoms prekėms suteikiama oficiali
garantija.
Teikiamos paslaugos – palydovinės
ir antžeminės TV priėmimo įrangos pardavimas, televizijos sistemų įrengimas
viešbučiams, kavinėms, montavimo ir
derinimo darbai privatiems klientams,
aparatūros remontas, garantinis ir pogarantinis aptarnavimas.

UAB „Santechniniai darbai“ taip
pat įkurta 1995 m. Nuo įkūrimo pagrindine veikla tapo įvairūs santechniniai
darbai,o dabar bendrovė specializuojasi
ne tik vidaus tinklų sistemų (vandentiekio,
nuotekų, šildymo bei vėdinimo) montavimo ir remonto bei šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimo srityse, bet ir verčiasi
katilinių bei kitų sistemų eksploatacija bei
šilumos pardavimu gyventojams (90 butų
daugiabutis namas Fredos miestelyje).
Bendrovė intensyviai plečiasi: didėja
montuojamų objektų kiekis bei apimtys.
Bendrovė turi gerą gamybinę bazę bei
kvalifikuotus darbininkus, vykdo šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, šaldymo, vandentiekio ir nuotekų sistemų
montavimo bei remonto darbus individualiuose ir daugiabučiuose namuose, taip
pat ir visuomeninės paskirties pastatuose – viešbučiuose, parduotuvėse, mokyklose, ligoninėse, bankuose, gamyklose
ir pan. visoje Lietuvoje. Įmonėje įkurtas
šildymo – vėdinimo automatikos montavimo ir derinimo padalinys, kuris specializuojasi ir katilinių eksploatacijos srityje.
Veiklos pradžioje bendrovėje dirbo
tik 5 darbuotojai, šiuo metu joje yra maždaug 92 darbuotojai, tarp jų 50 gamybinių
darbuotojų, 7 statybos darbų vadovai, 3
projekto dalies vadovai.
UAB „Santechniniai darbai“ yra Vokietijos įmonės „Viessmann“ partneris.
Pagrindiniai tiekėjai: UAB „Krasas“,
UAB „Adma“, UAB „Amalva“, UAB
„Systemair“, UAB „Lindab“.

UAB „Equinox Europe“ 1995 m.
Kaune įkūrė JAV firma „Equinox Europe,
Inc“. Dabartiniu metu įmonėje dirba apie
80 žmonių, kurių dauguma yra aukštos
kvalifikacijos logistikos specialistai bei IT
inžinieriai. Kompanija didelį dėmesį skiria savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui
bei naujų technologijų diegimui. Įmonės
darbuotojai stažavosi JAV, Australijoje,
daugelyje Vakarų Europos šalių.
UAB „Equinox Europe“ teikia logistinių operacijų optimizavimo, sandėlių
projektavimo, sandėlio procesų planavi-

mo, sandėlio valdymo sistemų, transporto
užsakymų ir prekių srautų valdymo sistemų planavimą, projektavimą, diegimą ir
pilną palaikymą savo klientams.
Bendradarbiaudama su savo partneriais, UAB „Equinox Europe“ tapo patikimiausia sprendimų logistikos partnere
Baltijos regiono, Rytų Europos, Rusijos,
Ukrainos, Baltarusijos ir kitose šalyse.
Įmonės ekspertai projektuoja ir kuria automatizuotas sistemas, konvejerius,
rūšiavimo įrenginius, kranus bei robotus, optimaliai atitinkančius užsakovų
reikmes. Profesionali projektų diegimo
komanda įdiegia ir teikia pilną techninį
palaikymą.
UAB „Equinox Europe“ taip pat yra
vienas pagrindinių paslaugų, tyrimų ir
vystymo centrų tarptautinėje „Equinox“
grupėje, kurios pardavimų ir palaikymo
padaliniai yra visame pasaulyje (JAV,
Australijoje, Rytų Azijoje, Vakarų Europoje, Rusijoje).
Įmonės klientai – didmenininkai,
mažmenininkai, logistikos ir paskirstymo
centrai, gamybinės įmonės bei transporto
kompanijos.
„Equinox“ paslaugų ir siūlomų sprendimų linija prasideda nuo logistikos konsultacijų ir tęsiasi iki sandėlio valdymo
sistemų (WMS/SVS) bei automatizuotos
įrangos (konvejeriai, rūšiavimo įrenginiai,
radijo ryšio įranga ir t.t.) tiekimo. Tiekiama programinė įranga gali susijungti su
bet kuria kliento kompanijoje jau veikiančia IT sistema.
2014 m. UAB „Equinox Europe“
įteiktas kreditų biuro UAB „Creditinfo
Lietuva“ sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje 2014“. Tai patvirtinimas, kad UAB
„Equinox Europe“ yra patikima įmonė ir
visada laiku vykdo savo finansinius įsipareigojimus. Analogiškas sertifikatas UAB
„Equinox Europe“ buvo įteiktas ir anksčiau, už 2011, 2012 ir 2013 m.

