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Rūmų ąžuolyne – 90 tvirtybę simbolizuojančių medžių

Audronė Jankuvienė

Lapkričio 4 d. įvykusiame Verslo ta-
rybos posėdyje buvo svarstomos su mies-
to plėtra susijusios aktualijos: ambicingi 
projektai, specialieji planai, nekilnojamo-
jo turto mokesčių tarifai ir kt.

Ambicingas projektas Ąžuolyne
Kauno m. savivaldybės tarybos ir 

Verslo tarybos narys prof. Jonas Audėjai-
tis pristatė reikšmingą projektą unikalioje 
Kauno vietoje – senajame Ąžuolyne sukurti 
daugiafunkcį sporto ir laisvalaikio centrą 
„Ąžuolynas“ (S. Dariaus ir S. Girėno stadi-

Verslo taryboje – miesto plėtros aktualijos
onas, Sporto halė, naujas lengvosios atleti-
kos maniežas, sporto šlovės muziejus, Dai-
nų slėnis). „Tuo būdu sutvarkytume ir at-
vertume Ąžuolyną visuomenės poreikiams, 
sukurtume nacionalinės reikšmės sporto 
kompleksą“, – pabrėžė prof. J. Audėjaitis.

Planuojama iki vasaros parengti tech-
ninį projektą, o rudenį jau turėti statybos 
leidimą. Apie 40 mln. eurų vertinamas 
objektas, tikimasi, bus finansuojamas iš 
Valstybės investicijų programos, ES lėšų 
per Vidaus reikalų ministerijos kuruo-
jamus integruotų teritorijų projektus ir 
miesto biudžeto lėšų.

Stadiono cokoliniame aukšte numa-

toma apie 10 tūkstančių kv.m patalpos, 
kuriose būtų teikiamos su stadiono veikla 
susijusios ir kitos papildomos paslaugos, 
įdomios ir reikalingos ir tuomet, kai ne-
vyksta sporto varžybos. 

Prof. J. Audėjaitis įsitikinęs, kad pa-
vyks sėkmingai išspręsti automobilių 
parkavimo problemą ir suvaldyti žmonių 
srautus,  jokio paralyžiaus nebus, nes teri-
torija iš visų pusių apjuosta gerų kelių. Iš 
Tunelio gatvės planuojama įrengti trečią 
Kaune funikulierių, kuriuo žmonės galėtų 
patogiai pakilti. Iš viso numatoma 1200 
automobilių parkavimo vietų (prie Tune-
lio gatvės, Zoologijos sodo, aikštėje prie 

S. Dariaus ir S. Girėno paminklo ir kt.).
Sporto halė liktų sporto reikmėms, 

kongresams ir koncertams ji nebūtų pri-
taikoma. Neatmetama idėja Kaune statyti 
kongresų ir koncertų rūmus.

Kauno PPA rūmų generalinis direkto-
rius Vytautas Šileikis priminė Ąžuolyno is-
toriją, kai šioje teritorijoje buvo sodinamas 
Tautos ąžuolas. „Vietomis jo lajos jau ne-
belikę, todėl būtų prasminga atkurti Tautos 
ąžuolo istorinę formą“, - pasiūlė V. Šileikis.

Verslininkams pasiteiravus, ar Savi-
valdybė neplanuoja išsikelti į kitas patal-
pas ar statytis naują kompleksą, meras Vis-
valdas Matijošaitis atsakė, kad atsakymas 
paaiškės tik inventorizavus visą savival-
dybės turimą, nuomojamą ir savivaldybės 
įmonių valdomą turtą. 

Audronė Jankuvienė,
Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė

Lapkričio 3 d. beveik 100 rūmų na-
rių, šiemet jubiliejines sukaktis mininčių 
įmonių, įvairių kadencijų tarybų atstovų 
dalyvavo jau paskutinėje, baigiamojoje 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
akcijoje „Pasodinkime ąžuolą“. 

Kaip renginio pradžioje sakė rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis, pirmie-
ji 20 ąžuolų Kalniečių parke bendruome-
nės iniciatyva buvo pasodinti 2011-aisiais, 
minint rūmų atkūrimo 20-metį. Kasmet 
prie iniciatyvos jungėsi vis daugiau narių. 
Savo medžius rūmų ąžuolyne pasodino 
apie 40 įmonių (kai kurios – ne po vieną 
kartą), profesinio rengimo įstaigų, taip pat 
visi 7 klubai, rūmų steigėjai, ilgamečiai ir 
aktyvūs bendruomenės nariai. 

Iš viso per penkerius metus Kalniečių 
parke pasodinta 90 medžių, kurie simbo-
lizuoja 2015-ųjų birželį minėtą rūmų įkū-
rimo Lietuvoje 90-metį. 

„Linkiu, kad rūmai būtų stiprūs ir 
augtų šimtmečiais kaip šie ąžuolai“, – lin-
kėjo viena iš rūmų steigėjų Jūratė Mate-
konienė.

Su gražia iniciatyva susirinkusius 

kolegiškai sveikino „Gerumo ąžuolo“ 
bendrijos atstovai. Vaikiško džiaugsmo 
ir klegesio į suaugusiųjų būrį įnešė UAB 
„SDG“ globojamų Vilijampolės vaikų 
dienos ir krizių centro vaikai.

Šiemet savo medžius pasodino UAB 
„4x8“, UAB „Alfa idėjos ir technologi-
jos“, UAB „Ambertonas“, UAB „Eners-
tena“, VšĮ „Gerumo ąžuolas“, AB „Kauno 
Baltija“, Kauno informacinių technologi-
jų mokykla, Kauno maisto pramonės ir 

prekybos mokymo centras, UAB „Pramo-
ninės metalo konstrukcijos“, UAB „Re-
nesa“, UAB „SDG“ ir Vilijampolės vaikų 
dienos ir krizių centro vaikai, UAB „Sil-
berauto“, SWEDBANKAS, UAB „Tran-
zito paslaugų centras“, UAB „TUVlita“, 
UAB „Verslo aljansas“, taip pat Personalo 
vadovų, Marketingo vadovų, Verslo vado-
vų klubai ir Verslo moterų tinklo narės.

Naujas rūmų ąžuolynas – dovana 
Kaunui. Jis įprasmina ir stiprina bendruo-

meniškumą bei yra pavyzdys kauniečiams 
puoselėti žaliąsias miesto zonas. 

Medžių sodinimo akcijoje, kaip ir vi-
sose iki šiol vykusiose, talkino Dubravos 
eksperimentinės mokomosios miškų urė-
dijos medelyno specialistai. 

Po darbų iniciatyvos dalyviai vaišino-
si arbata ir kareiviška koše, kurią paruošė 
Kauno maisto pramonės ir prekybos mo-
kymo centro moksleiviai.

Šiemet ąžuolus sodino dvi dešimtys įmonių ir klubų

Rūmų vadovai ir viena iš steigėjų Jūratė Matekonienė Savo medį pasodino šį mėnesį 20-mečio sukaktį mininti UAB „Ambertonas“ UAB „SDG“ į akciją pakvietė Vilijampolės vaikų dienos ir 
krizių centro vaikus
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Nuo 2016 m. vasario įsigalios naujos 
greitųjų kreditų rinką griežtinančios įstaty-
mų pataisos. Nuo 200 iki 75 proc. sumaži-
nama metinė kredito palūkanų norma, taip 
pat nustatyta 0,04 proc. per dieną admi-
nistravimo išlaidų viršutinė riba. Bendra 
išduodamos paskolos kaina negalės būti 

Vartojimo kreditų rinkoje – 
griežtesni apribojimai

didesnė už bendrą paskolos sumą.Taip pat 
6 mėn. apribotas delspinigių mokėjimas.

Priimtosios pataisos numato, kad įmo-
nės privalės griežčiau ir kritiškiau įvertinti 
kliento galimybes grąžinti paskolą, papil-
domai tikrinti jo duomenis registruose bei 
informacinėse sistemose, neskolinti jau-
nesniems kaip 18 metų asmenims, neblai-
viems ir neveiksniems žmonėms, pinigų 

nemokėti naktį – nuo 22 iki 7 val.
Būtent tokie pasiūlymai šių metų ba-

landžio 13 d. buvo suformuluoti Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų pa-
rengtuose raštuose Seimo Biudžeto ir fi-
nansų, Ekonomikos, Socialinių reikalų ir 
darbo komitetams.

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų taryba siūlė užtikrinti atsakingo 
skolinimo principo įgyvendinimą, labiau 
apsaugoti vartotojų interesus, griežtinti 
vartojimo kreditų išdavimą ir mažinti jų 
prieinamumą, ypač telefonu ir internetu, 
nakties metu ir nepilnamečiams, nustatyti  
teisinį reguliavimą, kuris skatintų vartoji-
mo kreditus išduodančias įstaigas kruopš-

čiau, atidžiau ir išsamiau vertinti kreditų 
gavėjų mokumą bei neišduoti kreditų as-
menims, kurie nėra pajėgūs įvykdyti prisi-
imamų finansinių įsipareigojimų.

Tačiau Seimas po diskusijų dar sykį 
atmetė radikalų pasiūlymą neleisti skolin-
ti nuotoliniu būdu – internetu ar mobiliuo-
ju telefonu.

Greitąjį kreditą paėmusiems gyvento-
jams bus leista per dvi dienas nuo pinigų 
gavimo momento paskolą grąžinti nemo-
kant baudų.  Nustatomos ir gerokai dides-
nės baudos už pažeidimus greitųjų kreditų 
įmonėms – joms būtų skiriama iki 1 proc. 
metinių pajamų bauda, o už pakartotinus 
pažeidimus – iki 10 proc.

Į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus kreipėsi Kauno ir Marijampolės regi-
onų verslininkai dėl Lietuvos strateginio objekto europinio standarto geležinkelio vė-
žės „Rail Baltica“ plėtros planų. Įmonės nori žinoti, kokia yra europinės geležinkelio 
įveiklinimo perspektyva. Kad naujoji vėžė būtų efektyviai išnaudota, reikia numatyti 
europinės geležinkelio vėžės infrastruktūros plėtros planus suderinant su visomis suin-
teresuotomis pusėmis (krovinių siuntėjais, gavėjais ir vežėjais). 

„Rail Baltica“ pasiekė Kauną ir artimiausiais metais bus atliekami projektavimo ir 
tiesimo darbai iki sienos su Latvijos Respublika. Kad investicijos nebūtų išleistos vel-
tui, reikia ir toliau plėsti europinės vėžės (1435 mm pločio) tinklą Lietuvoje, didinant 
jos išnaudojimo galimybes, kad maksimaliai būtų galima įveiklinti Europos Sąjungos 
investiciją. Iš LR Vyriausybės, Susisiekimo ministerijos ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
nebuvo informacijos, kokia yra „Rail Baltica“ plėtros strategija, t.y. kaip bus plėtojamas 
europinės vėžės (1435 mm.) tinklas.

Marijampolėje UAB koncernas „ALGA“, AB „Marijampolės pieno konservai“ 
kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl atšakos į pramoninį rajoną įrengimo sklype, 
kurį patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai“. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
informavo (raštas 2015-06-05 Nr. 2-2113), kad neplanuoja nutiesti 1435 mm pločio 
vėžės geležinkelio kelio iki Marijampolės miesto pramoninio rajono.

Įmonės siekia, kad naujai pastatytas ir netoli praeinantis europinio standarto 1435 
mm pločio vėžės geležinkelis turėtų atšaką į pramoninius rajonus Marijampolėje ir 
Kaune. Įmonės nerimauja, kad gabenti krovinius naujai nutiesta europine vėže iškils 
daug kliuvinių, jei nebus numatyta tolesnė europinio standarto 1435 mm pločio vėžės 
geležinkelio tinklo plėtra, rekonstruojant AB „Lietuvos geležinkeliai“ priklausančius 
privažiuojamus kelius iki pramonės įmonių teritorijų.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai raštu kreipėsi į LR Seimo Ekonomi-
kos komitetą, siūlydami inicijuoti šio klausimo nagrinėjimą, ieškant sprendimo, kuris 
tenkintų visas suinteresuotas šalis dėl europinės geležinkelio vėžės (1435 mm pločio) 
tinklo plėtros. 

RŽ inf.

Kartu su naujuosu socialiniu modeliu 
į Seimą keliauja ir Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos iniciatyva parengtas 
Užimtumo įstatymo projektas. Juo siekia-
ma naujai klasifikuoti užimtumo formas, 
numatyti atsakomybę už nelegalų darbą ir 
sukurti naują aktyvių darbo rinkos politi-
kos priemonių taikymo modelį. Siekiant 
efektyvesnės bedarbių integracijos į darbo 
rinką, siūloma patikslinti bedarbio sąvo-
ką, praplėsti bedarbių mokymosi ir prak-
tikos darbo vietoje galimybes, taikliau pa-
rinkti šių žmonių poreikius ir galimybes 
atitinkančias priemones. 

Įstatymo projekte siūloma užimtumo 
formų sistemą skirstyti į atlygintiną ir ne-
atlygintiną užimtumą (šiuo atveju – kai 
asmuo yra siunčiamas į stažuotę, visuo-
menei naudingą veiklą, savanorišką vei-

Ar „Rail Baltica“ ateis iki 
pramonės įmonių?

leidimą iš darbo darbuotojams. Siūloma 
naikinti darbo rotaciją, kai darbdaviams 
skiriama subsidija darbo užmokesčiui, 
taip pat atsisakyti viešųjų darbų bedar-
biams, nes tai tik laikinai ir neefektyviai 
sprendžia nedarbo problemą, mažai page-
rina darbo ieškančio žmogaus kvalifikaci-
ją ir gebėjimus integruotis į darbo rinką. 

Dar viena pataisa numato naikinti 
savarankiško užimtumo rėmimo priemo-
nę – subsidiją individualiai veiklai pagal 
verslo liudijimą, nes dalis dirbančiųjų, 
įsigiję verslo liudijimus, įsiregistruoja 
darbo biržoje tik tam, kad pasinaudotų šia 
lengvata ir taip padidina bedarbių skaičių, 
išvengdami privalomojo sveikatos drau-
dimo įmokų mokėjimo.

Aktyvios darbo rinkos politikos prie-
monių sistemą sudarytų: parama mo-

Užimtumo įstatymo projekte numatoma nemažai pokyčių
klą, savanorišką praktiką). 

Siūloma nustatyti naują priemonę – 
savarankiška veikla pagal veiklos kvitus, 
kuri būtų galima teikiant gyvenamųjų 
namų tvarkymo, namų ūkio darbų, smul-
kaus remonto, aplinkos priežiūros, maisto 
gaminimo, kitų asmenų priežiūros ir pan. 
Iki šiol šių paslaugų teikimas nėra regla-
mentuotas, todėl yra didelė nelegalaus 
darbo rizika, be to, neretai šie dirbantieji 
ne tik dirba be socialinių garantijų, bet ir 
naudojasi valstybės parama bei išmoko-
mis.

