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Iššūkiai 
Kaunui: 
nelenktyniauti 
su Vilniumi

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių 
vadovė

Sausio 20 d. Kauno savivaldybės di-
džiojoje salėje įvyko konferencija „Nauji 
iššūkiai Kaunui“, kurią organizavo „Kau-
no dienos“ redakcija, o renginio partneriai 
buvo Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai. 

Konferencijoje pranešimą „Iššūkiai 
Kauno verslo bendruomenei“ skaitė rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis. Rengi-
nyje dalyvavo apie 50 rūmų narių – verslo 
atstovų. „Kauno dienos“ generalinis di-
rektorius Laimutis Genys įteikė padėką 
rūmams „Už nutiestus tiltus tarp verslo ir 
žiniasklaidos“.

Konferencijoje dėmesį kauniečiams 
parodė trys Vyriausybės nariai – socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė, teisingumo ministras Juozas 
Bernatonis ir susisiekimo ministras Riman-
tas Sinkevičius. A. Pabedinskienei renginio 
organizatoriai įteikė padėką „Už socialisti-
nius reliktus raunantį socialinį modelį“.

Sveikinimo žodį susirinkusiems val-

džios, verslo ir akademinės bendruome-
nės atstovams tarė miesto meras Visval-
das Matijošaitis.

Kas bus po 20 metų?
Vicemeras Simonas Kairys pranešime 

apžvelgė Kauno istorijos aspektus ir tapa-
tybės paieškas šiandien, brėždamas atei-
ties kontūrus. Ar tai bus mažas ir jaukus 
miestas, ar sugriautas ir išnykęs, ar kažkur 
prisiminimuose užstrigęs Kaunas?

Vicemeras, remdamasis įvairiais tyri-
mais, apibūdino tam tikrus visuomenėje 
gajus stereotipus ir gana skirtingas nuo-
mones. Jų spektras vertinant Kauną – nuo 
nuobodaus, atsilikusio iki augančio, pers-
pektyviausio miesto... Šiandieninei Kau-

no vizijai, vicemero nuomone, pakanka 
kelių sakinių: tvarus ir pilietiškas miestas, 
pažangus verslo ir inovacijų lyderis, mo-
dernios ir įtraukiančios kultūros miestas, 
besimokančių žmonių miestas.  

S. Kairys pabrėžė, kad iš 230 mln. 
eurų sudarančio miesto biudžeto 90 proc. 
sudaro gyventojų pajamų mokestis, o 56–
58 proc. visų išlaidų tenka švietimui, nors 
moksleivių Kaune sumažėjo 37 proc. Per 
nepriklausomybės laikotarpį Kauną pali-
ko ketvirtadalis gyventojų. Tai prasčiau-
sias rodiklis visoje Lietuvoje. Kauniečiai 
emigravo į užsienį, Vilnių ir Kauno rajoną. 

Ateities kontūrus vicemeras siejo su 
pernai balandį Kaunui suteiktu Europos 
paveldo ženklu, reiškiančiu ne tik garbę, 

bet ir įpareigojimą rūpintis unikalia tarpu-
kario architektūra, ir siekiu 2022 m.  tapti 
Europos kultūros sostine. Kaunas taip pat 
jau gali didžiuotis patekęs į UNESCO 
„Creative Cities“ tinklą dizaino srityje. 
„Atsidūrėme vienoje lentynoje kaip Ber-
lynas, Singapūras, Budapeštas, Detroitas 
ir kiti“, – pasidžiaugė S. Kairys. Kauno 
veidą artimiausiais metais neabejotinai 
keis ir ES investicijos į Žaliakalnį ir Alek-
sotą bei mokslo ir technologijų populiari-
nimo centras Nemuno saloje.

Antra vertus, jis išreiškė susirūpinimą 
dėl nereikalingais tampančių unikalios 
architektūros pastatų – tuštėjančių rūmų 
Laisvės alėjoje. 

Rūmų atstovai konferencijoje

Audronė Jankuvienė

Aukšti verslo etikos standartai, skai-
drumu ir sąžiningumu grįsti dalykiniai 
santykiai su darbuotojais, klientais, par-
tneriais ir valstybe – ar šiandien tai kas-
dienybė, ar išimtis? 

Atsakymo į šį klausimą ieškota inicia-
tyvos „Baltoji banga“ ir partnerių –  Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmų, 
Kauno m. savivaldybės, Kauno krašto 
pramonininkų ir darbdavių asociacijos 
bei Valstybinės mokesčių inspekcijos or-
ganizuotoje skaidraus ir atsakingo verslo 
dienoje Kaune vasario 11 d. Renginyje 
dalyvavo apie 35 rūmų bendruomenės 
atstovai.

Šešėlinė ekonomika ir korupcija – 
kas (ne) veikia Lietuvoje?

Tarptautinis ekspertas, EY Baltic ne-
teisėtų veiksmų tyrimų ir prevencijos pas-
laugų vadovas Baltijos šalims, Investuo-

Nukelta į 5 psl.

Nukelta į 3 psl.