Nuo 2000 m. veikianti UAB „Lazertechas” Lietuvos ir užsienio šalių klientams teikia vienetines ir serijinės gamybos paslaugas, gamina prekybinę įrangą ir
atlieka nestandartinės reklamos gamybos
paslaugas. Įmonėje dirba kompetentingi
dizaineriai, techninį išsilavinimą turintys
gamybos vadovai ir gaminių realizavimo
specialistai.
Pastaruoju metu gerokai atnaujinusi
savo techninę bazę, įmonė siekia tapti pjovimo, graviravimo ir terminio lankstymo
paslaugų lydere. „Lazertecho” specialistai
ne tik teikia paslaugas reklamos, prekybos
ar kitokios įrangos gamintojams, bet ir patys projektuoja, kuria įvairius gaminius,
unikalaus dizaino baldelius, ekspozicinę
įrangą.
Bendrovė gamina įvairią prekybinę
įrangą iš plastiko, medžio, metalo. Gamyboje turimos naujos technologijos suteikia
galimybę prekybinius stovus padaryti išskirtinius (matomus, girdimus, įdomius
vartotojui).
Svarbiausi UAB „Lazertechas” tikslai: darbuotojų kompetencija, aukšta teikiamų paslaugų ir siūlomų gaminių kokybė, geri darbo rezultatai, universalumas.
Gaminamos tūrinės šviečiančios raidės, šviesdėžės, švieslentės, informacinės

nuorodos, tentai, lipdukai, taip pat įvairaus tipo reklamos iš plastiko, medžio bei
metalo. Įmonė sparčiai tobulėja aliuminio
raidžių gamybos srityje, gamina vizualinę
vidaus bei išorės reklamą nuo paprasčiausios iškabos iki sudėtingos konstrukcinės
reklamos.
Bendrovės paslaugomis naudojasi didžiosios Lietuvos įmonės: „Maxima LT“,
„Norfos mažmena“, „Vičiūnų įmonių
grupė“, IKI prekybos centrai, distribucijos bei logistikos lyderė UAB „Sanitex“
ir daugelis kitų. Dalis reklamos gaminių
eksportuojami į Skandinavijos šalis.
Be reklamos gamybos atliekamos lazerinio graviravimo, UV ir plačiaformatės
spaudos, pjovimo lazeriu ir kitos paslaugos. Ekosolventinio spausdintuvo pagalba
gali spausdinti plakatus, tentus, lipdukus,
drobes, foto tapetus. Taip pat bendrovė
gamina prekybinę įrangą, prekybos salas,
parodų stendus, reklaminius stovelius. Iš
plastiko gaminamos prekybinės lentynos,
baldai: stovai, vitrinos, prekystaliai.
Reklamos gamybos procesas reikalauja išminties, profesionalumo, kruopštumo bei tikslumo. Visi šie bruožai – tai
įmonės vizitinė kortelė.

Liepos sukaktys

Kauno buitinių paslaugų ir verslo
mokykla vidurvasarį mini 15 metų veiklos sukaktį. Ji pradėjo veikti reorganizavus Kauno buitinių paslaugų ir Kauno
trikotažininkų mokyklas, kurios turėjo
savą istoriją, gražias tradicijas.
Kartų tęstinumą atspindi ir mokinių
gyvenimo istorijos. Buvusios mokyklos
auklėtinės Bronislava Vyskupaitienė (Vaitonytė, 37-ąją profesinę mokyklą baigė
1971 m.) ir Meilė Vizbarienė (Bepirštytė,
baigė 1971 m. ) nuo 1975 m. dirba mokykloje profesijos mokytojomis. 56-osios
profesinės mokyklos interjerą padėjo kurti dėstytoja Jūratė Mickevičienė, meninės
tekstilės būrelio vadovė. Jos ir mokinių
originalūs gobelenai, atlikti badymo technika, mokyklą puošia ir dabar.
Mokykla didžiuojasi savo mokytojų
ir mokinių pasiekimais. Čia mokėsi šiuo
metu gerai žinoma drabužių dizainerė
Redita Tumėnaitė, kurios kūrybinio kelio
pradžia buvo madų demonstravimo būrelyje, vėliau mokėsi VDA Kauno dailės
institute. 1994 m. laimėjo Grand prix Rygos avangardinės mados tarptautiniame
festivalyje, apdovanota komisijos pirmininko Paco Rabanne praktika jo aukštosios mados namuose, nemokamomis studijomis ESMOD privačioje mados mokykloje, praktika aukštosios mados siuvinėjimo LESAGE mokykloje, galimybę
garbes svečio teisėmis pristatyti Baltijos
šalis Paryžiaus Carousel du Luvre pret
a porter salone. 1994-1998 m. mokėsi ir
baigė Esmod privačios madų mokyklos
studijas su pagyrimu. 2000 m. Paryžiuje
kūrė savo rūbų kolekcijas vaikams, taip
pat dalyvavo M. K. Čiurlioniui skirtame
projekte – sukūrė didelį šilko tapybos darbą ir t.t. Redita Tumėnaitė iki šių dienų
palaiko glaudžius ryšius su Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla: inicijuoja
ir organizuoja tarptautinius projektus, taip
pat aktyviai populiarina Lietuvą savo kolegoms ir moksleiviams Prancūzijoje.
Nukelta į 9 psl.
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Mokyklos pedagogai liko ištikimi
grožio puoselėjimui, todėl jau 14 metų
moko floristikos. Šią specialybę pasirinkę mokiniai turi galimybę dalyvauti projektinėje veikloje, konkursuose, mugėse,
rengti parodas, įsidarbinti mokomosiose
moksleivių firmose, taip įgyti vertingą patirtį, lavinti įgūdžius ir gebėjimus.
Mokytoja ekspertė Jolanta Malijonienė
respublikinei parodai – konkursui ,,Žiemos puokštė“ (Litexpo parodų rūmai) per
1999-2012 m. parengė 34 Kauno buitinių
paslaugų ir verslo mokyklos mokines (iš
jų 24 apdovanotos prizinėmis vietomis, o
3 tapo konkurso nugalėtojomis).
Mokykla nuo 2000 m. yra Lietuvos
inovatyvių profesinio rengimo įstaigų
asociacijos narė; nuo 2001 m. – Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė;
2010 m. akredituota vidurinio ugdymo
programa ir mokykloje įsteigtas gimnazijos skyrius.

Marijampolės profesinio rengimo
centrui liepą sukanka 15 metų.

