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Mielieji,
palydime išskirtinius 2015-uosius metus, kuriais minėjome prekybos, pramonės ir amatų rūmų 

įkūrimo Lietuvoje 90-metį, pagerbėme šiandien rūmų istoriją kuriančius žmones, įrašėme prasmingų 
įvykių į rūmų istorijos metraštį. Metai buvo dosnūs nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų mūsų 

nariams, rūmų regioninės plėtros, verslo sėkmės istorijų.

Praeitis svarbi tiek, kiek padeda kurti ateitį. Žengdami į 2016-uosius, kurie nubrėš rūmų veiklos 
gaires ateinančiam ketverių metų laikotarpiui, didžiuokimės tuo, ką prasminga nuveikėme, ir 

kurkime pažangius, XXI amžiaus iššūkius drąsiai pasitinkančius rūmus.

Laikrodis, skaičiuodamas laiką, nesustoja. Eikime kaip laikrodis – tik pirmyn. 
Laimės ir gerovės Jums, Jūsų kolektyvams ir šeimoms.

Nuoširdžiai,
Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas,

Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė 

Nuo Kauno iki Rio de Žaneiro. Nuo 
verslo rizikos iki Lotynų Amerikos šokių 
žingsnių. Nuo kasdienybės problemų – 
prie šventinių tostų ir sveikinimų. Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų tra-
diciniame metų šventiniame vakare apie 
250 verslo ir socialinių partnerių atstovų 
iš Kauno ir Marijampolės regionų nuke-
liavo į kitą pasaulio kraštą ne sudarinėti 
eksporto kontraktų, o pasidžiaugti kitomis 
gyvenimo spalvomis.

Tradicija baigiantis metams rūmų ben-
druomenei susitikti šventinėje aplinkoje, 
pagerbti beveik dešimties nominacijų laure-
atus, labiausiai nusipelniusius verslininkus 
tęsiasi 21 kartą. Šio renginio vedėjas, akto-
rius Egidijus Stancikas paragino vakaro da-
lyvius linksmintis ir negailėti aplodismentų 
šių metų apdovanojimų nominantams.

„Adventas – tai laikas susitaikyti, susi-
laikyti nuo pikto žodžio, atleisti, apmąstyti 
besibaigiančius metus ir planuoti naujus 
darbus. Metus pradėjome euru, tiesiogi-
niais merų rinkimais. Džiugu, kad šiandien 
mūsų renginyje dalyvauja Kauno rajono 
savivaldybės meras Valerijus Makūnas, 
Kėdainių rajono – Saulius Grinkevičius, 
Šakių rajono – Jonas Bertašius, Prienų ra-
jono – Alvydas Vaicekauskas. Vasarą pra-
dėjome Graikijos krize ir kurdami verslo 
istorijos įamžinimo erdvę Parodų kalne, o 
metus baigiame pasodinę 90 ąžuolų Kal-
niečių parke ir sudėtingais geopolitiniais 
iššūkiais. Jų kontekste ypač linkiu sėkmės, 
optimizmo ir eksporto plėtros“, – sveikin-
damas susirinkusius verslo, regiono savi-
valdybių, akademinės bendruomenės, so-
cialinių partnerių atstovus kalbėjo Kauno 

Šventiniame rūmų renginyje pagerbti iškiliausieji

prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezi-
dentas Benjaminas Žemaitis. 

21-ojo šventinio vakaro generalinis 
rėmėjas – UAB „SDG“, be daugelio kitų, 
pelniusi ir Europos verslo apdovanojimą 
„Už dėmesį klientui“, o neseniai Naciona-
liniuose atsakingo verslo apdovanojimuo-
se pripažinta „Metų bendruomeniškiausia 
įmone“. Renginio rėmėjai – UAB „Nau-
jasis Nevėžis“, AB „Lytagra“, UAB „Ser-
fas“, partneriai – AB „Wolfas Engelman“, 
Kauno taikomosios dailės mokykla.

„Darbo žvaigždės“ – verslo ir poli-
tikos lyderiams

Šiemet aukščiausi rūmų apdovanoji-
mai – bronzos  „Darbo žvaigždės“ paskir-
tos dviem regiono savivaldybių merams – 
Kauno miesto merui Visvaldui Matijošai-
čiui ir Kėdainių rajono savivaldybės me-

rui Sauliui Grinkevičiui. Abu jie – sukūrę 
sėkmingą verslą: V. Matijošaitis – „Vičiū-
nų“ įmonių grupę, S. Grinkevičius – pa-
gardų gamybos įmonę „Daumantai LT“ 
Kėdainiuose.  O šiemet  pirmąkart sureng-
tuose tiesioginiuose merų rinkimuose abu 
verslininkai pelnė didžiulį rinkėjų pasiti-
kėjimą. Kėdainiuose atidarius rūmų atsto-
vybę ypač sustiprėjo bendradarbiavimas 
tarp piliečių ir verslo savivaldos. 

„Manęs dažnai klausia, kaip tapti 
meru. Tam reikia dvidešimt metų būti po-
litikoje. O kaip gauti „Darbo žvaigždę“? 
Reikia 24 metus kurti verslą“, – kalbė-
jo Kėdainių rajono savivaldybės meras 
S. Grinkevičius. 

Bronzos „Darbo žvaigždėmis“ apdo-
vanoti ir du Kauno PPA rūmų tarybos na-
riai – finansinių paslaugų UAB „Aurita“ 
direktorė Vaida Butkuvienė ir advokatų 

profesinės bendrijos „Magnusson ir par-
tneriai“ advokatas Evaldas Rapolas.

V. Butkuvienė aktyviai dalyvauja 
kaip ekspertė formuojant verslui palan-
kią aplinką, jau penkerius metus, nuo pat 
įkūrimo, vadovauja Kauno finansininkų 
klubui, konstruktyviai bendradarbiauja su 
valdžios institucijomis ir akademine ben-
druomene, skaito paskaitas studentams.

E. Rapolas taip pat aktyviai dalyvauja 
atstovaujant bendriesiems verslo intere-
sams, teikia rekomendacijas dėl verslo 
teisinio reguliavimo Lietuvoje, nemoka-
mas konsultacijas rūmų nariams. 

Aukščiausius rūmų apdovanojimus 
šiems nusipelniusiems asmenims įteikė 
rūmų prezidentas B. Žemaitis ir generali-
nis direktorius V. Šileikis. 

Nukelta į 4 psl.

Apdovanotieji  už svarų indėlį bendruomenei 2015 m.
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Nuo 2016 m. sausio 1 d. UAB „In-
vesticijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 
teiks paskolų garantijas kredito įstaigoms 
už didelių įmonių imamas investicines 
paskolas ir paskolas apyvartinėms lėšoms 
papildyti. Šiam Ūkio ministerijos siūly-
mui pritarė Vyriausybė.

Kredito įstaigoms už didelių įmonių 
paimtas paskolas bus garantuojama iki 80 
proc. paskolos sumos.

Šiuo metu ne tik smulkiojo ir viduti-
nio verslo subjektams, už kurių imamas 
paskolas valstybės garantijos teikiamos 
jau nuo 2001 m., bet ir stambesniam vers-
lui dėl Rusijos įvestų sankcijų sunkiau 
vykdyti ir plėtoti veiklą. Todėl garantijos 
padės ir didelėms įmonėms sumažinti 
savo verslo riziką ir gauti reikiamą finan-
savimą, kurio paprastai negautų be valsty-
bės paramos.

INVEGOS garantijos suma didelei 
įmonei negalės būti didesnė kaip 1,5 mln. 
Eur (didelių įmonių, vykdančių krovinių 
vežimo keliais veiklą, atveju – 750 tūkst. 
Eur), kai garantijos trukmė yra ne ilgesnė 

Didelių įmonių imamoms 
paskoloms bus teikiamos 
garantijos Seime užregistruotas Akcinių bendro-

vių įstatymo pakeitimo projektas, kuriame 
siūloma reikalaujamą uždarosios akcinės 
bendrovės įstatinio kapitalo dydį nuo 2,5 
tūkstančio eurų sumažinti iki 1 euro. Kaip 
teigia projekto rengėjai, tuo siekiama gerin-
ti verslo aplinką, mažinti verslo kūrimo ir 
vykdymo sąnaudas, skatinti verslumą, kurti 
darbo vietas, užtikrinti didesnį ekonomikos 
augimą, inovacijas ir darbo vietų kūrimą.

Iniciatoriai remiasi pasiūlyta Euro-
pos Parlamento ir Tarybos direktyva  dėl 
vienanarių privačių ribotos atsakomybės 
bendrovių, pagal kurią siūloma įtvirtinti 
standartines šių bendrovių steigimo ir val-
dymo taisykles. 

Seimo Teisės departamento išvadose 
teigiama, kad siūlymas diskutuotinas. At-
kreiptinas dėmesys, kad nurodytu EP do-
kumentu siūlomas reglamentavimas būtų 
taikomas vienanarėms bendrovėms, t.y. 
bendrovėms, kurios gali išleisti tik vieną 
akciją, jeigu akcija priklauso keliems as-
menims, jie laikomi vienu nariu, o jų tei-
ses atstovauja vienas atstovas (pasiūlymu 
teikiamos Direktyvos 15 straipsnis). Tuo 
tarpu galiojančiame įstatyme yra nusta-
tyta, kad uždarojoje akcinėje bendrovėje 

UAB įstatinis kapitalas galės 
būti 1 euras?

kaip 5 metai. Kai garantijos trukmė yra 
ilgesnė kaip 5 metai, bet ne ilgesnė kaip 
10 metų, garantijos suma negalės būti di-
desnė kaip 750 tūkst. Eur (didelių įmonių, 
vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, 
atveju – 350 tūkst. Eur) (de minimis pa-
galbai taikomos ribos).

INVEGOS įsipareigojimai pagal ga-
rantijas kredito įstaigoms už didelėms 
įmonėms išduodamas paskolas vienu 
metu neturės būti didesni kaip 20 mln. 
Eur. Šią sumą pasiekus, INVEGOS ga-
rantijos už didelių įmonių imamas pasko-
las nebus teikiamos.

Visos INVEGOS garantijos kredito 
įstaigoms teikiamos laikantis Vyriausybės 
patvirtinto INVEGOS įsipareigojimų pa-
gal INVEGOS suteiktas garantijas limito.

Garantijos išmoka bus mokama kre-
dito įstaigos prašymu, kai didelė įmonė 
nevykdys paskolos sutartyje nustatytų 
įsipareigojimų ir jai bus iškelta bankroto 
arba restruktūrizavimo byla.

RŽ inf.

turi būti mažiau kaip 250 akcininkų ir šios 
nuostatos keisti nesiūloma. 

Taigi priėmus įstatymą ir nustačius, 
kad uždarosios akcinės bendrovės kapi-
talas turi būti ne mažesnis kaip 1 euras, 
galima situacija, kai kelios dešimtys ak-
cininkų turės kelias dešimtis akcijų, kurių 
bendra suma bus 1 euras.  

Antra, minimalaus įstatinio kapitalo 
dydžio nustatymas įstatyme yra susijęs su 
kreditorių interesų apsauga. Pagal galio-
jantį įstatymą, bendrovės nuosavas kapi-
talas (apmokėtas įstatinis kapitalas, akcijų 
priedai, rezervai ir nepaskirstytas pelnas 
(nuostoliai)), negali būti mažesnis nei 1/2 
įstatinio kapitalo dydžio. Atkreiptinas dė-
mesys, kad projektu nesiūloma pakeisti 
pelno paskirstymo ir dividendų išmokė-
jimo tvarkos, taip pat nesiūlomos ir ki-
tokios papildomos kreditorių apsaugos 
priemonės, todėl manytina, kad siūlomos 
projekto nuostatos gali pažeisti kreditorių 
interesus, ir, priešingai nei teigiama pro-
jekto aiškinamajame rašte, yra galimos 
neigiamos priimto įstatymo pasekmės, 
teigia Seimo teisininkai.

Parengė Audronė Jankuvienė

Audronė Jankuvienė

Verslo problemų sąraše 2015 m. buvo  
66 klausimai. Iš jų 30 gauti iš viešos er-
dvės (Seimo teisės aktų duomenų bazės, 
Kauno miesto tarybos sprendimų, žinias-
klaidos), 14 – iš narių. Likusieji – iš SVV 
tarybos ir kitų šaltinių.