Skaidraus ir atsakingo verslo diena
tojų forumo etikos grupės vadovas Liudas 
Jurkonis pateikė reikšmingų tyrimų rezul-
tatų apie šešėlinę ekonomiką ir korupciją 
Lietuvoje.

Tai, kad korupcija yra dažna proble-
ma mūsų šalyje, įsitikinę 45 proc. respon-
dentų (Estijoje – 21 proc., Latvijoje – 55 
proc.). Net 28 proc. apklaustųjų pateisina 
bet tokias korupcijos formas, jei siekiama 
išlaikyti verslą. 17 proc. nieko bloga ne-
mato dėl vaišių restorane, nemokamo po-
ilsio ir pan. 11 proc. pateisina asmenines 
dovanas, 15 proc. – kyšius,  jei verslo situ-
acija kritinė. „Palyginti su kaimynais, tai 
nuviliantys rezultatai“, – sakė L. Jurkonis. 

Ekspertas taip pat apibūdino manipu-
liavimą finansiniais duomenimis (15 proc. 
įmonių dažnai pateikia geresnius savo fi-
nansinius rezultatus nei jie yra iš tikrųjų), 
akcentavo, kad 30–50 proc. organizacijų 
turi etikos kodeksą, demonstruoja griež-
tą toną prieš korupciją ir pan. Tačiau tik 
8 proc. patvirtino, kad per pastaruosius 

dvejus metus reguliaciniai pokyčiai pada-
rė teigiamą įtaką įmonės veiklos rezulta-
tams. 40 proc. respondentų teigia, kad re-
guliacinis aktyvumas išaugo, bet 51 proc. 
mano, kad tai ne padeda, o trukdo verslui 
(sukūrė papildomų sunkumų).

Kaip esminius organizacijos skaidru-
mo elementus L. Jurkonis įvardijo antiko-
rupcijos politiką ir etikos kodeksą, vyriau-
siosios vadovybės aiškiai komunikuojamą 
poziciją antikorupciniais klausimais, aiš-
kias baudas ir trečiųjų šalių rizikos valdy-
mą. „Verslas privalo pažinti savo klientus, 
tiekėjus ir partnerius ir ginti tiek viešąjį, 
tiek savo interesą“, – pabrėžė ekspertas.

„Pagrindinė verslo liga – interesų 
konfliktai. Dvi svarbiausios taisyklės – 
nulinė tolerancija korupcijai ir jokių iš-
imčių. Reguliacinės institucijos atsilieka 
bendradarbiavimo su verslu srityje, bet 
verčia susimąstyti dėl neskaidrių verslo 
praktikų. Politinė korupcija ir žema val-
dysenos kultūra valstybiniame sektoriuje 

išlieka esminėmis dėmesio reikalaujan-
čiomis sritimis“, – tokias išvadas Kauno 
m. savivaldybės didžiojoje salėje susirin-
kusiai verslo, valdžios ir akademinės ben-
druomenės auditorijai pateikė L. Jurkonis.

57 proc. darbuotojų gauna iki 600 
eurų?

„Labai įdomios pateiktos įžvalgos apie 
korupcijos šaknis. Apie pasekmes kalba visi 
ir daug. Bet kovoti su pasekmėmis – bergž-
džias reikalas. Manau, kad organizacijose 
yra labai svarbu skirti dėmesį darbuotojų 
mokymams. Manipuliavimas finansiniais 
duomenimis kaip korupcijos prielaida 
verčia susimąstyti“, – kalbėjo Kauno PPA 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis. 

Prezidentas papasakojo apie rūmų 
vykdomą misiją atstovauti  bendriesiems 
verslo interesams, pavyzdžiui, nebaigiant 
žemės reformos, kuri jau tapo ne nuken-
tėjusių žmonių, o gudrių verteivų veikla, 
taip pat rūmams nuosekliai bendradar-
biaujant su VMI, kuri žengia ne baudimo, 
o konsultavimo keliu.
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Vasario 25 d. (ketvirtadienį) 15 val. 
šaukiama rūmų Generalinė asamblėja. Tai 
visuotinis rūmų narių atstovų susirinki-
mas, aukščiausias organizacijos valdymo 
organas. Rūmų narys asamblėjoje turi po 
vieną sprendžiamąjį balsą.

Kaip apibrėžia LR prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų įstatymas, Generalinė 
asamblėja ketveriems metams iš savo na-
rių renka rūmų prezidentą, vicepreziden-
tus, revizijos komisiją ir jos pirmininką. 
Taip pat visuotinis susirinkimas iš savo 
narių renka rūmų tarybą, nustato jos funk-
cijas ir įgaliojimus. 

Prezidentas Benjaminas Žemaitis pri-
statys rūmų kadencinę 2012–2015 m. vei-
klos ataskaitą, taip pat bus pateikta tvirtin-
ti revizijos komisijos ataskaita. Visuotinis 
susirinkimas, be minėtų rinkiminių klau-
simų, tvirtins 2016–2019 m. rūmų veiklos 
strategines gaires, diskutuos dėl progra-
minių nuostatų, tvirtins rūmų įstatų patai-
sas, spręs dėl rūmų biudžeto sandaros. 