UAB „Probus Consulting“ įkurta
2005 m. liepą. Tai verslo valdymo konsultacijas teikianti įmonė, kurios pagrindinis tikslas – verslo veiklos efektyvumas.
Bendrovė diegia įvairius verslo valdymo
modelius bei teikia konsultacijas, užtikrinančias įmonių ar organizacijų veiklos ir
valdymo efektyvumą ir pažangą. Taip pat
padeda naujai įsteigtoms bei ilgą laiką dirbančioms įmonėms ir organizacijoms gauti papildomą finansavimą, pritraukti užsienio investicijas ar gauti Europos Sąjungos
fondų paramą verslo plėtrai užtikrinti.
Bendrovės misija – kompetentingi ir
ambicingi įmonės darbuotojai siekia pateikti rinkai kokybiškas ekonominių, finansų ir
verslo valdymo konsultacijų bei mokymų
paslaugas ir maksimaliai padidinti klientų
veiklos efektyvumą bei pelningumą, tuo
užtikrinant įmonės verslo sėkmę. Vertybės:
kompetencija ir augimas, vertės kūrimas
klientui, kokybė, sąžiningumas ir atvirumas.
Vizija – gerai žinoma, patikima ir
toliau sparčiai besivystanti ekonominių,
finansų ir verslo valdymo konsultacijų bei
mokymo paslaugas teikianti įmonė yra
bet kokios smulkios ar vidutinės įmonės
verslo sėkmės garantas. Būdama lydere
pagrindinių paslaugų bei stipria konkurente kitų paslaugų teikime Lietuvoje,
įmonė orientuojasi išskirtinai į aukštą kokybę bei ją atitinkančią paslaugų kainą.

UAB „Green prints“ sukanka 5 metai. Tai ilgaamžėms poligrafijos raidos
tradicijoms ištikima įmonė, subūrusi kūrybišką ir brandžią kvalifikuotų specialistų komandą.
Vadovaudamasi universalumo ir lankstumo principais, savo veiklą bendrovė

grindžia ne tik didele darbo patirtimi, bet
ir kūrybišku požiūriu į siekiamą rezultatą.
Tikslas – stipri dalykinė sąjunga su klientu,
kuris pasitiki spaustuve, o spaustuvė – juo.
Save bendrovė pristato trumpai ir konkrečiai: reklama, spaustuvė, ekospaustuvė, dizainas, maketavimas, visos spaudos
paslaugos, mažų tiražų spaustuvė, verslo
suvenyrai, kopijavimas, šilkografija, ofsetinė spauda, skaitmeninė spauda, plačiaformatė spauda, fleksografinė spauda,
perdirbtas biuro popierius, spauda ant
perdirbto popieriaus, blankai, vizitinės
kortelės, vokai, dokumentų dėklai, bloknotai, lipdukai, etiketės, ženkliukai, raktų pakabukai, atidarytuvai, magnetukai,
veidrodėliai, magnetiniai suvenyrai, kalendoriai, užrašų lapeliai, dėžutės, dovanų maišeliai, diplomai, padėkos ir garbės
raštai, skrajutės, lankstinukai, brošiūros,
bukletai, plakatai, kvietimai, atvirutės,
gairelės, vėliavėlės, knygų skirtukai, knygos, spalvojimo knygelės, moksleivių dienoraščiai, pažymių knygelės, fotoknygos,
spausdinta vestuvių atributika, laikraščiai,
šokolado ir saldainių popierėliai, puodeliai su užrašais, rašikliai su logotipu, aplankai, afišos, karuliai, kabokšliai.
Ekospaudiniai nuo įprastų blankų,
vokų ar skrajučių skiriasi tuo, jog naudojamas tik 100 proc. perdirbtas popierius,
kurio gamybai nenukertamas nei vienas
medis, naudojami dažai, pagaminti iš atsinaujinančių šaltinių, kompensuojama
CO2 emisija, išskirta spaudinio popieriaus gamybos ir transportavimo metu.
„Green prints“ spaustuvė naudoja aplinkai draugiškus dažus iš atsinaujinančių
šaltinių – sojų pupelių. Šie dažai ne tik
tausoja gamtą, bet ir mažiau nei įprastiniai, naftos pagrindu pagaminti dažai,
kenkia žmogaus sveikatai. Sojų dažais
atspausdinti spaudiniai yra patvaresni,
nes šie dažai stipriau laikosi ant popieriaus ir ilgiau nenusitrina, o tai ypač aktualu spaudiniams, kurie dažnai ir daug
liečiami (vizitinės kortelės, lankstinukai,
meniu).

Rugpjūčio sukaktys

UAB „Sauga“ įkurta 1990 m. Įmonė
skiria daug dėmesio užsakovo poreikiams
bei reikalavimams įgyvendinti ir siūlo
šiuolaikinius integruotus sprendimus bei
produktus, kompleksiškai modernius integruotų sistemų sprendinius išvengiant
sistemų patikimumo sutrikimo.
Nuo pat įmonės įkūrimo bendrovės
veikla yra sudėtingų apsaugos, įsilaužimo, perimetro, gaisro aptikimo ir signalizavimo bei gesinimo, evakuacinių
pranešimų ir foninio įgarsinimo, vaizdo
stebėjimo ir duomenų archyvavimo,
pirštų antspaudų, veidų, automobilių
numerių atpažinimo, įeigos kontrolės ir
darbo laiko registracijos, kompiuterinių
telefoninių tinklų, duomenų bei balso
perdavimo, serverinių tikslios klimato kontrolės, kondicionavimo, procesų
valdymo ir automatizacijos, integruotos
pastatų valdymo sistemos (BMS), elektrotechnikos (jėga, apšvietimas iki 1 kV)
sistemų projektavimas, gamybos organizavimas, komplektavimas, instaliavimas
(montavimas) ir aptarnavimas.

