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Didžioji dalis – 53,6 proc. atsakiusiųjų – yra mikroįmonės, kuriose dirba iki 10 
darbuotojų, 31,9 proc. –  mažos įmonės (nuo 11 iki 50 darbuotojų). Į anketą atsakė ir 
trys stambios įmonės (4,3 proc. respondentų).

Kaip vertinate Jonavos rajone teikiamą pagalbą pradedant verslą? Atsakymai 
į šį klausimą pateikti 3.1 pav.:

3.1. pav.
Pagal pateiktus rezultatus matyti, kad pagalbą pradedančiam verslininkui labai ge-

rai ir gerai vertina 24,6 proc. respondentų (5,8 proc. – labai gerai, 18,8 proc. – gerai).
4,8 proc. apklaustųjų šias paslaugas vertina blogai ir labai blogai (atitinkamai 20,3 

proc. ir 14,5 proc.) 26,1 proc. atsakė, kad tokia pagalba yra patenkinama. 
Taigi beveik 61 proc. apklaustų rajono verslininkų pagalbą pradedančiajam verslui 

vertina nepalankiai.

Kaip vertinate Jonavos rajone teikiamą pagalbą plėtojant verslą? Atsakymai į 
šį klausimą pateikti 3.2 pav.: 

3.2. pav. 
Rezultatai panašūs: labai gerai vertina 7,2 proc., gerai – 15,9 proc., blogai ir labai 

blogai – atitinkamai 14,5 proc. ir 18,8 proc. Trečdalio nuomonė – patenkinama. Tad 
nepalankūs vertinimai sudaro net 66,6 proc.

2015-ieji: svarbūs įvykiai  | 4 psl.verslo aplinkos 
aktualijos   | 2 psl.

netikėtu rakursu   | 12 psl.naujienos iš narių   | 9 psl.

Nukelta į 7 psl.

Jonavos rajono verslininkams 
itin trūksta paramos ir 
konsultacijų

Dalia Sinkevičienė,
Kauno PPA rūmų 
Jonavos filialo direktorė

2015 m. pabaigoje buvo atlikta Jonavoje įsikūrusių verslo subjektų apklausa. Jos 
idėja kilo rūmų Jonavos filialo verslininkams diskutuojant su rajono savivaldybės admi-
nistracijos atstovais.

Apklausos anketa buvo išplatinta apie 600 respondentų – įmonių, kurios įsikūrusios 
ir veikia Jonavos rajone. Į klausimus atsakė 69 įmonės. Daugiausiai iš  jų – 59,4 proc., 
arba 41, yra uždarosios akcinės bendrovės. 

Įmonių pasiskirstymas pagal veiklos formą – 1 pav.:

1 pav.

Įmonių pasiskirstymas pagal jų dydį – 2 pav.:

2 pav.

2016 m. vasario 25 d. (ketvirtadienį) 15 val. šaukiama Generalinė asamblėja. Tai 
visuotinis rūmų narių atstovų susirinkimas, aukščiausias rūmų valdymo organas. Rūmų 
narys asamblėjoje turi po vieną sprendžiamąjį balsą.

Kaip apibrėžia LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymas, Generalinė asam-
blėja ketveriems metams iš savo narių renka rūmų prezidentą, viceprezidentus, revizi-

Vasario 25-ąją šaukiama 
Kauno PPA rūmų 
Generalinė asamblėja

jos komisiją ir jos pirmininką. Taip pat visuotinis susirinkimas iš savo narių renka rūmų 
tarybą, nustato jos funkcijas ir įgaliojimus. 

Prezidentas Benjaminas Žemaitis pristatys rūmų kadencinę 2012–2015 m. veiklos 
ataskaitą, taip pat bus pateikta tvirtinti revizijos komisijos ataskaita. Visuotinis susirin-
kimas, be minėtų rinkiminių klausimų, tvirtins 2016–2019 m. rūmų veiklos gaires, dis-
kutuos dėl programinių nuostatų, tvirtins rūmų įstatų pataisas, spręs dėl rūmų biudžeto 
sandaros. 

Renginyje taip pat numatoma apdovanoti rūmų sistemai nusipelniusius asmenis, 
patvirtinti Kauno PPA rūmų garbės prezidentą.

Kvietimai ir visa darbotvarkė nariams bus išsiųsti vasario pradžioje. 
Visuotinis rūmų narių atstovų susirinkimas vyks viešbutyje „Park Inn“ (K. Donelai-

čio g. 27, Kaunas), Alfa salėje. 
Visų narių – įmonių vadovus jau dabar prašome pasižymėti šią datą savo darbotvar-

kėse ir būtinai dalyvauti. Jeigu negalėsite, dalyvavimui prašome įgalioti kitą atsakingą 
asmenį (įgaliojimą ant firminio įmonės blanko turi pasirašyti Registrų centre registruo-
tas vadovas, įgaliojimas turi būti su įmonės antspaudu).
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Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo 
Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, 
kurie leidžia perkančiajai organizacijai 
atmesti paraišką, jeigu tiekėjas yra neį-
vykdęs pirkimo sutarties ar netinkamai ją 
įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutar-
ties pažeidimas.

Tiekėjai turės būti žymiai atidžiau 
vykdydami pirkimo sutartis, nes kiekvie-
nas rimtesnis sutarties pažeidimas gali už-
verti duris į pirkimų konkursus net trims 
metams.

Kai kurioms bendrovėms toks drau-
dimas gali reikšti bankrotą. Jei sutartis 
nutraukiama ir tiekėjas su tuo nesutinka 
jis į teismą turi kreiptis per 15 dienų. Tai 
reiškia, kad tiekėjai privalės operatyviai 
imtis teisinių veiksmų, jeigu nori išvengti 

Parengta nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija
sutarties nutraukimo pasekmių.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo 
viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, ku-
rie draudžia tiekėjams dalyvauti viešaja-
me konkurse, jeigu viešiesiems finansams 
tiekėjas skolingas 50 Eur ar daugiau. Tai 
nebus privaloma tiekėjų pašalinimo sąly-
ga tik mažos vertės pirkimuose. Anksčiau 
perkančiosioms organizacijoms nebuvo 
prievolės kelti tokio reikalavimo.

Be to, LR Ūkio ministerija parengė vi-
siškai naują viso Viešųjų pirkimų įstatymo 
redakciją. Kaip žinia, viešųjų pirkimų re-
glamentavimas buvo aštriai kritikuojamas 
tiek perkančiųjų organizacijų, tiek tiekėjų 
dėl neefektyvių ir neskaidrių procesų, ga-
limos korupcijos, sudėtingumo, dažno kei-
timo, klaidingo interpretavimo ir kt.

Naujasis įstatymas, kuriuo atsižvel-
giama į ES teisės aktų reikalavimų, turi 
įsigalioti Lietuvoje ne vėliau kaip 2016 
m. balandžio viduryje. Juo siekiama už-
tikrinti efektyvius ir skaidrius viešuosius 
pirkimus, reglamentuoja viešųjų pirkimų 
valdymo, atlikimo, įskaitant viešojo pirki-
mo–pardavimo sutarčių vykdymą, ir ginčų 
sprendimo tvarką, nustato viešųjų pirkimų 
subjektų teises, pareigas ir atsakomybę.

Vienas iš pagrindinių pirkimų princi-
pų – perkančioji organizacija užtikrina, kad 
pirkimo procese būtų laikomasi lygiateisiš-
kumo, nediskriminavimo, abipusio pripaži-
nimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

Projekte taip pat apibrėžiama, kuri in-
formacija negali būti laikoma konfidenci-
alia. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška 

negali būti laikomas konfidencialia infor-
macija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad 
tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija 
yra konfidenciali. Konfidencialia informa-
cija gali būti, įskaitant, bet neapsiribojant, 
komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfi-
dencialieji pasiūlymų aspektai. Įstatymas 
apibrėžia visus viešųjų pirkimų procesus 
nuo pirkimo planavimo, skelbimo, tiekėjo 
paraiškos ir pasiūlymo vertinimo iki atviro 
arba riboto konkurso apibrėžimo, derybų, 
konkurencinio dialogo, inovacijų partnerys-
tės, sutarčių sudarymo ir ginčų sprendimo.

Lietuvos Respublikos viešųjų pir-
kimų įstatymo projektas skelbiamas LR 
Seimo duomenų bazėje.

Parengė Audronė Jankuvienė

Seime įregistruotas Lietuvos Respu-
blikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 
Nr. IX-218 pakeitimo įstatymo projektas. 
Jis parengtas siekiant užtikrinti Europos 
Komisijos 2014 m. kovo 12 d. rekomen-
dacijos 2014/135/ES dėl naujo požiūrio 
į verslo žlugimą ir nemokumą įgyvendi-
nimą, taip pat atsižvelgiant į valstybinio 
audito ataskaitoje „Įmonių restruktūriza-
vimo proceso valdymas“ nurodytas re-
komendacijas ir Pasaulio banko atlieka-
mo tyrimo „Doing Business“ metodikos 
nuostatas. Jos teigia,  kad reguliavimas, 
suteikiantis teisę kreditoriams inicijuoti 
įmonių restruktūrizavimą, taip pat nusta-
tantis, kad dėl restruktūrizavimo plano 
turi balsuoti tik tie kreditoriai, kurių civi-
linėms teisėms ir (ar) pareigoms restruk-
tūrizavimo planas turės įtakos, atskirose 
kreditorių grupėse, turi teigiamą poveikį 
verslo aplinkai šalyje.

Projekto tikslas – nustatyti lankstes-
nes bei veiksmingesnes įmonių restruktū-
rizavimo procedūras, sudarančias teisines 
prielaidas perspektyvių įmonių finansi-
nius sunkumus išspręsti kuo ankstyves-
niu laikotarpiu, kai dar galima išvengti 

Restruktūrizavimo procese 
siekiama labiau užtikrinti 
verslo tęstinumą

nemokumo ir užtikrinti verslo tęstinumą, 
ir panaikinti piktnaudžiavimo įmonių res-
truktūrizavimu galimybes.

Pagrindiniai projekto uždaviniai yra 
sudaryti sąlygas kuo didesniam perspekty-
vių įmonių skaičiui pradėti restruktūrizavi-
mo procedūras, suteikti teisę kreditoriams 
inicijuoti įmonės restruktūrizavimo pro-
cesą, skatinti įmones ir kreditorius ieškoti 
įmonės finansinę būklę gerinančių spren-
dimų ne teismo tvarka, mažinti įmonės res-
truktūrizavimo išlaidas, įtvirtinti įstatyme 
restruktūrizavimo administratoriaus pro-
fesinės civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo pagrindines nuostatas, užtikrinti 
skolininko ir kreditorių teisių pusiausvyrą, 
taip pat aiškiai apibrėžti restruktūrizavimo 
ir bankroto procesų teisinį santykį.

Atsižvelgiant į tai, kad keičiama dau-
giau kaip pusė Lietuvos Respublikos įmo-
nių restruktūrizavimo įstatymo straipsnių, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos tei-
sėkūros pagrindų įstatymu, visas įstaty-
mas dėstomas nauja redakcija, nors kitos 
įstatymo nuostatos išlieka nepakitusios.

RŽ inf.

Seime įregistruotas Įmonių bankroto 
įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo sie-
kiama optimizuoti nemokumo procesų tru-
kmę, sumažinti administravimo išlaidas, 
geriau sureguliuoti administratoriaus at-
lyginimo nustatymą ir didinti kreditorinių 
reikalavimų tenkinimą. Projektu keičiama 
daugiau kaip pusė įstatymo straipsnių.

Jo parengimą paskatino statistinis 
bankroto procesų trukmės ilgėjimas, že-
mas kreditorių reikalavimų tenkinimas, 
administravimo išlaidų bei atlygio admi-
nistratoriui klausimų aktualumas, vienin-
gos teismų praktikos sprendžiant adminis-
travimo išlaidų sąmatos tvirtinimą ir nu-
statant atlygį administratoriui nebuvimas, 
nepakankamas turto pardavimo bankroto 
metu reguliavimas, dėl ko praktikoje kyla 
dažni ginčai tarp kreditorių ir adminis-
tratoriaus. Ginčų nagrinėjimas teismuose 
užtęsia bankroto procesus ir mažina ban-
kroto procesų efektyvumą. Pakeitimai dėl 
kreditorių reikalavimų geresnio tenkini-
mo atlikti taip pat atsižvelgus į Pasaulio 
banko tyrimo „Doing Business“ verslo 
aplinkos nemokumo srityje vertinimo 
metodiką, pagal kurią verslo aplinkos ver-
tinimo indeksas didėja, jei teisinis regu-
liavimas suteikia galimybę bankroto metu 
išsaugoti verslą.

Priėmus įstatymo pakeitimus, nu-
traukti įmonės bankroto bylą ir iškelti 
restruktūrizavimo bylą būtų galima, jei 
restruktūrizavimo atveju numatoma nau-
da kreditoriams būtų didesnė nei įmonės 
bankroto atveju ją likvidavus ir jei nuo 
teismo sprendimo baigti įmonės restruk-
tūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti 
įmonės restruktūrizavimo bylą dėl nepa-
teikto, nepatvirtinto arba neįvykdyto res-
truktūrizavimo plano įsiteisėjimo dienos 
praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

Projekte siūloma nustatyti, kad ban-
kroto byla būtų iškeliama, esant bent 
vienai iš sąlygų: jeigu teismas nustatytų, 
kad įmonė yra nemoki, arba įmonė dau-
giau kaip 2 mėnesius vėluotų išmokėti 
bent vienam darbuotojui (darbuotojams) 

Keičiama daugiau nei pusė 
Įmonių bankroto įstatymo 
straipsnių

darbo užmokestį ir su darbo santykiais su-
sijusias išmokas ir ši vėluojama išmokėti 
suma sudarytų nemažiau kaip 2 minima-
lias mėnesines algas vienam darbuotojui 
arba ne mažiau kaip 10 MMA visiems 
darbuotojams. Tai leistų užtikrinti, kad 
nedidelis vėlavimas išmokėti darbo už-
mokestį nebūtų pakankamas pagrindas 
kelti bankroto bylą.