Iš 66 klausimų rūmų taryba ir admini-
stracija aktyviai reagavo 29 atvejais. Vers-
lui aktualios problemos buvo apsvarstytos 
rūmų prezidiume arba taryboje, parengti 
raštai su bendruomenės pozicija ir pasiūly-
mais, organizuoti renginiai (pavyzdžiui, su 
Viešųjų pirkimų tarnybos vadove Diana Vi-
lyte ir kt.), deleguoti atstovai į darbo grupes. 

Verslo aplinka: problemos ir rezultatai
Šiemet iš viso buvo parengta 13 ofi-

cialių raštų, kurie išsiųsti atitinkamoms 
valstybės institucijoms.

Teigiamo poveikio pasiekta 6 atve-
jais, kai buvo atsižvelgta į rūmų pasiū-
lymus ir atitinkamai pakeisti teisės aktai 
(dėl SVV įstatymo atitikimo ES teisei, dėl 
nepriklausomų valdybų narių valstybės ir 
savivaldybių įmonėse skyrimo principo, 
dėl „Regio Invest“ priemonės finansavi-
mo sąlygų, dėl Vartojimo kreditų įstaty-
mo, Viešųjų pirkimų įstatyme (projektas), 
Darbo kodekse (projektas).

11 klausimų perduoti asociacijos 
kompetencijai (dėl Nacionalinio konsul-
tantų tinklo, lobistinės veiklos įstatymo, 

įmonių restruktūrizavimo įstatymo, Gy-
ventojų pajamų mokesčio (progresiniai 
mokesčiai), dėl Nacionalinio komercinio 
banko steigimo, dėl SVV plėtros įstaty-
mo, dėl nacionalinio daugiasektorinio 
reguliuotojo steigimo, dėl ES programų 
stebėsenos komiteto ir kt.)

Nagrinėjant aktualius teisėkūros pro-
jektus, itin reikšmingą ekspertinę, teisinę 
pagalbą rūmams nuolat teikė advokatų pro-
fesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ 
teisininkai ir UAB „SDG“ specialistai.

Iš narių gauti keli svarbūs pavyz-
džiai – dėl „Region invest“ aprašo, dėl 
žemės reformos, dėl Darbo kodekso, dėl 
viaduko įrengimo ties Kumpių kaimu, dėl 

vartojimo kreditų, dėl viešųjų pirkimų, 
„Rail Baltica“ europinės vėžės plėtros. 

Kai kurie reikšmingesni atvejai, kai 
buvo pareikšta rūmų pozicija, dar nebaig-
ti nagrinėti valstybės institucijose: dėl 
žemės reformos, dėl Lobistinės veiklos 
įstatymo, dėl Valstybinės lietuvių kalbos 
įstatymo, dėl įmonių restruktūrizavimo, 
dėl „Rail Balticos“ plėtros ir kt. Rūmų ta-
ryba numato svarstyti tolesnius veiksmus 
šiais klausimais.

Mums labai svarbi informacija iš įmo-
nių. Jeigu turite su verslo aplinka susijusių 
problemų ar pasiūlymų, kaip gerinti vers-
lo sąlygas, prašytume išdėstyti jas raštu ir 
atsiųsti į rūmus.

Lapkričio 18 d. Ūkio ministerijos jau 
vienuoliktus metus organizuojamo „Vers-
lo dienos“ renginio metu apdovanoti sė-
kmingus rezultatus demonstravę ir šalies 
ekonomikai svarbius projektus įgyvendi-
nę Lietuvos verslininkai. Apdovanojimus 
„Už nuopelnus verslui“ įteikė ūkio minis-
tras Evaldas Gustas, Vyriausybės kancle-
ris Alminas Mačiulis, Lietuvoje žinomi 
verslo ir visuomenės veikėjai.

Šiais metais nominantai galėjo pre-
tenduoti į apdovanojimus pagal 9 nomi-
nacijas. Šiais metais pirmą kartą įsteigta 
visiškai nauja nominacija – „Socialinio 
verslo lyderis“.

Į nominaciją „Sėkmingas ES projek-
tas regione“ pretendavo įmonės, kurios 
savo projektus įgyvendino ne didžiuosiuo-
se miestuose ir jiems įgyvendinti buvo 

Už verslo sėkmę apdovanoti 
rūmų nariai

UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius Alfonsas 
Meškauskas

AB „Achema“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas

suteikta Europos Sąjungos (ES) parama. 
Ūkio ministerijos apdovanojimas įteiktas 
UAB „Baldai Jums“, kuri šiais metais įgy-
vendino 0,864 mln. eurų vertės ES lėšomis 
finansuotą projektą Jonavoje. Įgyvendinus 
minėtą projektą atsivėrė naujos techninės 
galimybės gaminti išskirtinio dizaino ir 
sudėtingos konstrukcijos baldus, sukurta 
daugiau kaip 100 naujų darbo vietų.

Kategorijoje „Nauji pramoniniai 
sprendimai“ geriausia pripažinta AB 
„Achema“, kuri 2013–2015 m. į pramoni-
nius sprendimus investavo daugiau nei 39 
mln. eurų. Svarbiausias pastarojo laiko-
tarpio bendrovės „Achema“ projektas – 
naujasis oro skaidymo blokas. Naujasis 
oro skaidymo blokas gamins technikos ir 
maisto pramonei skirtus dujų mišinius ir 
padės gamyklai „Achema“ maždaug treč-

daliu sumažinti energijos sąnaudas.
Taip pat įteiktos nominacijos „Soci-

alinio verslo lyderio“, „Tvirtas žingsnis 
į eksporto rinkas“, „Sėkminga verslumo 
iniciatyva“, „Jaunas ir verslus“, „Inova-
tyvių sprendimų lyderiu“, „Verslios mo-
ters“, „Drąsių investicijų“ kategorijoje.

Jose dar buvo nominuoti rūmų nariai  
UAB „Enerstena“, UAB „SneakyBox“, 
VšĮ „Sveikatingumo idėjos“, UAB „Bal-

tijos polistirenas“.
Taip pat buvo įteikti diplomai Euro-

pos verslininkystės skatinimo apdovano-
jimų nacionalinės atrankos laimėtojams. 
Apdovanojimą gavo ISM Vadybos ir eko-
nomikos universiteto studentų atstovybės 
projektas „Creative Shock“ ir rūmų nario 
VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ projektas 
„Jaunųjų inovatorių bazė“.

RŽ inf.
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Audronė Jankuvienė

„Rūmų žinios“ (pradžioje – „Rūmų 
informacinis biuletenis“) jau 23 metus, 
nuo 1993-ųjų sausio, pasiekia visus ben-
druomenės narius. Per tiek metų keitėsi 
leidinio formatas, struktūra, tačiau jis vi-
suomet tarnauja tam pačiam tikslui – rūmų 
misijai – atstovauti bendriesiems narių in-
teresams, plėtoti paslaugas verslui ir atsa-
kingai vykdyti valstybės deleguotas funk-
cijas. Be to, kas mėnesį rengiamas leidinys 
stiprina narių tarpusavio komunikaciją ir 
bendruomeniškumą, skleidžia verslo ži-
nias valdžios institucijoms ir partneriams.

Šiandien „Rūmų žinios“ leidžiamos 950 
egzempliorių tiražu ir kas mėnesį nemoka-
mai platinamos ne tik kiekvienam rūmų na-
riui, bet ir valstybinėms institucijoms – Vy-

Jūsų rankose – jubiliejinis 600-asis „Rūmų žinių“ numeris

Audronė Jankuvienė

Pasak Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidento Benjamino Žemaičio, 
niekam nereikalingos brangiai kainuojančios studijos, kurios nugula giliai valdininkų 
stalčiuose. „Miesto vizija turi būti įvardyta vienu dviem įkvepiančiais, tiksliais ir kon-
krečiais sakiniais“, – Verslo tarybos posėdyje gruodžio 2 d. kalbėjo B. Žemaitis, klaus-
damas, kuo Kaunas skiriasi nuo kitų miestų, kokia jo tapatybė, kaip formuoti įvaizdį?

„Kaunas turi sukurti patrauklias sąlygas ateiti verslui ir palankiai priimti visus be 
išimties investuotojus. Verslas nelauks metų metais, kol jam bus parengtas detalusis 

Verslo taryba aptarė sąlygas 
investuotojams

planas. Aš jo laukiau aštuonerius metus, ir jei nebūčiau kaunietis, seniai būčiau iš čia 
pasitraukęs. Verslui reikia greičio. Absurdas, kai fabriką gali pastatyti greičiau nei gauti 
statybos leidimus“, – kalbėjo miesto meras Visvaldas Matijošaitis. 

Verslo taryboje meras pasakė dvi esmines žinias: Kaunas per metus turi baigti 
žemės reformą ir mieste yra vietos pramonei. V. Matijošaitis kalbėjo apie Palemono 
intermodalinio terminalo svarbą ir europinės vėžės „atitempimą“ iki terminalo, apie 
gamybai skirtų sklypų formavimą šiame rajone. 

Kauno PPA rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis atkreipė dėmesį, kad 
KTU sukurta gyvenimo kokybės indekso skaičiavimo metodika rodo, kokiomis kryp-
timis reikia keisti aplinką, kad gyvenimo kokybė mieste gerėtų, o tai neįmanoma be 
palankių sąlygų investicijoms. 

„Kaunui reikia laiminčios strategijos, ir jūs, kaip miesto generolas, turite ją paskelb-
ti“, – siūlė Kauno miesto tarybos ir Verslo tarybos narė Ona Balžekienė.

„Mano siekis – pirmiausia padaryti Kauną patrauklų investicijoms“, – pabrėžė V. 
Matijošaitis. 

Gruodžio 1 d. viešbutyje „Best Wes-
tern Vilnius“ vyko Nacionalinis įmonių 
socialinės atsakomybės forumas ir Nacio-
nalinio atsakingo verslo apdovanojimo už 
2014 metų pasiekimus ceremonija.

Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių 
kategorijoje „Metų bendruomeniškiausia 
įmone 2014“ tapo konsultacijų bendrovė 
„SDG“. Apdovanojimas skirtas už reikš-
mingas iniciatyvas ir darbus, kurie sulau-
kia pasekėjų už šalies ribų. Taip pat „SDG“ 
buvo apdovanota sertifikatais „Metų dar-
bovietė 2014“ už atsakingą požiūrį į dar-
buotojų skatinimo ir motyvavimo siste-
mos suformavimą ir objektyvų vertinimą 
ir „Metų aplinkosaugos įmonė 2014“ už 
kompleksinį aplinkai draugišką sprendimų 

Nacionalinio atsakingo verslo 
apdovanojimai – UAB „SDG“

taikymą bei aplinkosauginio švietimo pro-
jekto Kauno mieste įgyvendinimą.

Nacionalinis atsakingo verslo apdo-
vanojimas – tai kasmetinė valstybės insti-
tucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama 
didinti žinomumą apie įmonių socialinės 
atsakomybės naudą verslui, valstybei ir 
kiekvienam individui bei skatinti šalies 
įmones diegti socialinės atsakomybės 
principus savo veikloje.

Nacionalinio atsakingo verslo apdo-
vanojimo konkursą organizuoja Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerija kartu 
su Ūkio bei Aplinkos ministerijomis bei 
socialiniais partneriais. Apdovanojimai 
vyko jau aštuntą kartą.

Komisija įvertino 2014 m. Lietuvos 

įmonių socialinės atsakomybės veiklas 
ir įmonėms įteikė „Metų darbovietės 
2014“, „Metų bendruomeniškiausios įmo-
nės 2014“, „Metų aplinkosaugos įmonės 
2014“, „Metų sportiškiausios įmonės“ ir 

„Socialiai atsakingos įmonės 2014“ apdo-
vanojimus už 2014 m. pasiekimus, gražias 
iniciatyvas, įgyvendintus projektus sociali-
nės atsakomybės srityje.

RŽ inf.

riausybei, Ūkio, Socialinės apsaugos ir dar-
bo, Švietimo ir mokslo ministerijoms, Vals-
tybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei 
darbo inspekcijai, Registrų centrui, Kauno 
oro uostui, Kauno ir Marijampolės regionų 
savivaldybėms, viešbučiams ir kitoms orga-
nizacijoms, kuriose verslo žmonės sudaro 
reikšmingą klientų srautą. Rūmų svetainėje 
chamber.lt kaupiamas ir elektroninis leidi-
nio archyvas. Jame visuomet galima rasti ir 
prieš keletą metų išleistą numerį.

„Rūmų žinių“ turinį, kaip ir rūmų 
veiklą, kuria pati bendruomenė. Visuomet 
laukiame aktualių žinių iš narių, ar tai būtų 
verslo problema, ar gera žinia apie sėkmę. 
Tai galimybė pranešti žinią kolegoms, pa-
siųsti signalą valdžios atstovams, perduoti 
naujieną žiniasklaidai. Džiaugiamės galė-
dami būti naudingi kartu su Jumis!