1995 m. įsteigta UAB „Achempak“
gamina polipropileninius didmaišius
(minkštuosius konteinerius), skirtus pakuoti, transportuoti bei sandėliuoti šiai
produkcijai: įvairioms trąšoms, chemikalams, medžio bei plastikinėms granulėms,
kombinuotiems pašarams, sėkloms, dėvėtiems drabužiams, statybinėms medžiagoms (cementui, skiediniams, akmens,
smėlio skaldai) ir kitiems biriems pavojingiems ir nepavojingiems produktams,
taip pat maisto produktams (grūdams,
miltams, cukrui, įvairioms daržovėms).
Bendrovė priklauso koncernui „Achemos grupė“, kuris vienija daugiau kaip 50
įmonių Lietuvoje ir užsienyje.
Įmonė siūlo kokybiškus didmaišius,
kurie yra lengvi, stiprūs, plataus pritaikymo spektro, saugūs vienkartinio ar
daugkartinio panaudojimo, vienos, dviejų ar keturių kilpų. Asortimentas - pasirinktinai nuo 500 kg iki 2500 kg talpos su
galimybe konstruoti ir gaminti didmaišius
pagal specifinius užsakovo reikalavimus.
Gaminami polipropileniniai didmaišiai
žymimi vartotojų firmų logotipais.

Esant įmonės gamybiniams pajėgumams – apie 300.000 vnt/mėn., bei dirbant
aukštos kvalifikacijos specialistams, bendrovė gali tenkinti tiek didelių, tiek mažų
klientų poreikius. Įmonė bendradarbiauja
su vis platesniu klientų ratu ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje bei Azijoje. Bendradarbiaujama su Estijos, Latvijos, Švedijos,
Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos, Olandijos bei kt. šalių užsakovais.
Įmonės tikslai: išlaikyti rinkos lyderės pozicijas Lietuvos ir Baltijos šalių
polipropileninių didmaišių gamybos ir
prekybos srityje; įdiegant naujus gamybos
ir logistikos metodus didinti konkurencinį
pranašumą ir siekti kasmetinio augimo bei
tobulėjimo savo srityje išlaikant aukštą
produkcijos kokybę; išlikti stabilia, socialiai atsakinga, lanksčia, greitai į kiekvieno
kliento poreikius reaguojančia bendrove.

20 metų sukaktį rugpjūtį pažymi
UAB „Proringas”. Bendrovės veiklos
sritis – programinės įrangos kūrimas, diegimas, priežiūra ir tolesnis jos vystymas
pagal klientų poreikius; Sentinel programinės įrangos apsaugos produktų (apsaugos įrenginių ir licencijų valdymo programinės įrangos) platinimas.
Parengė Audronė Jankuvienė

Eksportui reikia naujo fabriko

Sparčiau augant eksportui, UAB „Novameta“ ieško sklypo naujai gamyklai –
prieš pusantrų metų į naujas gamybos patalpas Kaune įsikėlusi pramoninių virtuvių
įrangos gamintoja jose jau nebeišsitenka.
„Vos spėję apšilti dabartinėse patalpose, turime vėl ieškoti naujų, nes yra
likusios tik minimalios plėtros galimybės“, – džiaugiasi sparčia verslo plėtra
Mindaugas Jonuškis, bendrovės „Novameta“ generalinis direktorius.
Dabartinė gamykla užima 4.500 kv. m
plotą – tai įmonei priklausančios patalpos,
jų įsigijimas ir įranga bendrovei kainavo
1,74 mln. Eur. Tačiau dabar liko tik menkos
galimybės plėsti gamybą ir jos bus visiškai
išnaudotos iki ateinančių metų pabaigos.
„Novameta“ ieško sklypo Kauno
mieste ar rajone ir jame statys naują 6.000
kv. m ploto gamyklą, statyboms numatyta
skirti 4,5–5 mln. Eur investicijų. Į naujas
patalpas planuojama persikelti ir pradėti
jose dirbti vėliausiai 2017 m. pradžioje.
„Ieškome sklypo su įrengta infrastruktūra, tai nebus plyno lauko investicijos. Pastatysime gamyklą ir į ją perkelsime įrenginius iš dabartinio fabriko.
Pirksime ir naujos įrangos. Dabar su įrangos gamintojais deriname mūsų poreikį,
papildomos įrangos įsigijimo sąlygas“, –
vardija M. Jonuškis.
80% produkcijos Kauno įmonė eksportuoja į penkiolika Europos šalių. Daugumą nerūdijančiojo plieno įrangos profesionalų virtuvėms „Novameta“ parduoda

Dabartinė gamykla užima 4 500 kv m plotą

vadinamosios Horeca (viešbučiai, restoranai, kavinės) grupės įmonėms, taip pat
tiekia produkciją prekybos tinklams. Įranga eksportuojama per atstovus, jie toliau
rūpinasi projektavimo, pristatymo, montavimo darbais, garantine priežiūra ir t. t.
Pernai „Novametos“ pajamas sparčiausiai didino inžinierių sukurti pramoniniai šaldymo stalai, kurie dėl vientiso
korpuso ir lengvai išimamo šaldymo agregato graibstomi užsienio klientų.
Naujus produktus įmonėje kuria 12
konstruktorių komanda. Iš viso „Novametoje“ dirba 120 darbuotojų, iš jų 20 buvo
priimta šįmet.
Tokių šaldymo stalų daugiausia parduota Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Klientų susidomėjimo
sulaukė ir kitas naujas gaminys – serviravimo linijos, kurių daugiausia perka
Skandinavijos šalių mokyklų, darželių,
įmonių valgyklos.
Pagal vz.lt