Įstatymo pakeitimo projektu taip pat 
siūloma įtvirtinti nuostatas, skatinančias 
įmonės ar jos dalies pardavimą: bankro-
to metu įmonės pirkimas–pardavimas 
būtų vykdomas pagal Civilinio kodekso 
nuostatas, tačiau įmonės pirkėjui nebūtų 
perduodamos kreditorių teisės į reikala-
vimus, susidariusius iki bankroto bylos 
iškėlimo, t .y. būtų parduodama „švari“ 
įmonė – turto kompleksas, o tai turėtų būti 
ypač patrauklu naujiems investuotojams.

Kartu siūloma nustatyti, kad iš var-
žytynių privalomai būtų parduodamas ne 
tik nekilnojamasis ir įkeistas turtas, bet 
ir kitas didelės vertės turtas Be to, įkaito 
turėtojas galėtų perimti jam įkeistą turtą 
bankroto proceso pradžioje, nepardavi-
nėjant turto iš varžytynių, visais atvejais 
skirdamas lėšų bankroto administravimo 
išlaidoms.

Įgyvendinant Valstybės kontrolės 
valstybinio audito ataskaitoje „Įmonių 
bankroto proceso valdymas ir kontrolė“ 
pateiktas rekomendacijas, tobulinami 
bankroto inicijavimo ir atsakomybės už 
pavėluotą bankroto inicijavimą klausimai, 
tikslinamas įmonės nemokumo apibrėži-
mas, bankroto bylos iškėlimo pagrindai.

Projekte taip pat siūloma tobulinti 
supaprastinto bankroto proceso regulia-
vimą – nustatyti, kad supaprastintas ban-
kroto procesas galėtų būti taikomas tik 
bankroto pradžioje, taip pat tobulinti ban-
kroto administratorių veiklos, atsakomy-
bės ar kvalifikacijos kėlimo reguliavimą.

Projektas skelbiamas LR Seimo teisės 
aktų duomenų bazėje.

Parengė Audronė Jankuvienė Teisinės prielaidos sudarytų galimybę perspektyvių įmonių finansinius sunkumus išspręsti kuo anksčiau
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2015 m. pirmą kartą surengtas Kauno 
PPA rūmų ir Kauno rajono savivaldybės 
konkursas „Sukurta Kauno rajone“. Savo 
gaminius ir paslaugas konkurso komisijai 
pristatė devynios rajono įmonės. 

Įvertinus balais pagal kiekvieną kon-
kurso kriterijų, pirmąją vietą užėmė UAB 
„Hoptrans“ paslauga „Intelektuali logis-
tika su 20000 klientų visame pasaulyje“,  
antrąją – UAB „Paslaugos žemdirbiams“ 
gaminys šaltalankių džemas „Vertas“, tre-
čiąją – UAB „Garlita“ megztinis, atsparus 
vandeniui, dėmėms bei išgarinantis drė-
gmę ir palaikantis kūno temperatūrą.

Nugalėtojai buvo pagerbti gruodžio 
11 d. Raudondvario menų inkubatoriuje, 
o prizus jiems įteikė rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis ir Kauno rajono  sa-
vivaldybės meras Valerijus Makūnas.

Konkurso laimėtojo UAB „Hoptrans“ 
paslauga „Intelektuali logistika su 20000 
klientų visame pasaulyje“ – tai yra „In-
termodalinis traukinys „Hoptrans Italy 
Expres“, pirmas novatoriškas logistinis 
projektas (pirmasis šaudyklinis trauki-
nys), sujungiantis Baltijos jūros regioną 

Pagerbti pirmojo konkurso 
„Sukurta Kauno rajone“ nugalėtojai

ir pietinę Europos dalį – Italiją. Projekto 
metu panaudojami Šeštokų geležinkelio 
stoties infrastruktūra ir krovos pajėgu-
mai, sujungiamos plačioji (1520 mm) ir 
siauroji (europinė 1435 mm) geležinkelio 
vėžės, teikiamos kompleksinės paslaugos. 
Piadenos intermodaliniame terminale Ita-
lijoje akcentuojamas krovinio pristatymas 
„nuo durų iki durų“ tiek Rytų Europoje, 
NVS šalyse, tiek Vakarų Europoje. 

Kompleksinių paslaugų teikimo gran-
dinės dėka konteinerinio traukinio opera-
torė „Hoptrans“ įmonių grupė užtikrina 
saugų, greitą ir sklandų krovinių prista-
tymą į galutinę paskirties vietą. Pirmasis 
traukinio sąstatas iš Šeštokų geležinkelio 
stoties pajudėjo 2015 m. balandžio 14 d.

Šaudyklinių traukinių maršrutas: kon-
teinerinis traukinys Kinija-Kaunas; aviaci-
nis tiltas Kinija-Kaunas (šiemet įmonė ap-
tarnavo 82 lėktuvus, nusileidusius su kro-
viniais į Kauno oro uostą); dalinių krovinių 
konsolidacija Bergamo oro uoste, Bergamo 
ir Frankfurto oro uostų sujungimas, krovi-
nių dekonsolidacija Kauno oro uoste; Če-
kijos pašto vežimas į Baltarusiją, Lietuvą, 

Lenkiją; Čekijos avialinijų antžeminis per-
vežimas pagal oro transporto važtaraštį.

Diegiant kiekvieną iš šių paslaugų 
buvo panaudoti unikalūs ir inovatyvūs 
sprendimai, kurie leido organizuoti efek-
tyvią paslaugų grandinę bei užtikrinti 
aukščiausią paslaugų kokybę.

Bendrovė 2013 m. buvo pripažinta di-
džiausiu geležinkelio operatoriumi, 2015 
m. rugsėjį apdovanota kaip įmonė, pada-
riusi didžiausią verslo plėtrą Kauno rajone.

„Hoptrans“ įmonių grupė – vienintelė 

įmonė Lietuvoje, kurianti unikalius spren-
dimus transportavimo rinkoje ir galinti 
konkuruoti pasaulyje.

Konkurso diplomais pažymėtos dar 
dvi įmonės: Babtuose įsikūrusi UAB „Pa-
slaugos žemdirbiams“ už gaminamą vi-
siškai natūralų šaltalankių džemą „Vertas“ 
ir UAB „Garlita“ už vandeniui ir dėmėms 
atsparų, drėgmę išgarinantį, kūno tempe-
ratūrą palaikantį megztinį.

RŽ inf.

Kauno rotušėje gruodžio 17 d. Kauno 
meras Visvaldas Matijošaitis antro laips-
nio Santakos garbės ženklu už nuopelnus 
Kaunui ir Lietuvai apdovanojo versli-
ninką, kelių Kauno viešbučių savininką, 
rūmų tarybos narį Zigmantą Dargevičių.

Tą vakarą Kaune buvo paskelbti ir 
apdovanoti sėkmingiausi 2015 m. turizmo 
projektai. Tarp nugalėtojų – ir kurortai, ir 
kalbančios skulptūros, ir menų inkubato-
rius. Sėkmingiausius turizmo projektus 
įvertino Valstybinio turizmo departamen-
to ekspertų komanda.

Sėkmingiausio 2015 metų kelionių 
organizatoriaus nominaciją gavo rūmų 
narys – UAB „Delta tours“.

Tokie projektai iškilmingai skelbiami 
ir apdovanojami jau dvyliktą kartą. Kau-
ne renginys vyko pirmą kartą. Šis mies-
tas pasirinktas ne atsitiktinai. Unikaliai 

Apdovanojimai – Z. Dargevičiui 
ir UAB „Delta tours“

Kauno architektūrai 2015 m. pavasarį 
buvo suteiktas Europos paveldo ženklas, 
o Kauno tarpukario architektūra gali tap-
ti penktuoju Lietuvos objektu, įtrauktu į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. 

RŽ inf.

Tradicinį kalėdinį miesto labdaros ren-
ginį, vykusį Kauno rotušėje 2015 m. gruo-
džio 27 d., parėmė dešimtis rūmų narių. 
Bendra jų iš anksto paaukota suma sudarė 
beveik 10 tūkstančių eurų, arba ketvirtada-
lį visų iš anksto surinktų paramos lėšų.

Dvidešimt šeštą kartą surengtą miesto 
labdaros akciją parėmė UAB „Helisota“, 
AB „Lytagra“, advokatų profesinė bendri-
ja „Magnusson ir partneriai“, UAB „Nova-
meta“, UAB „SDG“, DNB bankas, UAB 
„Verslo draugai“, IĮ „Persian Art“, UAB 
„TUV UOLEKTIS“, AB „Volfas Engel-
man“. Dauguma šių įmonių Kauno labda-
ros iniciatyvą remia jau ne pirmą kartą.

RŽ inf.

Miesto labdaros baliuje dalyvavo grupė rūmų narių

Nuo 2016 m. pradžios Kaune ženkliai 
mažėja verslo liudijimų kainos auklėms, 
slaugytojoms, treneriams bei medalių 
gamyba, dviračių nuoma ir kitais darbais 
užsiimantiems žmonėms. Iš viso verslo 
liudijimų kainos sumažės 43 skirtingoms 
veikloms.

Auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiū-
ros veiklos metinis mokestis nuo 120 eurų 
mažėja iki 60 eurų. Treneriams, jeigu jie 
nėra sudarę sporto veiklos sutarties, verslo 
liudijimai pinga nuo 450 iki 300 eurų.

Kauno miesto tarybos sprendimu, 
veiklos rūšims, kurioms praėjusiais me-
tais nebuvo išduotas nei vienas verslo 
liudijimas, nustatytas simbolinis 1 euro 
metinis mokestis. Tokių veiklų iš viso yra 
12, tarp jų - batų valymas, tekstilės pluoš-
tų paruošimas ir verpimas, knygų, žurnalų 
ir laikraščių veikla, medalių gamyba.

2015 m. Kaune 8541 verslo liudijimus 

Kaune pinga verslo liudijimai 
auklėms, slaugytojams ir treneriams

įsigijo 8301 gyventojas. Gyventojų, įsigi-
jusių verslo liudijimus, skaičius 2015 m., 
lyginant su 2014 m., padidėjo 629 asme-
nimis. Lyginant verslo liudijimų išdavimą 
pagal veiklos rūšis 2014 ir 2015 m., ma-
tyti, kad daugiausia verslo liudijimų yra 
išduodama kirpyklų, kosmetikos kabinetų 
ir salonų, soliariumų, prekybos, statybos 
apdailos, automobilių remonto veikloms.

Tarybos sprendimu taip pat numatytos 
lengvatos verslo liudijimus įsigyjantiems 
pensininkams, darbo biržoje registruo-
tiems bedarbiams, daugiavaikėms arba 
neįgalų vaiką auginančioms šeimoms, 
mokiniams, studentams, tradicinio amati-
ninko statusą turintiems asmenims, indi-
vidualių įmonių savininkams, ūkinių ben-
drijų tikriesiems nariams, gaunantiems su 
darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais 
santykiais susijusių pajamų.

RŽ inf.

Apdovanojimų ceremonija

Antro laipsnio Santakos garbės ženklas įteiktas Z. Dargevičiui 
(kairėje)

Labdaros baliuje dalyvavo rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis su žmona Ilona (pora kairėje) Dešimt rūmų narių parėmė kilnią miesto tradiciją
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Sausis
Verslo taryboje apsvarstytos „Rail Bal-

tica“ perspektyvos, apibrėžta Kauno, kaip 
strateginio europinės vėžės taško, svarba.

Rūmų narys, Prienų laikraštis „Gyve-
nimas“ surengė 18-ąją kraštiečių pagerbi-
mo ir padėkos dieną.

Vasaris
Surengti verslo ir politikos debatai 

su kandidatais į Kauno miesto merus pir-
mąkart rengiamuose tiesioginiuose merų 
rinkimuose. Tokie pat debatai surengti Jo-
navoje ir Prienuose.

„Lietuvos eksporto prizas“ Vyriausy-
bėje įteiktas rūmų narei UAB „Eoltas“.

Sidabro „Darbo žvaigžde“ Vyriau-
sybėje apdovanotas rūmų tarybos narys, 
UAB „Dinaka“ generalinis direktorius 
Vytas Čičelis.

Kauno m. savivaldybės apdovanoji-
mais „Verslo tauras“ pagerbti trys rūmų 
bendruomenės nariai – AB „Lytagra“, 
UAB „Serfas“ ir UAB „Gerovė“.

Apskritojo stalo diskusijoje „Viešie-
ji pirkimai: pokyčiai ir tendencijos“ su 
Viešųjų pirkimų tarnybos vadove Diana 
Vilyte aptartos skaidrumo, sąžiningumo, 
ekonominio naudingumo ir kitos rengia-
mo įstatymo nuostatos.

Kaune įvyko visuotinis Verslo moterų 
tinklo susitikimas.

Rūmuose viešėjo Prancūzijos amba-
sadorė Lietuvoje Maryse Eveline Berniau.

Kovas
Kauno PPA rūmų generaliniam direk-

toriui Vytautui Šileikiui įteiktas Seimo ap-
dovanojimas „Už nuopelnus valstybei“.

Kauno rajono mokyklose surengtos 
pirmosios verslumo pamokos.

Renginyje su atsakingais Žemės ūkio 
ministerijos, Nacionalinės žemės tarny-
bos specialistais aptartos  žemės reformos 
eigos problemos, sudarančios reikšmingų 
kliūčių verslui.

Rūmai pareiškė poziciją dėl Valstybi-
nės kalbos konstitucinio įstatymo ir patei-
kė pasiūlymus Seimui.

Balandis
Kauno prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai paskelbė konkursą Parodų kalne 
įamžinti verslo istoriją ir sukurti verslo 
skverą ir Lietuvos verslo alėją.

Surengta apskritojo stalo diskusija 
„Esminės Darbo kodekso nuostatos“, ku-
rioje suformuluoti rūmų pasiūlymai dėl 
naujojo socialinio modelio.