UAB „SDG“ tapo „Metų bendruomeniškiausia įmone 2014“

Taip atrodė pirmasis Rūmų informacinis biuletenis

Šiandien „Rūmų žinios“ leidžiamos 950 egzempliorių tiražu nariams ir valdžios institucijoms, partneriams
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Pagerbti už bendradarbiavimą ir 
eksportą

„Padėkos ženklu“ už ilgametį ben-
dradarbiavimą ir konstruktyvų dialogą 
apdovanotas Kauno krašto pramonininkų 
ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas 
Guzavičius, kuriam apdovanojimą įteikė 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų asociacijos prezidentas Šarūnas 
Kliokys ir Panevėžio PPA rūmų preziden-
tas Sigitas Gailiūnas. 

Panevėžio prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai, pabrėždami Kauno PPA 
rūmų generalinio direktoriaus V. Šileikio 
nuopelnus stiprinant rūmų vaidmenį Lie-
tuvoje,  apdovanojo  jį „Lietuvos versli-
ninkų balso“ ženklu.

Mažasis eksporto prizas šiemet skir-
tas Prienuose veikiančiai UAB „Ekofri-
sa“. Tai viena didžiausių kruopų gamin-
tojų Baltijos valstybėse, žaliavą perkanti 
iš Lietuvos ūkininkų, o 82 proc. produk-
cijos eksportuojanti į įvairias pasaulio 
šalis. Šiemet per tris ketvirčius pardavi-
mai išaugo 48 proc., eksportas – 41 proc. 

Bendrovės vadovė Lina Padvaiskienė yra 
rūmų atstovybės Prienuose iniciatorė ir 
vadovė. Prizą jai įteikė pirmasis atkurtųjų 
Kauno PPA rūmų prezidentas Simas Ra-
mutis Petrikis.

„Pasaulyje mes jau žinomi 12 metų, 
Lietuvoje mūsų beveik nežino. Todėl labai 
džiugu, kad buvo pastebėta ir įvertinta ne-
didelė įmonė Prienų rajone“, – dėkodama 
už apdovanojimą kalbėjo L. Padvaiskienė.

Mecenatai ir ambasadoriai
Aktyviausiais rūmų nariais 2015 m. 

pripažinti UAB „Baldai Jums“, UAB 
„Aša“, UAB „Marijampolės pieno kon-
servai“ ir UAB „Krašto vitrina“. Nomi-
naciją bendrovės „Baldai Jums“ genera-
liniam direktoriui Alfonsui Meškauskui 
įteikė Kauno rajono meras Valerijus Ma-
kūnas.

Už svarų indėlį bendruomenei šiais 
metais pagerbta Kauno kolegija, populia-
rinanti darnios plėtros idėjas, skatinanti pi-
lietinį aktyvumą, socialinės atskirties maži-
nimą, savanorystę; UAB „SDG“ Teisės 
departamento vadovė Evelina Jasaitė, stro-

piai ir atsakingai atstovaujanti darbdavių 
pozicijai Trišalėje taryboje ir prie jos vei-
kiančioje Darbo santykių komisijoje. UAB 
„Koncernas „Alga“ garsėja kaip visuome-
ninių renginių mecenatas, AB „Achema“ 
apdovanota už socialinę atsakomybę ir 
labdarą bei paramą 60-čiai organizacijų, 
Jonavos miesto šventėms ir kt. Prienų UAB 
„Gyvenimas“, leidžianti Prienų ir Birštono 
laikraštį „Gyvenimas“, jau 18 metų rengia-
mose gražiose šventėse pagerbia iškiliau-
sius krašto žmones, tarp jų ir verslininkus. 
Kėdainiuose veikianti UAB „Bieltransa“ 
ir  Šakių bendrovė „Gulbelė“ apdovanotos 
už svarų indėlį rajonų bendruomenėms. 
Visiems šios nominacijos laureatams ap-
dovanojimus įteikė ilgametis prezidentas 
ir dabartinis viceprezidentas Mečislovas 
Rondomanskas ir Verslo moterų tinklo 
Kaune vadovė Saulė Motiejūnienė.

Rūmų ambasadorių titulai 2015 m. su-
teikti Aleksandro Stulginskio universiteto 
Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanei 
prof. Astridai Miceikienei ir UAB „Dina-
ka“ direktoriui, rūmų tarybos nariui Vytui 
Čičeliui. Šie vardai suteikiami už asmeni-
nį indėlį, bendruomenės telkimą, narystės 
sklaidą ir rūmų vardo viešinimą. Apdova-
nojimus šio vardo nusipelniusiems įteikė 
praėjusių metų rūmų ambasadoriai Eduar-
das Jasas ir Skaidra Vaicekauskienė.

Metų profesinio rengimo institucija 

šiemet tapo Kauno statybininkų rengimo 
centras, surinkęs daugiausiai balų pagal 
nustatytus vertinimo kriterijus. Nomina-
ciją direktoriui Stanislovui Janukaičiui 
įteikė ASU rektorius prof. Antanas Ma-
ziliauskas ir rūmų generalinis direktorius 
Vytautas Šileikis.

„Darbo žvaigždės“ medalis šventinia-
me renginyje įteiktas UAB „SDG“ Ma-
rijampolės skyriaus ekspertei Eleonorai 
Šeškevičiūtei ir Kauno kolegijos Menų 
fakulteto dekanei dr. Sigitai Saulėnienei.

VšĮ „Gerumo ąžuolas“ atminimo do-
vanas įteikė rūmų vadovams B. Žemaičiui 
ir V. Šileikiui už iniciatyvą  ir naują ąžuo-
lyną Kaune.

Šokių žingsneliais į loteriją
Vakare skambėjo argentinietiška mu-

zika, kurią atliko lietuvių kilmės Federi-
kas Mazanares su grupe „Amigos“. Ais-
tringosios „Rokados“ šokėjos kėlė nuo 
kėdžių solidžius verslininkus. Loterijoje 
vakaro dalyviai džiaugėsi rūmų narių do-
vanomis – Kauno taikomosios dailės mo-
kyklos moksleivių sukurtomis riešinėmis, 
rankų darbo žvakidėmis ir kt., „Saulėjos 
SPA“ masažais, VšĮ „Interjero erdvė“ su-
kurtu šviestuvu ir t.t. 

Vakaro pabaigą vainikavo tradicinis 
tortas, kurį dalijo šių metų rūmų ambasa-
dorė prof. A. Miceikienė.

Šventiniame rūmų renginyje 
pagerbti iškiliausieji
Atkelta iš 1 psl.

Bronzos „Darbo žvaigždėmis“ apdovanoti (centre) Saulius Grinkevičius, Vaida Butkuvienė ir Evaldas 
Rapolas su rūmų vadovais

Asociacijos prezidentas Šarūnas Kliokys „Padėkos ženklą“ teikia 
Jonui Guzavičiui

UAB „Ekofrisa“ direktorei Linai Padvaiskienei mažąjį eksporto prizą įteikė 
Panevėžio PPA rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas

Kauno PPA rūmų generaliniam direktoriui dr. Vytautui Šileikiui įsegtas 
„Lietuvos verslininkų balso“ ženklas

Pirmasis Kauno rūmų prezidentas Simas Ramutis Petrikis paskelbė aktyviau-
sio nario nominaciją UAB „Baldai Jums“ generaliniam direktoriui Alfonsui 
Meškauskui

Už svarų indėlį bendruomenei pagerbti UAB „SDG“ Teisės departamento vadovė Evelina Jasaitė ir 
Kauno kolegija, vadovaujama Mindaugo Misiūno

2015 m. ambasadorių titulai suteikti prof. Astridai Miceikienei ir UAB „Dinaka“ generaliniam 
direktoriui Vytui Čičeliui

Metų profesinio rengimo institucija šiemet tapo Kauno statybininkų rengimo centras, 
kuriam vadovauja Stanislovas Janukaitis (centre)

„Darbo žvaigždės“ medalį Eleonorai Šeškevičiūtei teikia rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis
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„Darbo žvaigždės“ medaliu apdovanota Kauno kolegijos Menų fakulteto dekanė 
dr. Sigita Saulėnienė

VšĮ „Gerumo ąžuolo“ sambūrio vadovas Valdas Pacevičius (centre) pagerbė rūmų 
prezidentą Benjaminą Žemaitį ir generalinį direktorių Vytautą Šileikį už rūmų ąžuoly-
no sodinimą Kalniečių parke

Visi kartu – Prienų verslo ir valdžios atstovai

Būrys rūmų narių iš Jonavos Verslo vadovų klubo nariai Marijampolės regiono verslininkai

Klubo „Verslas Kaunui“ komanda Kauno finansininkų klubo narės Ilona Žemaitienė, asociacijos prezidentas Šarūnas Kliokys su žmona (centre), 
Alina Pacevičienė

Jaunieji verslininkai iš Jonavos Poros sukosi tango ritmu Rūmų Personalo vadovų klubo narės

Mečislovas Rondomanskas, Gražina Garuolienė ir Sigitas Gailiūnas UAB „SDG“ generalinio direktoriaus Eduardo Jaso (kairėje) dovanoti laikrodžiai 
renginio vedėjui Egidijui Stancikui ir kitiems nominantams primins, kad laiką reikia 
skaičiuoti tik pirmyn

Šių metų rūmų ambasadorė prof. Astrida Miceikienė dalijo šventinį tortą

Aistringosios „Rokados“ šokėjos Loterijos laimingieji Verslo moterų tinklo narės
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Šakiuose veikiančios baldų gamybos 
įmonės UAB,,Lauksva“ istorija praside-
da 1995 m. Bendrovei nuo pirmųjų dienų 
vadovauja Loreta ir Saulius Valaičiai. Per 
20 veiklos metų įmonė sutelkė 70 žmonių 
kolektyvą, baldai gaminami 5000 kv.m 
ploto cechuose. Nuo 2003 m. įmonėje 
įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 
9001, taip pat veikia broko valdymo bei 
klientų pasitenkinimo tyrimo sistemos. 

Pagrindinė produkcija – standartiniai 
minkšti ir korpusiniai baldai namams. 
Nuo 2003 m. viena iš stipriųjų produkto 
pozicijų – visuomeninės paskirties baldai. 
Taip pat sėkmingai gaminami baldai pa-
gal individualius klientų pageidavimus.

Siekdama pateikti klientams pigesnius 
nestandartinius visuomeninės paskirties 
baldus, UAB „Lauksva“ siūlo penkias vi-
suomeninės paskirties baldų kolekcijas. Tai 
kavinėms, picerijoms, restoranams, ekono-
minės klasės viešbučiams skirti minkšta-
suoliai ir korpusiniai baldai. Jie gaminami 
pagal individualius dizainerių projektus.

Įmonės eksportas sudaro apie 30 proc. 
pardavimų. Produkcija eksportuojama į 
Latviją, Estiją, Vokietiją, Norvegiją, An-
gliją.

UAB ,,Lauksva“ pagaminti aukštos 
kokybės svetainės baldai pasižymi funkci-
onalumu bei patvarumu, su miegojimui ar 
poilsiui skirtomis funkcijomis. Svetainės 
baldų komplektas ,,Marta“ „Metų gami-
nio 2011“ konkurse laimėjo aukso medalį. 
Retro stiliaus svetainės baldų komplektas 
„Uldė“ „Metų gaminio 2009“ konkurse 
taip pat pelnė aukso medalį. Svetainės bal-
dų komplektas „Daniela” „Metų gaminio 
2008“ konkurse apdovanotas sidabru.

Įmonės pasiekimai įvertinti Nacio-
naliniu kokybės prizu,  bendrovės sėkmė 
įvertinta „Verslo žinių“ vykdomuose „Ga-
zelės“ projektuose, o vadovei Loretai Va-
laitienei yra suteiktas Šakių 2000-ųjų metų 
žmogaus titulas.

Kvalifikuoti specialistai, kokybiškos 
medžiagos ir išvystytos technologijos lei-
džia sukurti baldus, kurie tarnauja ilgus 
metus. 

UAB „Italiana LT“ – pirmoji Lietu-
voje privati alkoholinių gėrimų gamykla, 
įsteigta 1995 m. Jau 20 metų bendrovė 
nuosekliai investuoja kurdama vienas iš 
pagrindinių alkoholinių gėrimų kategori-
jas: putojantį vyną, vermutą, brendį, kar-
tųjį vyną – biterį, specialios technologijos 
vaisių ir uogų vynus.