UAB „Aivita“ ieško patalpų nuomotojų naujai statomame keturių aukštų pastate labai geroje vietoje Pramonės
prospekte.
Pastatas bus užbaigtas š.m. rugpjūčio mėn.. Galimas patalpų išplanavimas pagal nuomininko pageidavimus.
Kreptis 8 698 32689, 8686 39530.
Direktorė
Birutė Žilinskienė
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Algimantas Astrauskas padeda Ukrainos
neįgaliesiems su judėjimo negalia

A. Astrauskas

2015 m. gegužės mėnesį su darbiniu
vizitu Ukrainoje viešėjo Algimantas Astrauskas, Lietuvos ortopedijos ir medicinos pramonės įmonių asociacijos prezidentas, UAB „Pirmas žingsnis“ savininkas ir direktorius.
2015 m. gegužės 27 d. Kijeve buvo
pasirašytas svarbus dokumentas – Deklaracija apie ketinimą bendradarbiauti.

Dokumentą pasirašė S. Artiuch, Ukrainos
invalidų socialinės apsaugos fondo direktorius, ir Algimantas Astrauskas, Lietuvos
ortopedijos ir medicinos pramonės įmonių asociacijos prezidentas.
Abi pusės išreiškė įsitikinimą, kad
šis bendradarbiavimas suteikia galimybių
mažinti neįgaliųjų diskriminaciją, padės
neįgaliesiems su judėjimo negalia sėkmingiau integruotis į visuomenę. Deklaracija
numato glaudų Lietuvos ir Ukrainos ortopedijos įmonių bendradarbiavimą. Lietuvos ortopedijos ir medicinos pramonės
įmonių specialistai organizuos mokymus,
seminarus, parodas ir pan. Abi pusės keisis informacija bei gerąja patirtimi, organizuos bendrus mokomuosius renginius.
Ukrainos Socialinės politikos ministerija kartu su Ukrainos invalidų socialinės apsaugos fondu 2015 m. gegužės
26 d. organizavo pirmą mokomąjį renginį
Ukrainos ortopedijos specialistams – tarp-

tautinę apskritojo stalo diskusiją: jo metu
Lietuvos atstovai dalijosi metodine ir mokomąja medžiaga, gerąja patirtimi. Dalyviams buvo išduoti sertifikatai.
Šis įvykis buvo plačiai nušviečiamas
Ukrainos spaudoje, internete bei transliuotas informaciniais Ukrainos TV kanalais.
2015 m. sausio mėnesį į „Palangos
lino“ reabilitacijos centrą buvo atvežtas
dėl žemiau kelio amputuotos kojos 40-metis S. Šapošnikas. Už tai jis turėtų būti dėkingas Kauno PPA rūmų narei, ortopedijos priemonių gamybos įmonei „Pirmas
žingsnis“. „Žinodami, jog į Ukrainą grįžęs
S. Šapošnikas vargu ar turės galimybę
įsigyti kitą nuolatinį protezą, jį gaminome iš kokybiškų medžiagų“, – pasakojo
ukrainiečiui protezą dovanojusios įmonės
„Pirmas žingsnis“ vadovas Algimantas
Astrauskas. Tokiu kilniu poelgiu, leidžiančiu ukrainiečiui žengti pirmą žingsnį, ben-

drovė tikrai pateisino savo vardą.
Dar 2014 m. spalį europarlamentaro
Petro Auštrevičiaus iniciatyva Vilniuje
buvo surengti du lietuvių dailininkų nutapytų paveikslų aukcionai. Jų metu buvo
surinkta apie 30 tūkst. eurų, kuriuos nuspręsta skirti Ukrainos kariams kojų protezams gaminti ir pritaikyti. Šiuos protezus
gaminsiančios bendrovės „Pirmas žingsnis“ direktorius A. Astrauskas jau porą
kartų kartu su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais vyko į Ukrainą apžiūrėti
sužeistųjų. „Stengsimės, kad už suaukotą
pinigų sumą kojų protezus gautų ir galėtų
vėl vaikščioti kuo daugiau kare sužalotų
Ukrainos karių“, – teigė bendrovės vadovas. A. Astrauskas taip pat yra Tarptautinės
ortopedų protezuotojų asociacijos narys,
asociacijos „Šviesuva“ steigėjas ir prezidentas; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos Kauno skyriaus valdybos narys,
„Special Olympics European Fit Feet“ programos savanoris ir aktyvus organizatorius,
Rusijos Federacijos Protezuotojų gildijos
narys , CEN/TC 293 Neįgaliųjų techninės
pagalbos priemonės darbo grupės techninis
ekspertas prie Švedijos neįgaliųjų instituto.
RŽ inf.

UAB „Subtilija“ atidarė „Kostiumų namus“
Jonavoje, Vasario 16-osios g. 7, atidaryta rūmų narės UAB „Subtilija“ vyriškų
kostiumų parduotuvė „Kostiumų namai“.
Kur kostiumai, ten ir kaklaraiščiai,
švarkai, kelnės, peteliškės, liemenės,
lietpalčiai, puspalčiai, kiti fantazijomis
vadinami aksesuarai. Visa tai galima įsigyti vienoje vietoje, jei norite – užsisakyti
pagal savo individualų skonį.
Atidarymo metu rajono tarybos narys
verslininkas Kęstutis Macionis, palinkėjo,
kad kostiumų namuose niekada nestig-