Rūmai išanalizavo rengiamą Varto-
jimo kreditų įstatymo projektą ir pateikė 
savo pasiūlymus Seimui griežtinti jų išda-
vimo sąlygas, riboti palūkanų normą ir kt.

Kauno PPA rūmų tarybos narys, advo-
katas Evaldas Rapolas aukštai įvertintas 
tarptautiniu mastu: leidinys „Legal500“ jį 
įtraukė į pasauliniu mastu rekomenduoja-
mų advokatų sąrašą.

2015-ieji: svarbūs įvykiai
Kauno verslo moterų tinklo vadove 

išrinkta Saulė Motiejūnienė.
Baigėsi projektas „Verslumo skatini-

mas probleminiuose Lietuvos regionuo-
se“, kurio metu įvyko keturi renginiai jau-
nimui, suteikta 1200 valandų konsultacijų. 

Gegužė
Rūmai pateikė pasiūlymus dėl rengia-

mo Lobistinės veiklos įstatymo projekto, 
paraginta atnaujinti darbo grupės veiklą, 
įtraukiant daugiau suinteresuotų organiza-
cijų atstovų.

Kauno rajono verslininkai, rūmų na-
riai, aptarė verslo aplinkos, moksleivių 
profesinio orientavimo problemas ir paren-
gė veiksmų su rajono savivaldybe planą.

Tradiciniame Kauno spaudos baliuje 
antrą kartą įteikta rūmų įsteigta premija 
ekonomikos ir verslo temas nagrinėjan-
čiam Kauno ir Marijampolės regionų žur-
nalistui – 2015 m. ji skirta „Verslo žinių“ 
korespondentei Indrei Sesartei.

Visuotiniame Jonavos filialo narių su-
sirinkime aptarti aktualūs veiklos klausi-
mai, nekilnojamojo turto tarifai Jonavoje 
ir kt.

Klubas „Verslas Kaunui“ trečią kartą 
surengė akciją „Žydim“ – gėlėmis apso-
dintas visas Savanorių pr. nuo įvažiavimo 
į Kauną iki Laisvės alėjos.

Rūmų generalinis direktorius Vytau-
tas Šileikis ir Kauno rajono savivaldybės 
direktorius Ričardas Pudževelis pasirašė 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
bendradarbiavimo su Kauno rajono savi-
valdybe veiklos planą 2015 m.

Birželis
Kaune iškilmingai paminėtas Pre-

kybos, pramonės ir amatų rūmų įkūrimo 
Lietuvoje 90-metis. Iškilmėse Valsty-
biniame muzikiniame teatre dalyvavo 
Seimo pirmasis vicepirmininkas Vydas 
Gedvilas, Vyriausybės vadovas Algirdas 
Butkevičius, ministrai, savivaldybių me-
rai, Eurochambres atstovai, kolegos iš 
kitų valstybių ir kt. 

Kauno miesto taryba nusprendė pra-
tęsti Verslo tarybos veiklą naujos kadenci-
jos laikotarpiui.

Aleksandro Stulginskio universitete 
vyko mokslo, verslo ir savivaldybės atsto-
vų diskusija apie mokslo žinių pritaikymą 
praktikoje ir glaudesnio bendradarbiavi-
mo galimybes. 

Marketingo vadovų klubo nariai 

šventė pirmąjį gimtadienį – 2014 m. buvo 
įsteigtas šios srities specialistus vienijan-
tis klubas.

Paskelbti konkurso verslo istorijai 
įamžinti nugalėtojai.

Liepa
Seimo apdovanojimai „Už nuopelnus 

valstybei“ įteikti rūmų viceprezidentui 
Mečislovui Rondomanskui ir rūmų tary-
bos nariui, UAB „Liuks“ generaliniam 
direktoriui Zigmantui Dargevičiui.

Įsteigtos rūmų atstovybės Šakiuose ir 
Kėdainiuose.

Rūmuose trečią kartą viešėjo Japoni-
jos miesto Izumiotsu meras  Harukito Ito 
ir jo vadovaujama delegacija.

Rūmai apibendrino ir pateikė duo-
menis apie asmens kompetencijų vertini-
mus 2014–2015 m.m. 17-oje profesinių 
mokyklų.

Rugsėjis
Kauno prekybos, pramonės ir ama-

tų rūmuose lankėsi Böblingen apskrities 
prekybos ir pramonės rūmų bei valdžios 
atstovų delegacija.

Baigtas įgyvendinti tarptautinis pro-
jektas „EPIC – tarptautinės verslo ko-
munikacijos stiprinimas“, kurios metu 
dvidešimt dviejose Kauno ir Marijampo-
lės įmonėse paskirtieji specialistai atliko 
tarptautinės verslo komunikacijos auditą.

Spalis
Įvyko pirmasis naujos sudėties Verslo 

tarybos posėdis, kuriame pasirašyta rūmų, 
Kauno miesto savivaldybės ir Kauno 
krašto pramonininkų ir darbdavių asocia-
cijos bendradarbiavimo sutartis.

Kėdainių turizmo ir verslo informaci-
jos centre atidaryta Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Kėdainių atstovybė.

Marijampolės filialas devintą kartą 
surengė tradicinę verslo dieną – šventę 
„Metų žvilgsnis 2015“. Jos metu apdo-
vanotos šios įmonės: UAB „Kalvarijos 
statyba“ (Kalvarijos savivaldybė), UAB 
„Jūrės medis“ (Kazlų Rūdos savivaldy-
bė), UAB „Lukšių tekstilė“ (Šakių rajono 
savivaldybė), UAB „Art Glacio“ (Vilka-
viškio rajono savivaldybė), UAB „Bald-
gama“ ir UAB „Kelranga“ (Marijampolės 
savivaldybė).

Kauno finansininkų klubas paminėjo 
penkerių metų veiklos sukaktį.

Dešimtus metus  vykstančiuose Šve-
dijos verslo apdovanojimuose nominaciją 
„Už tvarią plėtrą“ pelnė biomasės spren-
dimus kurianti Kauno bendrovė, rūmų 
narys UAB „Enerstena“.

Rūmuose surengta atvirų durų diena, 
kurioje dalyvavo apie 20 įmonių atstovai.

Vilniuje vyko Enterprise Europe 
Network metinė konferencija „Tarptau-
tinė rinkų plėtra – aukštesnės pridėtinės 
vertės link“.

Marijampolės filialo iniciatyva su-
rengtas Marijampolės savivaldybės val-
džios, verslo ir mokslo institucijų vadovų 
susitikimas, kurio tikslas – motyvuoti 
verslo bendruomenę dirbti kartu, aptarti 
veikloje kylančias problemas ir bendra-
darbiauti. 

Lapkritis
Kalniečių parke baigtas sodinti rūmų 

ąžuolynas. Per 2011–2015 m. pasodinta 
90 medžių, simbolizuojančių rūmų įkūri-
mo Lietuvoje 90-metį.

Įvyko pirmasis rūmų Jonavos filialo 
bendruomenės metinis renginys, kurio 
metu įteiktos nominacijos: „Metų mece-
natas 2015“ – UAB „Subtilija“, „Metų 
inovacijų šauklys 2015“ – UAB „Agro-
chema“, „Metų bitė 2015“ – UAB „Ri-
vauta“.

Verslo taryboje aptartos miesto raidos 
aktualijos: pristatytas daugiafunkcio kom-
plekso „Ąžuolynas“ projektas, apsvarstyti 
nekilnojamojo turto tarifai Kaune ir kt.

Kauno finansininkų klubas surengė 
antrą profesinę kelionę į užsienį – lankėsi 
Londono Sityje, susitiko su Londono Si-
čio lietuvių klubo nariais.

Gruodis
Dvidešimt pirmą kartą surengtas tra-

dicinis rūmų metinis renginys, kuriame 
dalyvavo apie 250 verslo, valdžios, aka-
deminės bendruomenės, socialinių par-
tnerių atstovų. Bronzos „Darbo žvaigž-
dės“ įteiktos Kėdainių rajono savival-
dybės merui Sauliui Grinkevičiui, UAB 
„Aurita“ direktorei Vaidai Butkuvienei 
ir advokatų profesinės bendrijos „Ma-
gnusson ir partneriai“ advokatui Evaldui 
Rapolui. Toks pats apdovanojimas rūmų 
tarybos sprendimu skirtas Kauno miesto 
merui Visvaldui Matijošaičiui. Pagerbti 
labiausiai nusipelnę rūmų nariai.

Rūmuose įvyko apskritojo stalo dis-
kusija „Ar profesinis mokymas tenkina 
verslo poreikius?“, kurioje aptarti galimi 
bendri veiksmai mažinant pasiūlos ir pa-
klausos disbalansą darbo rinkoje.

Nacionaliniuose atsakingo verslo ap-
dovanojimuose UAB „SDG“ pripažinta 
„Metų bendruomeniškia įmone 2014“.

Pirmą kartą surengtas Kauno PPA 
rūmų ir Kauno rajono savivaldybės kon-
kursas „Sukurta Kauno rajone“. Pirmąją 
vietą užėmė UAB „Hoptrans“ paslauga 
„Intelektuali logistika su 20000 klientų 
visame pasaulyje“, antrąją – UAB „Pa-
slaugos žemdirbiams“ gaminys šalta-
lankių džemas „Vertas“, trečiąją – UAB 
„Garlita“ megztinis, atsparus vandeniui, 
dėmėms bei išgarinantis drėgmę ir palai-
kantis kūno temperatūrą.

Išėjo 600-asis „Rūmų žinių“ numeris.

Parengė Audronė Jankuvienė
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„Puiku, kad verslininkai suprato, jog  
tik apsijungę, veikdami išvien, bendromis 
pastangomis gali pagerinti verslo sąlygas ir 
tapti konkurencingesni.“ 

Alfonsas Meškauskas, Kauno PPA 
rūmų Jonavos filialo tarybos pirmininkas, 
įmonės „UAB Baldai jums“ generalinis 
direktorius

„Būdamas rūmų nariu, tampi ma-
tomas, tampi girdimas,  esi reprezenta-
tyvaus tinklo, solidarios bendruomenės 
narys.“

Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų generalinis di-
rektorius

„Kartu su istoriniu bravoro pavadini-
mu grįžo pagarba autentiškam paveldui, 
mecenatystės tradicijoms, džentelmeniš-
kam požiūriui.“

Marius Horbačiauskas, AB „Volfas 
Engelman“ generalinis direktorius

„Pakeiskime raginimus iš trečiojo 
asmens į pirmąjį – ką aš padariau, ką aš 
galiu nuveikti, ir jau bus rezultatas.“

Paulius Čepas, Kauno mechanikos 
mokyklos direktorius 

„Manęs dažnai klausia, kaip tapti 
meru. Tam reikia dvidešimt metų būti po-
litikoje. O kaip gauti „Darbo žvaigždę“? 
Reikia 24 metus kurti verslą“.

Saulius Grinkevičius, Kėdainių rajo-
no savivaldybės meras, UAB „Daumantai 
LT“ įkūrėjas

„Mano verslą augino mano vaikai ir 
Enterprise Europe Network.“

Šarūnas Stumbrys, UAB „Biogami“ 
direktorius

„Prieškario nepriklausomos Lietuvos 
verslo pamatu ir istoriniu atspindžiu tapo 
Kauno Ąžuolyno vakarinė dalis, vadina-
ma Parodų kalnu. Todėl čia ir nutarėme 
kurti verslo istorijos įamžinimo erdvę“.

Benjaminas Žemaitis, Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas

„Labai svarbu sau pasakyti, kad bū-
tent dabar yra geriausias laikas. Dabar, o 
ne rytoj ir ne poryt.“

Vidmantas Milius, UAB „Scandina-
vian Accounting and Consulting“ partneris

„Kuo daugiau technologijų aplink 
mus, tuo daugiau patiriame nostalgijos 
savo ištakoms, vadinamiesiems nostalgi-
jos objektams.“

Laura Bohne, persiškų kilimų galeri-
jos „Lauros namai“ savininkė

„Vartojimo kreditai pjauna ne tik žmo-
nes, bet ir darbdavius, nes darbuotojai prašo 
dirbti nelegaliai, tenka juos gelbėti skiriant 
paskolas, prasiskolinusieji emigruoja.“

Vytas Čičelis, UAB „Dinaka“ gene-
ralinis direktorius

„Jūsų Didenybe, Prezidente, mums yra 
didelė garbė kurti biomasės sprendimus.“

Virginijus Ramanauskas, UAB „Eners-
tena“ generalinis direktorius (Švedijos 
verslo apdovanojimai)

Kuo gyvenome 2015-aisiais

„Darbo kodeksas pritaikytas tarybinei 
sistemai, kai tik valstybė buvo darbdavys 
ir pati teikė socialines garantijas, nebuvo 
jokio skirtumo, iš kurios kišenės mokės 
išeitines.“

Eduardas Jasas, UAB „SDG“ gene-
ralinis direktorius

„Kuo demokratijos valstybėje yra 
daugiau, tuo labiau ji pasitiki nevyriausy-
binėmis organziacijoms. Rūmai yra tarp 
jų. Lietuvoje rūmams deleguota 5 funk-
cijos, Vokietioje – dešimt kartų daugiau.“

Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų generalinis di-
rektorius

„Svarbiausias simbolis – romėnų pre-
kybos dievo Merkurijaus auksinė lazda, 
šalmas ir sparnuotieji sandalai – atpažįs-
tami rūmų logotipe. Senoji Merkurijaus 
lazdos galia – siųsti pranašiškus ir mela-
gingus sapnus, nutraukti ginčus ir sutai-
kyti priešus, būti tarpininku tarp dievų ir 
žmonių.“

Šarūnas Kliokys, Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų asociacijos pre-
zidentas

„Būti rūmų nariu yra garbės, repu-
tacijos ir patikimumo ženklas. Užsienio 
partneriai narystę rūmuose vertina kaip 
solidžią rekomendaciją.“

Benjaminas Žemaitis, Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas

„Atskiras struktūrinis padalinys, ge-
bantis atstovauti verslo interesams, gerinti 
darbo vietas kuriančių įmonių veiklos są-
lygas – Jonavai yra būtinas atributas.“

Ramūnas Miliauskas, AB „Achema“ 
generalinis direktorius

„Jonavos filialo dėka formuojasi kito 
pobūdžio verslo ir valdžios santykiai – di-
alogas, kurio iki šiol praktiškai nebuvo. 
Verslo aplinkoje atsirado diskusijos.“

Elmantas Mickevičius, IĮ „Technoe-
ra“ savininkas 

„Mūsų įmonė jau tapo valstybės ir bu-
vusio žemės savininko įkaitu.“

Raimondas Linkevičius, UAB „Zerai-
da“ direktorius

„Gaila, kad taip ilgai mūsų rajonas 
neturėjo tokios verslo organizacijos, nors 
ir buvo bandymų steigti verslininkus vie-
nijančią organizaciją.“

Saulius Grinkevičius, Kėdainių rajo-
no savivaldybės meras, apie rūmų filialo 
atidarymą Kėdainiuose

„Svarbu ne organizacijos amžius, o 
jos požiūris į pokyčius.“

Mindaugas Misiūnas, Kauno kolegi-
jos direktorius

„Linkiu, kad rūmai būtų stiprūs ir 
augtų šimtmečiais kaip šie ąžuolai.“

Jūratė Matekonienė, rūmų steigėja, per 
rūmų ąžuolyno sodinimą Kalniečių parke

„Klubas esame mes visi, ir veiklą ku-
riame visi.“

Vaida Butkuvienė, Kauno finansinin-
kų klubo vadovė, UAB „Aurita“ direktorė
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Naujas Narys. VIZITINĖ KOrTELĖ

UAB  „Naujasis Nevėžis“ įkurta 
1991 m. sausį ir yra viena iš nedaugelio 
sėkmingų šalies įmonių, skaičiuojančių 
savo istoriją nuo Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo.