Tai viena didžiausių putojančio vyno 
gamintojų Baltijos šalių regione. Putojantis 
vynas gaminamas pasitelkiant vieną iš po-
puliariausių gamybos metodų visoje Vaka-
rų Europoje – Charmat metodą. 1907 m. šį 
masinį putojančio vyno gamybos būdą iš-
rado prancūzas Eugene Charmat. Šiandien 
taip yra gaminama didžioji dalis putojančių 
vynų Vakarų Europoje bei Lietuvoje. Bū-
tent šiuo metodu gaminami visi natūralios 
fermentacijos putojantys vynai „Italiana“.

UAB „Italiana LT“ produktai įsitvirti-
no Lietuvos ir Baltijos šalių rinkose, eks-
portuojami į kitas ES šalis, Rusiją, Balta-

Sėkmė, sukurta per dešimtmečius
rusiją ir Jungtines Amerikos Valstijas.

Bendrovė sėkmingai baigė įgyven-
dinti užsienio rinkų plėtros projektą. Jo 
metu kauniečiai dalyvavo didelėse tarp-
tautinėse parodose Izraelyje, Rusijoje, 
Kinijoje, Pietų Korėjoje ir kitose šalyse. 
Tikimasi, kad tai leis bendrovei daugiau 
nei dvigubai padidinti eksporto apimtis – 
iki 5 mln. eurų 2018 m.

UAB „Centrako“ – „DAF“ sunkveži-
mių autorizuotas atstovas Vilniuje, Kaune 
ir Rygoje. Pagrindinės veiklos kryptys yra 
naujų ir naudotų sunkvežimių pardavimas, 
garantinis ir pogarantinis aptarnavimas bei 
originalių atsarginių detalių pardavimas. 

Bendrovė pradėjo veikti 1995 m. Nuo 
1998 m. pradžios – oficiali „DAF Trucks 
N.V.“ atstovė Lietuvoje, turinti išimtines 
teises vykdyti naujų DAF krovininių au-
tomobilių pardavimus ir autorizuotą ser-
visą šalies teritorijoje.

1998 m. pabaigoje bendrovė įsikėlė į 
naujas patalpas Kauno mieste, Taikos pr. 
135.

2003 m. pradėjo veikti „SIA Centra-
ko“ Latvijos sostinėje Rygoje.

2004 m. gegužės mėnesį organizacija 
su „DAF Trucks N.V.“ pasirašė pardavimo 
ir serviso atstovavimo kontraktus, atitin-
kančius Europos Sąjungos reikalavimus.

2005 m. pradžioje bendrovė papil-
domai pradėjo veikti kaip specializuotas 
priekabų servisas, kurio paskirtis – re-
montuoti visų gamintojų priekabas ir pus-
priekabes bei tiekti atsargines dalis. Šiuo 
metu atliekami garantiniai bei einamieji 
„Koegel“, „Schwarcmuller“, „Lamberet“, 
„Pacton“ bei kitų gamintojų puspriekabių 
remontai. Pasirašytos serviso atstovavimo 
sutartys su „BPW“, „Wabco“, „Haldex“.

2008 m. UAB „Centrako“ atidarė mo-
dernų „DAF“ servisą Vilniuje.

Siekdama minimizuoti vežėjų proble-
mas kelyje, „DAF Trucks N.V.“ pirmoji 
sukūrė tarptautinio sunkvežimio serviso 
(ITS) sistemą, kuri iki šiol neužleidžia ly-
derio pozicijų. „DAF ITS“ yra prieinama 
24 valandas per parą, 365 dienas per me-
tus 49 Europos šalyse, operatoriai kalba 
dešimčia skirtingų kalbų.

UAB „Subtilija“ jau 20 metų profesi-
onaliai siuva įkapių drabužius ir avalynę.  
Įmonė užsiima didmenine ir mažmenine 
prekyba, aptarnauja Lietuvos ir užsienio 
laidojimo paslaugas teikiančius biurus. 
Įsitvirtinti rinkoje padėjo kokybiškas siu-
vimas, operatyvumas ir lanksti kainų bei 
nuolaidų sistema.

Bendrovė plečia veiklą ir ieško naujų 
verslo nišų. Neseniai Jonavoje, Vasario 
16-osios g. 7, atidaryta UAB „Subtilija“ 
vyriškų kostiumų parduotuvė „Kostiumų 
namai“, kur galima įsigyti dar ir visko, ko 
reikia prie kostiumo.

1990 m. įsigaliojus LR Akcinių ben-
drovių įstatymui, kooperatyvas „Regulia-

torius“, įregistruotas 1988 m. spalio 26 d., 
buvo perregistruotas į UAB „Livesta“. 
Bendrovė Kauno m. savivaldybėje už-
registruota 1990 m. gruodžio 17 d. Ko-
operatyvo ir bendrovės įkurėjas bei jos 
ilgametis vadovas – technikos mokslų 
daktaras Julijus Bazevičius.

Įkūrus UAB „Livesta”“ joje darbavo-
si 186 darbuotojai, kurie vykdė automa-
tikos sistemų paleidimo derinimo darbus 
stambiausiose tuometėse Lietuvos ir 
Baltarusijos pramonės įmonėse. Tarp jų – 
Mažeikių naftos perdirbimo įmonėje, Jo-
navos azotinių trašų gamykloje, Kėdainių 
chemijos ir biochemijos kombinatuose, 
Kauno statybinių medžiagų kombinate 
(dabar  „Kausta“), Vilniaus, Kauno, Klai-
pėdos, Šiaulių šilumos tinkluose ir t.t.

1994 m. bendrovė suskilo į UAB 
„Livesta“ ir UAB „Livesta serviso cen-
tras“. Pirmoji toliau vykdė komercinę, 
o antroji – techninę veiklą. Vėliau UAB 
„Rubikon“ nupirko UAB „Livesta serviso 
centras“ ir jos darbuotojus pervedė dirbti į 
savo kontroliuojamas įmones.

UAB „Livesta“ pagrindinė veikla liko 
žaliavų tiekimas alaus pramonės įmonėms. 
Iš verslo uždirbtą pelną įmonė investavo 
į verslo centro „Notas“ ir teniso aikštyno 
statybą. Verslo centras buvo pastatytas 
1997 m. Šiuo metu  bendrovė administruo-
ja savo verslo centrą ir teniso aikštyną, kurį 
planuojama ir modernizuoti, kad atitiktų 
tarptautinį lygį. Tam reikalinga organiza-
cinė Kauno PPA rūmų ir miesto valdžios 
parama. Finansinę naštą bendrovė prisiima 
savo atsakomybėn.

UAB „Zeraida“ įkurta 2000 m., tuo-
met ir pradėjo gaminti buitinius šepečius. 

Netrukus, atkreipus dėmesį į gamybi-
nių įmonių poreikius, buvo pasiūlyti še-
pečiai, atitinkantys specialius įmonių rei-
kalavimus (specialios paskirties pluoštai, 
atsparumas temperatūrai, trinčiai ir kt.). 

Šiuo metu bendrovė gamina apie 20 
rūšių šepečių. Atsiradus valymo paslaugų 
firmoms, pradėtos teikti ir plovimo maši-
nų šepečių atnaujinimo paslaugos. 

Be buitinių, UAB „Zeraida“ gamina 
vielinius, kurie skirti maisto pramonei, 
laboratorinių indų plovimui, valymo pas-
laugas teikiančioms bendrovėms, taip pat 
techninius, kurie skirti tekstilės pramonei, 
žemės ūkiui, ir kitus šepečius. 

Viešoji įstaiga ,,Debesota“ įregistruo-
ta 2000 m. Tai pelno nesiekianti organiza-
cija, užsiimanti sporto, mokymo ir klubų 
veikla. Ji organizuoja Prienuose didelį su-
sidomėjimą tarp rajono gyventojų sulau-
kusius Pažaislio muzikos festivalio kon-
certus, vaikų sklandymo stovyklas, jau-
nimo techninio orientavimo užsiėmimus, 
užsiima sklandymo sporto populiarinimu.

Prienų rajone plėtojama unikali ak-
tyvi pramoga – aviaturizmas. Šias pas-
laugas rajone siūlo Pociūnų aerodromas, 
kuriame įsikūrę Kauno parašiutininkų 
sporto klubas ir Kauno apskrities aviaci-
jos sporto klubas.

Pociūnų aerodromui, aviacijos sporto 
klubui ir VšĮ ,,Debesota“ vadovauja Vy-
tautas Sabeckis. Visos šios veiklos labai 
susietos. VšĮ ,,Debesota“ ir buvo įkurta 
tam, kad sklandytojai turėtų kur pavalgy-
ti, apsistoti.

Parengė Audronė Jankuvienė

UAB „ZeRAiDA“

VšĮ ,,DeBeSotA“

Rezervuojame vietas Naujųjų metų sutikimui „Via Baltica“ restorane 
ir Raudondvario oranžerijoje.

Programoje – Renata ir Deivis, operos solistai, „Old City Band“, didžėjaus programa.
Išsamiau: www.via-baltica.lt  (8 620) 36 666

www.raudondvariodvaromene.lt  (8 614) 12 000.

Kviečiame smagiai sutikti Naujuosius
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Audronė Jankuvienė

Lapkričio 25 d. Rūmų bendruomenės 
klubo tradicinių susitikimų maršrutas pa-
suko į Jonavą. Nariai turėjo išskirtinę gali-
mybę apsilankyti šalies pramonės gigante 
AB „Achema“. Tai didžiausia azotinių 
trąšų gamintoja Baltijos šalyse, šiais me-
tais skaičiuojanti 50-uosius veiklos metus. 

40 žmonių grupei buvo surengta eks-
kursija autobusu po didžiulę, 360 ha ben-
drovės teritoriją. Jos dydis prilygsta 440 
futbolo aikštėms, o geležinkelio bėgių 
ilgis lygus atstumui iki Kauno. 

Ekskursijos metu AB „Achema“ ge-
neralinis direktorius Ramūnas Miliaus-
kas pasakojo apie įmonės istoriją, plėtrą, 
gamybos procesus, bendrovės socialinę 
atsakomybę. Fizikinės chemijos magistro 
laipsnį turintis R. Miliauskas, skaičiuo-
jantis 13 metų darbo patirtį įmonėje, prie 
bendrovės vairo stojo 2013 m. spalį.

„Achema“ daugiau nei 80 proc. pro-
dukcijos eksportuoja į Vakarų ir Vidurio 

Rūmų bendruomenės klubo 
susitikimas „Achemoje“

Europos šalis, Skandinaviją ir yra viena 
didžiausių Lietuvos eksportuotojų. Likusi 
dalis atitenka Lietuvos ir Baltijos šalių že-
mės ūkiui, kur bendrovės gaminiai užima 
didžiausią trąšų rinkos dalį. Iš viso ben-
drovė gamina daugiau kaip 40 pavadini-
mų produkciją. 80 proc. žaliavų sudaro 
gamtinės dujos, kurių kainos pokyčiai la-
biausiai lemia produkcijos kainą ir konku-
rencingumą. „Achemos“ konkurencinis 
pranašumas – patikimumas ir kokybiniai 
rodikliai.

Šiemet AB „Achema“ atidaryti 2 nauji 
agregatai, į kuriuos investuota per 30 mln. 
eurų. Tai vienintelis šalyje oro skaidymo 
blokas, gaminantis dujinį švarų azotą, du-
jinį technologinį deguonį, skystą argoną, 
azotą ir deguonį. Taip pat moderniausios 
technologijos leis gaminti ir daugeliui 
sveikatos priežiūros įstaigų itin svarbių 
produktų – medicininį deguonį, azoto su-
boksidą, medicininį azotą, medicininę an-
gliarūgštę, medicininį sintetinį orą. 

Azoto rūgšties cechas – antrasis svar-

bus naujas technologinis objektas, šiemet 
atidarytas „Achemoje” ir didžiausias pa-
gal savo investicijų dydį. Iš azoto rūgšties 
bendrovėje gaminamos amonio salietros 
(AN), kalcio amonio salietros (KAN) ir 
karbamido amonio salietros vandens tir-
palas (KAS) trąšos.

Šiuo metu bendrovėje dirba apie 1430 
žmonių, o vidutinis atlyginimas sudaro 
1187 eurų (4097 litai)  ir viršija Lietuvos 
atlyginimų vidurkį. 67 proc. bendrovės 
personalo sudaro darbininkai, 27 proc. – 
specialistai ir 6 proc. – vadovai. 37 proc. 
darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. Dar-
buotojų amžiaus vidurkis – 45 metai. 