Įstatymo projekte numatomas bedar-
bių įsidarbinimo galimybių vertinimas. 
Tai leistų efektyviau taikyti diferencijuo-
tas užimtumo rėmimo priemones.

Profesinis mokymas būtų taikomas 
tik bedarbiams, bet ne įspėtiems apie at-

kymuisi, parama judumui, remiamasis 
įdarbinimas, parama darbo vietoms steig-
ti. Jos būtų taikomos diferencijuotai, ats-
kiroms bedarbių grupėms, priklausomai 
nuo bedarbių įsidarbinimo galimybių.

Paramą mokymuisi sudarytų profesi-
nis mokymas, įdarbinimas pagal pameis-
trystės sutartį ir stažuotė. Teritorinio judu-
mo rėmimas reiškia, kad būtų kompen-
suojamos padidėjusios asmens kelionės 
ir apgyvendinimo išlaidos, jei judėjimas 
vyksta teritorinės darbo biržos aptarnauja-
mojoje teritorijoje. Kompensacijos dydis 
būtų 33 arba 25 proc. MMA, priklauso-
mai nuo asmens darbo užmokesčio. 

Visas įstatymo projektas skelbiamas  
LR Seimo duomenų bazėje.

Parengė A. J.

KvietimasKvietimas
Kviečiame į tradicinį Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

VERSLO BENDRUOMENĖS ŠVENTINĮ VAKARĄ
2015 m. gruodžio 3 d. 18 val. viešbučio „Park Inn“ (K. Donelaičio g. 27) Alfa salėje.

  Verslo bendruomenės narių apdovanojimai
  Žaviosios „Rokada“ šokėjos
  Argentinietis Federico Manzanares kartu su draugais (Federico & 
Amigos)

  Linksmoji loterija
  Vaišės, tortas ir tostai

Rūmų vadovai svečius pasitinka nuo 18 val.
Programos pradžia 18.30 val.
Renginys mokamas: vienam asmeniui 60 EUR (PVM įskaičiuotas), dviem 
asmenims 100 EUR (PVM įskaičiuotas)

Dalyvavimui renginyje būtina išankstinė registracija: andreja.starkute@
chamber.lt, tel. nr.: 8 614 08527
Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą 
išankstiniam apmokėjimui. 
PVM sąskaitas faktūras išrašysime ir išsiųsime paštu po renginio. 
Registracija vyksta iki 2015 11 24 

Programoje:

RĖMĖJAIGENERALINIS RĖMĖJAS

PARTNERIAI
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Spalio 16 d. rūmų durys buvo atviros 
visiems, besidomintiems verslo savival-
da, bendrųjų interesų atstovavimu, rūmų 
paslaugomis verslui, klubų ir projektine 
veikla, bendruomenės renginiais. Į susi-
tikimą su rūmų vadovais ir darbuotojais 
atvyko poros dešimčių įmonių atstovai.

Įsitvirtinti tarp lyderių
Kauno PPA rūmų prezidentas Ben-

jaminas Žemaitis papasakojo apie savo 
kelią į organizaciją. „Verslo pradžią paly-
ginčiau su važiavimu žvyrkeliu, kai neturi 
kada dairytis į kraštovaizdį, o tik stebi, 
kad neišlėktum iš posūkio. Kai pajunti 
tvirtą pagrindą po kojomis, tik tada prade-
di gėrėtis peizažu, bendrauti su keleiviais, 
nori daugiau pamatyti ir sužinoti. Rūmai 
yra vienas iš žinių šaltinių, kurie padeda 
orientuotis versle ir suteikia galimybę 
bendrauti“, – kalbėjo rūmų prezidentas.

Rūmų generalinis direktorius Vytautas 
Šileikis susirinkusiems verslininkams iš-
samiai pristatė organizacijos vizitinę kor-
telę, veiklos principus ir tikslus. „Rūmų 
misija – įgyvendinti verslo savivaldą 
regione, formuoti ir reikšti verslo ben-
druomenės balsą, atstovauti bendriesiems 
verslo interesams, ginti šiuos interesus 
santykiuose su valdžia, teikti paslaugas 
įmonėms, padedant užtikrinti jų konku-
rencingumą, atsakingai vykdyti tipines 
rūmams valstybės deleguotas funkcijas, 
– pasakojo V. Šileikis. – Būdamas rūmų 
nariu, tampi matomu (produktas, įmonė, 
vadovas), tampi girdimu (rūmų  „choro“ 
dalyvis), tampi reprezentatyvaus tinklo, 
tame skaičiuje vartotojų tinklo nariu, tam-
pi solidarios bendruomenės nariu, kurioje 
duodamas gausi dar daugiau, gauni priėji-
mą prie ekspertų ir gerosios patirties, gau-
ni išplėstą priėjimą prie saviugdos priemo-
nių, gauni demokratiškai sutvarkytą erdvę 
saviraiškai“, – rūmų teikiamas galimybes 
įsitvirtinti tarp lyderių konkurencinėje ko-
voje apibendrino V. Šileikis. Rūmų kon-
kurencinis pranašumas yra galimybė veik-
ti globaliame tinkle. Pasaulyje veikia 13 
tūkstančių, Europoje – daugiau kaip 700 
rūmų, su kuriais keičiamasi informacija, 
siunčiama arba atsakoma į užklausas ir kt.

Nauda verslui
Apie tai, kokią naudą verslui teikia 

rūmai, atvirų durų renginio metu pasako-

Tradicinė atvirų durų diena 
rūmuose

jo bendruomenės nariai. Tai UAB „Baker 
Tilly“ įmonės vadovas ir UAB „Scandina-
vian accounting and consulting“ verslo par-
tneris, apskaitos departamento vadovas Vi-
dmantas Milius, verslo konsultantas Algir-
das Minikauskas iš Prienų, Kauno kolegijos 
lektorė Jolanta Bareikienė, Verslo moterų 
tinklo Kaune vadovė Saulė Motiejūnienė. 

Kaip efektyvios rūmų veiklos pavyz-
džius V. Milius pateikė šiemet organizuotus 
jau ketvirtuosius debatus su visais kandi-
datais į Kauno merus, prie savivaldybės 
veikiančią Verslo tarybą, kuriai klausimus 
gali siūlyti bet kuris verslininkas, rūmų 
90-mečio minėjimą, į kurį atvyko aukšti 
valstybės vadovai, parlamentarai, regiono 
savivaldybių merai. V. Milius pristatė aš-
tuonis veikiančius rūmų klubus, vienijan-
čius įmonių vadovus, finansininkus, perso-
nalo, marketingo, eksporto ir kitus specia-
listus pagal profesinius interesus. „Narystė 
rūmuose – tai papildomos pajamos, kon-
taktai, partneriai. Visai neseniai sėkmingai 
užbaigėme bendrą SAC projektą su Ekspor-
tuotojų klubo nariu UAB „Tranzito paslau-
gų centras“. Teikėme koordinuotas konsul-
tacijas užsienio įmonei, siekiančiai plėtros 
į Baltijos regioną. Pradžia buvo pažintis su 
kolega rūmuose“, – pasakojo V. Milius.

Ne vien pinigais matuojama
Konsultantas Algirdas Minikauskas 

narystės rūmuose naudą apibūdino kaip 
galimybę nemokamai gauti įvairiausių 
žinių ir skleisti informaciją apie save. 
„Svarbiausia – aktyviai dalyvauti ir pasi-
imti naudos tiek, kiek pajėgi“, – kalbėjo 
A. Minikauskas.

Lektorė Jolanta Bareikienė sėkmės isto-
rija pavadino rūmų vykdytą projektą „EPIC 
– tarptautinės verslo komunikacijos stipri-
nimas“, kurio metu buvo vertinama įmonių 
komunikacija su užsienio partneriais ir teikti 
pasiūlymai. „Bet nauda ne vien pinigais ma-
tuojama. Žinios praturtina kiekvieną projek-
to dalyvį“, – pridūrė J. Bareikienė.

Verslo moterų tinklo Kaune vado-
vė Saulė Motiejūnienė paragino moteris 
verslininkes burtis draugėn, nes tai puiki 
galimybė keistis patirtimi, bendrauti ne-
formalioje aplinkoje su kolegėmis vado-
vėmis, dalyvauti projektinėje veikloje. 

Po to vyko diskusijos pagal potencia-
lių narių poreikius ir lūkesčius. Daugiau-
siai atėjusiųjų domėjosi klubine ir projek-
tine veikla, verslo partnerių paieška, narių 
solidarumo programomis.

Mokesčių našta verslui mažės
Kitais metais nekilnojamojo turto 

mokesčio tarifai Kaune 2016 m. nesikeis. 
Kadangi mažėja turto mokestinė vertė, 
verslui bus lengviau.

„Paskutinis turto vertinimas buvo 
atliktas 2011 m., kas penkerius metus jis 
vykdomas iš naujo. Šių metų rugsėjį at-
likto vertinimo rezultatai rodo, kad mo-
kestinė turto vertė mažėja vidutiniškai 
20 proc., palyginti su 2011 m.“, – aiškino 
miesto Finansų skyriaus vedėjas Algi-
mantas Laucius. 

Išlieka 1 proc. bendrasis tarifas,  0,7 
proc. tarifas taikomas Naujamiestyje ir 
Senamiestyje esančiam NT,  kuris naudo-

jamas knygų, suvenyrų, antikvarinių daik-
tų prekybai, maitinimo ir gėrimų tiekimo 
bei meno galerijų veikloms, taip pat vieš-
bučiams ir smulkiojo verslo subjektams.

 Maksimalus 3 proc. NT mokesčio 
tarifas paliekamas apleistiems, netvarko-
miems statiniams. 

„Kol kas tokių pastatų Kaune yra 70-
80. Seniūnijoms duotas nurodymas apeiti 
kiekvieną gatvę ir inventorizuoti kiekvie-
ną netvarkomą statinį. Paskui visas sąra-
šas bus nuosekliai tikrinamas, ar objek-
tyviai tai atlikta, ar nebūta kokių „pra-
šymų“. Manau, sąrašas gerokai pailgės. 
Kitaip miesto neperdažysim“, – pabrėžė 
meras V. Matijošaitis. Kartu jis akcenta-

vo būtinybę keisti įstatymus dėl nebaigtų 
statybų statuso, nes tokių, kaip viešbutis 
„Respublika“ ar nugriautas „Merkurijus“,  
mieste yra daugiau. 

Komentuodamas, kodėl viešbučiams 
taikomos lengvatos, meras paaiškino 
labai paprastai: „Bankai Kaune nefinan-
suoja viešbučių statybos, kredituoja biurų 
kompleksų statybas. Vilniuje – atvirkš-
čiai. Tai rodo, kad Kaunas dar nėra tiek 
patrauklus kaip Vilnius.“

Kauno m. savivaldybės tarybos ir 
Verslo tarybos narys Židrūnas Garšva 
priminė, kad verslas gali pasinaudoti  mo-
kesčių lengvatų taisyklėmis. Jei investuo-
jama į pastatus, rekonstruojama, statiniai 

perdažomi ir pan., mokestis gali būti su-
mažinamas iki 50 proc.

Kioskų plėtra paaiškės vėliau
Kol kas nebus tvirtinamas kioskų, pa-

viljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ir 
priekabų išdėstymo Kauno mieste specia-
lusis planas. Dar likę daug prieštaravimų, 
todėl politikams jis dar nebus teikiamas.

Kaip informavo Urbanistikos ir ar-
chitektūros skyriaus vedėjas Nerijus Va-
latkevičius, nesiejant su šiuo specialiuoju 
planu, yra numatyta apie 12 vietų, kuriose 
galėtų būti statomi laikini statiniai – pa-
viljonai iki 80 kv. m, panašūs kaip rūmų 
nario Vyto Čičelio „Viva Kaunas“ kavinė  
Milikonių kalno apžvalgos aikštelėje. Es-
tetiški, jaukūs, nedideli paviljonai gali at-
sirasti prie Aleksoto apžvalgos aikštelės, 
prie 9-ojo forto, parkuose. 

Verslo taryboje – miesto plėtros aktualijos
Atkelta iš 1 psl.

Rūmų veikla domėjosi poros dešimčių įmonių atstovai
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„Ar tai pabaiga?“ – teiravosi ne vie-
nas bendruomenės narys. 

Nuo šiol rūmų nariai galės prisidėti 
prie naujos iniciatyvos – Verslo istorijos er-
dvės kūrimo Parodų kalne, kur numatoma 
pastatyti paminklą ir sukurti verslo alėją.

Rūmų ąžuolyną sodino: 
2011-2015 m.
UAB „4x8“
UAB „Aivita“
UAB „Alfa idėjos ir technologijos“
UAB „Ambertonas“
UAB „Autotoja“
UAB „Baltijos polistirenas“
UAB „BDO auditas ir apskaita“ 
„Bitė Lietuva“ 
UAB „Colemont draudimo brokeris“
UAB „Dizaino sprendimai“
UAB „Dovaina“
UAB „Enerstena“
UAB „Eoltas“ 
UAB „Inida“ 
UAB „Informacijos saugumo  

agentūra“ 
UAB „Interjero elementai“

AB „Kauno Baltija“
Kauno informacinių technologijų  

mokykla
Kauno maisto pramonės ir prekybos 

mokymo centras
Kauno mechanikos mokykla 
UAB „Liningas“
UAB „Metga“ 
UAB „MVP sprendimai“
UAB „Novameta“
UAB „Pirmas žingsnis“ 
UAB „Pramoninės metalo  

konstrukcijos“
UAB „Prografika“
UAB „Renesa“
UAB „Rikonetas“
UAB „SDG“
UAB „Serfas“
UAB „Silberauto“

SWEDBANKAS 
UAB „Telrada“
UAB „Tranzito paslaugų centras“
UAB „TUVlita“
UAB „TUV Uolektis“
UAB „Uolektis“
UAB „Verslo aljansas“
Viešbutis „Park Inn“
UAB „Vikspana“
Eksportuotojų klubas
Kauno finansininkų klubas
Klubas „Verslas Kaunui“
Marketingo vadovų klubas
Personalo vadovų vadovas
Verslo moterų tinklas
Verslo vadovų klubas
Vilijampolės vaikų dienos ir  

krizių centras
VšĮ „Gerumo ąžuolas“

Rūmų ąžuolyne – 90 tvirtybę simbolizuojančių medžių
Atkelta iš 1 psl.

Dalia Sinkevičienė,
Kauno PPA rūmų Jonavos 
filialo direktorė

Lapkričio 6-ąją į Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Jonavos filialo verslo 
bendruomenės vakarą  pagerbti geriausių 
2015 m. filialo verslininkų susirinko dau-
giau kaip 70  rajono verslo įmonių atstovų.

Pirmajame metiniame filialo rengi-
nyje susirinkusius sveikino Kauno PPA 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, 
filialo tarybos pirmininkas Alfonsas Meš-
kauskas, Jonavos rajono savivaldybės vi-
cemeras Eugenijus Sabutis. 