Bendrovės specialistai, susipažinę su 
grūdinių produktų gamybos organizavi-
mu, technologijomis, įrenginiais, parengė 
grūdinių produktų gamybos programą. 
Išnagrinėjus JAV, Kanados, Vokietijos, 
Čekijos ir kitų šalių patirtį, atlikus kon-
sultacijas su užsienio specialistais, moks-
lininkais, pasirinktas optimalus gamybos, 
įrangos, technologijos variantas Lietuvos 
sąlygoms. Nuspręsta įgyvendinti šį pro-
jektą ir Lietuvoje pradėti gaminti ekstru-
duotus produktus, kurie atitinka sveiko 
maisto kategorijai.

UAB „Naujasis Nevėžis“ gamina 
sausus pusryčius, sūrius ir saldžius užkan-
džius, traškučius, pagalvėles su įdarais, 
tekstūruotus miltus bei pusgaminius mais-
to pramonei. Visa gaminama produkcija 
priskiriama saugaus maisto kategorijai. 
Gamyboje naudojamos natūralios žalia-
vos: grūdinės kultūros, fruktozės sirupas, 

Versle – nuo 1991-ųjų sausio
natūralus medus, sutirštintas pienas, ka-
kava, cukrus, aliejus, salyklo ekstraktas, 
prieskoninės žaliavos – cinamonas, vani-
linas.

Įmonė didžiąją dalį savo produkcijos 
ženklina „oho!“ prekiniu ženklu, kuris 
populiarus ne tik Lietuvoje, bet ir kaimy-
ninėse valstybėse. Sausų pusryčių rinkoje 
„oho!“ produktai rikiuojasi tarp perka-
miausių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 

Visas gamybos procesas vyksta asep-
tiniu būdu – nuo žaliavos padavimo į 
gamybinę liniją iki produkto sufasavimo 
į pakelius dirbantieji neliečia produkto 
rankomis. Produktų gamybai naudojama 
ekstruzijos technologija, leidžianti išsau-
goti nepakitusias žaliavose esančias mais-
tines medžiagas.

Įmonė nuolat modernizuoja gamybinę 
įrangą, investuoja į naujas technologijas, 
sandėlių ir cechų plėtrą, kuriamos naujos 
darbo vietos. Visuose įmonės padaliniuose 
dirba aukštos kvalifikacijos patyrę darbuo-
tojai, kurie užtikrina greitą ir kokybišką 
reakciją į šiandienos vartotojų poreikius 
bei kelia įmonės konkurencingumą.

Lanksti įmonės veikla ir plačios gali-
mybės leidžia kasmet tobulinti savo gami-
nių asortimentą – pateikti naujienas, keisti 
dizainus, pakuotes.

UAB „Naujasis Nevėžis“ dalyvauja 
įvairiuose užsienyje ir Lietuvoje organi-
zuojamuose konkursuose, kuriuose labai 
gerai įvertinami produktai. Bendrovės 
pardavimai kasmet auga.

UAB „Eura“, kaip ir UAB „Nauja-
sis Nevėžis“, įkurta 1991 m. sausį, itin 
simboliniu ir toli į ateitį numatančiu pa-
vadinimu. Jis atsirado sutrumpinus 1989 
m. įsteigtos Ekonominių užsienio ryšių 
asociacijos pavadinimą. Šioje veikloje da-
lyvavo ir „Euros“ steigėjas bei vadovas, 
išleidęs per 180 mokslinių darbų, mokan-
tis tris užsienio kalbas Antanas Vytautas 
Būda.

Tai viena seniausių kelionių orga-
nizavimo bendrovių ne tik Kaune, bet ir 
Lietuvoje. 25 metus „Eura“ organizuoja 
keliones autobusais, lėktuvais, laivais, pa-
vieniams asmenims ir kolektyvams, tiek į 
artimas, tiek į tolimas šalis. Be to,  dar ir 
nuomojami autobusai bei sunkvežimiai. 
Nauja veiklos kryptis –Karklytės gyvena-
mųjų namų kvartalo statyba.

Išsilaikyti labai dinamiškoje, konku-
rencijos nestokojančioje rinkoje padėjo 
pelnytas klientų pasitikėjimas ir gera ben-
drovės reputacija. Šiuo metu įmonėje kar-
tu su filialais  Vilniuje ir Panevėžyje dirba 

25 darbuotojai. A. V. Būda didžiuojasi, 
kad bendrovėje dirba visi trys jo sūnūs.

Rūmų Jonavos filialo narė UAB 
„Binčis“ įsikūrė dešimčia metų vėliau. 
Sausio mėnesį ji mini 15 metų veiklos su-
kaktį. Įmonės pagrindinės veiklos kryptys 
išliko nepakitę nuo pat 2001-ųjų. Tai tai 
yra produkcijos kodavimo, ženklinimo 
sprendimų diegimas įvairiose pramonės 
įmonėse Lietuvoje bei naujų technolo-
gijų, cheminių priedų kelių tiesimo pra-
monei tiekimas Baltijos šalyse. Įmonės 
specialistai įvertina klientų poreikius, 
gamybines, technologines aplinkybes ir 
įdiegia optimalius bei patikimus techni-
nius sprendimus, vėliau atlieka jų techninį 
aptarnavimą. 

UAB „Binčis“ atstovauja lyderiau-
jantiems kodavimo įrangos gamintojams 
arba tiekia cheminius priedus daugeliui 
asfalto gamintojų Lietuvoje, Latvijoje.

Įmonė orientuota į ilgalaikį bendradar-
biavimą su visomis pramonės įmonėmis, 
kurioms yra aktualus produkcijos ženklini-
mas, todėl vengia siūlyti laiko nepatikrin-
tų, „vienkartinių ir pigių“ sprendimų, nes 
tiki, kad įmonei pelnytis dera tik iš klientų 
pasitenkinimo įgyvendintais projektais.

RŽ inf.

Gruodžio 17 d. pasitikdami gražiausias 
metų šventes ir palydėdami 2015–uosius 
metus Eksportuotojų klubo atstovai rinkosi 
jaukiai popietei kavinėje „Green Cafe“. 

Jie dalyvavo interaktyvioje edukaci-
nėje-pažintinėje programoje „Kavos ke-
lias“, kurią mielai sutiko pravesti UAB 
„Kavos bankas“ marketingo projektų 
vadovė Daina Bytautaitė-Motiejūnienė ir 
kavinės vyriausioji barista Monika Pupi-
ninkaitė.

Klubo nariai buvo supažindinti su itin 
sudėtingais ir ilgais kavos kelio etapais: 
auginimu, apdorojimu, paruošimu. Pa-
sakojimas buvo papildomas vaizdinėmis 
priemonėmis, skonio ir uoslės „treniruotė-
mis“. Daugeliui buvo netikėtai įdomu pa-

Kavos kelio paslaptys 
ragauti žalios (neskrudintos) kavos gėrimo 
ir kavos arbatos, įsivaizduoti esant „kavos 
ekspertu“ ir atskirti sumaišytas robusta ir 
arabika kavos pupeles, sužinoti, kaip uoslę 
treniruoja baristos ir pabandyti „pabūti jų 
kailyje“ – atspėti, koks kvapas slepiasi bu-
teliuke, atsitiktinai paimtame iš specialios 
dėžutės, skirtos kvapų mokymuisi.

„Kavos kelio“ dalyviai išgirdo daug 
naudingų ir praktiškų dalykų: kokia kava 
yra geriausia, į ką atkreipti dėmesį ren-
kantis kavą parduotuvėje, kaip ir kiek lai-
ko saugoti ją namuose, kaip reikėtų ruošti 
ir gerti kavą, kad pajustume tikrąjį jos 
skonį, galėtume mėgautis aromatu ir kt.

Susipažinę su kavos degustavimo 
subtilybėmis ir taisyklėmis, klubo nariai 

mėgavosi specialiai tik Lietuvai Brazilijos 
plantacijoje išauginta naujo derliaus rūši-
ne kava, dalijosi įspūdžiais ir džiaugėsi, 

jog dabar apie kavą žinos bent šiek tiek 
daugiau nei kiti.

RŽ inf.

„Kavos kelio“ dalyviai išgirdo daug naudingų ir praktiškų patarimų
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Kokios paslaugos yra reikalingos verslui pradėti? Atsakymai į šį klausimą pa-
teikti 4 pav.: 

4 pav.

Žemiau lentelėje reikalingiausios verslui paslaugos sugrupuotos didėjančia tvarka 
bei išreikštos procentais:
Paraiškos paramai gauti 43   19.6 %
SVV finansinės paramos galimybės 32   14.5 %
Įmonės steigimo dokumentų rengimas 30   13.6 %
Rinkos tyrimai, verslo planų rengimas 27   12.3 %
Įmonių steigimas, veiklos formos pasirinkimas 26   11.8 %
Atstovavimas santykiuose su VMI, Sodra 
(pirminių deklaracijų pildymas) 24   10.9 %
Dokumentacijos plano rengimas 19   8.6 %
Pareiginių instrukcijų rengimas 16   7.3 %
Kita – biurokratijos išgyvendinimas, paskolos 3   1.4 %

Pagal apklausos rezultatus matyti,kad aktualiausia problema įmonėms – finansinių 
šaltinių paieška. Verslą labiausiai domina ES struktūrinių fondų paramos galimybės, 
taip pat parama smulkiąjam ir vidutiniam verslui.

Aktualūs ir įmonės steigimo, rinkos tyrimų, verslo formos parinkimo klausimai, 
atstovavimas santykiuose su kontroliuojančiom institucijomis.

Kokios paslaugos yra reikalingos verslo plėtrai? Atsakymai į šį klausimą pateikti 
5 pav.:

5 pav.

Žemiau lentelėje reikalingiausios verslui paslaugos sugrupuotos didėjančia tvarka 
bei išreikštos procentais:
Naujų rinkų paieška 33   12 %
Finansinės paramos galimybės 31   11.3 %
ES, tarptautinės finansinės paramos programos 30   10.9 %
Technologijų panaudojimas verslo plėtrai 23   8.4 %
Verslo partnerių paieška 23   8.4 %

Eksporto rinkų paieška, plėtra 23   8.4 %
Informacijos pateikimas apie įmonę, siekiant 
surasti verslo kontaktus 23   8.4 %
Informacija apie muges, parodas 22   8 %
Rinkodara 20   7.3 %
Verslo planavimas 19   6.9 %
Įmonės valdymas 13   4.7 %
Finansų analizė 12   4.4 %
Kita – biurokratijos išgyvendinimas 3   1.1 %

Taigi ir plėtojant verslą įmonėms aktualiausia naujų rinkų paieška (12 proc. ap-
klaustųjų), finansinės paramos galimybės (22,2 proc.), vienodai aktualu technologijų 
panaudojimas verslo plėtrai, verslo partnerių, eksporto rinkų paieška, informacijos ga-
vimas ir pateikimas.

Rinkodaros, verslo planavimo bei įmonės valdymo klausimai domina net 24 proc. 
apklaustų įmonių.

Kokios paslaugos yra reikalingos Jūsų įmonės personalo kvalifikacijos kėli-
mui? Atsakymai į šį klausimą pateikti 6 pav.:

6 pav.

Žemiau lentelėje reikalingiausios verslui paslaugos sugrupuotos didėjančia tvarka 
bei išreikštos procentais:
Mokymų organizavimas 36   25.4 %
Kursų organizavimas 31   21.8 %
Seminarų organizavimas 30   21.1 %
Susitikimų su kontroliuojančių institucijų 
atstovais organizavimas 27   19 %
Renginių organizavimas 15   10.6 %
Kita – susitikimai su užsienyje dirbančiais 
partneriais 3   2.1 %

Iš apklausos matyti, kad įmonėms aktualūs darbuotojų mokymai bei jų kvalifika-
cijos kėlimas. Mokymų, kursų, seminarų organizavimu domisi 68,3 proc. apklausoje 
dalyvavusių įmonių.