AB „Achema“ apyvarta siekia apie 

512 mln. eurų, o metinė trąšų gamyba – 
daugiau kaip 2 mln. tonų.

„Achemoje“ itin svetingai buvo su-
tikti visi bendruomenės nariai, tarp kurių 
pasveikinti ir naujokai. 

Rūmų nariais tapo  buhalterinių pas-
laugų UAB „Docinta“, finansines konsul-
tacijas, motyvacinius darbuotojų planus ir 
kt. siūlanti UAB „Mano konsultantas“, vi-
sas pastatų ir teritorijų valymo paslaugas 
teikianti UAB „Arsta“, reklamos agentūra 
UAB „Renesa“, vienintelė Lietuvoje pra-
moninių šepečių gamintoja UAB „Ze-
raida“, biuro technika prekiaujanti UAB 
„Copyprint“, statybinių sausųjų mišinių 
gamintoja UAB „Sakret LT“.

Mados namai „Sirena“ savo veiklos 
dvidešimtmetį paminėjo nauja rankinių ir 
aksesuarų kolekcija, kurią sukūrė kartu su 
viena garsiausių Lietuvos modeliu Edita 
Vilkevičiūte.

„Edita mums tarsi kūrybiniai sparnai. 
Jos pasirinkimas yra didžiausias mūsų 
meistrystės įvertinimas, pripažinimas ir 
simbolinis 20 „Sirenos“ gyvavimo bei 
kūrybos metų įprasminimas. Profesio-
nalių odos meistrų patirtis leido mums 
įgyvendinti naujus dizaino sprendimus. 
Bendradarbiavimas buvo kupinas puikių 
emocijų, o Edita, kaip jauna kūrėja, mus 
maloniai nustebino atidumu, didžiuliu 
dėmesiu detalėms, technologijoms. Man 
ji yra pavyzdys, kaip galima kurti ir įgy-
vendinti savo idėjas, nepaisant jokių au-
toritetų ar išankstinių nuostatų“, – bendro 
darbo patirtimi dalijosi „Sirena“ vadovė 
Irena Serapinienė.

Ne vienerius metus Edita Vilkevičiūtė 
Irenai Serapinienei yra stiprios, veiklios, 

„Sirenos“ meistrystę įvertino 
pasaulinio garso modelis

Edita Vilkevičiūtė ir Irena Serapinienė

vertinančios laisvę pasirinkti moters ide-
alas – joje dera išorinis ir vidinis grožis, 
profesionalus požiūris į darbą ir pasieki-
mai kartu su paprastumu, smalsumu  ir 
preciziškumu.

Pirmąją Editos Vilkevičiūtės ir „Sirena“ 
kolekciją sudarantys 9 daiktai simbolizuoja 
pilnatvę, baigtinį, uždarą ratą. Jie sujungia 
ir tenkina visus šiuolaikiškos, drąsios, pa-
sitikinčios savimi, vertinančios kokybišką 

funkcionalumą moters poreikius. Patogiai 
keliauti, atostogauti, pramogauti, aktyviai 
leisti laiką mieste po darbo ar gamtoje. 
Rankinės, krepšiai, kuprinės, delninės, kos-
metinės, užrašų knygelės ir diržai sukurti 
tik iš tvirtos natūralios odos ir rankomis 
nukaldintų nerūdijančio plieno žiedų bei 
sagčių. Dominuoja natūralios ruda, juoda, 
balta spalvos ir prigesinta purpurinė. 

RŽ inf.

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir AB „Achema“ ge-
neralinis direktorius Ramūnas Miliauskas keičiasi dovanomis

Klubo narius pasitiko  generalinis direktorius Ramūnas Mi-
liauskas (dešinėje) ir gamybos direktorius Vilius Stankevičius

Didžiulė verslininkų grupė turėjo išskirtinę galimybę susipažinti su 50 metų veikiančio pramonės giganto istorija

Pasveikinti nauji bendruomenės nariai

Pristatymo akimirka
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Lapkričio 20 d.Aleksandro Stulginskio universitete atidarytas Komunikavimo ir 
technologijų perdavimo centras, laboratorijų ir verslo inkubatorius. Jame prioritetas 
teikiamas agro biotechnologijoms, maisto, energetikos, miškininkystės moksliniams 
tyrimams ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercializavimui. 

Į „Nemuno“ slėniui priklausantį objektą investuota 2,3 mln. Eur. Šiame slėnyje iš 
viso įrengti 8 atviros prieigos mokslinių tyrimų centrai, investuota apie 40 mln. Eur.

Naujajame centre bus remiamas inovacijoms imlių įmonių inkubavimas, patenta-
vimas, vykdomi rinkotyros ir rinkodaros vykdomieji tyrimai, atliekami agroinovacijų 
ekonominiai įvertinimai, konsultuojama dėl rizikų žemės ūkyje valdymo ar virtualių 
produktų kūrimo žemės ūkio verslo, mokslo, studijų srityse.

Įrengtos 2 technologinės laboratorijos. Iš viso čia veiks 10 tokių laboratorijų, veiklą 
pradės 20 įmonių.

Kaip teigia ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas, norinčių patekti į verslo 
inkubatorių įmonių prašymų laukiama iki lapkričio 23 d., tuomet bus svarstomos pa-
raiškos ir sprendžiama, kurios labiausiai atitinka inovatyvių agroverslo įmonių statusą.

Minimali patalpų nuomos kaina yra 2,90 Eur/kv. m. Įmonės turės susimokėti už 
komunalines paslaugas.

RŽ inf.

ASU atidarytas laboratorijų ir 
verslo inkubatorius 

Audronė Jankuvienė

Gruodžio 1 d. Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmuose įvyko apskritojo 
stalo diskusija „Ar profesinis mokymas 
tenkina verslo poreikius?“ Nors darb-
daviai aktyviai dalyvauja švietimo pro-
cesuose (dalininkai profesinio mokymo 
įstaigose, priima mokinius į praktiką ir 
juos įdarbina, organizuoja ir dalyvauja 
asmens įgytų kompetencijų vertinimuose, 
inicijuoja ir dalyvauja rengiant profesijų 
standartus, kuriant ir atnaujinant mokymo 
programas, teikia rėmimo paslaugas), tarp 
pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje tebėra 
reikšmingų neatitikčių.

Lietuvoje tik apie 28 proc. asmenų 
mokosi amato, o ES šis vidurkis yra apie 
50 proc. Šiuo metu maždaug 60 proc. lie-
tuvių dirba srityse, kur reikalingas profe-
sinis išsilavinimas, o tai rodo, kad darbo 
rinkai reikalingi ne vien žmonės, turintys 
aukštąjį išsilavinimą. 

Kaip paskatinti pokyčius ir bendrus 
veiksmus? Apie tai buvo kalbama versli-
ninkų, profesinio mokymo įstaigų vado-
vų ir Švietimo ir mokslo ministerijos bei 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovų kelias valandas trukusioje disku-
sijoje.

Profesinio mokymo valdymas, ren-
giamų profesijų dubliavimas, tinklo op-
timizavimas nederinant su socialiniais 
partneriais, profesinio orientavimo kaip 
sistemos nebuvimas, aukštojo ir profesinio 
mokymo santykis nūdienos aplinkoje – tai 
klausimai, kuriuos diskusijai diktavo rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis ir gene-
ralinis direktorius Vytautas Šileikis. 

Sėkmingai įsidarbina
ŠMM Profesinio mokymo skyriaus 

vedėjas Mečislovas Griškevičius pabrė-
žė, kad nepaisant demografinės krizės, 
priėmimas į profesines mokyklas didėjo 
ir šiemet, o jas 2014 m. baigusieji moks-
leiviai sėkmingai įsitvirtino darbo rinkoje. 
60 proc. įsidarbino arba įkūrė savo verslą, 
14 proc. tęsia mokslą, 13 proc. išvažiavo 
į užsienį, 4 proc. augina vaikus, apie 9 
proc. duomenų nėra. Stiprinant praktinius 
moksleivių įgūdžius, 60-70 proc. moky-
mų laiko skiriama praktikai, iš jų 30 proc. 
turi būti vykdomi realioje darbo vietoje, 
pas darbdavius. Nauda moksleiviui – jis 
geriau pasirengia darbo rinkai, darbda-
viui – tai galimybė atsirinkti geriausius 
darbuotojus.

Lietuvoje veikia 73 profesinio moky-
mo įstaigos, atidaryti visi 42 sektorinio 
praktinio mokymo centrai, kurie apima 17 
ūkio sektorių. Pasirašyta 8 bendradarbia-
vimo sutartys su darbdavius vienijančio-
mis asociacijomis. Jau priimtos įstatymo 
pataisos, kurios užtikrins efektyvesnį šių 
centrų panaudojimą, numatoma skatinti 
darbdavius diegti pameistrystę paden-
giant tam tikrus kaštus. „Sieksime apvers-
ti santykio tarp besirenkančiųjų aukštąjį 
ir profesinį išsilavinimą piramidę, kad 
2020 m. jau 80 proc. jaunuolių mokytų-
si profesinėse mokymo įstaigose“, – sakė 
M. Griškevičius, pabrėžęs, kad profesinio 
orientavimo srityje yra didžiulė spraga.

Profesinis mokymas ir verslo 
poreikiai: laidymasis strėlėmis 
niekur nenuves

Nėra ūkio raidos ilgalaikių prognozių
Apie kvalifikuotos darbo jėgos pro-

blemą Lietuvos darbo rinkoje diskusijoje 
kalbėjo Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos Darbo departamento vyriausia-
sis patarėjas Ramūnas Darulis. Nors ben-
drieji statistikos rodikliai gerėja (nedarbas 
mažėja, užimtumas didėja), pasiūlos ir 
paklausos darbo rinkoje disbalansas yra 
struktūrinė problema. Pernai 45 tūkstan-
čiai laisvų darbo vietų liko neužimtos. Tai 
rodo, kad darbo neturinčių žmonių kvalifi-
kacija neatitinka rinkos poreikių, tai stab-
do verslo plėtrą, biudžeto pajamų augimą. 

„Struktūrinis nedarbas yra kompleksi-
nė problema, ir jos sprendimas priklauso 
ne vien nuo Švietimo ir mokslo ministe-
rijos. Deja, Lietuvoje neprognozuojama 
vidutinės trukmės ūkio raida, nėra numa-
toma, kaip plėtosis ar depresuos ūkio sek-
toriai, kis darbo vietų struktūra. Neturime 
vieningo metodinio profesinio orientavi-
mo centro“, – kalbėjo R. Darulis. Jis para-
gino verslą būti ne tik pagalbininku, bet ir 
lokomotyvu, stumiančiu pokyčius pirmyn. 

Populiariausios profesijos Kauno 
regione

„Vieta gyvenime – tai ne profesija. Tai 
kur kas daugiau. Profesiją paprastai turi visi 
žmonės, o vietą gyvenime randa ne visi“, – 
I. Gofo žodžius diskusijoje citavo Kauno 
krašto profesinių mokymo įstaigų direkto-
rių asociacijos  pirmininkas Alvydas Pranas 
Grevas. 

Jis viliasi, kad 2014-2020 m. laikotar-
piu bus realiai plečiamos galimybės atlikti 
praktinio mokymo dalį aukšto technologi-
nio lygio sektoriniuose praktinio mokymo 
centruose, bus investuojama į bendrabu-
čius, planuojamas įmonių darbuotojų, ku-
rie vykdys mokinių praktinį mokymą arba 
mokys pameistrystės mokymo forma, 
mokymas.  Daug vilčių siejama su rengia-
ma mokinių mobilumo Lietuvoje progra-
ma, sudarančia galimybę mokiniams pa-
simokyti kitoje mokymo įstaigoje pagal tą 
pačią mokymo programą, su paskatomis 
darbdaviams diegti pameistrystę.

Populiariausios profesijos Kauno regio-
ne, A. Grevo teigimu, yra šios: multimedijos 
paslaugų teikėjo; virėjo; dailiųjų tekstilės 
dirbinių gamintojo; mūrininko betonuotojo; 
soc. slaugytoto; pastatų šiltintojo; elektro-
mechaniko; konditerio; padavėjo barmeno; 
automobilių elektromechaniko; masažuoto-
jo; higieninės kosmetikos paslaugų teikėjo; 
paramediko; tarptautinių pervežimų vai-
ruotojo; automechaniko suvirintojo; mėsos 
perdirbėjo; pramonės įrengimų mechaniko; 
apdailininko; logistikos ekspeditoriaus; 
viešbučių darbuotojo; orlaivių mechaniko; 
automobilių kėbulų remontininko; progra-
muotojo; apskaitininko ir kasininko ir kt. 