tų elegancijos, šiltų santykių, karališkos
kokybės ir gerų kainų. „Norint gauti pirmiausia reikia duoti“, – prisiminė svarbų
gyvenimišką principą bendrovės akcininkė K. Bielskė, įteikusi asociacijos „Gerumo sparnai“ vadovei Loretai Velch dovanų čekį, skirtą tėvui, vienam auginančiam
dukrą ir besiguodžiančiam ne rožėmis
klota kasdienybe.
Už kelių žingsnių – kiek anksčiau
atvertoji vyriškų, moteriškų bei vaikiškų
barų parduotuvė G – WALK. Čia įsikūrė

jau du dešimtmečius sėkmingai batų rinkoje triūsiantys kėdainiečiai – Audronė
Zelvarienė ir Česlovas Zelvaras. Tiesa,
bedrovės direktoriaus, jų sūnaus Gedimino, atidaryme nebuvo, jis – londonietis,
šeimyninio verslo karuselę vairuoja iš
užsienio. Visiems tenka dalyvauti tarptautinėse avalynės mugėse, dairytis mūsų,
lietuvių, skoniui ir vyraujančiai madai tinkamų odinių batų, atrinkti, po to atsivežti.
„Kur kostiumai, ten ir batai, o kur batai, ten ir kostiumai, elegancija, įvaizdis,

Bendrovės „Subtilija“ savininkų šeima

reprezentacija“, – šypsojosi naujos šviesios erdvės savininkai ir pardavėjos.
RŽ inf.

Įgyvendintas Erasmus + mobilumo Leonardo da Vinci
projektas „Verslumo ugdymas Europos ateičiai“
Kauno socialinių paslaugų ir statybos
verslo darbuotojų profesinis rengimo centras įgyvendino Erasmus + Leonardo da
Vinci programos mobilumo projektą Nr.
2014-1-LT01-KA102-000052 „Verslumo
ugdymas Europos ateičiai“.
Pagrindinis projekto tikslas buvo statybinių specialybių mokiniams patobulinti verslumo kompetencijas, taip pat praktikos darbų (statybų sektorius) atlikimo
dalykinius ir technologijų įgūdžius.
Detaliau projekto tikslai – įtvirtinti
ir tobulinti šiuos gebėjimus: susipažinti
tiek Lietuvoje, tiek priimančiose šalyse
su verslo kultūra, tradicijomis, sektinais
pavyzdžiais; ugdyti projekto dalyvių kūrybiškumą, norą dirbti komandoje, atsakomybės jausmą, platesnį požiūrį į verslumą; ugdyti praktikos darbų atlikimo dalykinius ir technologijų įgūdžius; skatinti
darbų kvalifikuotą ir kokybišką atlikimą;
optimalaus medžiagų ir žaliavų gamybinių pajėgumų naudojimą; medžiagų ir
konstrukcijų kokybės tikrinimą; didinti
profesinio mokymo patrauklumą; tarptautiškumo kompetencijų įgijimas; novatoriškumo, mokymosi mokytis, pažinimo,
socialines, asmenines, kūrybiškumo kompetencijas; europines kompetencijas.
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Projekte dalyvavo 60 šių specialybių atstovų: statybos verslo paslaugų teikėjo, pastatų restauratoriaus, apdailininko, staliaus.
Siunčiantys partneriai: VšĮ „Kauno
socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinis rengimo centras“ (18
dalyvių), VšĮ „Vilniaus statybininku rengimo centras“ (12 dalyvių), Alytaus profesinio rengimo centras (10 dalyvių), Klaipėdos statybininkų mokykla, Plungės techologijų ir verslo mokykla (10 dalyvių).
Priimantys partneriai: Centre for Vocational Education Lolland Falster (Danija), Überregionales Ausbildungszentrum
Waren/Grevesmühlen e.V., Lingua-Vár
Oktatási Központ (Lingua-Vár Educational Centre) (Vengrija). Tarpinis partneris:
VšĮ „Versli Lietuva“.
Projekto pradžia 2014 09 01 – pabaiga 2015 08 31.
2015 m. stažuotės įvyko Danijoje –
Centre for Vocational Education Lolland
Falster, Vokietijoje – Überregionales Ausbildungszentrum Waren/Grevesmühlen
e.V., Vengrijoje – Lingua-Vár Oktatási
Központ organizacijose.
Įgyti su darbu susiję įgūdžiai ir kompetencijos: statybos darbai, planavimas,
organizavimas, kontrolė; darbo užduočių

rengimas; darbo procesai; kokybiškas darbų atlikimas; medžiagos, jų paruošimas;
kokybės testavimas; techninės dokumentacijos rengimas; medienos sujungimai,
paviršiaus paruošimas, apdirbimas; darbas
komandoje; kaip organizuojami statybos
darbai Vokietijoje, Danijoje; verslumas;
verslo planavimas; organizavimas ir darbo
procesai; kūrybiškumas; idėjos realizavimas praktikoje; asmeninė atsakomybė;
įrankiai, medžiagos; brėžinių skaitymas
ir geometrija. Mokiniai buvo ekskursijose
Warene, Berlyne, Warnemiundėje, Branderburge, Šverine, Rostoke, Nykobinke,
Kopenhagoje, Budapešte plaukiojo baseine, akvaparke,važinėjo dviračiais.
Projekto rezultatai: įvykdyti 5 vizitų
dalyvių srautai; dalyvių parengtos stažuotės ataskaitos; parengtos fotoknygos
„Mūsų stažuotė“; du video iš stažuotės
Danijoje, įvykdyta projekto sklaida. Projekto metu dalyviai praktiką atliko profesinio rengimo centruose, taip pat juose
mokiniams pravesti praktinio mokymo
verslumo kursai; išleistas lankstinukas
(700 vienetų A3 formatu). Projekto dalyviams buvo organizuotas kalbinis parengimas.
Mokiniai gavo įmonių sertifikatus,