Taigi apibendrinant galima teigti, kad Jonavos verslui ypač trūksta  nemokamų, 
aukštos kokybės paslaugų. Didžioji apklaustųjų dalis – mažos be vidutinės įmonės –  
ypač jautrios rinkos pokyčiams. Jos nėra tokios turtingos, kad galėtų pasisamdyti bran-
giai kainuojančius konsultantus, o šios paslaugos joms labai reikalingos.

Nuo 2014 m. kovo tokias nemokamas paslaugas verslininkams teikė Kauno PPA 
rūmų Jonavos filialas. Jos buvo finansuojamos rūmų lėšomis ir  iš ES struktūrinių fondų 
paramos išteklių, kaip neatsiejama projekto „Verslumo ir inovacijų paramos paslaugų 
plėtra – VIPPP“ sutarties Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-008 dalis. Projekto metu pastebėta, 
kad konsultacijų poreikis įmonėms tikrai didelis, vien Jonavoje per šį laikotarpį buvo 
suteikta 877 valandos konsultacijų.

Šiuo metu projektas užbaigtas. 2015 m. pradžioje uždarius Jonavos turizmo ir vers-
lo informacijos centrą rajone visai neliko nemokamų paslaugų verslui. 

Kauno PPA rūmai, aktyviai dalyvaujantys plataus tinklo ir projektinėje veikloje, 
verslininkams gali teikti informacines, konsultacines ir kitas paslaugas.

Jonavos rajono verslininkams itin trūksta paramos ir konsultacijų
Atkelta iš 1 psl.

Gruodžio 18 d. Raudondvario dvare 
vyko Kauno rajono 9-12 klasių (I-IV gim-
nazinių klasių) mokinių verslumo kon-
kursas „Idėjų generatorius 2015“. 

Konkurse dalyvavo dešimt komandų 
iš skirtingų Kauno rajono mokyklų. Tik 
šešios jų buvo pakviestos į kitą konkurso 
etapą – savo idėjų pristatymą verslinin-
kams. Visi dalyviai pateikė labai skirtin-
gas idėjas: nuo kanceliarinių priemonių 
prekybos mokykloje ar nuosavos užkan-
dinės atidarymo iki didelių investicijų 
reikalaujančių projektų, tokių kaip Kauno 
Snow arenos statybos.

Konkurse dalyvavusias komandų 

Rūmų nariai apdovanojo Kauno rajono moksleivius 
idėjas vertino kompetentinga komisija, 
sudaryta iš Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų narių – UAB „Dinaka” ir 
UAB „Via Baltica dvaras” vadovo Vyto 
Čičelio, UAB „Ekstara” atstovo Dariaus 
Žitinevičiaus ir UAB „Aurita” vadovės 
Vaidos Butkuvienės, taip pat Kauno rajo-
no Jaunųjų lyderių asociacijos pirmininko 
Lauryno Dilio bei Kauno rajono TVIC 
direktorės Emilės Kaminskaitės-Sutku-
vienės. Visos idėjos buvo vertinamos at-
sižvelgiant į penkis vertinimo kriterijus: 
originalumą, inovatyvumą, atitikimą rin-
kos poreikiams, įgyvendinimo realistišku-
mą bei pristatymo kokybę ir pasiruošimą. 

Komisijos nariai moksleiviams įstei-
gė puikius prizus. Nei viena komanda 
namo tuščiomis negrįžo.

I vietos laimėtojų komanda „Water 
proof“ iš Garliavos Jonučių gimnazijos 
buvo apdovanota bilietais į vieną įspū-
dingiausių koncertų Žalgirio arenoje 
„MAMA muzikos apdovanojimai“. Šį 
prizą įsteigė UAB „Via Baltica dvaras“ 
vadovas Vytas Čičelis.

II vietos nugalėtojams, komandai iš 
Raudondvario gimnazijos „Dominato-
riai“, atiteko UAB „Ekstara“ įsteigtas pri-
zas – dovanų kuponai pramogoms boulin-
go klube „City Bouling”. 

III vietos laimėtojų komanda „Pyger-
landas“ iš Garliavos Juozo Lukšos gimna-
zijos buvo apdovanota išskirtine galimybe 
apsilankyti įmonėje UAB „Avia Baltika“ 
ir išbandyti simuliacinio skraidymo įren-
ginį bei pamėginti valdyti lėktuvą.

Konkurso metu komisija vertino ir 
komandų idėjų pristatymo kokybę. Ne-
pralenkiamos savo drąsa bei pasiruošimu 
buvo dviejų merginų Karolinos Pavlovai-
tės ir Deimantės Maskaliovaitės komanda 
„Water proof“. Jos gavo specialųjį Kauno 
rajono mero įsteigtą prizą – apsilankymą 
„Break free” kambaryje.

Kiekviena komanda buvo apdovanota 
UAB „Naujasis Nevėžis“ saldžiomis dova-
nomis ir UAB „Renesa“ verslo dovanomis.

RŽ inf.
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Kaip ir kiekviena mokymo įstaiga, 
taip ir Kauno statybininkų rengimo cen-
tras yra vienas iš svarbiausių socializaci-
jos agentų jaunuolių gyvenime.

Atlikus socialinę atskirtį patirian-
čių mokinių poreikių ir jų socializacijos 
problemų analizę Kauno profesinio mo-
kymo įstaigose (kiekybiniai ir kokybi-
niai tyrimai), socialinių įgūdžių ugdymo 
programų poveikio analizę, paaiškėjo, 
kad profesinio mokymo įstaigose mažėja 
mokinių mokymosi motyvacija, daugė-
ja netolerancijos, psichologinio (kartais 
net fizinio) smurto. Todėl labai svarbios 
patirtys indentifikuojant tiek aiškius, tiek 
užslėptus socialinio atstūmimo požymius, 
organizuojant programas, kuriomis būtų 
galima koreguoti mokinių savivertę, ben-
dravimo įgūdžius ir elgesio modelius įvai-
riose situacijose.

Kauno statybininkų rengimo centro 
mokytojai, matydami poreikį įgyti prakti-
nių žinių dirbant su mokiniais bei šeimo-
mis, patiriančiomis socialinę atskirtį, įgyti 
įgūdžių teikiant pagalbą patiriantiems 
smurtą šeimoje, dalyvavo „Erasmus+“ 

Per profesinį 
tobulėjimą 
į socialinės 
atskirties 
mažinimą

programos finansuojamame projekte „So-
cialinės atskirties mažinimas per profesinį 
tobulėjimą“. 

„Patobulinus socialinę atskirtį pati-
riančių vaikų ugdymą profesinio moky-
mo įstaigoje, įdiegus naujas metodikas 
bei per praktinį profesinį mokymą pagi-
linus socializacijos įgūdžius, galima tikė-
tis didesnio profesinio mokymo aplinkos 
patrauklumo, pozityvios socializacijos 
efektyvinimo bei aukštesnės kvalifika-
cijos, motyvuotų specialistų įsiliejimo į 
darbo rinką“, – teigia Kauno statybininkų 
rengimo centro direktorius Stanislovas 
Janukaitis. Jis pabrėžė, kad dalyvavimas 
ES finansuojamuose projektuose leidžia 
mokytojams kelti kvalifikaciją, plėtoti ar 
užmegzti naujus ryšius su užsienio par-
tneriais, socialinėmis įmonėmis: „Šis pro-
jektas ypatingai naudingas mokiniams, 
turintiems bendravimo sunkumų, o mo-
kytojai, pritaikę stažuotės metu įgytas 
žinias, galės padėti mokiniams, patirian-
tiems socialinę atskirtį, aktyviau įsitraukti 
į visuomeninį gyvenimą, laisviau reikšti 
savo mintis, nuomonę, emocijas“.

Kaip teigia mainų programos daly-
vė Gentrūta Česnovienė, dalyvavimas 
projekte suteikė galimybę perprasti ino-
vatyvias darbo su socialinę atskirtį pati-
riančiais mokiniais metodikas (darbinio 
ugdymo patirtis, buitinio smurto indenti-
fikavimo, darbo su šeimomis patirtis), pa-
rengti socialinę atskirtį patiriančių vaikų 
ugdymo ypatumų metodiką, kuri padės 
paprasčiau ir lengviau kurti ir organizuoti 
socializacijos įgūdžius formuojančias vei-
klas mokiniams.

Šis projektas „Socialinės atskirties 
mažinimas per profesinį tobulėjimą“ Nr. 
Projekto Nr. 2015-LT01-KA102-0132215 
finansuojamas remiant Europos Komi-
sijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, 
kurią Lietuvoje administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas. Šis kūrinys at-
spindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komi-
sija negali būti laikoma atsakinga už bet 

kokį jame pateikiamos informacijos nau-
dojimą.

Daugiau informacijos: Diana Rainy-
tė, profesijos mokytoja, tel. 8 (37) 31 30 
45, el. p. dianar086@gmail.com bei mo-
kyklos internetinėje svetainėje http://www.
src.kaunas.lm.lt/index.php?option=com_
content&view=article&id=510:pr59&ca
tid=12:projekt-vykdymas&Itemid=44

Karolis Blavaščiūnas,
UADBB „Colemont draudimo bro-

keris“ generalinio direktoriaus pava-
duotojas

Konsultuojant vadovus direktorių ci-
vilinės atsakomybės draudimo klausimu, 
pastebima, kad vadovai į neribotos atsa-
komybės problematiką pažvelgė per kitą 
prizmę. Paskutiniai keleri metai rodo, kad 
vis daugiau vadovaujančias pareigas uži-
mančių darbuotojų dėl savo užimamų par-
eigų nenori rizikuoti asmeniniais finansais 
bei turtu. Didžiąja dalimi prie pakitusios 
situacijos prisideda spauda. Vis dažniau 
eskaluojami teisiniai ginčai, kur reika-
laujama iš vadovų atsakomybės bei žalos 
atlyginimo, o priežasčių toli ieškoti nerei-
kia. Vadovo atsakomybė neribota, todėl 
tikslingiausia ieškinį nukreipti į vadovą, o 
ne į paprastą darbuotoją, kurio atsakomy-
bė, priešingai nei vadovo, apribota darbo 
užmokesčio dydžiu.

Ką darote, kai Jums skauda dantį? 
Einate pas stomatologą. Kai sugenda au-
tomobilis? Važiuojate į autoservisą. O ką 
darote, kai gaunate pretenziją ar šaukimą 
į teismą? Turbūt skambinate savo advoka-
tui. Nuo to momento, kai Jums reikia tei-
sinės pagalbos, įsijungia draudimas. Drau-
dikai atlygins vadovo teisinio atstovavimo 

Rinka subrendo – vadovų 
atsakomybės našta perkeliama 
draudikams

išlaidas, teismo priteistas mokėti sumas 
bei kitas išlaidas. Dažniausiai susimąsto-
me apie tokią apsaugą, kai tenka susidurti 
su ieškiniais ir atlyginti dideles sumas. 

Kartą paskaičiavau kiek reikėtų lai-
ko dirbti aukšto lygio vadovui, norint 
atlyginti nuostolius, pareikštus pagal 
„Colemont draudimo brokeris“ išduotus 
draudimo liudijimus. Skaičius stulbinan-
tis – apytiksliai 12 metų. Vadinasi, vado-
vas dvylika metų turi nevalgyti, negerti, 
nemokėti mokesčių, neturėti paskolų, ne-
važinėti automobiliu ir t.t. 

Kaip bebūtų, labai dažnai tenka su-
sidurti su situacijomis, kai vadovas nori 
drausti save bei kitus įmonės vadovus nuo 
rizikų, susijusių su jų užimamomis parei-
gomis, tačiau vadovaujasi keliais įprastais 
stereotipais. Dažniausiai pasitaiko atvejų, 
kai vadovai, inicijuodami draudimo pir-
kimą, bijo akcininkams sukelti įtarimų, 
jog galimai vadovas yra atlikęs neteisėtų 
veiksmų. Tačiau nesusimąsto, kad pačiam 
akcininkui yra aktualu apsaugoti verslą 
nuo vadovo sprendimų, kurie kai kuriais 
atvejais gali būti kritiški verslui. 

Antras labai dažnas mitas, kai vadovai 
teisinasi, jog niekas specialiai nepriima 
neracionalių ar verslui pražūtingų sprendi-
mų. Savaime suprantama, kad mes nieko 
nedarom specialiai, tačiau niekas neapsau-

gotas nuo nepagrįstos pretenzijos. O tokių 
tikrai pasitaiko ir, tenka pastebėti, labai 
dažnai. Net ir tokiu atveju viskas priklau-
so nuo advokatų, kuriuos samdotės. Todėl 
draudikai yra suinteresuoti, kad Jūsų inte-
resus gintų savo srities profesionalas. 

Trečias dažnas stereotipas, vyraujan-
tis ne tik vadovų draudimo, bet ir kitose 
rūšyse: „Per dvidešimt metų man niekas 
nėra pareiškęs pretenzijų/neturėjau žalų”. 
Tačiau supraskime, mes galime dvidešimt 
metų vairuoti automobilį ir nepatekti į 
avarijas, tačiau niekas negali pasakyti, ar 
dvidešimt pirmaisiais aš jos nepadarysiu. 

Ateityje vis daugiau įmonių rūpinsis 
savo vadovaujančias pareigas užimančių 
darbuotojų apsauga, nes teisininkai for-
muoja praktiką, kai vis dažniau vadovų 
reikalaujama atlyginti nuostolius. Esame 
susidūrę su situacijomis, kai įmonė darbo 
sutartyje įsipareigoja drausti vadovą ci-
vilinės atsakomybės draudimu. Taip pat 
manome, kad bendrovės neišnaudoja šio 
draudimo kaip motyvacinės priemonės ir 
galimybės pritraukti aukšto lygio vadovą. 
Tokia praktika užsienyje yra plačiai nau-
dojama ir suprantama kaip privalomas 
darbo sutarties reikalavimas. 

Arbitražas – alternatyvus ginčų spren-
dimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai as-
menys susitaria savo tarpusavio ginčus 
spręsti kreipiantis ne į valstybės teismą, o 
į jų susitarimu pasirinktą trečiąjį asmenį ar 
asmenis. 