Renginys nebūtų įvykęs be renginio 
rėmėjų: šventės mecenato AB „Achema“, 
generalinio rėmėjo UAB „Baldai Jums“, 
rėmėjų UAB „Achempak“, UAB „Valdi-
tas“, UAB „Agrochema“, UAB „Jonavos 
paslaugos“, UAB „Jonavos vandenys“, 
UAB „Jonavos autobusai“, AB „Jonavos 
šilumos tinklai“. Saldžias dovanėles kie-
kvienam šventės dalyviui parengė „Dvaro 
konditerija“. 

Renginio metu buvo pagerbti geriau-
siais išrinkti  Jonavos filialo verslininkai.

Trys nominacijos
„Metų mecenatu 2015“ pripažin-

ta UAB „Subtilija“. Tai dvidešimtmetį 
skaičiuojanti įmonė, kuri per visą šį laiką 
plėtojo savo veiklą ir šiuo metu turi kuo 
pasigirti. Savo produkciją tiekia ne tik 
Lietuvos pirkėjui, bet ir į Latviją, Angli-
ją. Šiais metais atidarytoje vyriškos ap-
rangos parduotuvėje „Kostiumų namai“ 
nestinga elegancijos, karališkos kokybės 
ir gerų kainų, yra visko, ko reikia – nuo 
kostiumo iki peteliškės. UAB „Subtilija“ 
ne kartą dalyvavo ir labdaros akcijose, 
šiais metais parėmė Adakavo socialinės 
globos namus, Jonavos Justino Vareikio 
progimnaziją, aprengė ne vieną  moks-
leivį rugsėjo 1-ajai, labdaros ir paramos 
fondui „Gerumo sparnai“ įteikė dovanų 
čekį, kuris perduotas tėčiui, vienam  augi-
nančiam dukrelę. Apdovanojimas įteiktas 

Pirmajame Jonavos filialo 
bendruomenės vakare 
apdovanoti metų geriausieji

įmonės direktorei Liudmilai Jasevičienei.
„Metų inovacijų šaukliu 2015“ tapo 

uždaroji akcinė bendrovė „Agrochema“, 
veikianti rinkoje jau 17 metų. Per šį lai-
ką bendrovė  išsikovojo tvirtas pozicijas. 
Įmonė yra viena didžiausių šalies agro-
verslo bendrovių, aktyviai plečianti savo 
veiklą Baltijos šalyse. Rengdami strategi-
nius planus, planuodami investicijas, įmo-
nės darbuotojai siekia plėsti žemdirbiams 
siūlomų inovatyvių produktų ir technolo-
gijų gamą, darniai skambančią ekologinių 
reikalavimų kontekste. Įgyvendindami 
sumanymus glaudžiai bendradarbiauja su 
mokslo ir mokymo įstaigomis, remdami 
socialines iniciatyvas siekia augti kaip 
socialiai orientuota ir atsakinga bendrovė. 
Taip pat stiprindama savo pozicijas, įmo-
nė nuolatos investuoja į infrastruktūros 
plėtrą bei tobulinimą, darbuotojų kvalifi-
kacijos kėlimą, prekių bei teikiamų pas-
laugų asortimento gerinimą. Įmonei lyde-
riaujančiose pozicijose padeda išlikti aiš-
kus veiklos tikslų ir uždavinių suvokimas 
ir įgyvendinimas. Apdovanojimą atsiėmė 
technikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vir-
šininkas Giedrius Chamanskis.

Trečioji nominacija „Metų bitė 2015“ 
atiteko jau 16 veiklos metų skaičiuojan-
čiai UAB „Rivauta“.

Įmonės šūkis – neįveikiamų darbų 
nėra, sėkmingos veiklos pagrindas – iš-
skirtinis dėmesys klientui ir didžiulė patir-
tis. Įmonė nelieka abejinga socialinei vei-
klai bei remia sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendriją ,,Jonavos viltis‘‘, Jonavos 
vaikų globos namus, glaudžiai bendradar-
biauja su Jonavos jaunimo mokykla, Kau-
no technikos kolegija, Kauno statybininkų 
rengimo centru, Jonavos politechnikos 
mokykla, kurios ruošia autošaltkalvius, 
autoelektrikus, suvirintojus. Įgyti prakti-
kos bendrovė įdarbina jaunuolius, iš kurių 
ne vienas, vedinas ambicijų, ryžto ir skru-
pulingo darbo, tampa nuolatiniais darbuo-
tojais. Įmonės kolektyvas dūzgia kaip bitės 
dėl naujų projektų gausos: nuo lapkričio 1 
d. naujovė įmonėje – padangų ,,viešbutis‘‘. 

Greitu laiku planuojama įrengti lengvųjų ir 
sunkiojo transporto automobilių savitarnos 
plovyklą, teikti automobilių nuomos pas-
laugas. Apdovanojimas įteiktas įmonės 
direktoriui Ramūnui Plukui.

Idėjas „patikrins“ po metų
Versle nesvetimos sąvokos „įmonės 

misija“, „vizija“, „tikslai“, „vertybės“, 
„strategijos“ ir pan. Tad renginio dalyviai 
buvo pakviesti atlikti užduotį, kurią abs-
trakčiai galima pavadinti vizijų rašymu. 

Visos idėjos buvo  surinktos ir saugiai 
patalpintos į archyvą. „Kitąmet susirinkus 
į Jonavos verslo bendruomenės vakarą 
vokus su vizijomis grąžinsime, kad galė-
tumėte įvertinti savo nuveiktus darbus“, – 
sakė renginio vedėja Kristina Jaskūnienė.

Tortas, laimės šulinys ir lauktuvės
Renginio svečius linksmino bei 

kolekciją „Sekretorės“ pristatė klubo 
„MIKS“ vaikučiai, vadovaujami Česlovo 
Časo, pramoginius šokius demonstravo 
sportinių šokių klubo „Bonus“ šokėjai, 
vadovaujami Sergejaus  Jefimenko, savo 

dainomis žavėjo iš Jonavos kilusi daini-
ninkė Monika Drulytė, džiazo ritmais 
svaigino muzikantas Aleksandras Dūnis. 
Magijos bei netikėtumo įnešė mentalistas 
Rytis Rafaelis, save pristatantis kaip hi-
pnošou pradininką Lietuvoje.

Renginio pabaigoje šventinį tor-
tą, puoštą Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų atributika, pjaustė bei 
svečius vaišino renginio šeimininkai – 
A.Meškauskas bei B. Žemaitis.

Vakaro metu vyko ir  loterija – laimės 
šulinys. Buvo galima laimėti Jonavos vers-
lininkų įsteigtus prizus. Pagrindinis rengi-
nio prizas – nakvynė bei vakarienė dviems 
Jonavos rajone įsikūrusiame restorane 
„Aušrinė“. Šį prizą įsteigė UAB „Vera bo-
nus“. Svečius džiugino ir kiti prizai – skė-
čiai, pirties kepuraitės, marškinėliai, kupri-
nės, knygos, atributika su Jonavos miesto 
vaizdais. 

Išeidami namo nė vienas dalyvis neli-
ko be lauktuvių artimiesiems – saldžiomis 
dovanomis pasirūpino UAB „Vera bonus“ 
kolektyvas.

Gintauto Tiškos nuotraukos

„Metų mecenato 2015“ nominacija įteikta UAB „Subtilija“ direktorei Liudmilai Jasevičienei

„Metų inovacijos šaukliu 2015“ tapo UAB „Agrochema“ „Metų bitė 2015“ – UAB „Rivauta“

Parke augs Personalo vadovų klubo medis
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Spalio 29 d. Marijampolėje jau devin-
tąjį kartą paminėta Verslo diena. Tai – tra-
dicinis kasmetinis Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Marijampolės filialo 
organizuojamas renginys „Metų žvilgsnis 
2015“, kuris penkių Marijampolės apskri-
ties savivaldybių verslininkus šįkart subū-
rė pramogų centre „Adampolis“.

Renginio dalyvius pasveikino rūmų 
Marijampolės filialo tarybos pirmininkas, 
UAB „Mantinga“ generalinis direktorius 
Kęstutis Svitojus, rūmų prezidentas Ben-
jaminas Žemaitis, socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, 
praeityje keletą metų vadovavusi Mari-
jampolės filialui, LR Seimo narys Albinas 
Mitrulevičius, susisiekimo viceministras 
Algis Žvaliauskas. Kalbėjusieji pasi-
džiaugė, kad apskrities verslininkai su-
gebėjo atremti iššūkius, persiorientuoti ir 
sėkmingai tęsti savo veiklą, planuoti pers-
pektyvą. Pasidžiaugta ir tuo, kad ilgą laiką 
verslas ir valdžia, tarsi ėję kiekvienas ats-
kirai, kas sau, pastaruoju metu suranda vis 
daugiau sąlyčio taškų, tampa partneriais, 
bendromis jėgomis sprendžia iškylančias 
problemas.

Artimiausiomis verslo prognozėmis 
su Marijampolės apskrities verslininkais 
savo pranešime „Naujų rinkų paieška“ 
pasidalijo „Danske Bank“ analitikas Bal-
tijos šalims Rokas Grajauskas, taip pat 
viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ eks-
porto departamento direktorė Jurgita But-
kevičienė.

Kaip ir kasmet, kertinis renginio mo-
mentas – sėkmingiausiai šiemet dirbusių 
ir geriausių rezultatų pasiekusių verslo 
įmonių apdovanojimai. Jie šiemet įteikti 

„Metų žvilgsnis 2015“ – 
Marijampolės verslo diena ir 
verslininkų šventė

UAB „Kalvarijos statyba“ (vadovas Da-
rius Vasiliauskas, Kalvarijos savivaldy-
bė), UAB „Jūrės medis“ (vadovas Dona-
tas Veinšreideris, Kazlų Rūdos savivaldy-
bė), UAB „Lukšių tekstilė“ (vadovė Rima 
Bendorienė, Šakių rajono savivaldybė), 
UAB „Art Glacio“ (vadovas Arūnas Si-
mutis, Vilkaviškio rajono savivaldybė), 
taip pat Marijampolės savivaldybės vers-
lo įmonėms UAB „Baldgama“ (vadovas 
Evaldas Burba) ir UAB „Kelranga“ (va-
dovas Algirdas Brazys).

Dvi įmones – UAB „Žyraiva“ (va-
dovas Žydrūnas Naumavičius) ir „Svei-
katingumo idėjos (vadovas Andrius Ja-
sinskis) padėkos raštais apdovanojo LR 
Seimo narys Albinas Mitrulevičius.

Verslininkų sėkme džiaugėsi ir sa-
vivaldybių vadovai: apdovanotuosius 
pasveikino Kalvarijos ir Šakių rajonų sa-
vivaldybių, Marijampolės, Kalvarijos bei 
Kazlų Rūdos savivaldybių merai, viceme-
rai, padalinių vadovai.

Savo apdovanojimus geriausioms 
metų finansininkėms išdalijo ir Sūduvos 
buhalterių klubas. Jie įteikti Salomėjai 
Rakauskienei (UAB „Elektrifikacijos dar-
bai“), Virginijai Rubinienei (UAB „Sume-
da“), Astai Sagatauskienei (UAB „Elek-
trifikacijos darbai“) ir Ilonai Grigaitienei 
(UAB „Ratainė“).

Po oficialiosios dalies verslininkai ir 
vakaro svečiai dar apie porą valandų pa-
bendravo neformaliai, o malonią vakaro 
nuotaiką padėjo palaikyti ir ansamblio 
„Cantare“ muzikantai.

Rasa Kalniūtė,
laikraštis „Suvalkietis“

Audronė Jankuvienė

Vieną spalio penktadienį beveik pus-
šimtis Kauno finansininkų klubo narių ir 
svečių sugužėjo į šventišką vakarą „Danie-
los“ viešbutyje. Gėlės, šypsenos, dovanos, 
muzikinė programa, linkėjimai, svajonės, 
tortas – kaip ir dera kiekviename gimtadie-
nyje, buvo ir šio vakaro programoje. Kau-

Kauno finansininkų klubui – 
penkeri metai

no finansininkų klubas, vienas iš trijų pir-
mųjų Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose įsteigtų klubų, šauniai paminėjo 
penkerių metų veiklos sukaktį.

„Klubas esame mes visi. Ir veiklą ku-
riame visi drauge“, – ne kartą vakaro metu 
pabrėžė nuo pat klubo įsteigimo jai vado-
vaujanti UAB „Aurita“ direktorė, Kauno 
PPA rūmų tarybos narė Vaida Butkuvienė.

Klubas buria vienminčius ir aktyvius 
Kauno finansų specialistus bei plėtoja visa-
pusiškai naudingą profesinį dialogą, ugdo 
kritinį–analitinį požiūrį į verslo įmonių fi-
nansų valdymą, finansų rinkų struktūrą ir 
veikimo principus. Nariai dalijasi  gerąja 
patirtimi, generuoja idėjas, kaip tobulinti 
įmonės finansų valdymą, kelia klubo narių 
kompetenciją įvairiose srityse. „Neišsipil-
dė kai kurie pranašavimai, kad klubas iš-
liks vos porą metų su keliais žmonėmis. Jis 
kasmet vis brandesnis ir esame vieninteliai 
Lietuvoje“, – džiaugėsi klubo steigėjai.

Savo moto nariai pasirinko Robert 
Toru Kiyosaki žodžius: „Pinigai yra viena 
galios formų. Tačiau dar galingesnis yra fi-
nansinis išprusimas. Pinigai gaunami ir iš-
leidžiami. Tačiau jeigu sugebėsite suvokti, 
kaip reikia su jais elgtis, juos pažabosite ir 
imsite kurti savo finansinę gerovę“.

Klubą su gražia sukaktimi ir reikšmin-
gais darbais sveikino rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis ir generalinis direk-
torius Vytautas Šileikis, kolegos, Kauno 
technologijos universiteto, Aleksandro 
Stulginskio universiteto atstovai. Kalbė-
dami apie mokslo ir verslo bendradarbia-
vimą, akademinės bendruomenės nariai 
pabrėžė glaudų bendradarbiavimą su KFK. 

Visą veiklos laiką efektyviai ir kons-
truktyviai bendradarbiaujama su valdžios 
institucijomis – Finansų ministerija, 
Valstybine mokesčių inspekcija, Lietu-

vos banku. Todėl apie 50 klube dalyvau-
jančių įmonių vyr. finansininkų, finansų 
vadovų ar asmenų, turinčių teisę priimti 
finansinius sprendimus, tiesiogiai gauna 
aktualiausią informaciją iš atsakingų pa-
reigūnų. 2013 m. gegužę rūmuose lankėsi 
Europos Komisijos komisaras mokesčių, 
muitų sąjungos, audito ir kovos su sukčia-
vimu klausimams Algirdas Šemeta.