Visuotinis rūmų narių atstovų susi-
rinkimas vyks viešbutyje „Park Inn“ (K. 
Donelaičio g. 27, Kaunas), Alfa salėje. 

Jūsų dėmesiui pateikiame Genera-
linės asamblėjos darbotvarkės ir 2016–
2019 m. rūmų veiklos strateginių gairių 
projektą.

Darbotvarkės projektas
1. Organizaciniai Generalinės asamblė-

Vasario 25-ąją šaukiama 
Kauno PPA rūmų 
Generalinė asamblėja

Kauno PPA rūmų Generalinė asamblėja numato, kad organizacija tęs savo pagrin-
dinę misiją – įgyvendinti verslo savivaldą:

• atstovaudama bendriesiems verslo interesams;
• burdama verslo bendruomenę;
• skatindama verslų plėtrą Kauno ir Marijampolės regionuose.

Generalinė asamblėja numato, kad verslų plėtra Kauno ir Marijampolės regionuose 
2016–2019 m. labai priklausys:

• nuo įmonių pasirengimo įveikti konkurencingumo iššūkius Lietuvoje, Europos 
Sąjungoje ir pasaulyje;

• nuo nacionalinės ekonominės ir socialinės politikos, ypač regionų atžvilgiu;
• nuo glaudžios valdžios, verslo ir akademinės bendruomenės sąveikos ir par-

tnerystės;
• nuo gebėjimų efektyviai dirbti ES paramos programose.

2016–2019 m. veiklos programą Kauno PPA rūmams siūloma grįsti tokia veiklos 
vizija ir priemonėmis:

Rūmų veiklos vizija
1. Pagrindinė verslo įmones bei mokslo ir studijų institucijas burianti, jų bendrie-

siems interesams atstovaujanti ir juos ginanti regiono verslo savivaldos institucija. 
2. Atsakingai veikiantis valstybės valdymo institucijų ir piliečių savivaldos sociali-

nis-ekonominis partneris.
3. Tikslingas verslo konkurencingumo palaikymo paslaugas kokybiškai teikianti 

organizacija.
4. Konstruktyviai, lanksčiai bei efektyviai veikianti,  nuolat besimokanti, puoselė-

janti bendruomeniškumo kultūrą bei palaikanti solidų rūmų įvaizdį institucija.

PRIEMONĖS GAIRIŲ ĮGYVENDINIMUI
Misija: Atstovavimas bendriesiems verslo interesams
1. Konstruktyviai plėsti bendradarbiavimą su Kauno ir Marijampolės regionų savi-

valdybėmis, regionų plėtros tarybomis sprendžiant verslo aplinkos gerinimo ir sociali-
nius klausimus.

2. Atstovauti verslo įmonių interesams nacionaliniu lygmeniu per rūmų asociaciją, 
derinant klausimus su visais Lietuvoje veikiančiais PPA rūmais. 

3. Įtvirtinti Kauno PPA rūmų teminę lyderystę rūmų sistemoje: aukštasis ir profesi-
nis mokymas bei jo efektyvumas; regioninė plėtra.

4. Puoselėti rūmų ekspertines galias panaudojant narių įmonių bei rūmų klubų kom-
petencijas, atgaivinant komitetus pagal įmonių veiklos sektorius.

5. Siekiant nustatyti objektyvų įmonių lūkesčių ir poreikių paveikslą, iš narių tinklo 
organizuoti efektyvų grįžtamąjį ryšį. 

6. Atstovaujant įmonėms, vadovautis socialiai  atsakingo verslo nuostatomis.

Misija: Verslo bendruomenės būrimas
1. Ugdyti motyvuotą narystę rūmuose ir skatinti  narius aktyviai dalyvauti rūmų 

veikloje. 
2. Plėsti ir stiprinti rūmų filialus ir atstovybes bei užtikrinti efektyvų jų funkciona-

vimą.
3. Palaikyti ir plėtoti rūmų klubinę veiklą. 
4. Puoselėti tradicinius bendruomenės renginius, deramai įvertinti rūmų narių ir jų 

vadovų pasiekimus.

Misija: Verslų plėtros Kauno ir Marijampolės regionuose skatinimas
1. Paslaugas verslo vystymui teikti atsižvelgiant į narių interesų prioritetus bei jų 

kaitą konkurencinėje verslo aplinkoje. 
2. Užtikrinti platesnį ir geresnį paslaugų prieinamumą nuolat diegiant modernias 

informacines technologijas bei stiprinant rūmų periferinių struktūrų (filialų ir atstovy-
bių) potencialą.

3. Palaikyti nuolatinį grįžtamąjį ryšį su paslaugų gavėjais tiriant jų pasitenkinimą ir 
užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę atliekant rūmų veiksmų savianalizę.

4. Įtvirtinti abipusiai naudingą partnerystę su valstybės institucijomis ir savivaldy-
bėmis įgyvendinant paramos verslui programas.

5. Įtvirtinti abipusiai naudingą partnerystę su su integruotais mokslo, studijų ir vers-
lo slėniais  bei mokslo ir technologijų parkais.