kad atliko praktiką, taip pat Europass
mobilumo dokumentus. Mokinių įgytos
žinios ir įgūdžiai buvo įvertinti siunčiančiose organizacijose. Mokiniai patobulino
kalbinius, socialinius įgūdžius, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, labiau domisi
specialybe, o stažuotė padės susirasti ateityje geresnį darbą. Mokinių stažuočių rezultatai buvo pripažinti juos siuntusiuose
organizacijose.
Projekto sklaida vyko siunčiančių
organizacijų interneto svetainėse, https://
www.facebook.com/ErasmusPlusKaunas,
portale www.statybunaujienos.lt.
Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi
visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos
Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Daugiau informacijos:
Ričardas Šeštokas, Kauno socialinių
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, direktorius Tel. 8
37 45 14 34 El. p. info@profcentras.lt
Tomas Vilčinskas, Kauno socialinių
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centras projektų vadovas Tel. +370 687 52810 El.p. tomas.
vilcinskas71@gmail.com
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRSE20131028001 Švedijos kompanija kuria lauko ir lietaus rūbus vaikams, skirtus aktyviam
laisvalaikiui. Planuojama gaminti keturis skirtingus gaminius iš vilnos ir
medžiagos, atsparios lietui. Ieško subrangovo / gamintojo, kuris gali gaminti
mažais kiekiais.
BRDE20141230003 Vokietijos įmonė siūlo medienos produktus savo klientams ir nori plėsti produktų asortimentą durpių ir medžio briketais. Ieško tiekėjų.
BRUK20140605002 Didžiosios Britanijos kompanija tiekia asmenines apsaugos priemones – novatoriškus ir unikalius saugos drabužius, naudojamus darbuotojų, dirbančių prietemoje ar tamsoje. Įmonė ieško potencialių gamintojų Europoje. Domisi platintojais.
BRFR20140520001 Prancūzijos statybų bendrovė specializuojasi medinių namų ir interjero srityje.
Nori plėsti savo produktų asortimentą ir ieško rąstinių namų, medinių namų, vasarnamių, namelių, sodo baldų, atitvarų, vartų, skydų tvoroms ir pan. gamintojų.
BRDE20150408002 Berlyne įsikūrusi bendrovė kuria įvairias nešiojamas augalų auginimo patalpose palapines-tentus, kurios daugiausia naudojamos sodo pramonėje (miesto sodo). Jų išorinis sluoksnis pasiūtas iš tvirtos drobės ir viduje atspindintis
šviesą. MVĮ ieško gamybos partnerio.
BRES20140602001 Ispanijos įmonė užsiima pneumatinių ir hidraulinių gaminių platinimu (valdymo kabinos, siurbliai, slėgio reguliatoriai, elektros varikliai, pneumatiniai
vakuumo generatoriai, vožtuvai, vamzdžiai, flančai, kompresoriai ir kt.). Siūlo platintojo arba prekybos agento paslaugas.
20100225016
Rumunijos bendrovė specializuojasi kranų ir kitos kėlimo įrangos pardavimo, nuomos, montavimo ir remonto srityse. Bendrovė taip pat importuoja
naujus ir naudotus kranų priedus, siūlo prekybininko paslaugas.
20111103036 BR Ispanijos bendrovė kuria ir gamina drabužių kolekcijas vaikams nuo 3 mėnesių iki 12 metų. Kolekcijos modernios, jaunatviškos ir madingos. Įmonė
parduoda rūbus tiesiogiai galutiniams vartotojams. Siūlo tarpininkavimo paslaugas siuvimo sektoriaus įmonėms, norinčioms įsitvirtinti Ispanijos rinkoje.

20100108040 BR

Belgijos įmonė specializuojasi augalų ekstraktų kosmetikos ir farmacijos pramonei srityje. Siūlo daug produktų, skirtų pakeisti naftos darinius ir silikonus
kosmetikoje. Ieško galimų naujų tiekėjų, taip pat siūlo subrangos paslaugas.
POD BRFR20150325002 Prancūzijos kompanija užsiima baldų renovacija. Skubiai ieško vaikiškų
medinių ir šiaudų kėdžių dideliais kiekiais. Gaminiai bus nudažyti ir parduoti vienai Prancūzijos bendrovei. Taip pat domina ir kiti baldai: kėdės, stalai, staliukai,
naktiniai staleliai, komodos ir t.t. Siūlo bendradarbiavimą pagal subrangos sutartį.
20091204005
Rumunijos bendrovė, turinti 13 metų patirtį gaminant sporto reikmenis ir
rūbus lengvajai atletikai, krepšiniui, futbolui, gimnastikai, rankiniui, ledo rituliui, dziudo, regbiui, tenisui, tinkliniui, ieško ES šalyse subkontraktoriaus
spausdinimo arba /ir siuvinėjimo darbams (simboliai, žaidėjų numeriai, komandų logotipai).
BRAM20140714001 Armėnijos įmonė importuoja ir parduoda chemikalus , daugiausia skirtus kasybos, metalurgijos, metalo apdirbimo ir energetikos pramonės sritims (sieros
rūgštis (H2SO4), azoto rūgštis (HNO3), vandenilio chlorido rūgštis (HCl),
vandenilio fluoridas (HF), fosforo rūgštis (H3PO4), oksalo rūgštis (H2C2O4),
natrio šarmas). Ieško gamintojų ir siūlo prekybos tarpininko, agento paslaugas.
BRDE20141105001 Vokietijos MVĮ aktyviai veikia unikalaus draperijos produkto gamybos, rinkodaros ir pardavimų srityje. Ieško patikimo subrangovo, gamybos partnerio
šilkografijos srityje (galinčio gaminti pagal pateiktus reikalavimus ir dizainą).
BRDK20150511001 Danijos dizaineris, užsiimantis vaikų žaislų ir kramtymui skirtų žiedų kūrimu, ieško partnerio, galinčio gaminti biologiškai saugius natūralaus latekso
gaminius (žaislus). Produktai turi atitikti EN71.
BRES20150309001 Ispanijos bendrovė, kuri specializuojasi natūralių ir ekologiškų maisto produktų ir maisto papildų (Reishi, ženšenio ar spirulinos) pardavimuose, nori
padidinti produktų asortimentą ir ieško tokių ir panašių produktų gamintojų
ar teikėjų. Siūlo prekybos agento ir /ar platintojo Ispanijoje paslaugas.
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.