Klubas – tai atverta galimybė nefor-
malioje aplinkoje užmegzti profesinius ir 
asmeninius ryšius su savo srities profesi-
onalais, dalyvauti diskusijose su įvairių 
sričių ekspertais. Keliant narių profesinę 
kompetenciją, organizuojami seminarai, 
diskusijos su žymiais Lietuvos lektoriais 
ir ekspertais finansininkams aktualiomis 
temomis. 

Plėtodamas tarptautinį bendradarbia-
vimą, 2013 m. rudenį klubas surengė pro-
fesinę kelionę į Strasbūrą ir Liuksemburgą. 
Jos metu vyko susitikimai su Europos Par-
lamento, Europos investicijų banko, Eu-
ropos audito rūmų pareigūnais. Šių metų 
lapkričio pabaigoje grupė klubo narių 
išvyksta į Londono Sitį, vieną didžiausių 
finansinių ir komercinių centrų pasaulyje.

Kaip klubas atrodys po dešimties 
metų? Viena aktyviausių narių, Kauno 
kolegijos lektorė Danutė Binkienė drąsiai 
ir linksmai piešė ateities perspektyvas. 
Belieka palinkėti, kad didžioji svajonių 
dalis išsipildytų.

Renginio dalyvius sveikino rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir filialo tarybos pirmininkas Kęstutis Svitojus

Apdovanojimų akimirkos

Kauno finansininkų klubas – vienintelis tokio pobūdžio Lietuvoje
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Lapkričio 
jubiliejai

UAB „Ambertonas“ sukanka 20 
metų. Tai didmeninės prekybos įmonė, 
turinti stiprią ir išplėtotą prekybos bei 
logistikos bazę, platų kosmetikos, parfu-
merijos ir buitinės chemijos prekių asor-
timentą, tvirtus ryšius su gamintojais. 
Bendrovė veiklą pradėjo 1995 m. Nuose-
kliai augant įmonei, bendradarbiaujant su 
vis platesniu partnerių ratu, didėjo prekių 
asortimentas, prekybos apimtys ir parda-
vimai, susiformavo efektyvi pristatymo 
ir logistikos sistema. Užsakymas klientą 
pasiekia per 24 val.

Glaudžiai bendradarbiaujama su di-
džiausiais prekybos tinklais Lietuvoje: 
„Maxima“, „IKI“, „Norfa“, „RIMI“, „Sani-
tex“ ir kt. Bendrovė turi atstovus Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Penevėžyje, 
todėl prekės yra pasiekiamos visose Lietu-

vos vietovėse. Partnerių ratas – daugiau nei 
30 000 prekybos vietų. Pagrindinės ekspor-
to šalys yra Latvija, Estija, Lenkija, Rusija.

Įmonė siekia tiekti geros kokybės pre-
kes konkurencingomis kainomis, būti no-
vatoriška, konkurencinga organizacija, tei-
kiančia operatyvias ir aukštos kokybės pas-
laugas, išskirtinį pasirinkimą tarp prekių 
kokybės, asortimento įvairovės ir kainos.

20 metų veiklos sukaktį pažymi naujas 
rūmų narys UAB „Anira“, besiverčianti 
didmenine maisto produktų prekyba. Ben-
drovė tiekia į Lietuvą ir eksportuoja į kitas 
valstybes aliejų, riebalus, pomidorų pada-
žus, itališką vyno actą, gaiviuosius gėri-
mus, mineralinį vandenį. Šalies vartotojus 
pasiekiantis ispaniškas aliejus „Anira“ jau 
šešerius metus neužleidžia populiariausio-
jo pozicijos Lietuvoje.

UAB „Baltijos paslaugų brokeris“ 

rinkoje veikia nuo 2005 m. Jos veiklos 
sritis – internetinė prekyba. Šiuo metu 
aktyviausiai prekiaujama viskuo, kas 
reikalinga ir susiję su šiaurietišku ėji-
mu. Pagrindinis inventorius – specialios 
ėjimo lazdos, kurios skiriasi nuo kalnų, 
vaikščiojimo ar slidinėjimo lazdų ir yra 
parenkamos individualiai, atsižvelgiant į 
daugelį kriterijų. Bendrovė taip pat par-
duoda lazdų priedus, aksesuarus – chro-
nometrus, kompasus, žingsniamačius, šir-
dies ritmo matuoklius, taip pat sveikatos 
prekes. Bendrovė organizuoja šiaurietiško 
ėjimo mokymus, stovyklas.

UAB „Vynėja“, įsteigta 2010 m., la-
biau žinoma kaip populiari vyninė „Bro-
me“. Tai vyno kultūros ir gero skonio 
namai. Nuo pat pradžių, pasitelkdama 
žinovų patirtį, vyninė renka vyno, šam-
pano, išskirtinio konjako, viskio, gra-
pos ir kitų gėrimų kolekcijas. Vyninėje 
vyksta tradicinės degustacijos, teminiai 
vakarai, mokymai „Namų someljė“, ren-
giamos vyno mėgėjų kelionės į įvairius 
vyno regionus.

UAB „EU-RUS Law Service“ – tei-
sinių paslaugų įmonė, įsteigta 2010 m. 
lapkritį. Specializuojasi verslo teisės sri-
tyje: teisinės paslaugos, skolų išieškoji-
mas, seminarų vedimas. Pagrindinės dar-
bo sritys – statybų teisė, transporto teisė, 
sutarčių teisė, darbo teisė, įmonių teisė.

Penkerių metų veiklos sukaktį mini 
UAB „Caramix“, užsiimanti didmenine 
ir mažmenine kosmetikos prekių preky-
ba. Platus prekių asortimentas skiriamas 
grožiui ir sveikatai. „Kleral system“ kom-
panija iš Italijos pateikia profesionalius 
plaukų priežiūros ir modeliavimo produk-
tus, kuriuos daugiau kaip 40 metų eks-
portuoja į daugiau nei 45 šalių ir kuriuos 
naudoja daugiau nei 15 tūkstančių stilistų. 
Iš Japonijos ir Honkongo atkeliauja ypa-
tingos plaukų priežiūros priemonės. Taip 
pat Lietuvos rinka aprūpinama sveikatos 
priežiūrai reikalinga įranga.

Parengė A. J. 

Kauno informacinių technologijų mo-
kykla – tai moderni, šiuolaikiška, inovaty-
vi profesinio rengimo institucija. Šių metų 
lapkričio 1-ąją dieną mokyklai sukako 70 
metų. Tai tradicijos ir inovacijos po vienu 
stogu. 

Įsikūrusi pačioje Kauno širdyje – 
Laisvės alėjoje ir Kęstučio gatvėje – Kau-
no informacinių technologijų mokykla 
(KITM) kiekvienais metais sukviečia 
daugiau kaip 500 mokinių, išleidžia apie 
250-300 įvairių specialistų, kurie sėkmin-
gai įsilieja į darbo rinką.  

KITM – vienintelė profesinio rengi-
mo įstaiga Lietuvoje, kuri specializuojasi 
IT srityje. 2014 m. liepos mėnesį moky-
klai  įgijus viešosios įstaigos statusą, 2015 
m. dalininku tapo europarlamentaras An-
tanas Guoga, kuris ypatingai rūpinasi ir 
investuoja į IT sritį. 

2014 m. Lietuvoje trūko beveik 14 
000 IT specialistų. Todėl KITM siūlo 
paklausias ir labai reikalingas profesinio 
mokymo modulines programas: kompiu-
terių tinklų derintojas, multimedijos pas-
laugų teikėjas, kompiuterio ir organizaci-
nės technikos operatorius (su pasirenka-
maisiais dalykais: fotografija ir kinome-
chanika). Mokykla vienintelė Lietuvoje 
siūlo žiniatinklio programuotojo, mobi-
liosios elektronikos taisytojo programas.  
Taip pat rengia sekretores, apskaitininkus 
ir kasininkus, banko operacijų tvarkytojus 
bei kompiuterio ir organizacinės techni-
kos operatorius (su pasirenkamaisiais da-
lykais: fotografija ir kinomechanika). 

 KITM šiais metais įsteigta Cisco aka-
demija, Red Hat akademija, tad atsiranda 
galimybių jaunuoliams siekti tarptautinių 
sertifikatų ir būti paklausiems ne tik Lie-
tuvoje, bet ir visoje Europoje. 

Kadangi mokykla specializuojasi 

Kauno informacinių 
technologijų mokykla – 
patirties ir inovacijų jungtis

IT srityje, kyla poreikis užtikrinti skai-
tmeninį saugumą. Todėl KITM pirmoji 
Lietuvoje į kompiuterių tinklų profesinio  
mokymo modulinę programą integravo 
IT sistemų saugumo modulį. Dabar ren-
giamas kibernetinio saugumo modulis, 
kuris bus integruotas į visas mokymo 
programas. Jo tikslas – išmokyti saugiai 
dirbti skaitmeninėje erdvėje. 

Mokykloje sėkmingai vykdoma pro-
jektinė veikla. Mokiniai ir mokytojai turi 
galimybę kasmet stažuotis, atlikti praktiką 
kitose šalyse. Štai, pavyzdžiui, praėjusiais 
mokslo metais 6 mokytojai stažavosi ir 12 
mokinių atliko mėnesio praktiką Portuga-
lijoje ir Vokietijoje, o šiemet net 16 mo-
kinių ir 6 mokytojai stažuotis bei atlikti 
praktiką vyks į Čekiją, Vokietiją, Portu-
galiją ir Ispaniją. Projektinė veikla apima 
ir kitas sritis: mokymo programų kūrimą, 
IT įgūdžių mokymą.  Trejus metus vyko 
projektas, kurio metu įstaigos specialistai 
vedė IT mokymus įvairiose Lietuvos apy-
linkėse ir daugiau kaip 2500 suaugusiųjų 
įgijo ECDL sertifikatus.  

Žinoma, jokios mokymo programos 
nesukursi ir neįgyvendinsi be iniciatyvių, 
įžvalgių, nuolat tobulėjančių pedagogų. 
Jau kelerius metus iš eilės priimama po 
3-4 jaunus specialistus, kurie rengia ir 
dėsto naująsias IT programas. Suburtas 
puikus, draugiškas, save realizuojantis bei 
įkvėpiantis jaunimą pedagogų būrys. 

Kokį kelią nuėjo KITM per tuos 70 
metų? Mokykla įkurta 1945 m. Pirmaisiais 
metais priimta 18 mokinių, dirbo 4 dėsty-
tojai.  Pirmoji specialybė – kinomecha-
nika, kuri, kaip papildomas dalykas, dės-
tomas ir šiandien, taigi kartu su mokykla 
švenčia 70 metų jubiliejų. Įdomu tai, kad 
mokykla net 38 metus (iki 1983 m.) rengė 
tik kinomechanikus, kurių paruošdavo po 

150-200 per metus. Nenuostabu, kad mo-
kyklą mokiniai vadino „Holivudu“.

1984 m. – pirmosios ryšių specialy-
bės, 1985 m. – pirmoji taupomojo banko 
operatorių laida. Draugystė su bankais jau 
tęsiasi daugiau nei 30 metų.

Mokykla keitė pavadinimus, keitėsi 
direktoriai, mokinių skaičius augo. Nuo 
1990 m. mokykla pavadinta Kauno ryši-
ninkų mokykla. Atsirado ryšių, pašto ope-
ratoriai, ryšių įrenginių mechanikai. 

1992 m. gauti 4 IBM 286 kompiu-
teriai, startavo pirmieji kompiuterinio 

redagavimo operatoriai, vėliau kompiu-
terinės įrangos derintojai, kompiuterių 
ir organizacinės technikos operatoriai. Ir 
taip iki šių dienų – rengiamos naujausios 
ir paklausiausios IT profesinio mokymo 
programos. 2014 m. mokyklai suteiktas 
dabartinis pavadinimas.

Nuo 1990 m. iki dabar mokyklai sė-
kmingai vadovauja Juozapas Dambraus-
kas.

Mokyklos moto: remiamės patirtimi – 
žvelgiame ateitin. 

KITM inf.

Pasirašoma sutartis su europarlamentaru Antanu Guoga

Mokyklai nuo 1990 m. vadovauja direktorius Juozapas Dambrauskas
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Audronė Jankuvienė

Itin gausiai Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų bendruomenės narių 
susirinko į Rūmų klubą vienoje seniausių 
ir žinomiausių miesto įmonių AB „Volfas 
Engelman“. Turtinga įmonės istorija, at-
gaivintos veiklos tradicijos ir pažangios 
naujovės žadėjo turiningą susitikimą.

Svarbiausius ir įdomiausius bendro-
vės raidos faktus bendruomenei pristatė 
alaus daryklos generalinis direktorius 
Marius Horbačiauskas.

Bendrovės istorija prasidėjo 1853 m., 
kai Vilijampolėje Rafailas Volfas, o1860 
m. prie Kauno geležinkelio stoties Fer-
dinandas Engelmanas atidarė bravorus. 
1927 m. abi daryklos susijungė ir užkaria-
vo 40 proc. Lietuvos rinkos. 

Istorinis vardas „Volfas Engelman“ 
bendrovei sugrąžintas 2012 m. Kartu su 
juo grįžo pagarba autentiškam paveldui, 
mecenatystės tradicijoms, džentelmeniš-
kam požiūriui. Visas bendrovės raidos 

Rūmų klubas 
bravore „Volfas 
Engelman“

kelias atspindimas knygoje „Nuo I. B. 
Volfo ir Engelmano iki „Ragučio“. Alaus 
daryklos istorija. 1853–2008 m.“, išleisto-
je bravorui minint 155 metų jubiliejų. Joje 
gausu faktų apie tai, kaip dėl besikeičian-
čios politinės santvarkos keitėsi įmonės 
pavadinimai, koks alus buvo populiariau-
sias tarpukariu, kokią reikšmę alaus isto-
rijoje turi Kaunas.

Trečia pagal dydį Lietuvos alaus ga-
mintoja pernai gavo 40,4 mln. EUR paja-
mų, užpernai – 35,8 mln. EUR. Šiuo metu 
įmonėje dirba 238 darbuotojai. Produktų 
„krepšelį“ sudaro alus, sidras, alkoholi-
niai kokteiliai, gira, energiniai gėrimai. 
Nuo 1999 m. bendrovė priklauso Suomi-
jos „Olvi“ įmonių grupei. 

Prieškariu aludariai dosniai rėmė Vy-
tauto Didžiojo paminklo, karo muziejaus 
statybas, mokėjo stipendijas gabiems 
studentams. Mecenatystės tradicijos tę-
siamos ir šiandien: „Volfas Engelman“ 
remia didžiausią miesto šventę „Kauno 
dienos“ ir „Hanzos dienos“, Pažaislio 
muzikos festivalį, „Operetę Kauno pily-
je“, Nacionalinį Kauno  dramos teatrą, 
festivalį „Lietuvos teatrų pavasaris“, Vy-
tauto Kernagio fondą, yra nuolatinis rūmų 
tradicinių renginių rėmėjas.