6. Išplėtoti savitarpio pagalbos ir paslaugų nuolaidų programą „Narys – nariui“.
7. Nuosekliai kelti projektų vadybos kompetenciją. Projektinę veiklą efektyviai de-

rinti su rūmų narių bei regiono konkurencingumo poreikiais.
8. Per valstybės deleguotas funkcijas kompetentingai įgyvendinti LR profesinio 

mokymo įstatymo, LR regioninės plėtros įstatymo, LR muitinės įstatymo ir kitų LR 
teisės aktų, taikomų PPA rūmams, nuostatas.

9. Kurti sąlygas prisiimti naujas atsakomybes, kurių įgyvendinimas sumažintų biu-
rokratinę naštą valstybei, rūmų nariams ir visai verslo bendruomenei.

Kauno PPA rūmų veiklos 
strateginės gairės 2016–
2019 m.

Parengta 2012–2015 m. rūmų 
veiklos ataskaita

jos klausimai:
1.1. Mandatų komisijos rinkimai
1.2. Sekretoriato patvirtinimas
1.3. Mandatų komisijos pirmininko pra-

nešimas
1.4. Darbotvarkės patvirtinimas
2. 2012–2015 m. rūmų veiklos ataskai-

tos pristatymas   
3. Revizijos komisijos 2012–2015 m. 

ataskaitos pristatymas
4. Sprendimas dėl ataskaitų patvirtini-

mo
5. Apdovanojimai, svečių pasisakymai
6.  Rūmų prezidento rinkimai
7.  Rūmų viceprezidentų rinkimai
8.  Rūmų tarybos rinkimai
9.  Revizijos komisijos rinkimai
10. Pranešimas apie siūlomą 2016–2019 

m. rūmų veiklos gairių projektą
11. Diskusijos dėl veiklos gairių ir pro-

graminių nuostatų
12. Sprendimas dėl 2016–2019 m. rūmų 

veiklos gairių
13. Įstatų pakeitimų tvirtinimas
14. Sprendimas dėl 2016–2019 m. biu-

džeto
15. Sprendimas dėl garbės prezidentų 

patvirtinimo
16. Tarybos sprendimas dėl generalinio 

direktoriaus paskyrimo.
 
Po oficialiosios dalies – furšetas.

Audronė Jankuvienė

Artėjant vasario 25 d. vyksiančiai 
Kauno PPA rūmų Generalinei asamblė-
jai, parengta ir atskiru leidiniu išleista 
besibaigančios kadencijos ketverių metų 
rūmų veiklos ataskaita. Ją gaus visi asam-
blėjos dalyviai.

Kaip rašoma rūmų prezidento Benja-
mino Žemaičio įžangoje, ataskaita atspin-
di pagrindinius veiklos faktus, supažindi-
na su pažanga ir pokyčiais per pastaruo-
sius ketvertą metų, atskleidžia, kaip sekėsi 
rūmams vykdyti 2012–2015 m. strategi-
nėse gairėse numatytus uždavinius.

176 puslapių leidinyje pateikiama 
verslo savivaldos analizė: rūmų preziden-
to ir tarybos veikla, atstovavimas bendrie-
siems verslo interesams, verslo aplinkos 
problemų nagrinėjimas ir kt. Rūmų ats-
tovavimo tinklas kadenciniu laikotarpiu 
padidėjo beveik 69 proc. – nuo 61 iki 102 
komisijų, tarybų ar darbo grupių, kuriose 
dirba rūmų atstovai. Iš jų kauniečiai atsto-
vauja 57-iose. Leidinyje skelbiamas visas 
rūmų atstovų komisijose, tarybose ar dar-
bo grupėse sąrašas. 

Ataskaitoje atsispindi regioninė rūmų 
plėtra. Per kadenciją įsteigtos keturios 
atstovybės: Jonavoje, Prienuose, Kėdai-
niuose ir Šakiuose. Jonavos atstovybė, su-
būrusi 30 įmonių, 2014 m. tapo antruoju 
filialu (dar veikia Marijampolės filialas). 
Rūmuose taip pat įsteigti trys nauji klu-
bai – Eksportuotojų, „Verslas Kaunui“ ir 

Marketingo vadovų. Ataskaitoje išsamiai 
aprašoma visų dešimties klubų veikla.

2012–2015 m. rūmai įgyvendino 27 
tarptautinius projektus, sustiprinusius įmo-
nių konkurencingumą ir tarptautiškumą. 
Realiais veiksmais pasireiškė glaudesnė 
verslo ir mokslo partnerystė. Aleksandro 
Stulginskio universitetas tapo rūmų nariu, 
pasirašius bendradarbiavimo sutartį, itin 
suaktyvėjo ryšiai su Kauno technologijos 
universitetu. 

Ataskaitoje taip pat pateikiami visi 
šios kadencijos nacionalinių ir regioninių 
apdovanojimų laureatai. 

„Rūmai nėra šalia ar aukščiau mūsų. 
Rūmai – tai mūsų visų paveikslas, ben-
dra veikla, lūkesčiai ir sėkmė. Rūmus 
kuriame patys, po dalelę kiekvienas iš 
mūsų“, – linkėdamas naujų idėjų ir pras-
mingų darbo leidinio pratarmėje rašo 
rūmų prezidentas B. Žemaitis.