A. Grevas taip pat pateikė apibendrin-
tus moksleivių atsiliepimus apie darbda-
vius. Moksleiviai nurodo, kad dauguma 
darbdavių neįdarbina pagal įgytą kvalifika-
ciją; darbdaviai nepasitiki mokinių gebėji-
mais; mokiniai jaučiasi nereikalingi; dar iki 
atėjimo mokytis į profesines mokymo įstai-
gas mokiniai nėra susipažinę su gamybos 
ir verslo įmonėmis (praktine veikla); darb-
daviai suinteresuoti gauti praktikantus kaip 

nemokamą darbo jėgą; praktikantai susidu-
ria su bendravimo problema; mokiniai ne-
skatinami materialiai ir moraliai; darbdaviai 
siūlo dirbti praktikantams nekvalifikuotą 
darbą; darbdaviai nesuteikia gyvenamojo 
ploto (tai sudaro 30 % atlyginimo); pagei-
daujamas atlyginimas 400 – 550 eurų ir kt.

Diskusijos dalyviai dalijosi savo 
įžvalgomis, kaip skatinti pokyčius profe-
sinio mokymo srityje, kas trukdo bendra-
darbiauti ir kt. 

„Pakeiskime raginimus iš trečiojo 
asmens į pirmąjį – ką aš padariau, ką aš 
galiu nuveikti, ir jau bus rezultatas“, – įsi-
tikinęs Kauno mechanikos mokyklos di-
rektorius dr. Paulius Čepas.

Kauno kolegijos direktorius dr. Min-
daugas Misiūnas pasiūlė vietoj laidymo-
si strėlėmis, kuriuo nieko nepasieksime, 
susiskaldymo konstruktyviai bendradar-
biauti, nes nei verslas, nei profesinis mo-
kymas vienas be kito neišgyvens. 

Diskusijoje dalyvavo daugiau kaip 30 verslo, mokymo ir valdžios institucijų atstovų
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Lietuvos įmonės tęsia sėkmingo da-
lyvavimo „Elmia Subcontractor“ verslo 
kontaktų renginyje tradicijas.

Jončiopingo mieste, Švedijoje, lap-
kričio 11-13 d. jau 40 metus iš eilės buvo 
organizuojama automobilių ir gamybos 
pramonės įmonėms skirta paroda „Elmia 
Subcontractor“. Ši paroda yra didžiausia 
subkontraktoriams skirta paroda Šiaurės 
Europoje. Parodos metu įmonės ne tik turi 
galimybę pristatyti savo produkciją daly-
viams iš viso pasaulio, bet ir susipažinti su 
naujausiomis rinkos tendencijomis parodos 
metu organizuojamose konferencijose, su-
sirasti verslo partnerius „Elmia Subcontrac-
tor Connect“ verslo kontaktų renginio metu. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose veikiantis Enterprise Europe 
Network kartu su partneriais jau penktus 
metus iš eilės padėjo Lietuvos įmonėms 
pasiruošti ir vėliau dalyvauti „Elmia 

Lietuviai aktyviai dalyvavo 
„Elmia Subcontractor“ verslo 
kontaktų renginyje

Subcontractor Connect“ verslo kontaktų 
renginyje. 

Šiais metais verslo kontaktų renginy-
je dalyvavo 150 įmonių iš daugiau nei 20 
šalių, joms buvo surengta daugiau nei 500 
verslo susitikimų.  Iš viso renginyje užsire-
gistravo 10 Lietuvos įmonių, kurios per dvi 
verslo susitikimams skirtas dienas dalyvavo 
37 susitikimuose su 27 užsienio įmonėmis. 

Tradiciškai aktyviausiai Lietuvai kon-
taktų renginyje atstovavo metalo apdirbi-
mo sektorius. Atlikus pirminę apklausą, 
galima daryti išvadą, kad dalyvavimas šių 
metų renginyje bus itin efektyvus, nes visi 
dalyviai džiaugėsi susitikimais ir puose-
lėja viltis sudaryti kontraktus su užsienio 
partneriais.

„Elmia Subcontractor“ paroda ir šalia 
jos organizuojamas verslo kontaktų rengi-
nys kiekvienais metais pritraukia vis dau-
giau stambių užsakovų, tuo pačiu ir dau-

Vera Mileikienė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros 

skyriaus vadovė, klubo koordinatorė 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų Kauno finansininkų klubas, plėto-
damas tarptautinę partnerystę ir bendra-
darbiavimą, lapkričio 25-29 d. surengė 
profesinę kelionę į Londono Sitį. 

Londono Sitis (City of London) – is-
torinis Londono centras, vienas didžiausių 
komercinių bei finansinių centrų pasaulyje. 
Jame veikia daugybės finansų ir teisės pas-
laugas teikiančių įmonių biurai. Londono 
Sityje būstines turi Londono birža, Angli-
jos bankas, daugiau kaip 500 kitų bankų, 
draudimo įmonių ir investicinių fondų. Si-
tyje atliekamų sandorių bei operacijų vertė 
yra nuosekliai didesnė nei Niujorko (JAV) 
finansinio sektoriaus apyvarta. Londonui 
taip pat tenka ir 41 proc. Europos Sąjungos 
finansų sektoriaus paslaugų.

Kauno finansininkų klubo profesinės 
kelionės tikslas – susipažinti su didžiau-
siais pasaulyje finansiniais centrais, įgyti 
žinių ir patirties iš jų teikiamų paslaugų, 

Kauno finansininkų klubo nariai 
sėmėsi patirties Londono Sityje

kelti savo profesinę kvalifikaciją, susitikti 
su veikiančiu London Sičio lietuvių klubu 
ir pasidalinti tiek profesine, tiek klubinės 
veiklos patirtimi. Permainingame verslo 
pasaulyje pokyčiai vyksta ypatingai spar-
čiai, todėl finansų specialistui aktualu su-
sipažinti su moderniomis finansų ir eko-
nomikos teorijomis, taikyti inovatyvius 
finansinius instrumentus, gebėti priimti 
kompleksinius finansinius sprendimus.

Profesinėje kelionėje dalyvavo verslo 
bei akademinės bendruomenės atstovai:  
klubo pirmininkė Vaida Butkuvienė – fi-
nansinių paslaugų įmonės UAB „Auri-
ta“ direktorė, Nijolė Jurkonienė – UAB 
„Omniteksas“ finansų direktorė, Jurgita 
Gulbinienė – UAB „Eoltas“ finansų de-
partamento vadovė, Kristina Gesevičie-
nė – UAB „Autotoja“ finansų ir apskaitos 
departamento vadovė, Roma Noreikie-
nė – AB DNB banko Vidurio regiono 
mažmeninės bankininkystės vadovė, prof. 
dr. Astrida Miceikienė – ASU Ekonomi-
kos ir vadybos fakulteto dekanė, dr. Auš-
rinė Lakštutienė – KTU Ekonomikos ir 
verslo fakulteto docentė, Danutė Binkie-

giau subkontraktorių, todėl kiekvienais 
metais dalyvių skaičius auga, susitikimų 
kokybė gerėja, todėl didėja ir pasitenki-
nimas. Visos šios priežastys lemia, kad 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū-
mai ir kitais metais planuoja prisidėti prie 
„Elmia Subcontractor Connect“ verslo 
kontaktų renginio organizavimo.  

Lietuvos įmonė „LITTEC“ pardavimų 
vadybininkas Žydrūnas Matusevičius šių 

metų verslo kontaktų renginyje dalyvavo 
pirmą kartą. Jo atsiliepimas: „Įspūdžiai 
yra pakankamai geri, o renginį įvertinčiau 
kaip pasisekusį. Nors dalyvavome pirmą 
kartą, tačiau kontaktų renginio metu pavy-
ko rasti gerų kontaktų, gana stipriai prasi-
plėtė įmonės žinomumas. Tikrai rekomen-
duočiau ir kitoms įmonėms pasinaudoti 
proga dalyvauti kontaktų mugėse“.

RŽ inf.

nė – Kauno kolegijos Vadybos ir ekono-
mikos fakulteto lektorė, Rima Povilaus-
kienė – UAB „Kavera“ vyr. finansininkė, 
Povilas Jauniškis – UAB „Acme“ finansų 
direktorius, Vera Mileikienė – Kauno PPA 
rūmų Verslo plėtros skyriaus vadovė, klu-
bo koordinatorė. 

Profesinėje kelionėje aplankytos fi-
nansų valdymo kompanijos, investicinės 
bendrovės, galingiausi pasaulio bankai, 
teisinių paslaugų, nekilnojamojo turto 
vystymo bendrovės. Vyko susitikimai su 
lietuviais, dirbančiais HSBC banke, vers-
lo konsultacijų ir audito bendrovėje „De-
loitte“ (DTTL), investavimo kompanijoje 
„Towers Watson”, investiciniame  ban-
ke „Morgan Stanley”, teisinių paslaugų 
kompanijoje „K&L Gates LLP”,  nekilno-
jamojo turto vystymo bendrovėje „Inspi-

red Asset Managemnent“, banke „Bank of 
Ireland UK“. 

Dalykiniuose susitikimuose disku-
tuota apie įmonių finansus ir vertinimus, 
bankininkystę ir investicinius fondus, ES 
reguliavimo teisę, nekilnojamojo turto 
finansus, investicinę ir mažmeninę ban-
kininkystę.

Londono Sičio klubo nariai, dirbantys 
lankytose kompanijose, supažindino su 
veikiančių finansų rinkų specifika, darbo 
sistemomis. Kauno finansininkų klubas tu-
rėjo unikalią galimybę susipažinti su nau-
jausiais pažangiais finansų ir ekonomikos 
valdymo instrumentais, palyginti su vei-
kiančia finansų sistema Lietuvos įmonėse. 

Ateityje numatoma plėtoti ryšius su 
Londono Sičio lietuvių klubu tiek orga-
nizacinės, tiek profesinės veiklos srityje. 

„Inspired ASSet Management“ su jos darbuotoju Ugniumi Ramanausku

Kompanijoje „Deloitte“ su jos darbuotoju Domu Šilenskiu

Londono Sičio lietuvių klube

Dešimtis Lietuvos įmonių dalyvavo 37 susitikimuose
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BRPL20141202003 Lenkijos bendrovė užsiima lauko baldų platinimu. Norėtų padidinti savo pro-
duktų asortimentą, todėl ieško suoliukų, lauko vazonų, apsauginių grotelių 
medžiams, stulpelių, eismo atitvarų, dviračių stovų, automobilių parkavimo 
spynų ir pan. gamintojų. Siūlo platintojo paslaugas.

BRSE20151125001 Švedijos įmonė ieško ekologiškų tekstilės audinių gamintojų ar tiekėjų. Pri-
valumas, jei įmonė galėtų kartu pasiūlyti spausdinimą ant tekstilės bei turėtų 
OEKO-TEX ar GOTS sertifikatus. 

BRPL20141204001 Lenkijos platintojas ieško įvairių tipų atliekų talpyklų (stacionarių šiukšliadė-
žių, antrinių žaliavų konteinerių, komunalinių atliekų konteinerių, namuose 
ir biure naudojimų konteinerių, indų probleminėms atliekoms laikyti) gamin-
tojų. Siūlo platintojo paslaugas.

BRSE20151113001 Švedijos įmonė, lyderiaujanti vėdinimo pramonės srityje, ieško priešgaisrinių 
sklendžių EI120 ir E60 gamintojų. Produktai turi būti pagaminti pagal EN 
15650 reikalavimus.

BRSE20151120001 Švedijos įmonė kuria, gamina ir parduoda aukštos kokybės vaikiškus rūbus. 
Ieško drabužių 0–9 metų vaikams (kelnių, pėdkelnių, marškinėlių, megzti-
nių, suknelių, kepurių ir kt.) gamintojo arba subrangovo. Pageidautina, kad 
bendrovė galėtų pasiūlyti pilną sprendimų spektrą, įskaitant apsirūpinimą ati-
tinkamais audiniais, spaudą ant tekstilės, sukirpimą, siuvimą pagal pateiktas 
instrukcijas. Bendrovė turėtų turėti OEKO-TEX arba GOTS sertifikatus. 

BRDE20150504001 Vokietijos bendrovė projektuoja ir integruoja šiuolaikinių automatinių siste-
mų sprendimus, ieško gamybos partnerio pagal pateiktus brėžinius įmonių 
metalo apdirbimo srityje. Potencialūs partneriai turėtų aktyviai dirbti mecha-
ninio apdorojimo, tekinimo, frezavimo, suvirinimo srityse.