Rūmų nariams buvo surengta ekskur-
sija po alaus daryklą, kurioje juos lydėjo 
bravoro aludariai Petras Sadovskis ir Gie-
drius Valančius. Abu jie į aludarystės pa-
slaptis gilinosi Vokietijoje.

Klube tradiciškai pasveikinti nauji ben-
druomenės nariai. Tai UAB „AZ-Pack“, 
kasmet sukurianti po naują pakuotės pro-
duktą, logistikos paslaugų bendrovė UAB 
„Schenker“,  UAB „Orion Asset Mana-
gement“, konsultuojanti kelyje į finansinę 
laisvę, MB „Kėdainių akmenukas“, užsi-
imantis gaminių iš granito gamyba, UAB 
„Audrokesta“, aprūpinanti žemės ūkio 
technika ir teikianti jos aptarnavimo paslau-
gas, jau seniai su rūmais bendradarbiaujanti 
ir populiariausią aliejų Lietuvoje tiekianti 
UAB „Anira“, Šakiuose mažmeninės pre-
kybos ir apgyvendinimo paslaugas teikianti 

UAB „Jundula“, termoizoliacijos darbus 
vykdanti UAB „Finela“ ir kėdainiškis Au-
drius Povilaitis, statantis rąstinius namus.

Alaus darykla Kaune „Volfas Engel-
man“ paskelbė apie naujų statybų, į kurias 
bus investuojama 4,5-5 mln. EUR, pra-
džią. Bus statomi produkcijos sandėliai, 
kurių plotas sieks 7 000 kv. m. Įmonė per-
nai įsigijo prie savo alaus daryklos Kaune 
esantį 3 ha sklypą, kuriame jau nugriautas 
buvęs apleistų pastatų kompleksas. Šioje 
vietoje tarpukariu veikė „Volfas Engel-
man“ alaus darykla, vėliau įsikūrė vaistų 
gamybos fabrikas „Sanitas“. 

Tarptautinėje inovacijų erdvėje Lie-
tuvos vardas nuskamba vis dažniau. 
Lietuvių pasiekimai farmacijos, biotech-
nologijų ir informacinių technologijų 
srityse pasaulyje jau gerai žinomi, tačiau 
ne tik šiose srityse sulaukiame pelnyto 
tarptautinio pripažinimo. Didžiausioje 
pasaulyje profesionalios virtuvės įrangos 
parodoje „HOST 2015“ Milane lietuvių 
sukurtas (UAB „Novameta“) reguliuoja-
mo aukščio maisto paruošimo stalas „ER-
GOBLOK“ susilaukė išankstinio organi-
zatorių įvertinimo ir buvo apdovanotas 
inovacijų prizu „SMART Label 2015“. 
Tai svarus laimėjimas, nes parodoje daly-
vavo net 2038 įmonės, o inovacijų prizas 
įteiktas tik 63 gamintojams.

Profesionalios virtuvės įrangos gamy-
klos UAB „Novameta“ direktorius Min-
daugas Jonuškis teigia, kad inovacijos 
yra viena svarbiausių sėkmingos įmonės 
veiklos sąlygų šiuolaikiniame versle. „Su-
kūrėme naujos kartos reguliuojamo aukš-
čio stalą, kuris pasižymi ergonomiškumu, 
kompaktišku dizainu ir įrangos išdėstymo 

galimybe pagal individualius poreikius. 
Čia svarbų vaidmenį atlieka aukščio re-
guliavimo funkcija, suteikianti galimybę 
ruošti maistą optimaliausiame darbastalio 
aukštyje, o tai gerina darbo efektyvumą 
bei mažina darbuotojų nuovargį. Įrangos 
išdėstymas šiuose staluose yra kiekvie-
ną kartą pritaikomas pagal individualius 
virtuvės poreikius. Stale integruojama 
neutrali, šildoma ir šaldoma įrangos, o 
tai jau naujos kartos inovatyvus sprendi-
mas“, – pripažintą gaminį pristato įmonės 
direktorius. 

Parodos „HOST 2015“ metu (spalio 
23-27 dienomis) stalas buvo eksponuoja-
mas atskiroje erdvėje – „Inovacijų gale-
rijoje“ – kartu su didžiausių ir garsiausių 
pasaulyje HoReCa įrangos gamintojų ino-
vacijomis. Be šio gaminio įmonė pristatė 
ir kitą savo modernią produkciją – modu-
linius stalus, šaldymo ir šildymo prietai-
sus, maisto išdavimo linijų įrangą, gami-
nius barams ir kt. 

UAB „Novameta“ inf.

Pasaulinėje parodoje Milane – 
inovacijų prizas lietuvių 
gaminiui

Kauno viešbutį „Daniela“ spalio vi-
duryje įsigijo UAB „Liuks“, jau valdanti 
nemažai viešbučių Lietuvoje. „Daniela“ 
tapo ketvirtuoju „BEST BALTIC“ tinklo 
nariu. Išplėtus teikiamų paslaugų spektrą 
ir kokybę, atnaujinus interjerą, pakeitus 
pavadinimą, „Daniela“ taps „BEST BAL-
TIC Kaunas“ 4* viešbučiu.

UAB „Liuks“ valdo du didžiausio 
pasaulinio „BEST WESTERN“ tinklo 
viešbučius Lietuvoje: „BEST WESTERN 
Santaka“ Kaune ir „BEST WESTERN 
Vilnius“ sostinėje bei keturis –  naujo, 
įmonei priklausančio prekės ženklo – 
„BEST BALTIC Hotels“ – viešbučius 
Palangoje, Druskininkuose, Kaune ir Jur-
barko rajone esančioje Panemunės pilyje.

Pradėjus veiklą 1995 m. gruodžio 1 d.  
viešbutyje „Santaka“ buvo 11 kambarių. 
2000-aisiais metais svečius buvo galima 
priimti jau 40-tyje kambarių, 2005-2007 
m. viešbutis dar išplėstas. Tuomet jis pa-
didėjo dar 52 kambariais ir konferencijų 
salėmis. Sutartį su didžiausiu pasaulyje 
viešbučių tinklu „BEST WESTERN“, 
kurio centrinė būstinė Finikse, JAV, UAB 
„Liuks“ pasirašė 1996 m. 

2001 m. UAB „Liuks“ išplėtė apgy-

Viešbutis „Daniela“ virsta „BEST 
BALTIC Kaunas“ viešbučiu

vendinimo paslaugų verslą įsigijusi viešbutį 
„Naujasis Vilnius“ sostinėje, kuris renovuo-
tas pagal „BEST WESTERN“ standartus.   

2007 m. UAB „Liuks“ renovavo šim-
tametį pastatą Druskininkuose, kuriame dar 
1907 metais veikė pirmasis miesto viešbutis. 

2012 m. kauniečiai įsigijo viešbutį „Žy-
droji liepsna“ Palangoje, kuris buvo rekons-
truotas. Įmonei „Liuks“ 2013 m. nupirkus ir 
patentavus prekės ženklą „BEST BALTIC 
Hotels“, naujasis viešbutis Palangoje pava-
dintas „BEST BALTIC Hotel Palanga“.

Naujas bendrovės valdomas objek-
tas – viešbutis-restoranas „BEST BALTIC 
Panemunės Pilis“ nuo 2014 m. veikia Lie-
tuvos architektūros paminklų sąraše esan-
čioje Panemunės pilyje. Viešbutis įrengtas 
išsaugant paminklo vertingąsias savybes.

Sėkmingai daugelį metų plėtojusi far-
macijos pramonės verslą, bendrovė 2013 
metais iš pasaulinio masto farmacijos 
milžino Kanados farmacijos kompanijos 
„Valeant Pharmaceuticals International, 
Inc.“ gavo vertą dėmesio komercinį pasiū-
lymą ir sėkmingai pardavė šiam koncernui 
savo aukštųjų technologijų bei didelės pri-
dėtinės vertės intelektualinius produktus 
(„know-how“), tarp jų vaistinių preparatų 
rinkodaros leidimus, maisto papildų regis-
tracijas, teisinio reguliavimo informaciją, 
prekės ženklus, kitą su šiais produktais su-
sijusią technologinę  informaciją.

Įmonė kasmet į biudžetą sumoka dau-
giau kaip 400 tūkstančių EUR mokesčių, 
iš jų į Kauno miesto – apie 100 tūkstančių 
EUR.

UAB „Liuks“ nuo pat įmonės įkū-
rimo vadovauja generalinis direktorius 
Zigmantas Dargevičius – aktyvus verslo 
savivaldos propaguotojas, konstruktyvaus 
dialogo tarp verslo ir valdymo institucijų 
kultūros kūrėjas.

RŽ inf.

Susitikime pasveikinti nauji nariai

UAB „Liuks“ vadovas Zigmantas Dargevičius
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Merlin verslo bendradarbiavimo duomenų bazė – tai didžiulė Enterprise Europe 
Network klientų verslo, technologijų ir mokslinių tyrimų pasiūlymų talpykla, kurioje 
šiuo metu skelbiama apie 10 000 pasiūlymų iš 63 šalių (http://www.paramaverslui.eu/
verslo-bendradarbiavimo-duomenu-baze/).

Naudodamiesi paieškos filtrais (pasiūlymo tipas, šalis, potencialaus partnerio ša-
lis, 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 susidomė-
jimo formą. Vėliau jums bus perduota užsienio įmonės/organizacijos kontaktinė infor-
macija ir derybas vykdysite tiesiogiai.

Šios verslo bendradarbiavimo duomenų bazės privalumas – patikima informaci-
ja apie įmones, kadangi anketas peržiūri, patikrina ir į duomenų bazę talpina šalies, 
kurioje įsikūrusi įmonė, Enterprise Europe Network darbuotojai. Į juos visada galima 
kreiptis iškilus papildomiems klausimams apie dominančią įmonę.

Naudodamiesi Merlin verslo bendradarbiavimo duomenų bazės teikiama partnerių 
paieškos galimybe, per praėjusius šių metų mėnesius užsienio partnerius jau susirado ir 
oficialiomis sutartimis bendradarbiavimą įtvirtino 12 Kauno regiono įmonių ir organi-
zacijų, dar pusė tiek vykdo intensyvias derybas. 

Nepraleiskite progos susirasti užsienio partnerių pasinaudojant Enterprise Europe 
Network Merlin verslo bendradarbiavimo duomenų baze ir Jūs!

Žemiau rasite keletą pasiūlymų iš verslo partnerių paieškos duomenų bazės. Norėdami 

Apie Merlin verslo bendradarbiavimo 
duomenų bazę

peržiūrėti daugiau, apsilankykite: http://www.paramaverslui.eu/verslo-bendradarbiavimo-
duomenu-baze/.
BRDK20150831001 Danijos kompanija dirba skaitmeninės spaudos srityje, ieško subrangovų – 

spaustuvių, kurios gali atspausdinti didesnį skaičių brošiūrų, knygų ir katalo-
gų, paplūdimio vėliavų, iškabų. 

BRTR20141024002 Turkijos bendrovė gamina aliuminio profilius ir aliuminio detales saulės 
energijos sistemoms. Ieško subrangovų.

BRUK20150924001 Jungtinės Karalystės dizaino įmonė sukūrė novatorišką laisvalaikio ir nuo-
tykių sporto sektoriaus produktą. Ieško ekstruzinio (lieto) aliuminio karkasų 
gamintojų.

BRUK20150612001 Didžiosios Britanijos drabužių didmeninės prekybos įmonė ieško mokyklinių 
uniformų (berniukams ir mergaitėms), kojinių, mokyklos batų ir vandens ger-
tuvių gamintojų. 

BRPL20151021001 Lenkijos įmonė specializuojasi langų ir interjero apdailos srityje. Nori pa-
pildyti turimą asortimentą, ieško langų tekstilės ir papuošimų (įvairių priedų 
užuolaidoms, dekoratyvinių audinių, užuolaidų karnizų ir t.t.) gamintojų, siū-
lo distributoriaus paslaugas.

BRHU20150714001 Vengrijos gamybos ir prekybos bendrovė ieško šalto spaudimo sėmenų alie-
jaus gamintojų. Aliejus būtų naudojamas kaip žaliava.

BRES20151014001 Ispanijos bendrovė propaguoja ir platina maistą ir gėrimus be alergenų. Ieško 
tokios produkcijos gamintojų, siūlo platintojo paslaugas.

BRDE20150908001 Didmeninės prekybos įmonė ieško medienos gaminių: ažūrinių pavėsinių 
(pergolė), žaidimų namelių, baldų ir kt. gamintojų pagal kliento reikalavimus. 
Siūlo platintojo paslaugas.

BRRO20140623001 Rumunijos bendrovė platina produktus, susijusius su vandens, dujų, šilumos 
perdavimu, nuotekų valymu, grindinio šildymo, vonios  įrengimu ir t.t.. Ieško 
gamintoj, siūlo platintojo paslaugas.

BRGR20141030001 Graikijos kompanija dirba atsinaujinančios energijos sprendimų (pvz., saulės, 
geotermijos, šilumos siurblių, saulės energija maitinamų gatvių apšvietimo, 
LED apšvietimo ir kt.) platinimo srityje. Bendrovės ekspertai ieško naujų 
produktų ir technologijų, siūlo prekybos tarpininko paslaugas.

Jei turite klausimų, susisiekite su Enterprise Europe Network atstovu Kauno regione: ingri-
da.braziuniene@chamber.lt, tel. (8 37) 22 92 12

Spalio 9-16 d. vykdant „ERAS-
MUS+“ programos projektą ,,Kaip padėti 
įgyti vizualinės reklamos profesiją moki-
niams, turintiems elgesio ir emocijų sutri-
kimų“ šeši mokytojai tobulinosi Italijoje, 
Nocotera mieste. Projekto vykdytojas – 
Kauno taikomosios dailės mokykla, par-
tneriai – ,,Giovani per L`Europa“ (Italija), 
Kauno buitinių paslaugų ir verslo moky-
kla bei Vilniaus technologijų ir verslo dar-
buotojų centras.

Projekto dalyviai – dvi tikslinės gru-
pės: mokiniai, siekiantys įgyti vizualinės 
reklamos gamintojo profesiją, ir profesi-
jos mokytojai. 

Vykdomas projektas apima keletą 
etapų ir siekia sudaryti sąlygas profesijos 
mokytojams susipažinti su tuo, kaip Ita-
lijoje ir Portugalijoje yra padedama įgyti 
profesiją mokiniams, kurie turi elgesio ir 
emocijų sutrikimų; sudaryti sąlygas vizua-
linės reklamos gamintojo specialybės mo-
kiniams atlikti praktiką reklamos įmonėse.