PROJEKTAS
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2016–2017 m. bus siekiama skatinti 
visuomenę užsiimti socialiniu verslu – 
numatoma kurti tam palankią teisinę 
aplinką, finansinę ir mokestinę paramos 
sistemą, formuoti socialinio verslo kul-
tūrą ir didinti žinomumą. Šie veiksmai, 
kuriuos įgyvendins šalies institucijos, 
numatyti patvirtintame Socialinio verslo 
skatinimo veiksmų plane. „Taip žengtas 
dar vienas žingsnis skatinant šalyje so-
cialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą. Jau yra 
patvirtinta Socialinio verslo koncepcija, o 
šis veiksmų planas padės kryptingai ska-
tinti visuomenės verslumą ir jį išnaudoti 

Visuomenė bus skatinama 
užsiimti socialiniu verslu

siekiant socialinių tikslų“, – teigia ūkio 
ministras Evaldas Gustas.

Rengiant šią koncepciją bei veiksmų 
planą aktyviai dalyvavo į darbo grupę 
rūmų deleguota atstovė – UAB „SDG 
grupė“ personalo ir komunikacijos direk-
torė Rūta Jasienė.

Vienas iš pirmųjų planuojamų veiks-
mų – atlikti išsamią studiją, siekiant išana-
lizuoti Lietuvos ir užsienio šalių sociali-
nio verslo plėtros gerąją praktiką, įvertinti 
socialinio verslo teisinio reglamentavi-
mo problematiką, suformuluoti išvadas, 
išgryninti socialinio verslo kriterijus ir 

parengti rekomendacijas teisinės, mo-
kestinės, finansinės aplinkos formavimo 
klausimais. Taip pat bus siekiama įvardyti 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įs-
taigų teikiamas viešąsias paslaugas, ku-
rias tikslinga perduoti socialiniam verslui. 
Remiantis atliktos studijos išvadomis, bus 
parengtos rekomendacijos dėl socialinio 
verslo teisinio reglamentavimo. 

Kita šiame plane numatyta priemo-
nė – Valstybės ar savivaldybės investici-
niuose projektuose prioritetą teikti soci-
alinio verslo subjektams ir taikyti jiems 
didesnio intensyvumo finansavimą. 

Siekiant skatinti socialinio verslo kul-
tūros formavimą ir žinomumo didinimą 
bus teikiamos konsultavimo ir informa-
vimo paslaugos socialinio verslo klausi-
mais. Kitas svarbus planuojamas veiks-
mas yra įgyvendinti 2014–2020 metų Eu-
ropos Sąjungos fondų priemonę „Parama 

socialiniam verslui“.
Planuojama sukurti atnaujinamą Lie-

tuvoje veikiančių socialinio verslo įmonių 
žemėlapį, kuriame pateikti pavyzdžiai pa-
dės geriau suprasti socialinio verslo prin-
cipus, parodys situaciją, neišnaudotas ni-
šas ir galimybes socialinio verslo srityje.

Su Ūkio ministerijos parengtu So-
cialinio verslo skatinimo 2015–2017 m. 
veiksmų planu galima susipažinti adresu 
http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-
aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-po-
litika/socialinis-verslas.

Socialinės ekonomikos vaidmuo yra 
svarbus Europos Sąjungos (ES) ekono-
mikai – ji sudaro apie 10 proc. bendrojo 
vidaus produkto. Socialinės ekonomikos 
srityje ES dirba daugiau kaip 11 mln. dar-
buotojų (4,5 proc. dirbančių ES gyvento-
jų).

RŽ inf.

„Iš milijono dirbančių asmenų 250 
tūkstančių gauna iki 325 eurų per mėnesį. 
27 proc. – minimalų atlyginimą arba dar 
mažiau. 57 proc. darbuotojų gauna iki 600 
eurų atlyginimą. Ar tikite tokia pasaka?  
Manau, kad greta to egzistuoja šešėlis ir 
vokeliai. Dar prieš septynerius metus Tri-
šalė taryba pritarė, kad būtų skelbiamas 
įmonės nuasmenintas vidutinis darbo 
užmokestis. Ministerijos aiškino, kad 
tam reikia labai daug pastangų. Bet tuos 
duomenis turi „Sodra“ ir Registrų centras. 
Nereikia kurti jokių naujų metodikų. Per 
tai verslas galėtų kontroliuoti ir įvertinti 
partnerius“, – kalbėjo Kauno krašto pra-
monininkų ir darbdavių asociacijos prezi-
dentas Jonas Guzavičius.

„Vienas verslas važiuoja per raudoną 
šviesoforo signalą, kai konkurentas laiko-
si taisyklių ir laukia žalio. Ar gali ramiai 
važiuoti, jei priekyje girtas vairuoja? Ti-
kiesi, gal man nieko nenutiks? Tai netei-
singa pozicija. Juk pats gali patekti į ava-
riją“, – sakė Valstybinės darbo inspekcijos 
Kauno skyriaus vedėjas Mindaugas Petras 
Balašaitis, teiginį, esą kyšiais gelbstimas 
verslas, vertinantis kaip pasiteisinimą. 