Atsinaujinęs tinklas – puiki žinia
ambicingiems verslininkams
Enterprise Europe Network (Europos
įmonių tinklas) naują finansinį periodą
pradėjo metinėje konferencijoje pristatydamas naujas paslaugas ir atsinaujinusią
komandą.
Birželio 8-9 d. Briuselyje surengtoje
kasmetinėje tinklo konferencijoje susirinko beveik 850 dalyvių. Ši, jau aštuntoji, išskirtinė tuo, kad Enterprise Europe
Network pradėjo naują finansinį laikotarpį 2015-2020. Buvo paskelbtas naujas
kvietimas ir visas tinklas žengė naują
žingsnį gerindami paslaugų kokybę, dalis
partnerių (apie 20 proc.) atsinaujino.
Už Enterprise Europe Network atsakingos agentūros EASME direktoriaus
Patrick Lambert nuomone, atsinaujinęs
tinklas yra puiki žinia ambicingiems verslininkams, kurie turi tikslų augti pasaulinėje
rinkoje. Tinklas ir toliau teiks paslaugas
verslininkams, norintiems surasti verslo
partnerių ir įžengti į naujas rinkas, taip pat
teiks ir specializuotas konsultacijas, kurios
padės inovatyvioms, didelį potencialą tu-

rinčioms įmonėms augti dar greičiau.
Šių metų konferencijos tikslas buvo
dalintis gerąja praktika, gilinti žinias apie
teikiamas paslaugas ir ES programas bei
svarbiausia – stiprinti ryšius tarp kolegų iš
visų šalių. Konferencijos metu dalyviai galėjo bendrauti individualiuose susitikimuose, kurių metu apsikeitė informacija apie
šalių rinkas, bendradarbiavimo galimybes
ir pabandė surasti savo klientų poreikius
atitinkančių pasiūlymų iš tikslinių rinkų.
Susitikimuose dalyvavo ir Kauno PPA
rūmų darbuotojai Aivaras Knieža, šio projekto vadovas, konsultuojantis įmones, ir
Ingrida Braziūnienė, rūmų Tarptautinių
ryšių skyriaus darbuotoja, atsakinga už
verslo pasiūlymų platinimą. Dvylikos oficialių ir dar daug daugiau neoficialių susitikimų metu buvo atnaujinami santykiai
ir keičiamasi aktualia informacija. Rasta
naujų rinkų Kauno regiono įmonėms,
preliminariai susitarta dėl įmonių misijų
organizavimo 2016 m.
Konferencijos metu taip pat vyko

Enterprise Europe Network Lietuva darbuotojai konferencijoje

tekstilės ir mados sektoriaus grupės susitikimas. Grupė, kuriai priklauso ir Ingrida
Braziūnienė, jungia tekstilės įmonėms
atstovaujančius projekto partnerius iš
Prancūzijos, Kroatijos, Italijos, Belgijos,
Graikijos, Olandijos, Portugalijos, Nyderlandų, Latvijos bei Turkijos. Darbo grupė
diskutavo, kaip galėtų pagerinti bendradarbiavimą tarp šių šalių tekstilės įmonių,
aptarė sektoriaus naujienas, dalijosi naujienomis apie planuojamus renginius tekstilės srityje. Nutarta, jog kas pusę metų
bus leidžiamas grupės naujienlaiškis,

kuriame tekstilės sektoriaus įmonės galės
rasti informaciją apie rinkos tendencijas,
svarbiausius renginius, kitų šalių įmonių
pasiūlymus bei kitą sektoriui aktualią
informaciją. Grupė taip pat nusprendė
glaudžiau bendradarbiauti su kūrybinės
industrijos sektoriaus grupe, kuri aktyviai
dirba su dizaineriais bei techninių ir novatoriškų tekstilės žaliavų gamintojais.
Jei Jus domina naujų rinkų paieška, siūlome naudotis Enterprise Europe
Network teikiamomis galimybėmis.
RŽ inf.

Oberfranken Bayreuth prekybos
ir pramonės rūmų generalinės
direktorės p. Ch. Degen vizitas Kaune
Pirmieji Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų ir Oberfranken Bayreuth
prekybos ir pramonės rūmų kontaktai prasidėjo 1998 m. 2005 m. spalio 27 d. buvo
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Sėkmingas abiejų organizacijų bendradarbiavimas vyksta ir šiandien. Birželio 18 d. Kaune lankėsi Oberfranken
Bayreuth prekybos ir pramonės rūmų generalinė direktorė p. Christi Degen.
Ji lankėsi UAB „Novameta“ ir UAB
„Printela“. Įmonių atstovai papasakojo

apie savo gaminius, tiekimo galimybes ir
pageidavimą rasti verslo partnerių Vokietijoje.
Ponia Ch. Degen pristatė Oberfranken regiono verslo aplinką, pasidalino
savo patirtimi, kaip reiktų ieškoti partnerių Vokietijoje.
Oberfranken Bayreuth prekybos ir
pramonės rūmai perduos UAB „Novameta“ ir UAB „Printela“ pasiūlymus savo
regiono įmonėms.
RŽ inf.

Ch. Degen susitikimas „Printeloje“
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