Patirtis iš Italijos Apie dalyvavimą projekte savo įspū-
džiais dalinasi Lina Kaubrienė-Stunžėnie-
nė, Kauno buitinių paslaugų verslo mo-
kyklos verslo skyriaus vedėja, vizualinės 
reklamos profesijos mokytoja:

,,Dalyvavimas mobiliuose projektuo-
se – visada nauja patirtis ir daug įspūdžių. 
Susitikimai su kolegomis davė profesinių 
patirčių, o bendravimas su projekto daly-
vėmis neformalioje aplinkoje leido arti-
miau susipažinti, pasidalinti darbinėmis 
problemomis ir pasiekimais ugdymo srity-
je, užmezgti draugiškus ryšius ir planuoti 
galimus naujus projektus. Kauno buitinių 
paslaugų ir verslo mokykloje vizualinės re-
klamos profesijos mokėsi du specialių po-
reikių turintys mokiniai, kuriems buvo su-
daromos individualizuotos programos, pro-
fesijos mokytojai dirbo prisitaikydami prie 
mokinių poreikių ir galimybių. Įgijus žinių 
ir patirties iš vizito Italijoje, drąsiau dirbsiu 
su mokiniais, turinčiais elgesio ir emocijų 
sutrikimų, galėsiu panaudoti įgytas kompe-
tencijas, patarti ir padėti kolegoms.“

Italijoje projekto dalyvės lankėsi pa-
galbos ir paramos centre ,,Guardo Oltre“, 
bendruomenės namuose ,,Fiori del Deser-

to“, dalyvavo pokalbyje apie praktinius 
darbo su socialinės atskirties žmonėmis 
pavyzdžius. Profesinėje mokykloje ,,N.
de Filippis“ stebėjo darbą su mokiniais, 
metodo ,,Mokykimės gyventi kartu“ pri-
statymą. 

Italijoje nuo 1972 m. nėra mokyklų 
specialių poreikių turintiems mokiniams. 
Italijos švietimo sistema laiko prioritetu 
tokių, spec. poreikių turinčių, mokinių 
integravimą į kitų mokinių bendruomenę 

Spalio 5-10 d. Cervia mieste, Italijoje vyko 28-tas AEHT (Europos viešbučių ir 
turizmo mokyklų asociacijos) organizuotas profesinio meistriškumo konkursas. Jame 
dalyvavo keturi Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokiniai: Karoli-
na Valaitytė, Erikas Janerikas, Karolis Augulis ir Donatas Puodžiulis. Mokinius lydėjo 
profesijos mokytojos Sonata Tutlienė, Jadvyga Liesmanienė ir Kristina Česlevičienė. 
Visi  jie puikiai atstovavo Lietuvai.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokinys Erikas Janerikas (moky-
toja Jadvyga Liesmanienė) komandoje su mokiniu iš Italijos ir Olandijos dalyvavo Nouvelle 
Cuisine (modernioji virtuvė) rungtyje laimėjo II vietą ir į Lietuvą parvežė sidabro medalį.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras yra AEHT narys nuo 2013 m., 
konkurse dalyvavo antrą kartą.

Šiais metais konkurse dalyvavo atstovai iš 130 mokyklų, 35 šalių, daugiau kaip 
700 dalyvių. 

Kauniečiai mokiniai varžėsi klasikinės virtuvės, dekatlono, moderniosios virtuvės, ba-
ristų ir kokteilių rungtyse. Tarptautinės komandos turėjo dirbti pagal tarptautinės teisėjų 
komandos vieningai nustatytus reikalavimus. Jos buvo vertinamos pagal bendrus kriterijus.

Profesijos mokytojos turėjo puikią galimybę stebėti savo ir kitų šalių mokinių dar-

tiek bendrojo ugdymo mokyklose, licė-
juose, tiek profesinėse ir aukštosiose mo-
kyklose. Mokyklų vadovai Italijoje pripa-
žįsta, kad turi daug problemų, susijusių su 
kiekvieno mokinio problemų sprendimu. 
Tačiau padeda valstybinė švietimo poli-
tika. Šiuo metu kiekvienoje mokymo įs-
taigoje dirba specialiojo parengimo peda-
gogai, kurie kuruoja ir dirba su 1-2 moki-
niais, psichologai, medicinos darbuotojai.  

RŽ inf.

Iš konkurso – su sidabro medaliu

bą, bendrauti su kitų šalių profesijos mokytojais. Galima pasidžiaugti, kad  kauniečiai 
mokiniai atitinka europinį pasiruošimo lygį, geba dirbti tarptautinėje komandoje, ben-
drauti užsienio kalba.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro inf.

Projekto dalyvės sėmėsi patirties, kaip dirbti su specialių poreikių turinčiais jaunuoliais

Erikas Janerikas (mokytoja Jadvyga Liesmanienė) pelnė aukštą tarptautinį įvertinimą
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Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Spalio 22 d. Vilniuje vyko Enterpri-
se Europe Network metinė konferencija 
„Tarptautinė rinkų plėtra – aukštesnės pri-
dėtinės vertės link“. Šio Europos įmonių 
tinklo partneriai Lietuvoje yra VšĮ Lietu-
vos inovacijų centras ir Kauno, Vilniaus 
bei Klaipėdos prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai, teikiantys nemokamas informa-
cines, konsultacines, partnerių paieškos ir 
kitas įmonių konkurencingumą stiprinan-
čias paslaugas. Tinklo ekspertų įžvalgų ir 
verslo sėkmės istorijų klausėsi daugiau 
kaip 60 konferencijos dalyvių.

Pasak projekto koordinatoriaus, Lietu-
vos inovacijų centro direktoriaus Kęstučio 
Šetkaus, tikriausiai nėra kito efektyvesnio 
būdo žengti į tarptautines rinkas, didinti 
investicijas į inovacijas kaip tinklo pagal-
ba. „Aštuntus metus daugiau kaip 60 šalių 
veikiantis tinklas įrodė savo naudą ir Eu-
ropos Komisija pratęsė šio projekto veiklą 
iki 2020 metų,“ – sakė Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų direktoriaus par-
eigas laikinai einanti Irena Jasiukevičiūtė.

Šešios sumanios specializacijos 
kryptys

Ūkio ministerijos Inovacijų departa-
mento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo 
skyriaus patarėja Giedrė Soloveičikienė 
pristatė Lietuvos sumanios specializacijos 
strategiją ir galimybes verslui. Tarptau-
tinė nepriklausomų ekspertų grupė, atli-
kusi Lietuvos mokslo potencialo analizę 
bei apžvelgusi Lietuvos ūkio stiprybes 
ir žiniomis grįsto augimo perspekty-
vas,  nustatė šešias Lietuvos sumanios 
specializacijos kryptis. Tai sveikata ir 
biotechnologijos (molekulinės technolo-
gijos medicinai ir biofarmacijai, pažan-
gios taikomosios technologijos asmens ir 
visuomenės sveikatai, pažangi medicinos 
inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gy-
dymui); energetika ir tvari aplinka (iš-
maniosios energijos valdymo sistemos, 
energijos ir kuro gamyba iš biomasės ir 
atliekų, skaitmeninė statyba, saulės ener-
gijos įrenginiai ir jų technologijos); nauji 
gamybos procesai (fotoninės ir lazerinės 
technologijos, lanksčios produktų kūrimo 
ir gamybos technologinės sistemos, funk-
cinės medžiagos ir danga, konstrukcinės ir 
kompozitinės medžiagos); transportas, 
logistika bei informacijos ir ryšių tech-
nologijos (tarptautinių transporto korido-
rių valdymo technologijos/ modeliai, su-
manios transporto sistemos ir informaci-
nės ir ryšių technologijos, IRT infrastruk-
tūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir 
paslaugos, pažangus elektroninis turinys, 
technologijos jam kurti ir informacinė 
sąveika); agroinovacijos ir maistas (tva-
rūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis 
maistas, funkcionalus maistas, inovatyvus 
biožaliavų kūrimas, perdirbimas (biorafi-
navimas); įtrauki ir kūrybinga visuome-
nė (modernios ugdymosi technologijos ir 
procesai, proveržio inovacijų kūrimo ir 
diegimo technologijos ir procesai).

Didžiausias investicijas numatoma 

skirti sveikatos ir biotechnologijų kryp-
čiai (28 proc.), energetikai ir tvariai aplin-
kai (21 proc.) ir naujiems gamybos proce-
sams (19 proc.).

Augimo iššūkiai
Tinklo konsultantas Arvydas Sutkus 

analizavo su verslo augimu susijusius 
iššūkius, ko galima pasimokyti iš spar-
čiai augančių įmonių. Pasak A. Sutkaus, 
augimo problemos siejamos su vadybos 
problemomis, bet iššūkių yra žymiai dau-
giau. Tipiškas įmonių gyvavimo ciklas 
yra startas, augimas, branda , nuosmukis. 
Lektorius pateikė šiek tiek kitokią verslo 
raidos schemą, kurioje pradinė, plėtros ir 
poprojektinės stadijos įtakoja viena kitą.  

„Pradinėje stadijoje didžiausias iššūkis 
yra surasti pirmą klientą. Kai reikia surasti 
jau tris ar keturis ir jie turi skirtingus po-
reikius, prasideda projektinė stadija. Ši nuo 
plėtros skiriasi tuo, kad pastarojoje jau kal-
bame apie klientų segmentus, o ne indivi-
dualius užsakovus. Sulig kiekviena stadija 
kyla naujų iššūkių, radikaliai keičiasi orga-
nizacija, nes vieni nori dirbti su tuo pačiu 
produktu, kiti nori naujovių, kyla proble-
mų, kaip generuoti pajamas ir kurti naują 
produktą. Įveikiant iššūkius išorinė pagalba 
gali būti naudinga“, – aiškino lektorius. 

Jo teigimu, tvariai augančios įmonės 
sugeba vienu metu valdyti tris inovacijų 
horizontus: apginti, praplėsti ir padidinti 
esamo verslo pelningumą; išteklių plėtra 
naujo verslo kūrimui, ateities galimybių 
kūrimas. 

Aktyviai ar pasyviai?
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų projekto vadovas Aivaras Knieža 
konferencijoje pristatė tinklo teikiamas 
aktyvias ir pasyvias partnerių paieškos 
galimybes. Aktyviosios – tai dalyvavimas 
parodose, verslo kontaktų renginiuose, 
verslo misijose, potencialių klientų lanky-
mas (organizuojami individualūs susitiki-
mai). Paramaverslui.eu puslapyje nuolat 
skelbiamas platus renginių sąrašas. 

Pasyviosios partnerių paieškos prie-
monės – tai el. adresų pirkimas ir pasiūly-
mų siuntimas, informacijos talpinimas el. 
kataloguose, agentų paieška, prekyba per 
pasaulines el. parduotuves, verslo pasiū-
lymų duomenų bazės. Tinklo konsultantai 
padeda įmonėms tinkamai pateikti savo 
pasiūlymus tarptautinėse platformose. 

Kurias galimybes pasirinkti, priklau-
so nuo įmonės siekiamos rinkos, produkto 
inovatyvumo, produkto gyvavimo ciklo, 
darbuotojų patirties ir turimų bei galimų 
išteklių.

Klasteriai ir dalyba
„Jungdamiesi į klasterius, nepamirš-

kite vieno aritmetinio veiksmo – daly-
bos“, – kalbėdamas apie klasterizacijos 
naudą kuriant pridėtinę vertę kalbėjo 
Lietuvos inovacijų centro atstovas Kauno 
regione Gytis Junevičius. Jis pabrėžė, kad 
nemažai klasterių „pavirsta į nieką“, kai 
galima nauda imama plėšyti tarsi staltie-
sė, pradedama nesutarti dėl pelno dalybų, 
užuot padėjus vienas kitam, verčiau neda-
roma nieko.

Klasterių nauda – įmonės objektyviai 
yra pelningesnės, lengviau ir pigiau gauti 
specializuotą informaciją, lengviau kon-
kuruoti vidaus ir tarptautinėse rinkose, 
lengviau išeiti į kitas rinkas, kvalifikuota 
darbo jėga, veiklos sinergija, bendro tieki-
mo galimybės, socializacija ir bendruome-
ninė kultūra, geros sąlygos inovacijoms. 

Nuo „Mamuko“ košės iki įrenginių 
gamybos

„Mano verslą augino vaikai ir En-
terprise Europe Network, – pasakojo 
UAB„Biogami“ direktorius Šarūnas Stum-
brys. – Būtent gimę vaikai paskatino sukur-
ti natūralią, sveiką ir greitai pagaminamą 
„Mamuko“ košę. Reikėjo daug pastangų, 
kad rinka patikėtų mūsų produktu. Lietuvo-
je dirbome metus, kol vienas prekybos cen-
tras priėmė mūsų košytes. Kai sumanėme 
ieškoti eksporto galimybių ir nežinojome, 
nuo ko, kaip ir kur pradėti, mums reikš-
mingą postūmį suteikė Kauno prekybos, 
pramonės ir matų rūmuose dirbantys tinklo 
konsultantai. Nuo tos dienos, kai savo pa-
siūlymą su produkto aprašymu patalpino-
me verslo pasiūlymų bazėje, iki sutarties 
pasirašymo su danais tepraėjo keturi mė-
nesiai. Tai buvo nemokama paslauga. O iki 
tol išbandėme daug kelių – jokio rezultato 
nesulaukėme.“

Š. Stumbrys pabrėžė, kad labai skiria-
si užsienio potencialių partnerių požiūris, 
kai siunčiamas ne asmeninis laiškas, o 
pasiūlymas pateikiamas per Enterprise 
Europe Network duomenų bazę: „Asme-
niniai laiškai niekam neįdomūs. O tin-
klas – kaip gera rekomendacija“.

Per penkerius metus bendrovė išaugo: 
gamybos plotas nuo 150 kv.m padidėjo iki 
1000 kv.m. Kartais tenka dirbti ir trimis 
pamainomis. Dabar įmonė ieško kelių į 
Rusiją, Švediją, Suomiją ir žino, kokių 
klaidų nekartoti.  

„Argintos grupės“ verslo plėtros di-
rektorius Tomas Jaskelevičius tvirtino, 
kad aukštos pridėtinės vertės kūrimas 
tarptautinėse rinkose yra įmanoma misija. 

Dar 2008 m., po partnerystės su Enterpri-
se Europe Network, buvo priimti ryžtingi 
sprendimai: orientuotis tik į ilgalaikius 
santykius su užsakovais; atsisakyti trumpa-
laikių/projektinių užsakovų; 80/20 principą 
taikyti visuose įmonės procesuose; parduoti 
aukštos pridėtinės vertės produktų; pri-
versti užsakovus įsileisti aukščiau į vertės 
grandinę.; atsisakyti „customer-supplier“, 
įgyvendinti „partnership“ => „customer 
workshop in Lithuania“; darbuotojų mo-
kymai įtraukiant užsakovus kaip mokytojus 
ir konsoliduojant įvairių užsakovų žinias 
Lietuvoje, „Argintoje“. O vykdant bendrus 
užsakovų renginius – dalyvauti net didžiau-
siems tarpusavio konkurentams.