Kauno apskrities valstybinės mokes-
čių inspekcijos viršininkė Judita Stan-
kienė mano, kad svarbiausia yra aiškinti 
visuomenei, kokią žalą jai daro šešėlis. 
Bet dalis žmonių tai toleruoja, esą man 
tas pats. VMI rengia daug mokymų jau 
mokyklose, kad užaugtų geri ir sąžiningi 
mokesčių mokėtojai. 

Kiek laimi sąžiningai mokesčius 
mokantis pilietis?

Specialiųjų tyrimų tarnybos direkto-
riaus pavaduotojas Romas Zienka pabrė-
žė, kad verslas ir valdžios institucijos turi 
sutarti, kas yra korupcija? Tai piktnau-
džiavimas siekiant naudos. Jo teigimu, 
verslas turi dirbti dviem kryptim: su savo 
žmonėmis ir procesais. Tačiau žmonės 
turi būti iškelti aukščiau procesų. STT at-
stovas paminėjo, jog pareigūnai maždaug 
50 kartų per metus pastebi, kaip Seime 
mėginama prastumti korupcinį įstatymą. 

Kauno rajono meras Valerijus Makū-
nas pabrėžė, kad su verslu, konkrečiai su 
Kauno PPA rūmais, einama realaus ben-
dradarbiavimo ir solidarumo keliu. Tai 
padeda priimti geresnius ir saugesnius 
sprendimus. Savivaldybė pasisako už pla-
tesnį informacijos teikimą verslui, atviru-
mą ir greitesnius sprendimus. 

Kauno m. savivaldybės administra-
cijos direktorius Gintaras Petrauskas taip 
pat akcentavo, kad savivaldybės proce-
suose ir sprendimuose  atsiranda vis dau-
giau skaidrumo.

KTU Socialinės atsakomybės tyrimų 
centro direktorė prof. Žaneta Simanavi-
čienė diskusijoje pateikė klausimą audito-
rijai: kiek laimi Lietuvos pilietis, tvarkin-
gai mokėdamas mokesčius?

„Mūsų atlyginimai ir švietimo sistema 
tiesiogiai priklauso nuo to, kiek biudžetas 
surenka pajamų“, – kalbėjo Kovo 11-osios 
gimnazijos direktorius Stanislovas Mila-
šius. Tokią sąsają pabrėžė ir Kauno aps-
krities vyriausiojo policijos komisariato 

Skaidraus ir atsakingo 
verslo diena
Atkelta iš 1 psl.

viršininko pavaduotojas Darius Pliavga.
Atvirai apie korupcijos skaudulius 

medicinoje kalbėjo Kauno m. mero pata-
rėjas Dainius Pavalkis, pabrėždamas, kad 
padėkos personalui tėra kuklūs žiedeliai. 
Tikroji korupcija medicinoje susijusi su 
infrastruktūros kūrimu, statybomis, vaistų 
ir aparatūros pirkimu. 

„Verslas negali mokėti 120 proc. mo-
kesčių. Mokesčių politikoje dukart du 

nėra keturi. Reguliaciniai procesai turi 
vykti proto ribose“, – pabrėžė prof. Ž. Si-
manavičienė. 

Į klausimą, ką reikia daryti, kad ko-
rupcijos lygis mažėtų, atsakymų būta 
dviejų: reikalinga asmeninė atsakomybė, 
baudų neišvengiamumas ir sisteminiai 
sprendimai, taip pat valdžios, verslo ir 
bendruomenės nulinė tolerancija kyšiams 
ir šešėliui.

Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis (centre)

Diskusijos moderatorė prof. Žaneta Simanavičienė (centre)

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas (dešinėje) ir verslo atstovai Ekspertas Liudas JurkonisKauno mero patarėjas Dainius Pavalkis
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Audronė Jankuvienė 

Klubo „Verslas Kaunui“ iniciatyva 
sukurti Lietuvos verslo istorijos įamžini-
mo erdvę Parodų kalne įgauna dar dau-
giau konkrečių bruožų. Paminklo „Pinigų 
kalnas“ papėdėje tarsi pabirę iš atrasto lo-
bio bus inkrustuotos lietuviškos monetos. 

Kurios iš jų pačios svarbiausios, gra-
žiausios, labiausiai atspindinčios tam tikrą 
istorinę epochą? Apie jas klubo nariams 
pasakojo VDU docentas, istorikas Vyte-
nis Almonaitis ir Lietuvos banko Kauno 
skyriaus muziejininkas Eugenijus Iva-
nauskas.

„Man kaip istorikui labai svarbu vis-
kas, kas žadina istorinę atmintį“, – klubo 
idėją sveikino doc. V. Almonaitis.  