Tai lankstus, operatyvus ir ekonomiš-
kas verslo ginčų sprendimo būdas. Šalys 
gali susitarti dėl proceso kalbos ir vietos, 
arbitrų skaičiaus bei jų skyrimo tvarkos, 
ginčams spręsti taikytinos teisės. Svarbu 
tai, kad arbitražo sprendimai turi tokią 
pat teisinę galią, kaip ir valstybės teismų 
priimti dokumentai. Jie yra pripažįstami 
ir, esant poreikiui, priverstinai vykdomi 
daugiau nei 130 pasaulio valstybių (prie 
Niujorko 1958 m. konvencijos „Dėl už-
sienio arbitražo sprendimų pripažinimo 
ir vykdymo“ prisijungusiose valstybėse).

Arbitražu ginčus sprendžia arbitrai. 
Paprastai šalys iš anksto sutaria dėl jų 

Arbitražo galimybės verslui
skaičiaus, kvalifikacijos ir patirties. Tai 
autoritetingi, pripažinti konkrečių sričių 
specialistai, galintys sąžiningai, kokybiš-
kai ir operatyviai išspręsti ginčus. Nors jie 
procesą organizuoti gali ir savarankiškai 
(ad hoc arbitražas), vis dėlto dažniausiai 
arbitražo procesą administruoja ir nuolati-
nės komercinio arbitražo institucijos (ins-
titucinis arbitražas).  

Pagal VĮ Registrų centro duomenis 
Lietuvoje įregistruotos 5 nuolatinės ko-
mercinio arbitražo institucijos. Duomenis 
apie savo veiklą viešai teikia Vilniaus ko-
mercinio arbitražo teismas, įkurtas 2003 
m. spalio 27 d. (kai reorganizuoti ir su-
jungti Arbitražo teismas prie asociacijos 
„Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva” 
ir Vilniaus tarptautinis komercinis arbitra-
žas) ir Lietuvos arbitražo teismas, įkurtas 
2010 m. sausio 19 d.

RŽ inf.

Projekto dalyvės

Susitikimas Vibo Valentia profesinėje mokykloje
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Tuo įsitikino Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų narys UAB „Man-
tinga“, pasinaudojusi rūmuose nuo 2008 
m. veikiančio Europos įmonių tinklo (En-
terprise Europe Network) paslaugomis ir 
suradusi verslo partnerius Danijoje. 

Sėkmės istorija prasidėjo, kai „Man-
tingos“ eksporto skyriaus vadybininkas 
gavo informaciją apie rūmų teikiamas 
paslaugas ir susidomėjo pasyvia verslo 
partnerių paieška užsienyje, neinvestuo-
jant daug darbuotojo laiko ir pinigų. Viena 
iš tokių priemonių – Enterprise Europe 
Network duomenų bazė, kurioje galima 
įdėti savo verslo pasiūlymą ir ieškoti arba 
užsiprenumeruoti norimus pasiūlymus pa-

Pasyvi partnerių paieška gali 
duoti realių rezultatų

gal įvairias kategorijas. Paslauga ir buvo 
pasinaudota, užpildžius įmonės profilį. 
Jį tinklo darbuotojai patalpino duomenų 
bazėje, matomoje daugiau kaip 60 šalių. 
Bendrovė per metus sulaukė keleto susi-
domėjimų iš užsienio įmonių, tačiau nė 
vienas jų neatrodė pakankamai patrauklus. 

Kauno PPAR darbuotoja Ingrida 
Braziūnienė, dirbanti su Europos įmonių 
tinklo verslo pasiūlymų duomenų baze, 
gavo prašymą iš projekto kolegų Danijoje 
„Agro Business Park“ susisiekti su Lietu-
vos įmone, užsiimančia aukštos kokybės 
greito maisto paruošimu, dėl „Easyfood 
A/S“ sudominusio verslo pasiūlymo, 
rasto tinklo duomenų bazėje Danijoje. 

Tai buvo UAB „Mantinga“ profilis. Su-
sisiekus su „Mantinga“ ir gavus sutikimą 
apsikeisti kontaktine informacija, įmonės 
pradėjo bendrauti tarpusavyje. Netrukus 
buvo surengtas Danijos įmonės vizitas 
Marijampolėje, kurio metu aptartos įvai-
rios bendradarbiavimo galimybės. Viena 
iš jų – „Easyfood“ norėjo pirkti pusfa-
brikačius, kuriuos vėliau galėtų perdirbti 
ir adaptuoti pagal savo klientų poreikius. 
Tais pačiais metais buvo užsakyti pirmieji 
smulkūs užsakymai, kurie vėliau nuolat 
augo. Bendradarbiavimą įmonės tęsia jau 
keletą metų ir planuoja jį plėsti.

UAB „Mantinga“ pradėjo savo veiklą 
1998 m. pristatydama Lietuvos rinkai šal-
dytų, paruoštų kepimui inovatyvių gami-
nių, kurie buvo naujiena Lietuvoje. Šiuo 
metu bendrovė yra viena iš didžiausių ir 
moderniausių įmonių Rytų Europoje, siū-
lanti didžiulį duonos, užkandžių ir šaldytų 
gaminių asortimentą – daugiau nei 300 
gaminių, sukurtų remiantis viso pasaulio 
geriausiais receptais.

„Easyfood A/S“ savo veiklą pradėjo 
2001 m. ir nuo to laiko siekia pateikti savo 
klientams lengvai paruošiamus, papras-
tus, bet skanius maisto produktus (sumuš-
tinius, užkandžius, sausainius, dešrainius 
ir kt.), skirtus užimtiems žmonėms, kurie 
vertina savo laiką, aukštą produktų koky-
bę ir jų kainą.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose veikiantis didžiausias verslo pa-
ramos tinklas Enterprise Europe Network 
nuo 2008 m. padeda daugiau kaip 60 
šalių įmonėms rasti verslo partnerius. 
Kauno PPAR darbuotojai, dirbantys šia-

me tinkle, teikia įvairias paslaugas, pra-
dedant konsultacijomis, kaip gauti finan-
savimą, pradėti eksportą, susirasti verslo 
partnerius užsienyje, iki konkrečių verslo 
partnerių paieškos veiklų: organizuojami 
verslo kontaktų renginiai, verslo misijos, 
teikiama informacija apie ES rinką, pa-
dedama pasiruošti dalyvauti parodose ir 
atsakyti į dažnai kylančius klausimus. 

„Pasyvi partnerių paieška, arba 
paieška naudojant įvairias e-platformas 
ateityje turės vis didesnę įtaką norint 
vykdyti pardavimus, susirasti verslo par-
tnerių. Norėdamos išlikti konkurencingos 
įmonės renka pasiūlymus iš daugybės va-
riantų, gali palyginti ir pasirinkti geriau-
sius ne tik pagal kainą, bet ir atsižvelgda-
mos į kitus kriterijus, kurių svarba auga 
didėjant prekių ženklų svarbai rinkoje. 
Tokių kriterijų pavyzdžiai galėtų būti rei-
kalavimai pakuotei, produkcijos apdirbi-
mui, vadybos sertifikatai, įmonės socialinė 
atsakomybė ir diegiamos arba planuoja-
mos inovacijos“, – sako projekto vadovas 
Kauno PPA rūmuose Aivaras Knieža.

RŽ inf.

Verslininkų ir KTU Mechanikos inži-
nerijos ir dizaino fakulteto atstovų apskri-
tojo stalo diskusija tokia tema vyko gruo-
džio 16 d. bendrovėje „Novameta“. 

Kauno PPA rūmų prezidentas Ben-
jaminas Žemaitis pabrėžė, kad įmonėms 
trūksta reikiamos kvalifikacijos technolo-
gijų srities specialistų. Daivaras Dailido-
nis, UAB „Taneta“ generalinis direktorius, 
pridūrė, kad stinga ir konstruktorių, dir-
bančių su 3D projektavimo programomis. 

Doc. dr. Vaida Jonaitienė, KTU Me-
chanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto 
Medžiagų inžinerijos katedros vedėja, ak-
centavo, kad nėra populiarios šios studijų 
programos: pramoninio dizaino inžineri-
ja, aprangos mados inžinerija (ją šiemet 
pasirinko tik šeši studentai) medienos 
inžinerija ir technologijos. 

Vydas Damalakas, UAB „Omnitek-
so“ akcininkas ir pirkimo direktorius, 
įsitikinęs, kad verslo atstovai turi prisidėti 
prie aktyvaus technologijų srities specia-
lybių pristatymo šalies moksleiviams jau 
nuo 5-os klasės. 

Rima Balanaškienė, UAB „Aconitum“ 
vadovė, paminėjo, jog bendrovė dirba su 
LSMU Farmacijos fakultetu dirba, penkios 
įmonės pasirašiusios su fakultetu sutartį. 
Studentai 2-3 mėnesnius stažuojasi įmonėje. 

Habil. dr. Vitalijus Volkovas, KTU Me-
chanikos inžinerijos katedros profesorius, 
akcentavo būtinybę skatinti išsilavinimą. 

Andrius Čapas, UAB „Santaviltė“ 
direktorius, kritikavo, kad studentai ne-
gauna to, ko reikia. Nevyksta paskaitos, 

Ar sėkminga partnerystė tarp 
universiteto ir verslo įmonių?

nemotyvuojama, silpnas jų paruošimas, 
per daug humanitarinių dalykų. 

Vytautas Grigas, Mechanikos inžine-
rijos katedros vedėjas, apgailestavo, kad 
didesnė dalis moksleivių renkasi studijuo-
ti sostinėje, o reikia pritraukti provincijos 
moksleivius atvykti studijuoti į Kauną. 
Tiek mokslo, tiek verslo atstovai turi pri-
sidėti prie profesijos viešinimo. Mokyklų 
reitingai ydingi, nes akcentuojamas moki-
nių patekimas į užsienio universitetus. 

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizai-
no fakultetas inicijavo specializaciją, skir-
tą 9-12-ų klasių moksleiviams, siekian-
tiems įgyti teorinių ir praktinių fizikos, 
eksperimentinės mechanikos žinių, netgi 
pasiruošti valstybiniam fizikos egzaminui 
ir būsimoms studijoms. Studijuodami šio-
je specializacijoje moksleiviai kurs įvai-
rius objektus – nuo atskirų detalių iki jų 
junginių, mechanizmų – erdvinius kom-
piuterinius modelius, sudarys jų statinius 
ir animuotus vaizdus realioje aplinkoje, 
sukurto modelio brėžinius, virtualiai ir 
eksperimentiškai turės galimybę patikrinti 
mechanikos dėsnius mokomus per fizikos 
pamokas, laboratorijoje – projektuojamų 
objektų stiprumą.

Diskusijos dalyviai nutarė 2016 m. 
kovo mėnesį kitoje gamybinėje įmonėje 
arba Kauno PPA rūmų patalpose organizuo-
ti tęstinę apskritojo stalo diskusiją, pakvie-
čiant Švietimo ir mokslo ministerijos atsto-
vus, mokyklų atstovus bei žiniasklaidą. 

RŽ inf.

Marijampolės bendrovė „Iceco“ suskilo į keturias smulkesnes bendroves ir pardavė 
žuvų verslą. Reorganizavus įmonę „Iceco“ teikia logistikos paslaugas, „Iceco group“ 
užsiima mažmenine prekyba ir valdo nuosavų parduotuvių tinklą, „Iceco ledai“ gamina 
ledus,  „Iceco žuvis”“ – žuvis ir žuvų produkciją. 

Ši įmonė planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos  investicijomis ir dvigubai išplėsti 
gamybą.  Dabar įmonėje veikia 4 gamybos linijos, per parą jos pajėgios perdirbti 24 to-
nas žaliavinio pieno. Su ES parama įsigijus dar vieną gamybos liniją pajėgumas išaugs 
iki 50 tonų.

Pasak „Iceco“ vadovo Valdemaro Šalausko, „Iceco žuvis“ buvo parduota įmonei 
„Vulkana“. 

RŽ inf.

Tris siuvimo, mezgimo ir drabužių 
konstravimo bendroves vienijanti „Gijos“ 
įmonių grupė 2016 m. pradžioje atidarys 
du naujus gamybos cechus Jurbarke ir Sit-
kūnuose, į kuriuos investuoja 165.000 Eur 
įmonės lėšų.

Plėtra vykdoma, siekiant laiku atlikti 
augančius vieno stambiausių užsakovų – 
Norvegijos „Neo Group“ – užsakymus. Į 
Norvegiją eksportuojami „Gijos“ įmonių 
grupėje pasiūti darbo drabužiai.

„Gijos“ grupės įmonėse – UAB 
„Vilkijos gija“, UAB „T1 Gija“ ir UAB 
„Ogiseta“ – dirba 350 darbuotojų, įmonės 
cechai dabar veikia Kaune, Vilkijoje, Jur-
barke, Skaidiškėse ir Kalvarijoje. 

Lietuvos rinkai skiriama apie 20 proc. 
produkcijos, pažymėtos „Gijos“ prekės 
ženklu, o likusi dalis eksportuojama į Nor-

„Gija“ steigia 
pusšimtį naujų 
darbo vietų

vegiją, Šveicariją, Suomiją, Italiją, Daniją. 
Jurbarke veikiančiuose siuvimo ir 

konstravimo cechuose daugiausia siu-
vama darbo drabužių, aprangos specia-
liosioms tarnyboms. Juose dirba 70 dar-
buotojų. Šiuo metu šalia veikiančių cechų 
esančiame įmonės pastate įrengiamas dar 
vienas siuvimo gamybos cechas, į kurį in-
vestuojama 150.000 Eur. Čia bus sukurta 
iki 20 naujų darbo vietų. 