BRES20140513001 Ispanijos bendrovė specializuojasi kūdikių patalų, patalynės ir kūdikių baldų 
gamyboje. Siūlo platinimo paslaugas, pvz.,vežimėlių, lovelių, lopšių ir pan., 
gamintojams.

BRPL20140522001 Lenkijos įmonė specializuojasi spynų, vyrių ir kitų metalo gaminių, skirtų 
elektros, telekomunikacijų ir baldų pramonei, gamybos srityje. Siūlo panašių 
produktų platinimo paslaugas.

BRHR20150614001 Kroatijos didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonė užsiima sanitarinės 
įrangos, keraminių plytelių platinimu. Ieško šių produktų gamintojų arba tie-
kėjų, siūlo atstovo Kroatijos rinkoje paslaugas.

BRPL20141105001 Lenkų įmonė gamina nepertraukiamo maitinimo įrangą, nuotolinio stebėjimo 
ir priežiūros sistemas. Bendrovė ieško partnerių, kurie būtų suinteresuoti teik-
ti jiems reikalingas gamybai medžiagas: pvz., kabelius, jungiklius, jutiklius, 
jungtis ir t.t.

BRAT20151102001 Austrijos bendrovė užsiima prabangos prekių (pvz., maisto, aksesuarų na-
mams ir pan.) platinimu. Siūlo savo paslaugas vietos rinkoje.

BRBG20151020001 Bulgarijos įmonė, užsiimanti vitaminais ir mikroelementais praturtintų pre-
miksų, mineralinių mišinių ir biokoncentratų gamyba, ieško vitaminų, mine-
ralų ir pašarų ingredientų gamintojų, domisi gamybos ar platinimo paslaugų 
susitarimo pasirašymu.

BRPL20131023001 Lenkijos bendrovė užsiima riešutų, sėklų ir džiovintų vaisių importu ir plati-
nimu, ieško šių produktų tiekėjų, siūlo platintojo paslaugas.

BRUK20150925001 Jungtinės Karalystės įmonė, užsiimanti medinių gaminių sodui platinimu, 
ieško šios srities produktų gamintojų. Domina dekoratyvinės tvoros, pavėsi-
nės, sienų apvadai, lauko baldai ir pan.

BRDE20151026001 Vokietijos mažų vėjo jėgainių gamintoja ieško sparnų jėgainėms (iš stiklo 
pluoštu armuoto plastiko ar iš inovacinių naujų medžiagų) gamintojų/tiekėjų.

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

Apie 50 Kauno rajono verslininkų 
dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų, Enterprise Europe Network  
Lietuva ir rajono turizmo ir verslo centro 
organizuotame renginyje, kuriame buvo 
pristatytos ES investicijų galimybės 
verslui 2014-2020 m. laikotarpiu. Susi-
tikimas, surengtas pagal rūmų ir rajono 
bendradarbiavimo sutartį, vyko lapkričio 
19 d. viešbutyje „Via Baltica“. 

2014 – 2020 m. laikotarpio ES inves-
ticijas verslui, Lietuvos verslo paramos 
administruojamas priemones, šiuo metu 
galiojančius kvietimus pristatė LVPA vy-
resnysis informavimo specialistas Deivi-
das Petrulevičius. 

Iš ES struktūrinių ir investicinių 
fondų prasidėjusiu laikotarpiu Lietuvai 
skiriama 7,89 mlrd. eurų. Didžiausia  
suma – 531,5 mln. Eur numatoma smul-
kiojo ir vidutinio verslo konkurencingu-
mui didinti, 326,1 mln. Eur – mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinei plėtrai bei ino-
vacijoms, žmogiškųjų išteklių konkuren-
cingumui skatinti – 106,9 mln. Eur ir kt.

Enterprise Europe Network Lietuva 
projekto vadovas Kauno PPA rūmuose 
Aivaras Knieža papasakojo apie tinklo 
teikiamas galimybes didinti įmonių kon-
kurencingumą ir skatinti plėtrą užsieny-
je. Tai seminarai, konsultacijos, informa-
cija apie tikslines rinkas, verslo misijos, 
dalyvavimas parodose ir kontaktų rengi-

eS investicijos verslui
niuose, taip pat verslo plėtra pasinaudo-
jant duomenų bazėmis, kuriose skelbia-
mi verslo pasiūlymai ir ieškoma partne-
rių per tinklo atstovus 63 valstybėse.

Paramos verslui galimybes kaimo 
vietovėse rajono verslininkams pristatė 
Nacionalinės mokėjimų agentūros Pir-
mojo projektų vertinimo ir administravi-
mo skyriaus vedėjas Eivydas Kaziliūnas.

RŽ inf.

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

Parengti mokymai chemijos 
sektoriaus įmonių darbuotojams

Ingrida Braziūnienė, 
Kauno PPA rūmų Tarptautinių 
ryšių skyriaus vadybininkė, 
projekto vadovė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai, vykdydami chemijos sektoriui skir-
tą projektą „Chemical Movetech – Mobili-
zing Opportunities in Vocational Education 
with Innovative Technologies”, Project 
No: 2013-1-TR1-LEO05-47543”, pakvie-
tė chemijos sektoriuje dirbančias įmones į 
mokymus išbandyti naują sukurtą elektro-
ninę mokymų platformą bei pakelti savo 
darbuotojų kompetenciją. Buvo parengti 
mokymai įmonėms, dirbančioms plastiko, 
dažų, muilo bei farmacijos sektoriuose. 

Chemijos įmonių atstovai turėjo gali-
mybę įgyti žinių žaliavų, gamybos proce-
so, pakavimo, atliekų tvarkymo, darbuo-
tojų saugos ir sveikatos temomis.  

Elektroniniai mokymai bei visa su 
jais susijusi interaktyvi medžiaga (pri-
statymai, schemos, video) rengta bendra-
darbiaujant su projekto partneriais bei šių 
sričių specialistais Lenkijoje, Ispanijoje 
bei Turkijoje. Rengiant mokymus, ben-
drauta ir su gamybinėmis chemijos sek-
toriaus įmonėmis, mokslo institucijomis 
bei sektoriniais mokymo centrais visose 
partnerių šalyse. 

Plastiko, dažų, muilo bei farmaci-
jos sektoriuose dirbantys darbuotojai, 
užimantys kokybės vadovo, gamybos 
inžinieriaus, darbų saugos vadovo ar ope-
ratoriaus pareigas, turėjo galimybę jung-
tis prie kiekvienai pareigybei pritaikytų 
mokymų, kurie atitiko konkretų sektorių, 
darbuotojo kvalifikaciją bei darbo pobū-

dį. Mokymų metu buvo pristatomos che-
mijos sektoriaus naujovės, atitinkančios 
pasaulines tendencijas, buvo pristatoma 
užsienio šalių praktika. Pateikta metodinė 
medžiaga buvo išsami tiek savo turiniu, 
tiek vaizdinėmis iliustracijomis: nuotrau-
komis, brėžiniais, schemomis, video. Da-
lyviai turėjo galimybę įvertinti savo žinias 
ir pagal kiekvieną temą atlikti parengtus 
mini testus.

Šių mokymų metu besimokantys ne 
tik turėjo galimybę kelti kvalifikaciją, ta-
čiau, būdami savo srities ekspertais, išsa-
kė savo  nuomonę apie parengtų mokymų 
tinkamumą bei naudą besimokančiajam. 
Šios gerinimo rekomendacijos bus panau-
dotos paskutiniame projekto etape,  atlie-
kant mokymų tobulinimą.

Projektą finansuoja Europos Komisija 
pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo 
da Vinci naujovių perkėlimo programą. 
Publikuojama informacija atspinti tik auto-
riaus požiūrį, todėl Europos Komisija ne-
atsako už pateikiamos informacijos turinį.

Verslininkams pristatytos galimybės pasinaudoti ES parama, kuri sudarys 7,89 mlrd. eurų

Sveikinimo žodį tarė Kauno PPA rūmų Kauno rajono versli-
ninkų koordinatorius Vytas Čičelis
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Po nenutrūkstamų darbų ir 
kasdienybės rūpesčių kartą per metus 

visi sustojame bėgę... pagaliau nudirbti 
darbai primena... Kalėdos...

Akimirkai stabtelėję, grąžinkime savo artimiesiems 
per metus susikaupusią gerumo ir dėmesio skolą, 

pasimėgaukime ramybe ir šventinio stebuklo 
nuotaika. Tuomet vėl galėsime imtis naujų darbų, 

griauti neįveikiamas sienas ir statyti naujas. 
Naudingos partnerystės, ambicingų idėjų, energijos 

ir ryžto jas paverčiant tikrove! 
Jaukių Šv. Kalėdų, įsimintinų Naujųjų metų!

Aleksandro Stulginskio universiteto 
bendruomenės vardu – 

Rektorius Antanas Maziliauskas

kauno Prekybos, PramonĖs ir amatų rūmų žinios   |   nr. 600

Kiekvieni nauji 
metai atneša naujų  

tikslų, idėjų ir vilčių. 
Sveikiname Kauno PPA 

rūmų bendruomenę su Šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais 

metais. Tegul ateinantys metai 
Jums būna dosnūs sumanymų, 
kupini iššūkių, turtingi gerų 
darbų ir prasmingų siekių!

UAB „Sekasoft“

Begalybėje skonių atraskite 
savo Kalėdas su „Daumantų“ skonio meistrais.UAB „Daumantai LT“ direktorius Robertas Neimontas 

Nueinantys 
2015-ieji 

mūsų bendrovei ir visam 
Jonavos kraštui 
buvo paženklinti 

garbingo „Achemos“ 
50 metų jubiliejaus švente. 

Išskirtinę sukaktį stengėmės 
paminėti surengdami daug gražių 

švenčių miesto bendruomenei, 
įrengdami dviračių taką 

Jonavoje, skirdami paramą Jonavos 
ligoninei bei kultūros, sporto organizacijoms. 
Tačiau šie metai atnešė ir nemažai iššūkių, 

kurie pareikalavo susitelkimo ir sugebėjimo dirbti 
efektyviai, nepaisant dirbtinai sukuriamų kliūčių.

Sveikinu visus su ateinančiomis šventėmis 
ir tegul Jūsų darbus lydi energija, 

drąsūs sprendimai ir sėkmė visus ateinančius metus! 

AB „Achema“ generalinis direktorius 
Ramūnas Miliauskas

Kartais užtenka mažo 
žingsnelio reikiama kryptimi, 

kad padarytum didžiausią žingsnį 
savo gyvenime. Linkime, kad 

Naujieji metai Jums būtų nors ir 
mažų, bet reikšmingų žingsnelių 

metai tiek asmeniniame, tiek 
profesiniame kelyje. 

UAB „Profesiniai 
kontaktai“

Išmintis telydi Jūsų 
sprendimus, sėkmė – darbus, 

geranoriškumas – žmones, esančius 
šalia. Džiaugsmo, vilties ir gerų 

darbų Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga.

Būkite sveiki, tačiau susirgus ar 
įvykus traumai, suteiksime Jums 

patikimą pagalbą. 
Ortopedijos įmonės „Pirmas 

žingsnis“ vadovas 
Algimantas Astrauskas

Norime palinkėti 
verslo bendruomenei 

daugiau drąsių minčių, atviro 
požiūrio, inovatyvių sprendimų, 
globalaus mąstymo, pasitikėjimo 

vieni kitais, tikros draugystės 
ir bendro siekio dėl 

didesnių tikslų. 

„ADEO WEB“ 
komanda

Gerumo, kantrybės, 
išminties ir džiaugsmo, 
vilties, kuri neša sėkmę, 

ir svajonių, kurios pildosi 
ne tik per šventes, bet ir kasdien...

Su Šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais 

Jus sveikina

UAB „Serfas“

2016 metais 
linkime aiškių tikslų 

ir pasitenkinimo 
bei džiaugsmo juos 

įgyvendinant!

UAB „Kauno 
energetikos 
remontas“

Šv. Kalėdos ir 
Naujieji metai  – 

didžiausios, laukiamiausios 
ir džiaugsmingiausios šventės. 

Nuoširdžiai sveikinu Kauno 
PPA rūmų bendruomenę, 

kolegas, bičiulius šių didžiųjų 
švenčių proga! 

Puoselėkite savo šeimos 
santarvę, kurkite ūkio gerovę, 

būkite laimingi!