Jis pabrėžė, kad nuo Karaliaus Min-
daugo laikų iki 15 amžiaus pabaigos pi-
nigai buvo vadinamieji  lietuviški ilgieji. 
Pirmąsias monetas nukaldino Lietuvos 

Kokios monetos bus 
inkrustuotos „Pinigų kalne“?

didysis kunigaikštis Jogaila. Ant jų jau 
buvo matomas Vytis, kuris vėliau išsivys-
tė kaip valstybės herbas. Viena gražiausių 
monetų laikomas Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Vytauto denaras, datuojamas 
apie 1400 m. Ant jo jau matyti gediminai-
čių stulpai, Kęstučio ir Vytauto giminės 
ženklas. 

Labai patikimo pinigo vertę įgijo lie-
tuviškos Žygimanto Augusto monetos, 
kurios dėl savo vertės net buvo klastoja-
mos Italijoje. Iš septyniolikos Žygimanto 
Augusto laikais kaldintų monetų istorikas 
unikaliausiomis laiko trigrašį ir satyriniu 
užrašu pažymėtą trigrašį. „Jis labai verti-
namas pasaulio numizmatų, nes satyriniai 
užrašai ant monetų – labai retas atvejis“, – 
pažymėjo VDU docentas. Jis taip pat at-
kreipė dėmesį į Žygimanto Augusto laikų 
milžiniškos vertės 10 dukatų (35 gramai 
gryno aukso) monetą – portugalą. 

Anot istoriko, gražių monetų buvo nukaldinta ir  LDK Stepono Batoro, ir Zi-
gmanto Vazos laikais. 

Paskutinės lietuviškos monetos cir-
kuliavo iki Žečpospolitos žlugimo 18 
amžiuje, paskui jos pradėtos kaldinti tik 
nepriklausomos Lietuvos laikais 20 am-
žiuje. Istorikas pabrėžė, kad ant paminklo 
būtina inkrustuoti ir lietuviškuosius litus – 
tarpukario dviejų litų ir su prezidento An-

tano Smetonos atvaizdu, taip pat  litus, su 
kuriais atsisveikinome įvesdami eurą.

Klubo nariai diskutavo su istorikais, 
kurias iš šių monetų ir kaip būtų tikslin-
giausia pavaizduoti „Pinigų kalne“. Pritar-
ta, kad greta paminklo būtų svarbu įrengti 
tam tikrą edukacinę plokštę ar stendą, 
kuriame būtų pateikti lietuviškų monetų 
abiejų pusių atvaizdai ir aprašymai.

Audronė Jankuvienė

Eksportuotojų klubo kvietimu Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vie-
šėjo Nordea banko analitikas Žygimantas 
Mauricas. Paklausyti jo įžvalgų susirinko 
apie 50 rūmų bendruomenės narių.

Demografinė situacija nėra blogesnė
Ž. Mauricas paneigė plačiai paplitusį 

mitą, kad Lietuvos demografinė situacija 
yra prastesnė nei kitų Europos valstybių. 
Objektyvūs duomenys rodo, kad ji kai 
kuriais aspektais netgi geresnė (auginame 
daugiau vaikų nei Italija ar Vokietija). Pas 
mus šiek tiek mažiau aktyvaus jaunimo 
(20 – 30 metų amžiaus), tačiau įskaičiuo-
jant vaikus nuo 15 metų, jaunimo turime 
kur kas daugiau nei kitos šalys. „Ne viskas 
prarasta, svarbu juos sulaikyti. Stabdyti 
emigraciją – tai turi būti pirmasis priorite-
tas“, – pabrėžė analitikas. Jo nuomone, ne 
demografija, o būtent emigracija keturiais 
penktadaliais lemia darbo jėgos trūkumą. 

Ž. Mauricas siūlo nestandartinį emi-
gracijos tramdymo būdą – skatinti vidinę 

Žygimantas Mauricas: trys 
mitai apie Lietuvos demografiją, 
darbo rinką ir „lėtą“ BVP augimą

migraciją į didžiuosius miestus – Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą. „Skirtingai nei sako 
politikai, reikia stiprinti šiuos miestus, 
o ne investuoti į nutolusius rajonus, kad 
jaunimas vyktų čionai, užuot rinkęsis už-
sienį, - kalbėjo Ž. Mauricas.  – Statistika 
rodo, kad iš provincijos jaunimas bėga į 
didžiuosius miestus ne tik Lietuvoje, bet 
ir Skandinavijos šalyse.“

Užimtumo lygis aukštesnis už ES 
vidurkį

Antrasis mitas – esą nedarbas Lietu-
voje mažėja dėl emigracijos. Tiesa kito-
kia: jis mažėja dėl aktyvesnio gyventojų 
įsitraukimo į darbo rinką. Užimtumo lygis 
pas mus aukštesnis už ES vidurkį. 

Pigių darbuotojų ‚fondas“, anot eksper-
to, greitai išseks, reikia būti pasiruošusiems 
ir dviženkliam darbo užmokesčio augimui.