Taip pat „Gijos“ įmonių grupė atida-
rys ir naują siuvimo cechą Sitkūnuose, 
Kauno rajone. Cechas įsikurs buvusiose 
darželio-mokyklos ir bibliotekos patal-
pose, kurias verslininkai išsinuomojo iš 
Kauno rajono savivaldybės. Kelerius me-
tus nenaudotos patalpos dabar remontuo-
jamos įmonės lėšomis. Į šį cechą inves-
tuojama apie 15.000 Eur. Čia planuojama 
sukurti 15–20 naujų darbo vietų. Įmonė 
pasirengusi organizuoti darbuotojų pavė-
žėjimą į darbą ir į namus. 

„Gijos“ grupė dalyvauja kariuome-
nės, specialiųjų tarnybų skelbiamuose 
viešuosiuose konkursuose, laimėjusi juos 
siuva ir mezga aprangą mūsų šalies ugnia-
gesiams, kareiviams, policininkams. 

RŽ inf.

„Iceco“ skilo į keturias bendroves

Diskusijos dalyviai apžiūrėjo UAB „Novameta“ gamybą



Nr. 601   |   KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žINIOS

10

KONTaKTŲ MuGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA“
Darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės, 
priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, statinio 
techninės priežiūros paslaugos – dokumentų 
ruošimas, konsultacijos, kompleksinis aptar-
navimas.
Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir 
sveikatos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos, 
civilinės saugos klausimais.
Energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas.
Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimas.
Priklauso TÜV THÜRINGEN grupei.
Jovarų g. 2, LT-47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 39 10 05, (8 656) 76 094
Faks.: (8 37) 39 10 05
El. paštas: kaunas@tuvlita.lt
www.tuvlita.lt

AB „Aksa“
Gelžbetoninių gaminių gamyba.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 14 05
Faks.: (8 37) 45 57 84
El. paštas: info@aksa.lt
www.aksa.lt

UAB „All Group“
Dizaino studija „ALLdesign“ teikia interjero 
dizaino konsultacijas, vykdo interjero, baldų, 
grafinio dizaino projektus. Dizaino paslaugų 
įvairovė leidžia pasiūlyti nestandartinių apdai-
los sprendimų, esant poreikiui, išpildyti visą 
interjero projektą iki smulkiausių detalių. Mak-
simalus kliento poreikių išpildymas, konkuren-
cinga kaina, šiuolaikiškumas bei kūrybiškumas. 
Darbinės užsienio kalbos: anglų, italų, rusų.
Komerciniams objektams siūloma: firminis sti-
lius, pakuotės, reklaminiai projektai, produkto 
dizainas, baldai. Interjero koncepcijos ir kom-
pleksiniai projektai.
Privatiems objektams siūloma: grafinio dizaino 
sprendimai namų interjerams, baldų dizainas, 
aksesuarai. Interjero konsultacijos, interjero 
dizaino projektai.
Kuršių g.7, LT-48107 Kaunas
Tel.: (8 652) 59 522
Faks.: (8 37) 21 20 99
El. paštas: design@allgroup.lt
www.allgroup.lt

UAB „Alvinta“ 
Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas; atliekų 
(pavojingų, nepavojingų) tvarkymas (ATĮR 
219195);
darbuotojų profesinės rizikos vertinimas ir 
kitos su darbo sauga susijusios paslaugos; 
prekyba kompanijų „Chemjay“, „Norstar“ pro-
dukcija.
Studentų g. 65-407, LT-51369 Kaunas
Tel.:(8 37) 30 08 16, (8 37) 30 08 22, (8 685) 
12 411
Faks.:(8 37) 45 15 99
El.paštas: alvinta@ktc.lt
www.alvinta.ktc.lt

UAB „Anona“
Reklamos agentūros specializacija – reklami-
niai suvenyrai ir verslo dovanos, sportiniai pri-
zai, įvairūs apdovanojimai, antspaudų gamyba 
ir smulkiatiražė spauda. Veikia nuo 1991 m. 
Turi lazerinio graviravimo, tampografijos, gra-
viravimo smėliu ir kitas technologijas, reikalin-
gas reklaminei produkcijai ženklinti.
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 65
Faks.: (8 37) 32 37 65
El. paštas: info@anona.lt
www.anona.lt 

UAB „Asiga“
Projektuoja, gamina išskirtinius baldus ir inter-
jero detales. Teikia baldų  projektavimo pas-
laugas pagal individualius kliento  užsakymus. 
Turi didelę  patirtį baldų privačiam ir viešajam 
sektoriui gamyboje. Taikomi aukšti kokybės 

reikalavimai projektavimo paslaugai ir gami-
namai produkcijai.
Neries g. 4, Domeikava, LT-54370 Kauno r.
Tel./faks.: ( 8 37) 26 31 24
Tel.: (8 655) 32 332
El. paštas: albertas@asiga.eu
www.asiga.eu
 
UAB „Aša“
Sprendimai stiklo tobulinimui. Plėvelių gamin-
tojo SOLAMATRIX Inc. (JAV) atstovas Pa-
baltijo šalims. Plėvelių nuo akinimo, karščio, 
sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės klija-
vimas pastatams ir automobiliams. Stiklo per-
tvarų ir baldų stiklų dekoravimas ornamentais 
ir įvariaspalve spauda. Ieško partnerių – baldi-
ninkų ir stiklo pertvarų statytojų. 
Partizanų g 17, LT-49476 Kaunas
Tel.: (8 37) 41 15 66
Faks.: (8 37) 41 08 20
El. paštas: info@pleveles.lt
www.pleveles.lt

UAB „Autokurtas“
„Mersedes-Benz“ lengvųjų automobilių ir ko-
mercinio transporto priežiūra ir remontas; origi-
nalios, neoriginalios, dėvėtos detalės. „Volvo“, 
„Scania“ naujos ir dėvėtos detalės, šių ir kitų 
markių sunkvežimių priežiūra ir remontas. Au-
tonominių („Webasto“, „Eberspacher“) šildytu-
vų pardavimas, montavimas, priežiūra ir remon-
tas. Tachografų patikra, priekabų remontas. Pa-
daliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose.
Verslo g.13, LT-54311 Kumpių k. Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 10 90
Faks.: (8 37) 39 14 54
El. paštas: info@autokurtas.lt
www.autokurtas.lt

UAB „Autotoja“
Oficiali „TOYOTA“ ir „LEXUS“ atstovybė 
Kaune.Prekiauja „TOYOTA“ ir „LEXUS“ mar-
kės naujais ir naudotais automobiliais, šių markių 
automobilių aksesuarais ir atsarginėmis dalimis.
Teikia garantinio aptarnavimo, techninės prie-
žiūros paslaugas bei visų markių automobilių 
kėbulo remonto ir dažymo darbus.
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 80 32
Faks.: (8 37) 31 27 79
www.autotoja.lt

UAB „Aveiras“
Vienas iš didžiausių lazerinio graviravimo cen-
trų Lietuvoje atlieka lazerinio graviravimo ir 
markiravimo paslaugas pramonei: metalinių, 
medinių, plastikinių detalių markiravimas-žy-
mėjimas. Identifikacinių lentelių įrengimams 
gamyba. Darbuotojų kortelių gamyba. Apdo-
vanojimų, padėkų ,suvenyrų ir verslo dovanų 
gamyba bei graviravimas. Iškilių polimerinių 
lipdukų gamyba. Įvairių ženkliukų, raktų ir 
rūbinių pakabukų gamyba. Antspaudai. Dirba 
nuo 1995 m.
Lydos g. 4, LT-44213 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 87 04
Faks.: (8 37) 20 36 73
El. paštas: info@aveiras.lt
www.aveiras.lt

UAB „Azovlitas“ 
Importuoja ir prekiauja įvairių Europos ir Azijos 
gamintojų plieno linijinių ir lakštinių gaminiais. 
Ieško verslo kontaktų, plieno gaminių vartoto-
jų, metalo konstrukcijų gamintojų, statybinių 
firmų, katilų gamintojų.
Domina pasiūlymai iš užsienio metalurgijos 
įmonių ir plieno tiekėjų.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 26 00
Faks.:(8 37) 35 02 48
www.azovlitas.lt

UAB ,,AZ-Pack“
Secializuojasi pakavimo medžiagų rinkoje. Pa-

grindinė veikla – vakuuminių maišelių, pasta-
tomų ,,Doy-Pack“ maišelių su styginiu užsegi-
mu, ,,Bag-in-Box“ maišų skysčiams, polipropi-
leninių (PP) indelių, fasuotų vienkartinių indų 
rinkinių, OPS indelių gamyba, pardavimas. 
Siūloma produkcija atitinka aukščiausims 
Europoje taikomiems reikalavimams medžia-
goms, kurios naudojamos sąlyčiui su maistu. 
Bendradarbiaudama su KTU  ir MITA (Moks-
lo, inovacijų ir technologijų agentūra), įmonė 
viena pirmųjų įgyvendino vidaus rinkai tie-
kiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 
pagal Lietuvos darniuosius standartus sistemą, 
todėl gali pasiūlyti optimalios pakuotės reikala-
vimus atitinkančius produktus. 
Mažmeninė prekyba
,,Prekybos miestelis URMAS“
Pramonės pr. 16, 51185 Kaunas
Rytinė galerija, 12 salė, 1-B vieta
Taikos pr. 106 B, 51174 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 42 46
El. paštas info@azpack.lt
www.azpack.lt

UAB ,,Baldai Jums“
Gamina svetainės, miegamojo, vaikų kambario 
baldus iš ąžuolo ir beržo masyvo. Baldų ekspo-
zicijas galima rasti internete: http://parduotuve.
baldaijums.lt/, www.baldaijums.lt, 
JONAVOJE (pardavimo salonas bei būstinė):
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Darbo laikas:
I-V: 7:30 - 16:00
Tel.: (8 349) 50 525
Mob. tel.: (8 656) 16 891 
Faks.: (8 349) 50 525
El. paštas: prekyba@baldaijums.lt
www.baldaijums.lt

UAB „Baltic Clipper“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvoje. 
Rezervuoja, užsako ir parduoda aviabilietus, vieš-
bučius, vizas, organizuoja poilsio ir pažintines ke-
liones, keliones šeimoms, poroms, grupėms, vai-
kams, pagal individualius užsakymus į visas šalis.
Teikia verslo (tarnybinių) kelionių organizavi-
mo paslaugas. Organizuoja konferencijas, mo-
kymus, verslo renginius, sutinka užsienio sve-
čius. 17 metų kelionių organizavimo patirtis!
Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 00
Faks.: (8 37) 22 34 71
www.bc.lt, www.avia.lt 

UAB „Baltijos paslaugų brokeris“
Siūlo internetinėje parduotuvėje įsigyti karna-
valinių kostiumų ir aksesuarų, pakavimo me-
džiagų, rankų darbo stiklo suvenyrų, įvairių 
ortopedinių gaminių, medicinos, sporto prekių, 
šiaurietiško ėjimo inventoriaus. Ieško klientų ir 
sveikatingumo prekių tiekėjų.
K. Petrausko 26-201 kab.,  LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 657) 61 704
El. paštas: info@bpb.lt
www.rinkaplius.lt

UAB ,,Baltijos polistirenas“
Gamina įvairias polistirenines pakuotes: bui-
tinei technikai (šaldytuvams, televizoriams ir 
kt.) ir kitus formuotus gaminius pagal indivi-
dualius kliento užsakymus. Ieško partnerių, 
užsakovų polistireninėms pakuotėms.
S. Lozoraičio g. 15A, 
LT-53229 Garliava, Kauno r.
Tel.: (8 37) 55 15 18 (8 656) 39 387
Faks.: (8 37) 55 10 15, 
El.paštas: v.rimaitis@balpol.lt
www.balpol.lt 

UAB ,,BDO auditas ir apskaita“
Tarptautinė audito kompanija, užimanti 5 vietą 
pagal dydį Lietuvoje ir pasaulyje. Finansinių 
ataskaitų auditas (finansinių pagal nacionali-
nius ir/arba tarptautinius finansinės atskaitomy-
bės standartus); kitos audito paslaugos įskaitant 
Europos Sąjungos lėšų panaudojimo auditą ir 
t.t.; įmonių apskaitos tvarkymas bei finansinės 
atskaitomybės parengimas; mokesčių ir aps-
kaitos konsultacijos; reorganizavimo projektų 
sąlygų įvertinimas; bendrovių veiklos atitikimo 
LR Akcinių bendrovių įstatymui įvertinimas; 
ekspertizė ir atstovavimas ūkinėse-finansinėse, 

mokestinių ginčų ir bankroto bylose; vidinės 
kontrolės ir audito paslaugos; verslo konsulta-
cijos (verslo analizė, valdymo apskaita, sąnau-
dų įvertinimas, biudžeto bei pinigų srautų pro-
jektavimas); finansinės konsultacijos (įmonių 
sujungimai ir įsigijimai, pardavimo sandoriai).
Kęstučio g. 58-5, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 90
Faks.: (8 37) 20 27 40 
El. paštas: info@bdo.lt 
www.bdo.lt

UAB „Bernelių smuklė“
„Bernelių užeiga“ džiugina savo lankytojus 
tradiciniais lietuviškos virtuvės patiekalais ir 
tautine dvasia alsuojančia aplinka. Šiuo metu 
veikia šeši šiam tinklui priklausantys restora-
nai ir lauko smuklės. „Bernelių užeigai“ pir-
majai Lietuvoje suteiktas kulinarijos paveldo 
fondo sertifikatas. Šis sertifikatas liudija, kad 
„Bernelių užeiga“ savo veikla (aplinka, svečių 
priėmimas, aptarnavimas, valgių paruošimas) 
atspindi per šimtmečius sukauptą tradicinę pa-
tirtį, vaišių papročius ir kultūrą, tradicines val-
gių gaminimo technologijas, regionų specifiką, 
ir jai suteikiamas kulinarijos paveldo statusas.
K. Donelaičio g. 11, LT-44239 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 88 02
Faks.: (8 37) 75 07 56
El. paštas: info@berneliusmukle.lt
www.berneliuuzeiga.eu