Rengdamasi būsimiems iššūkiams, 
bendrovė stipriai diversifikavo veiklos ša-
kas ir geografiją, nuo bandomosios gamy-
bos palaipsniui pereita prie ilgalaikių 15 
metų sutarčių. „Arginta“ greitai reagavo ir 
žengė vienu žingsniu pirmiau už naujų pas-
laugų poreikį, t.y. paslauga pristatoma po-
reikiui dar neatsiradus laisvoje rinkoje. Nuo 
pjovimo ir suvirinimo paslaugų 2006-2009 
m.bendrovės paslaugos 2010-2012 m. kei-
tėsi į surinkimą ir projektavimą, 2013-2014 
m. – į pilną sprendimą (projektas ir sumon-
tavimas bet kurioje pasaulio valstybėje), o 
2015 m. tapo technologiniu partneriu.

„Pigiausiu rinkoje niekada nebūsi, 
arba būsi labai trumpai. Reikia būti tarp 
geriausių“, – konferencijoje sakė T. Jas-
kelevičius.

Vertinant ES atliktą apklausą apie En-
terprise Europe Network teikiamą naudą 
verslui, rezultatai parodė, kad beveik 55 
proc. įmonių, pasinaudoję tinklo pas-
laugomis, rado galimybę veikti užsienio 
rinkose. Daugiau kaip pusė sukūrė naują 
produktą, paslaugą arba naują procesą. 
48,5 proc. nurodė, kad tai turėjo įtakos jų 
apyvartai. Beveik 45 proc. pagerino savo 
gamybos arba paslaugų teikimo technolo-
giją. Daugiau kaip 40 proc. pradėjo naują 
verslo projektą. Beveik 99,7 proc. tinklo 
teikiamas paslaugas rekomenduotų ki-
tiems verslininkams.

Enterprise Europe Network: 
tinklo paslaugos tarptautinei 
verslo plėtrai

Projekto koordinatorius Aivaras Knieža (kairėje) konsultuoja dėl teikiamų paslaugų verslui

Konferencijoje dalyvavo apie 60 verslo atstovų
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „TUV Uolektis“
Teikia šias paslaugas: kokybės (ISO 9001), 
aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų 
saugos ir sveikatos (OHSAS 18001), maisto 
saugos (ISO 22000) vadybos sistemų, infor-
macijos saugumo valdymo sistemų (ISO/IEC 
27001) ir kitų (ISO/IEC 20000-1, SA 8000, 
FSC) vadybos sistemų sertifikavimas; vadybos 
sistemų mokymų organizavimas.  
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas 
Tel./faks.: (8 37) 33 17 68
Tel.: (8 37) 33 18 60 
El. paštas: info@tuvuolektis.lt 
www.tuvuolektis.lt

UAB „Uolektis“ 
Konsultuoja ir moko diegiant šias vadybos 
sistemas: LST EN ISO 9001:2008 – kokybės 
vadybos sistema; LST EN ISO 14001:2005 – 
aplinkos apsaugos vadybos sistema; BS 
OHSAS 18001:2007 – darbuotojų saugos ir 
sveikatos vadybos sistema; ISO/IEC 20000-
1:2005  – IT paslaugų valdymo sistema; LST 
EN ISO 22000+AC:2006 – maisto saugos 
vadybos sistema; LST ISO/IEC 27001:2006 – 
informacijos saugumo valdymo (ISO/IEC) sis-
temos; SA 8000:2008 – socialinio atsakingumo 
vadybos sistema; FSC – miškų valdymo ir ga-
mybos grandies sistemos.
Apmoko vidaus auditorius ir išduoda pažymė-
jimus. 
Savanorių pr. 284, LT-49475 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 17 70, (8 687) 30 361
Faks.: (8 37) 33 17 70
El. paštas: info@uolektis.lt
www.uolektis.lt 

UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdy-
mas“
Veiklos rūšys: investavimas į nuosavą kapitalą, 
finansinis tarpininkavimas, nekilnojamojo tur-
to valdymas, pardavimas, nuoma.
Ieško galimybės investuoti į perspektyvias, au-
gimo potencialą turinčias įmones.
Ieško klientų, pageidaujančių pirkti, nuomotis 
komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.
Laisvės al. 80/Maironio g. 26, 
LT-44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 39 55 50
Faks.: (8 37) 30 13 83
www.ubrkv.lt

UAB „Vadasiga“
Jau 10 metų besirūpinanti baldais ir interjero 
detalėmis Jūsų gražesniam ir patogesniam gy-
venimui, vienijanti profesionalius specialistus 
ir aukščiausią kokybę garantuojančius gamin-
tojus įmonė, bendro darbo ir Jūsų individualių 
poreikių nustatymo dėka sukurianti ir įgyven-
dinanti išskirtinius ir Jūsų lūkesčius patenki-
nančius projektus. 
Atstovauja ir bendradarbiauja su daugeliu ge-
riausiais Italijos, Ispanijos, Vokietijos,  Prancū-
zijos, Šveicarijos, Danijos ir kitų užsienio šalių 
bei Lietuvos baldų gamintojais. 
Siūlomas platus asortimentas nuo klasikinio 
iki modernaus dizaino kėdžių, stalų, minkštų ir 
korpusinių baldų komerciniams – visuomeni-
niams, privatiems objektams ir rezidencijoms, 
baldų kino teatrams, stadionams, koncertų 
salėms, vandens pramogų parkams. Platus ir 
įvairaus profilio baldų asortimentas garantuoja 
galimybę įvykdyti įvairiapusius ir plataus pro-
filio Jūsų projektus, kuriuose persipina darbo, 
sporto veiklų, oficialios ir laisvalaikio zonos. 
Išskirtinio ir modernaus dizaino lauko/vidaus 
baldų iš tiko, pintų (hularo fibra), medžio, 
metalo, plastiko su šviečiančiais elementais 
pasiūla Jūsų projektą padaro unikalų ir išskir-
tinį. Glaudi partnerystė su architektais ir dizai-
neriais suteikia galimybę išspręsti visus Jūsų 
interjero klausimus. 
Kaune:
Verslo centras „Mona“, II- as aukštas,
Savanorių pr. 187, Kaunas

Tel.: (8 37) 73 21 59
Mob.: (8 698) 71 268
El. paštas: kaunas@vadasiga.lt
Klaipėdoje:
„Švyturio“ arena, 8-as įėjimas,
Dubysos g. 10, Klaipėda
Tel.: (8 46) 49 20 79
Vilniuje:
Verslo centras „Victoria“ 
J. Jasinskio 16B, Vilnius
Tel.: (8 5) 276 21 06
El. paštas: info@vadasiga.lt
www.vadasiga.lt

Viešbutis „IBIS Kaunas Centre” (UAB „Do-
riteksas”)
Įsikūręs Kauno centre, arti geležinkelio ir auto-
busų stočių. Yra 125 modernūs ir patogūs kam-
bariai su oro kondicionieriais, vonios kambariu 
su dušo kabina ir plaukų džiovintuvu. Visame 
viešbutyje veikia nemokamas bevielio interne-
to ryšys. Svečių paslaugoms – 2 konferencijų 
salės (iki 35 dalyvių) su natūralia dienos šviesa 
ir oro kondicionavimo sistema. „The Oopen 
Pasta & Grill” restorane svečiai gali paskanauti 
makaronų ir kepsnių keptų ant grotelių atviroje 
virtuvėje. Nemokama automobilių stovėjimo 
aikštelė.
Vytauto pr. 28, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 26 56 00
Faks.: (8 37) 26 56 66
El. paštas: h8622@accor.com
www.ibishotel.com

Viešbutis „Kaunas“ 4*  
Teikia apgyvendinimo, maitinimo, konferenci-
jų organizavimo paslaugas. Viešbučiui priklau-
santis restoranas „55º“ teikia maitinimo pas-
laugas, rengia furšetus, banketus, verslo pietus 
įmonėms ir privatiems asmenims.
Laisvės al. 79, LT-44297 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 08 50, (8 697) 22 222
Faks.: (8 37) 75 08 51
El. paštas: info@kaunashotel.lt
www.kaunashotel.lt

Viešbutis „Park Inn Kaunas“
Įsikūręs Kauno miesto centre, šalia Laisvės alė-
jos. Viešbutyje yra 206 šiuolaikiški ir patogūs 
kambariai (įskaitant 2 kambarius šeimoms), 
konferencijų ir renginių centras, restoranas 
„Diverso“ (140 vietų) „Ginger“ baras (40 vie-
tų), sveikatingumo centras ir sauna, SPA cen-
tras „Saulėja“, vasaros terasa, „Olympic“ kazi-
no, 50 vietų nemokama automobilių stovėjimo 
aikštelė.
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 61 00 
Faks.: (8 37) 30 62 00
El. paštas: info.kaunas@rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-kaunas

UAB „Vikspana“ 
Saulėja SPA centrų tinkle – SPA paslaugos, 
masažai, grožio procedūros, pirtys, hamamas, 
soliariumas. SPA užsakymai grupėms, SPA do-
vanų kuponai.
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 24 08 47, (8 685) 02 902
El. paštas: saulejaspa@sauleja.lt
Baltų pr. 7A, LT-48259 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 88 47, (8 656) 42 890
El. paštas: spa@sauleja.lt
www.sauleja.lt

Vilniaus kooperacijos kolegija
Ekonomikos ir vadybos profesinio bakalauro 
studijos Vilniuje ir Kaune.Tyrimų ir kvalifika-
cijos kėlimo paslaugos.
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43, 
LT-44354 Kaunas
Tel.:(8 37) 32 41 48
El. paštas: kaunas@vkk.lt
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11, 
LT-09308 Vilnius

Tel.: (8 5) 275 01 83, (8 5) 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt
www.vkk.lt

Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno sky-
rius
Vilniaus kooperacijos kolegija – ilgametę patirtį 
turinti ekonominio profilio mokykla Lietuvoje. 
Vilniaus ir Kauno skyriuose rengiami vadybi-
ninkai, ekonomistai, buhalteriai kooperacijos ir 
valstybinėms įmonėms, akcinėms bendrovėms 
bei kitoms organizacijoms. Studijų programos: 
informacinių sistemų diegimas ir priežiūra, 
verslo ekonomka, mažmeninės bankininkystės 
ekonomika, buhalterinė apskaita, pardavimo 
valdymas, maitinimo verslo organizavimas, 
verslo vadyba, komunikacijos ir informacijos 
vadyba, verslo anglų kalba ir komunikacija 
(vyksta šios programos vertinimas).
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11, 
LT-09308 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 01 83, 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt, www.vkk.lt 
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43, 
LT-44354 Kaunas
Tel. (8 37) 32 41 48 
El. paštas: kaunas@vkk.lt
www.vkk.lt 

VšĮ „Vilties žiedas“
Teikia profesinės reabilitacijos paslaugas. Vei-
kia profesinės reabilitacijos metodinis centras, 
ECDL testavimo centras, verslo praktinio mo-
kymo firma. Gamina ir individualiai pritaiko 
ortopedijos priemones, slaugai skirtus siūtinius 
gaminius. Ieško partnerių užsienyje.
A. Juozapavičiaus pr. 7C, LT-45251 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 62 07
www.viltiesziedas.lt 

UAB „Viparkas“
Išsprendžia sudėtingas verslo administravimo 
ir informacijos valdymo problemas. Pritaiko 
sprendimus efektyvesniam išteklių panaudoji-
mui ir kaštų optimizavimui Virtualiame verslo 
centre teikia visas verslo administravimo paslau-
gas: nuo raštvedybos iki išbaigtų verslo procesų, 
nuo pirminių duomenų iki veiklos rodiklių ana-
lizės. Jums nereikia verslo valdymo sistemos, IT 
įrankių – viską suteiks virtualus verslo centras.
Studentų 29-56, LT-51364 Kaunas
Tel.: (8 615) 50 512
El. paštas: Viparkas@viparkas.lt
www.viparkas.lt, www.cloudoffice.lt 

UAB „Vynėja“
Vyno namai „Brome“ – jauki, pačiame Kauno 
centre įsikūrusi gero skonio ir kokybės oazė. 
Čia siūloma rinktis iš plataus vynų asortimen-
to ir gausios tauriųjų gėrimų pasiūlos. Galima 
įsigyti įvairių gurmaniškų užtepėlių, alyvuogių, 
tikrojo Balsamico acto, pirmojo spaudimo aly-
vuogių aliejaus ir kt. Rengiamos įvairios temi-
nės degustacijos – pradedant vyno ir baigiant 
kavos, konjako, viskio, kalvadoso ir kitų gėri-
mų. Taip pat organizuojamos privačios degus-
tacijos įmonių darbuotojams ar partneriams bei 
draugų ratui asmeninių švenčių proga.
A.Mickevičiaus g. 23, LT-44245 Kaunas
Tel.: (8 615) 35 162; (8 662) 22 664
El. paštas: info@brome.lt
www.brome.lt

UAB „Vocalis“
Importo ir eksporto įmonė, dirbanti Lietuvos, 
Latvijos, Estijos rinkose. Verčiasi plačiai var-
tojamų pramoninių prekių didmenine prekyba. 
Prekių asortimentas yra įvairus ir kintantis pa-
gal klientų poreikius, sezoniškumą, vartojimo 
tendencijas: kojinės, apatinis trikotažas, piršti-
nės, kepurės, higienos, kosmetikos prekės ir kt. 
Aukščiausia kokybė už geriausią kainą.  
Totorių g. 3A, LT-44237 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 20 33
Faks.: (8 37) 42 20 33
El. paštas: info@vocalis.lt
www.vocalis.lt

UAB „Windex“ 
Gamina standartinius ir nestandartinius PVC 
langus ir duris: nuo minimalius standartus ati-
tinkančių produktų iki aukščiausius šilumos bei 

garso izoliavimo parametrus atitinkančių ir in-
dividualiems poreikiams skirtų gaminių. ieško 
partnerių/atstovų įvairiose šalyse.
Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas
Tel.: (8 37) 47 39 38
Faks.: (8 37) 40 69 82
El. paštas: info@windex.lt
www.windex.lt

UAB „Aconitum“
Vaistų ir maisto papildų gamintojas garantuoja 
preparatų kokybę ir saugumą. Visi preparatai 
gaminami Lietuvoje iš aukščiausios kokybės 
Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių 
žaliavų pagal Geros gamybos praktikos (GGP) 
standartus. Kokybę ne vieną kartą aukštai  įver-
tino Lietuvos pramonininkų konfederacija: 
įmonės gaminami maisto papildai pelnė ne 
vieną aukso medalį geriausio metų gaminio 
kategorijose. 
Inovacijų g. 4, LEZ, LT-54469 Kauno r. 
Tel.: (8 37) 32 80 08
Faks.: (8 37) 33 84 87
El. paštas: aconitum@aconitum.lt
www.aconitum.lt, 
internetinė parduotuvė www.gyvenksveikai.lt