UAB „Sakret LT“ direktorius 
Aleksandras Toropčinas

UAB „BTT Group“ kolektyvas nuoširdžiai sveikina bendruomenės narius su artėjančiomis šventėmis. Teatsiveria durys sėkmingiems darbams, drąsioms idėjoms ir netikėtoms galimybėms!

Ateina laikas, 
kai jaukumo, gerumo 

ir didelių stebuklų kupinos 
Kalėdos tuoj tuoj pasibels į 

mūsų duris. 
Mes linkime Jums šiuo 

šventiniu laikotarpiu šilumos – 
visapusiškos, didelės... Tokios, 

kurią susikursite patys sau ir sukursite 
kitiems – savo gerais darbais, 

linkėjimais, šypsenom, 
apkabinimais, galbūt visai mažais 

dalykais... nelaukdami rytojaus, nesakydami 
„vėliau“, „kitą kartą“... netgi „tuoj“... nes 

esame „čia“ tik dabar, tik šį kartą... Kaip rašė Og 
Mandino, „šį pasaulį apkeliausiu, tačiau tik kartą. Tad 

bet kokį gėrį, kurį galiu padaryti, arba 
bet kokią malonę, kurią galiu parodyti bet kuriai 

žmogiškai būtybei, geriau padarysiu dabar. Geriau jau 
aš nedelsiu, nes šiuo keliu antrą kartą nepraeisiu.“

UAB „BDO auditas ir apskaita“ kolektyvas

Nuoširdžiai 
sveikiname visą rūmų 

bendruomenę su artėjančiomis šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 2016-aisiais metais!

Visiems linkime užbaigti anksčiau pradėtus 
darbus, su Naujaisiais metais atrasti 

kūrybinio polėkio pradėti naujus darbus, 
taip pat sėkmės Jums darbinėje ir 

asmeninėje veikloje, stiprios 
sveikatos ir, žinoma, 
džiugios nuotaikos!!!

UAB „Docinta” kolektyvas

Bėgant 
paskutiniosioms 

senųjų metų 
dienoms, 

Marijampolės 
kolegijos darbuotojų ir studentų vardu 

sveikinu Jus su Šv. Kalėdomis ir ateinančiais 
Naujaisiais metais. Lai Advento ramybės 
laikotarpis sutelkia Jūsų kolektyvą į vieną, 

darnią ir kupiną 
geranoriškumo šeimą. 

Linkiu, kad 2016-ji 
taptų Jūsų klestėjimo, 

naujų idėjų ir laimėjimų 
metais. 

Pagarbiai, dr. Vaidotas Viliūnas, 
Marijampolės kolegijos direktorius

Tegul šių Šv. Kalėdų 
laukimas būna laikas, 
kai esam geranoriški, 

kantrūs, išgirstame kitus, 
pasirūpiname tais, 

kuriems reikia pagalbos. 
Tik tada gražiausios metų 
šventės nepaskęs dovanų 

paieškų šurmuly, o pripildys 
širdis tyro džiaugsmo, papuoš 
veidus šypsena ir nuskaidrins 

mintis...
      Atverti širdis gerumui ir

          leisti jam gyventi mumyse        
visus kitus metus 

UAB „Mano konsultantas“ 
kolektyvas kviečia savo 

kolegas, partnerius, 
konkurentus.

Linkime visiems
sniegingų Šv. Kalėdų!
Išminties ir kantrybės, 
drąsos ir smalsumo,

Motyvacijos ir įkvėpimo, 
laisvės ir atleidimo, 

susimąstymo ir pasitikėjimo
Naujaisiais metais!

UAB 
„TUV UOLEKTIS“
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Tegu ateinantys 
2016 metai Jūsų 

gyvenime būna kupini 
ieškojimų ir atradimų džiaugsmo, 
nuskaidrinti bendradarbiavimo 
ir abipusio pasitikėjimo, turtingi 
prasmingų darbų ir reikšmingų 
pasiekimų. Tegu Jus lydi gera 

sveikata, asmeninė laimė ir sėkmė!
Su nuoširdžiausiais linkėjimais – 

Kauno maisto pramonės ir 
prekybos mokymo centro 

direktorius Alvydas Pranas Grevas

Nuoširdžiai 
sveikiname Kauno 

prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų 
bendruomenę, 

narius, kolegas bei visus miestiečius su 
Kristaus Gimimo švente ir artėjančiais 

Naujaisiais metais! Kiekvieni metai amžių 
tėkmėje turi savyje ir gėrio ir blogio. Tik 

žmonių gerumas daro 
laiką geresnį, o ištikimai 
praktikuojamas tikėjimas 
daro geresnius ir pačius

 žmones. 
Ramių, prasmingų ir 
nuotaikingų švenčių! 

Kolpingo kolegijos bendruomenės 
                                   vardu – 

                                             Lina Kalibataitė

Tik tie metai 
gražiausi mūsų gyvenime, 
kurie kupini ieškojimų ir 

atradimų 
džiaugsmo, 
nuskaidrinti 

  bendradarbiavimo ir abipusio 
pasitikėjimo, turtingi prasmingais 

darbais ir reikšmingais pasiekimais.
Tegul šventinė nuotaika, 

pripildžiusi širdis šviesos, 
džiaugsmo ir viltingo laukimo, 
neapleidžia Jūsų visus metus. 

Lai ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, 
optimizmas, energija ir gerovė. 

Tegul išaušę 2016-ieji metai bus naujų 
galimybių, tikslų ir sėkmingo bendradarbiavimo 

metai.
Su Šv. Kalėdom ir Naujaisias metais Jus sveikina 

UAB „Inlinen“ kolektyvas

Sambūrio 
ąžuoliečiai su dideliu 

malonumu priėmė rūmų 
bendruomenės kvietimą 

sodinti ąžuoliukus Kalniečių 
parke. Mums labai patiko 

renginio dvasia. Jame prisiminėme, 
kad lygiai prieš penkerius metus, 

2010 m. gegužę, sodinome savo pirmąjį 
ąžuolyną Šilininkų miške Šakių 

miškų urėdijoje. Kartu su mumis 
dalyvavo mūsų sambūrio garbės narys JE LR 

Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma.
Mes tikimės ateinančiais metais toliau sodinti 
ąžuolynus ir kviesti prisidėti Kauno prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų bendruomenės narius.
Visus sveikiname su ateinančiomis Šv. 

Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais!

VšĮ sambūris „Gerumo ąžuolas“

Kalėdų laukimas ragina 
mus trumpam nurimti ir apmąstyti 

nuveiktus darbus, tad  norime nuoširdžiai 
padėkoti visiems, kurie 2015-aisiais patikėjo 

mums savo, su darbų sauga susijusius, 
rūpesčius. Tikimės, jog kartu dirbsime 
ir ateinančiais metais. Mes savo ruožtu 
pasižadame dėti visas pastangas, kad 

paslaugos būtų atliekamos laiku ir kokybiškai. 
Linkime ir toliau tobulėti ir be perstojo 

rūpintis ne tik savo, bet ir darbuotojų gerove, 
užtikrinant saugias ir sveikas darbo sąlygas.

Gražių švenčių!

UAB „Sabelija“ kolektyvas

Brangūs kolegos,
Pabuskime iš naujo 
kasdienos šurmuly,

Jausmais 
užpildykime 

minutę paskutinę,
Atmindami kas darė mūs metus gražius,

Į užmarštį skandindami kas liūdino, kankino.
Šiltam Kalėdų šurmuly atraskim 

draugo šiltą žvilgsnį,
Priglauskim stipriai 
ir karštai, pajuskim 

mylimojo širdį…
Šiltų Kalėdų, meilės 

kasdienybėje,
Nuostabių atradimų 

Naujaisiais 2016 metais!

                                            UAB „Manfula“ 
                                               kolektyvas

Tegul šventinė nuotaika, 
pripildžius širdis šviesos, 

džiaugsmo ir viltingo laukimo, 
neapleidžia Jūsų visus metus. Lai 

ateinančiais metais Jus lydi puikios 
idėjos, energija ir gerovė. Tebus 
tai naujų galimybių ir sėkmingo 

bendradarbiavimo metai!

UAB „Finela“ direktorius 
Gediminas Griškus

     Šv. Kalėdų 
   ir atskubančių 
 Naujųjų metų proga linkime kūrybinių idėjų, 
optimizmo ir drąsių svajonių.Tegul kiekvienas 
nuoširdžiai atliktas darbas Jums neša džiaugsmą 
ir sėkmę. Jaukių ir linksmų švenčių! 
                Draudimo bendrovė „If“

Neblėstančioj 
tyloj sustingo girios, 

Apsupo žvaigždės 
Grįžulo Ratus, 

Ir lieknos pušys, eglės apšarmotos,
Palydi tolstančius senus metus.

Geros metų pradžios, naujos 
energijos, tikrų atradimų, drąsių 

idėjų, svarbių laimėjimų ir 
atvirumo viskam, kas nauja!

Linksmų Šv. Kalėdų ir 
sėkmingų 2016-ųjų!

VšĮ „Šeimos sveikatos 
sprendimai“

Sveikiname visą 
Kauno prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų 
bendruomenę, narius ir kolegas artėjančių 

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.
Linkime Jums visokeriopos sėkmės Jūsų 

versle, darnos ir santarvės Jūsų kolektyvuose, 
laimės ir ramybės Jūsų šeimose!

Tegul 2016-ieji Jums bus 
išsipildžiusių planų, prasmingų 

darbų ir tiesaus kelio į sėkmę metai!

AB DNB banko
Vidurio regionasTegul šventinė 

nuotaika uždega
Jūsų širdis džiaugsmu ir 

pasitikėjimu.
Tegul ateinančiais metais

Jus lydi puikios idėjos,
Neblėstanti energija, ryžtas

Ir prasmingi darbai.
Gražių artėjančių švenčių ir 

sėkmingų Naujųjų metų!

 UAB „Akvatera”

Šventos Kalėdos 
stebuklų metas, 

Naujieji metai tarsi 
naujas virsmas.

Gyvenkime tikėdami tuo, ką 
darome, ir sėkmė, džiaugsmas 
bei darna bus mūsų gyvenimo 

palydovai.
Asta ir Giedrius Bučai, 

„Interjero erdvė“

Leiskite Jus nuoširdžiai 
pasveikinti su artėjančiomis 

Šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais 2016 metais! 

Baigiant dar vienus 
verslo metus, audringus 
pokyčiais ir pasauliniais 

neramumais, norime visiems 
Jums ir tuo pačiu sau palinkėti, to, 
kas svarbiausia: taikos ir ramybės 

pasauliui ir mūsų šeimoms, 
išradingumo ir kūrybiškumo 

iššūkių akivaizdoje, naujų idėjų 
verslo plėtotei ir, žinoma, 

sveikatos ir jėgų įgyvendinti 
savo sumanymus.

Geriausios kloties 2016 metais!

UAB „Omniteksas“ 
kolektyvas

Didžiausią prasmę 
gyvenimui suteikia tai, ką 

padarome dėl kitų, o geriausias 
būdas prisiminti gerus darbus – 

juos vėl ir vėl pakartoti.
Šviesių, viltingų Jums 

Šv. Kalėdų ir prasmingų 
Naujųjų metų!

UAB „SDG“ kolektyvas

Laikas – jo visada 
trūksta. Trūksta, kai 

reikia priimti svarbius 
sprendimus. Trūksta, 
kai neatliktų darbų 

sąrašas vis ilgėja. Trūksta, 
kai norime tiesiog pailsėti ir 

pabūti su šeima. Tačiau tai ir 
daro mūsų gyvenimą žavų, 
skatina nuolat kažko siekti.
   Linkime, kad ateinančiais 

2016 metais Jums 
nepritrūktų laiko, idėjų 

ir ryžto.

Su šventėmis sveikina 
UAB „Lonas“ 

Jaukių ir šiltų Jums 
artėjančių Šv. Kalėdų ir kūrybingų 

ateinančių metų! Nuoširdžiai 
dėkojame už efektyvų bendradarbiavimą,
už paprastumą. Linkime, kad ir ateityje 

žmogiškumas išliktų didžiausia visų mūsų 
vertybe, nes šilti ir betarpišku pasitikėjimu 

grįsti santykiai tiek su partneriais, 
kolegomis, tiek su klientais yra tiesiausias 

kelias į sėkmę. 
Su šilčiausiais linkėjimais,
„ERGO Inusrance SE“ 

Lietuvoje komanda

AB „Ortopedijos 
technika“ kolektyvas 

visiems linki 
SVEIKATOS!!!