UAB „Betonika“
Gamina betono ir gelžbetonio gaminius. 
Naglio g. 4A, LT-52367 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 01 00
Faks.: (8 37) 40 01 11
El. paštas: info@betonika.lt
www.betonika.lt

„Bitė Lietuva“
Kokybiško mobiliojo ryšio ir greičiausio mobi-
liojo interneto šalyje operatorius. „Bitės“ salo-
nuose visada galima rasti naujausių mobiliųjų te-
lefonų modelių, „Blackberry“ išmaniųjų telefonų 
ir išbandyti įvairias mobilių technologijų naujo-
ves ir paslaugas. „Bitės“ ryšiu Lietuvoje naudoja-
si daugiau nei 1 mln. vartotojų, kuriems nereikia 
daryti kompromiso tarp kainos ir kokybės.
Salonus galima rasti visoje Lietuvoje
Tel.: 1501 (tik BITĖS klientams, nemokamas), 
Tel.: (8 699) 23 230 (kitų operatorių klientams)
El. paštas: info@bite.lt 
www.bite.lt 

UAB „BTT Group“
Jūsų verslui – visapusiškos informacinių tech-
nologijų paslaugos ir sprendimai. Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų nariams teikia-
mos nemokamos kvalifikuotos konsultacijos  
informacinių technologijų pritaikymo įmonės 
veiklos procesuose klausimais.
Žemaitės g. 21 (4 įėjimas), LT-03118, Vilnius
Tel.: (+370 5) 203 4385 
El. paštas: pardavimai@btt.lt
www.btt.lt

UAB „Caramix“
Didmeninė mažmeninė prekyba plaukų kos-
metikos prekėmis. Įmonė atstovauja KLERAL 
ir BINGO prekių ženklams. Šių ženklų plaukų 
kosmetikos priemonių galima įsigyti grožio 
salonuose ir kosmetikos prekių parduotuvėse. 
Visų linijų prekių asortimentą: šampūnų, kau-
kių, aliejukų, lakų, putų, ir kt. galima rasti elek-
troninėje parduotuvėje www.kosmetikaplius.lt.
Baltų pr.36, LT-48196 Kaunas
Tel.: (8 620) 32 692
El. paštas: info@caramix.eu
www.caramix.eu, www.kosmetikaplius.lt 

UAB „CertaBridge“
Teikia sertifikavimo paslaugas Lietuvos ir 
užsienio kompanijoms, eksportojuončioms į 
Rusiją, Baltarusiją, Kazachstaną ir Ukrainą. 
Konsultuoja klientus visais eksporto į NVS 
šalis klausimais ir yra su klientu nuo jo idėjos 
eksportuoti iki sertifikato išdavimo ir atverto 
kelio eksportuoti į Rytų šalis.
Saulėgrąžų 1-22, LT-46326 Kaunas  
El paštas: info@certabridge.lt 
www.certabridge.lt
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BRPL20151127001 Lenkijos įmonė prekiauja trąšomis ir augalų apsaugos produktais. Ieško tokių 
produktų gamintojų arba tiekėjų.

BRSE20151113001 Švedijos įmonė dirba ventiliacijos srityje. Ieško priešgaisrinių sklendžių 
EI120 ir E60 (pagamintų pagal EN 15650 reikalavimus) gamintojų.

BRES20140602001 Ispanijos bendrovė specializuojasi pneumatinių ir hidraulinių produktų ir jų 
priedų komercializavimo ir platinimo srityje. Ieško gamintojų, norinčių tiekti 
savo gaminius į Ispanijos rinką.

BRSE20151026001 Švedijos MVĮ sukūrė naują tekstilės perdirbimo technologiją ir dabar atidaro 
bandomąją gamyklą. Ieško partnerių, kurie galėtų tiekti 100 proc. medvilni-
nes tekstilės atraižas (kiekis nuo 300 t ir daugiau).

20101223103 Serbijos įmonė specializuojasi žemės ūkio mašinų prekybos srityje. Ieško ga-
mintojų, siūlo atstovavimo Serbijos rinkoje paslaugas.

20120921020 BR Didžiosios Britanijos įmonė, kuri teikia vadybos ir asmeninio tobulėjimo mo-
kymus, ieško įmonių, norinčių bendradarbiauti tarptautiniuose projektuose.

BRSG20151208001 Singapūre įsikūrusi bendrovė turi tinklą ir užsiima gėrimų platinimu. Ieško 
nealkoholinių gėrimų (mineralinio vandens, sirupų, kavos, arbatos, gaiviųjų 
gėrimų, vaisių ir daržovių sulčių) gamintojų, siūlo savo paslaugas. 

BRRO20150904002 Rumunijos kompanija užsiima suvirinimo ir pjovimo mašinų ir įrenginių 
platinimu. Bendrovė domisi ryšiais su užsienio bendrovėmis, gaminančiomis 
suvirinimo įrenginius, pjovimo plazma stakles, CNC pjovimo stakles bei pa-
našią įrangą. Siūlo platintojo paslaugas.

BRCY20151216001 Kipro bendrovė užsiima vaistų, sveikatos priežiūros ir parafarmacijos pro-
duktų tiekimu į daugiau nei 200 vaistinių visame Kipre. Ieško šių produktų 
gamintojų, siūlo atstovo, platintojo paslaugas.

BRRU20151208001 Rusijos įmonė specializuojasi virtuvės baldų, baldų gyvenamiesiems ir mie-
gamiesiems kambariams, drabužinėms gamyboje. Ieško partnerių – baldų 
furnitūros (bėgelių, kabliukų, spynų, profilių ir t.t.) gamintojų.

BRDK20151208001 Inovatyvi Danijos įmonė sukūrė metodą, kurio dėka galima išmatuoti, o vė-
liau pasiūti pagal individualius išmatavimus vyriškus marškinius. Ieško siu-
vimo įmonių, galinčių per trumpą laiką pasiūti gaminius (pradžioje 100 vnt. 
per mėesį, vėliau – daugiau).

BRPL20151209003 Lenkijos įmonė projektuoja, gamina ir platina aukštos kokybės tekstilės pro-
duktus: kilpinius rankšluosčius, antklodes, šluostes, patalynę. Ieško dizaine-
rių ir namų tekstilės gamintojų, galinčių pasiūlyti įdomių, aukštos kokybės 
namų tekstilės gaminių.

BRRU20151207001 Rusijos bendrovė specializuojasi konditerijos iš kakavos ir kitų natūralių in-
gredientų gamyboje. Bendrovė ieško konditerijos gamybos žaliavų (kvapiųjų 
medžiagų, dažiklių, standiklių – pektino, agaro, želatinos) gamintojų, tiekėjų. 
Įmonė žaliavas naudotų savo produkcijos gamybai. 

BRPL20151214001 Lenkijos kompanija gamina ir prekiauja įvairių rūšių mediniais gaminiais. 
Ieško gamybos partnerių, kurie gali pagaminti medines lentynas, dėžutes, au-
galų vazonus, baldų komponentus ir pan. Taip pat ieško faneros gamintojų ir 
spygliuočių medienos tiekėjų.

BRFR20151210002 Prancūzijos įmonė veikia medicininės įrangos kūrimo ir gamybos srityje. Ieš-
ko vamzdžių T ir X jungčių iš chromo gamintojų. Foto pridedamos.

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

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

Kauno prekybos pramonės ir amatų 
rūmuose veikiantis Europos įmonių tin-
klas (Enterprise Europe Network) infor-
muoja apie 2016 m. planuojamus organi-
zuoti tarptautinių verslo kontaktų rengi-
nius, kuriuose yra kviečiamos dalyvauti 
visos norinčios įmonės. 

Verslo kontaktų renginys „ESEF 
2016“ vyks 2016 m. kovo 15–18 d. par-
odos European Subcontracting and En-
gineering Fair – ESEF metu Utrecht 
mieste. Tai didžiausia ir svarbiausia tie-
kimo, subkontraktingo ir inžinerijos par-
oda Beniliukso šalyse. Šiame kontaktų 
renginyje susitinka pirkėjai ir gamintojai, 
tariasi dėl naujų projektų, gamybos užsa-

Tarptautiniai 2016 m. verslo kontaktų renginiai
Verslo kontaktų renginys Tour d‘Eu-

rope vyks 2016 m. gegužės pabaigoje 
Stokholm mieste. Šiame renginyje susi-
tinka Danijos, Švedijos, kitų Šiaurės šalių 
maisto produktų pirkėjai (didmenininkai, 
agentai) ir įvairių šalių maisto produktų 
gamintojai.

Verslo kontaktų renginys DRUPA 
vyks 2016 m. birželio 7–8 d. Düsseldorf 
mieste. DRUPA – tai didžiausia pasaulyje 
spaustuvių įrenginių ir paslaugų, pakuo-
tės, medžiagų, naujausių šios srities tech-
nologijų paroda pasaulyje, vykstanti kas 
treji metai.

Verslo kontaktų renginys K-2016 
vyks 2016 m. spalio 20–21 d. Düsseldorf 

kymų, investicijų. Daugiau informacijos 
apie parodą rasite svetainėje www.esef.nl. 
Kontaktų renginyje kviečiamos dalyvauti 
įmonės iš visų parodos ESEF sričių (me-
talo apdirbimas, automobilių pramonė, 
įrankiai ir formos, plastikas ir guma, 3D 
spausdinimas, išmanioji gamyba, naujos 
medžiagos ir kt.). Jau galite registruotis. 
Registracija ir daugiau informacijos www.
chamber.lt ir www.paramaverslui.eu.

Verslo kontaktų renginys Tube und 
Wire vyks 2016 m. balandžio 5–6 d. par-
odų Tube ir Wire metu Düsseldorf mieste. 
Tai vienos didžiausių vamzdžių, vielos 
ir kabelių gamybos, metalo apdirbimo ir 
įrenginių parodos.

mieste. Tai didžiausia pasaulyje gumos ir 
plastiko gamybos bei apdirbimo paroda 
pasaulyje, vykstanti kas treji metai.  

Verslo kontaktų renginys Elmia 
Subcontractor Connect vyks 2016 m. 
lapkričio 11–12 d. Jonkoping mieste. Tai 
subkontraktingo renginys toms įmonėms, 
kurios gamina metalo, plastiko elektroni-
kos gaminius automobilių ir kitoms pra-
monės šakoms. Renginio metu aktyviai 
dalyvauja stambūs užsakovai.

Kvietimai į verslo kontaktų renginius 
bus paskelbti interneto svetainėse www.
paramaverslui.eu ir www.chamber.lt. 
Daugiau informacijos suteiks tarptautinių 
ryšių vadybininkas Edmundas Cylikas. 
Susidomėjusius prašome kreiptis el. paštu 
cylikas@chamber.lt arba telefonu +370 
(37) 20 14 91. 

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai įgyvendina projektą „Erasmus 
jauniesiems verslininkams“. Ši programa 
padeda būsimiems Europos verslininkams 
įgyti įgūdžių, reikalingų siekiant įsteigti ir 
(arba) sėkmingai valdyti mažą įmonę Eu-
ropoje. Nauji verslininkai įgyja gebėjimų 
bei keičiasi žiniomis ir verslo idėjomis su 
patyrusiu verslininku, pas kurį vieši ir su 
kuriuo bendradarbiauja nuo vieno iki šešių 
mėnesių. Stažuotė iš dalies finansuojama 
Europos Sąjungos lėšomis. 

Šiuo metu projekto teikiama pagalba 
pasinaudojo jau 6 Lietuvos atstovai, kurie 
arba priėmė jaunuosius verslininkus iš už-
sienio, arba stažavosi užsienio įmonėse. 

Viena tokių stažuočių vyko Italijoje, 
kur Ieva Ugnė Ulianskaitė, planuojanti pa-
naudoti įgytas žinias jaunimo įdarbinimo 
srityje ir įkurti įmonę, padėsiančią jauni-
mui rasti darbą Lietuvoje ir kitose ES šaly-
se, stažavosi Italijos Lecce regione. Jauno-
ji verslininkė kaupė žinias Lecce regiono 
žmonių užimtumo ir ugdymo asociacijoje 

„Erasmus jauniesiems verslininkams“ 
atveria naujus kelius Europoje

Vulcanicamente. Stažuotė Ievai Ugnei su-
teikė ne tik reikiamų žinių, kaip įkurti ir 
valdyti pelno nesiekiančią organizaciją, 
bet taip pat buvo gera platforma susirasti 
reikiamų kontaktų verslo plėtrai Italijoje. 

Šiuo metu Lietuvoje darbus tęsianti 
mergina ketina toliau bendradarbiauti ir su 
Vulcanicamente, jau numatomi renginiai 
kovo mėnesį bei planuojamos bendros pa-
raiškos dalyvauti projektinėje veikloje. Sta-
žuotę Ieva Ugnė vertina teigiamai, tačiau 
4 praleisti mėnesiai prabėgo gretai, todėl 
buvus galimybei ji būtų stažuotę pratęsusi. 

Programa „Erasmus jauniesiems versli-
ninkams“ yra finansuojama Europos Komi-
sijos ir  veikia visose ES šalyse. Norintiems 
dalyvauti padeda vietiniai kontaktiniai 
punktai, tarp jų ir Kauno PPA rūmai. No-
rėdami rasti patyrusį verslininką stažuotei 
arba susirasti jaunąjį antreprenerį stažuotei 
Jūsų įmonėje kreipkitės į Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmus. Daugiau infor-
macijos www.erasmus-entrepreneurs.eu. 

RŽ inf.

Ieva Ugnė Ulianskaitė ir Vulcanicamente prezidentė Sara Marzo

Projekto „Self-Development and Meditation“ užsiėmimas
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Pirštinės (belaukiant 

ąžuolų sodinimo)
Kas irkluoja, kas žvalgosi

Bučkis

Pergalė

Auksinė žuvelė

Trumpam atsisveikinsiu

Pasvajosiu Šokis

Vienas kastuvas dviem

Ką tai galėtų reikšti?

Vėl mokyklos suole

Pirmas numeris

Siekti aukštumų

Pirštu, bet ne į akį