UAB „Acorus Calamus“
Vaistažolinių arbatų ir produktų iš vaistažolių 
(kapsulės, sirupai, pastilės ir kt.) gamyba ir 
prekyba. Gaminama produkcija su prekiniais 
ženklais „Gripolis“, „Bronchos“, „Neuro-3“, 
„E.Šinkūnaitės arbatos“. Gamina įvairias re-
klamines arbatas ar jų rinkinius pagal individu-
alius užsakymus.
Statybininkų g. 6A, LT-83182 Pakruojis
Tel.: (8 37) 31 07 86
Faks.: (8 37) 31 24 61
El. paštas: info@acorus.lt
www.vaistazoles.lt, www.acorus.lt

UAB „Adeo Web“
El. prekybos sistemos „Magentas“ vystymas 
ir tobulinimas. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas: 
Android ir iOS, el. verslo sistemų sprendimai.  
Lietuvoje dirba su AB „Audimas“, UAB „Iris“, 
UAB „Baltijos kontaktų grupė“ ir kt.
Studentų  g. 65, LT-51369 Kaunas 
Tel.:  (8 676) 47 849
El. paštas: info@adeoweb.lt
www.adeoweb.lt, www.adeoweb.biz

„Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir As-
tromskis“
Teisinės paslaugos verslui: įmonių teisė; pro-
jektų finansavimas, kreditavimas ir vertybiniai 
popieriai;sutarčių sudarymas ir jų vykdymo 
kontrolė; viešieji pirkimai; nekilnojamojo turto 
teisė; teisminis ir alternatyvus ginčų sprendi-
mas; darbo teisė.
K. Donelaičio g. 24-1, LT-44239 Kaunas
M. Valančiaus g. 3-11, LT-03105 Vilnius
Tel.: (8 37) 20 11 07
Faks.: (8 37) 20 11 07
El. paštas: info@vilast.lt 
www.vilast.lt

UAB „Ainava“ Kauno padalinys
Teikia kasdieninio patalpų valymo, teritorijos 
priežiūros, įvairias kitas valymo paslaugas, ku-
rias galima užsakyti vieną kartą arba sudaryti 
ilgalaikę sutartį.Valo biurų, bankų, verslo cen-
trų, gamybines, automobilių servisų, salonų, 
prekybos centrų, medicinos įstaigų patalpas.
Atsižvelgia į kiekvieno kliento veiklos specifi-
ką, 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, grin-
djuostėmis, kopėčiomis, dažais ir kitomis pre-
kėmis. 
Asortimentą sudaro apie 10 000 pavadinimų 
prekės. 
Svirbygalos 6, LT-46281 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 76 41 
www.aivita.lt
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Naujuoju Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų investicijų laikotarpiu 
Ūkio ministerija teikia paramą Lietu-
voje dirbančiųjų kvalifikacijai kelti ir 
tobulinti. Pirmasis žmogiškųjų išteklių 
srities kvietimas teikti paraiškas – pagal 
priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest 
LT+“ – skirtas tiesioginėms užsienio in-
vesticijoms skatinti ir sudaryti sąlygas 
tobulinti užsienio investuotojų, investuo-
jančių Lietuvos Respublikos teritorijoje 
į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų 
kvalifikaciją, profesines žinias ir gebėji-
mus. Pagal pirmąjį kvietimą projektams 
įgyvendinti numatoma skirti iki 2,5 mln. 
eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Pasi-
baigus pirmajam kvietimui iš karto bus 
skelbiamas antrasis kvietimas. Priemo-
nei „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ iš 
viso numatyti keturi kvietimai.

„Ūkio ministerija daug dėmesio 
skiria užsienio investicijoms į Lietuvą 
pritraukti. Vienas iš veiksnių, lemiančių 
užsienio investicijas Lietuvoje – darbuo-
tojų gebėjimai ir kvalifikacija. Priemonė 

„Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ skirta 
Lietuvos teritorijoje į gamybą ir (ar) pas-
laugas investuojantiems užsienio inves-
tuotojams mokyti darbuotojus ir tobulinti 
jų kvalifikaciją. Priemone siekiama šiems 
darbuotojams suteikti reikiamas kompe-
tencijas, specializuotas profesines žinias 
ir įgūdžius, įskaitant darbui atlikti reika-
lingų užsienio kalbų mokymus ir moky-
mus darbo vietoje. Be šios priemonės, 
Ūkio ministerija taip pat skelbs ir kitų pa-
ramos priemonių, skirtų Lietuvos įmonių 
darbuotojų kvalifikacijai kelti ir tobulin-
ti“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Norėdamas gauti paramą pagal 
priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest 
LT+“, užsienio investuotojas turi inves-
tuoti į Lietuvoje įgyvendintą, šiuo metu 
įgyvendinamą arba į vienerių metų lai-
kotarpiu planuojamą pradėti įgyvendinti 
investicijų projektą ne mažiau kaip 1,448 
mln. eurų arba tokio investicijų projekto 
metu sukurti ne mažiau kaip 20 darbo 
vietų. Projekto veikla turi būti pradėta 
įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėne-

sius nuo projekto sutarties pasirašymo 
dienos. Projekto įgyvendinimo trukmė – 
ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto 
sutarties pasirašymo dienos.

Didžiausia projektui galima skirti fi-
nansavimo lėšų suma yra 500 tūkstančių 
eurų, bet ne daugiau kaip 70 procentų 
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 
Didžiausia vidutiniškai vienam projekte 
dalyvaujančiam asmeniui – mokomam 
asmeniui – galima skirti finansavimo lėšų 
suma yra 3 000 eurų. Mažiausiai projek-
tui galima skirti 30 tūkstančių eurų.

Projekto finansuojamoji dalis sudaro 
50 proc. visų tinkamų finansuoti projek-
to išlaidų. Finansuojamoji dalis gali būti 
padidinta iki 60 procentų, jei pareiškėjas 
yra priskiriamas vidutinei įmonei; iki 70 
procentų, jei pareiškėjas yra priskiriamas 
labai mažai ir mažajai įmonei; 10 proc. 
punktų neįgaliojo mokomo asmens tin-
kamoms finansuoti išlaidoms (netaiko-
ma, jei pareiškėjas yra labai maža arba 
mažoji įmonė). Jeigu tarp mokomų as-
menų yra tik dalis neįgaliųjų, padidinta 

Ūkio ministerija kviečia labai mažas, mažas ir vidutines įmones teikti paraiškas 
paramai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių investicijų priemo-
nę „Procesas LT“ gauti. Parama teikiama įmonėms, norinčioms diegti inovatyvius 
vadybos metodus ir valdymo sistemas, ja siekiama sudaryti palankias sąlygas įmo-
nėms padidinti darbo našumą. Šiuo kvietimu projektams įgyvendinti bus paskirstyta 
3 mln. eurų investicijų iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. 
Iš viso pagal priemonę „Procesas LT“ 2014–2020 m. numatoma paskirstyti 8,69 mln. 
eurų ES investicijų. 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas yra vienas svarbiau-
sių ES fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 prioritetų. Būtent į tai orien-
tavosi Ūkio ministerija, rengdama skatinamąsias priemones Lietuvos įmonėms. Be 
paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui didinti konkurencingumą stambiųjų rinkos 
žaidėjų gretose būtų sudėtinga. Priemone „Procesas LT“ skatinsime įmones diegtis 
inovatyvias sistemas ir taip didinti darbo našumą. Tikimės didelio mažųjų ir viduti-
nių įmonių susidomėjimo šia finansavimo priemone“, – sako ūkio ministras Evaldas 
Gustas.

Pretenduoti į paramą pagal priemonę „Procesas LT“ gali mažosios ir vidutinės 
įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės metinės paja-
mos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravi-
mo dienos yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų. Taip pat paramą pretenduojančių gauti 
įmonių pačių pagamintos produkcijos pardavimas, palyginti su bendra pardavimo 
struktūra, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 70 000 Eur, mažiau-
sia – 4000 Eur. Galima projekto finansuojamoji dalis gali siekti ne daugiau kaip 50 
procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma 
skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir pateikti ją VšĮ 
Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2016 m. sausio 14 d.

RŽ inf.

Europos Komisija patvirtino di-
džiausios ES mokslinių tyrimų ir inova-
cijų programos „Horizontas 2020“ nau-
jąsias 2016–2017 m. darbo programas. 
Pagal naujųjų darbo programų kvietimus 
teikti paraiškas planuojama investuoti 
beveik 16 mlrd. eurų į mokslinius tyri-
mus, eksperimentinės plėtros veiklą ir 
inovacijas. Ūkio ministerija ir Mokslo, 
inovacijų ir technologijų agentūra kvie-
čia verslo atstovus aktyviai dalyvauti 
šioje programoje.

„Kviečiu verslo atstovus nepraleisti 
progos ir dalyvauti tarptautiniuose pro-
jektuose. Paskelbtas net 51 kvietimas 
teikti paraiškas įvairiose srityse – nuo 
ateities ir besikuriančių technologijų, 
transporto, energetikos, kosmoso, na-
notechnologijų, informacinių technolo-
gijų, daiktų interneto iki žemės ūkio ir 
daugelio kitų sričių. Nors konkurencija 
šioje programoje yra didelė, tačiau no-
riu padrąsinti verslininkus pasinaudoti 
galimybe ir aktyviau ieškoti tarptautinių 
partnerių bei įsijungti tiek į didelius kon-
sorciumus, tiek ir patiems bandyti rengti 
projektus pagal mažoms ir vidutinėms 
įmonėms skirtą inovatyvumo skatinimo 
schemą. Primenu, kad Mokslo, inovacijų 
ir technologijų agentūra teikia nemoka-
mas konsultacijas norintiesiems daly-
vauti programoje „Horizontas 2020“, – 
sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Mažoms ir vidutinėms įmonėms pro-
gramoje „Horizontas 2020“ yra specia-
lus kvietimas, kuriam 2016–2017 m. yra 
skirta per 300 mln. eurų. Kvietimo tiks-
las – skatinti inovatyvių, į tarptautinę rin-
ką orientuotų produktų, kurie užtikrintų 
tikslinės rinkos segmento kokybinius 
pokyčius, kūrimą. Projektuose gali daly-
vauti įmonės tiek su partneriais (kitomis 
įmonėmis), tiek ir be jų. Finansavimo in-
tensyvumas siekia 70 proc., taip pat pa-
pildomai yra skiriama 25 proc. projekto 
sąmatos dydžio išmoka netiesioginėms 

ES investicijomis bus ugdoma darbuotojų kvalifikacija finansuojamoji dalis taikoma tik neįga-
liesiems mokomiems asmenims.

Verslininkai, siekiantys gauti fi-
nansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri 
skelbiama ES struktūrinių fondų sve-
tainėje www.esinvesticijos.lt, ir pateik-
ti ją Europos socialinio fondo agen-
tūrai iki 2016 metų sausio 8 dienos. 
Iš viso pagal priemonę „Žmogiškieji ište-
kliai Invest LT+“ 2014–2020 m. numatoma 
investuoti 11,58 mln. eurų ES investicijų.

Naujuoju ES struktūrinių fondų in-
vesticijų laikotarpiu Ūkio ministerija iš 
ES struktūrinių investicijų lėšų teiks pa-
ramą priemonėms, kurios prisidės prie 
vienodų galimybių suteikimo Lietuvos 
verslui visoms amžiaus grupėms forma-
liai, neformaliai ir savarankiškai mokytis 
visą gyvenimą, darbuotojų žinių, įgūdžių 
ir kompetencijos ugdymo bei lanksčių 
mokymosi būdų tobulinimo. Šiam tikslui 
iš viso numatoma investuoti 102,52 mln. 
eurų ES lėšų per priemones „Kompetenci-
jų vaučeris“, „Žmogiškieji ištekliai Invest 
LT+“, „Pameistrystė“, „Inomokymai LT“, 
„Akademija LT“, „Kompetencijos LT“.

Ūkio ministerijos inf.

Verslo atstovai kviečiami dalyvauti 
EK programoje „Horizontas 2020“

išlaidoms apmokėti.
Lietuva šioje programoje skinasi pir-

muosius žingsnius. Europos Komisijos 
skirta dotacija Lietuvos dalyviams nuo 
2014 m. pradžios jau siekia 7,48 mln. 
eurų ir yra paskirta 58 dalyviams iš Lie-
tuvos. Net 488 organizacijos iš Lietuvos 
dalyvavo teikiant programos „Horizon-
tas 2020“ paraiškas. Lietuvos dalyvavi-
mo programoje sėkmės rodiklis siekia 
11,9 proc. (technologinėse srityse siekia 
net 20 proc.) ir yra šiek tiek mažesnis nei 
vidutinis kitų ES valstybių narių (13,9 
proc.).

Jau yra nemažai pažangiųjų techno-
logijų įmonių iš Lietuvos, kurios yra lai-
mėjusios programos „Horizontas 2020“ 
kvietimus teikti paraiškas: tai išmaniąją 
nosį kurianti įmonė UAB „ARS LAB“, 
išmaniąsias žaliuzes patentuojanti al-
ternatyviosios energetikos įmonė UAB 
„Saulės vėjo aruodai“, biotechnologijų 
įmonės UAB „Ferentis“ ir UAB „Bio-
centras“, technologijų įmonė UAB 
„Elinta“, transporto valdymo sprendi-
mus kurianti bendrovė UAB „Ruptela“, 
saulės elementų gamintojos UAB „SOLI 
TEK R&D” ir UAB „PRECIZIKA-MET 
SC“ bei kitos įmonės.

Dažniausiai Lietuva bendradarbiauja 
ir turi projektų su šiomis valstybėmis: 
Vokietija, Jungtine Karalyste, Prancū-
zija, Ispanija ir Italija. Pagal tematiką 
daugiausiai finansuotų projektų yra iš šių 
sričių: branduolinių tyrimų programos 
EURATOM, kompetencijos projektų, 
Marijos Sklodovskos-Kiuri veiksmų 
programos, pasaulinio lygio infrastruk-
tūrų, informacinių ir ryšių technologijų, 
maisto ir žemės ūkio sričių.

Informaciją apie kvietimus galite 
rasti MITA svetainėje ir „HORIZONTAS 
2020“ nacionalinėje svetainėje. Kontak-
tai pasiteirauti: Anzelma Ūselienė, anzel-
ma.useliene@mita.lt, tel. (8 5) 212 7437, 
Tarptautinių programų skyrius.

Smulkiojo verslo investicijoms pagal 
ES priemonę „Procesas LT“ – beveik 
9 milijonai eurų

UAB „Aivita“ nuomoja administra-
cines patalpas labai geroje vietoje Pra-
monės prospekte. Pastatui suteiktas „B“ 
klasės energetinio naudingumo sertifika-
tas. Laisvos patalpos antrame, trečiame 
ir ketvirtame aukštuose. Yra liftas, didelė 
automobilių stovėjimo aikštelė. 

Kreiptis +370 698 32689, +370 686 
39530.

Siūloma išsinuomoti 
administracines patalpas 
Pramonės prospekte
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