Diržų veržimosi laikas baigėsi
Trečias mitas, kurį statistiniais duo-

menimis ir analize paneigė analitikas, – 
esą Lietuvos augimas yra lėčiausias Bal-
tijos šalyse. Jo teigimu, diržų veržimosi 
era Lietuvoje baigėsi. Mokesčių surinki-
mas gerėja ir gerės toliau, nors potencia-
las anaiptol dar neišnaudotas. Biudžetas 
iš esmės yra subalansuotas ir teigiamas, 
išskyrus Sodros. Lietuvos vidaus vartoji-
mas nemažina apsukų. Optimistiški varto-
tojų lūkesčiai, augantis darbo užmokestis, 
maža infliacija skatina vidaus vartojimą. 
Lietuvoje statomos naujos gamyklos, ku-
riamos darbo vietos. BVP rodiklius, eks-
perto nuomone, „subjaurojo“ tik neigia-
mas eksporto ir importo santykis. 

Ž. Mauricas taip pat apžvelgė pasau-
lio ekonomikos tendencijas. Nordea ban-
ko analitikas ne pirmą kartą skaito paskai-
tą rūmų bendruomenei. Paskutinį kartą 
rūmuose jis viešėjo prieš pusantrų metų.

Vasario 6 d. Raudondvario pilyje 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
prezidentui Benjaminui Žemaičiui jubi-
liejinės sukakties proga įteikti reikšmingi 
apdovanojimai.

Kauno m. meras Visvaldas Matijošai-
tis B. Žemaitį apdovanojo 3-ojo laipsnio 
Santakos garbės ženklu, kuris skiriamas 
už nuopelnus kultūros, mokslo ir švietimo, 
verslo ir gamybos bei kitose srityse.

Kauno rajono meras Valerijus Makū-
nas Kauno PPA rūmų prezidentui įteikė 
aukščiausią rajono apdovanojimą – pir-
mojo laipsnio garbės ženklą už nuopelnus 
plėtojant konstruktyvų piliečių ir verslo 
savivaldų dialogą.

Kauno krašto pramonininkų ir darb-
davių asociacijos prezidentas Jonas Gu-
zavičius B. Žemaitį pagerbė asociacijos 
Garbės ženklu.

RŽ inf.

Rūmų prezidentui B. Žemaičiui – 
garbingi apdovanojimai

Klubo nariai ir architektai diskutavo, kokios lietuviškos monetos labiausiai atspindi šalies istorinę raidą

Žygimantas Mauricas

V. Matijošaitis įteikia Santakos garbės ženklą

V. Makūnas sega Kauno rajono garbės ženklą ir teikia atminimo dovaną
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Iššūkiai Kaunui: nelenktyniauti su Vilniumi
Elektroniniai vartai verslui
Teisingumo ministras J. Bernatonis 

konferencijos dalyviams pristatė nuveik-
tus darbus tobulinant verslo aplinką ir 
diegiant elektronines paslaugas verslui.  
Jo teigimu, pagal šį rodiklį Lietuva užima 
pirmąją vietą Europoje. „Kauniečiai akty-
viai naudojasi elektroninėmis galimybė-
mis steigiant bendroves – 75 proc. naujų 
bendrovių įsteigta elektroniniu būdu. 
Dalis valdymo veiksmų ir sprendimų irgi 
bus vykdoma šiuo būdu“, – pasidžiaugė 
ministras.

J. Bernatonis kalbėjo apie juridinių 
asmenų registro „išvalymą“ nuo nevei-
kiančių įmonių. Iš 44 352 Kaune regis-
truotų juridinių asmenų numatoma likvi-
duoti 867, neteikiančius metinių ataskaitų 
ir kitų privalomų duomenų. 

Ministras pristatė naujos centralizuo-
tos skolų išieškojimo sistemos veiklą. 
Kaip žinia, nuo praėjusių metų rugsėjo 
veikianti sistema visiems kreditoriams – 
tiek valstybės institucijoms, tiek įmonėms 
ar fiziniams asmenims sudaro vienodas 
galimybes atgauti skolas. Sistema duome-
nis apie piniginių lėšų apribojimą tvarko 
centralizuotai ir skolininko lėšos kredito-
riams paskirstomos proporcingai. Per tą 
laiką išieškota 227 mln. eurų. 

Investicijos į „Rail Baltica“ ir Kau-
no oro uostą

Susisiekimo ministras R. Sinkevičius 
kalbėjo apie Kauno kaip automobilių, 
geležinkelio, upių ir oro transporto kelių 
kryžkelės perspektyvas ir artimiausius 
plėtros etapus .

„Perspektyvos Kaunui tapti svarbia 
Rytų Europos automobilių, geležinkelio, 
upių ir oro transporto kelių kryžkele yra 
tikrai realios“, – įsitikinęs ministras. Jo 
teigimu, Kauno regiono verslininkai ir 
įmonės sukuria penktadalį Lietuvos ben-
drojo vidaus produkto (BVP). Tai viena 
didžiausių sukuriamų BVP dalių šalyje.

Šiemet planuojama pradėti keleivinių 
traukinių judėjimą europine vėže „Rail 
Baltica” maršrutu Kaunas – Balstogė, 
užtikrinant tolesnį susisiekimą su Varšu-
va, Krokuva ir Vakarų Europos miestais. 
Šių metų antroje pusėje numatoma rangos 
darbų pradžia geležinkelio ruožuose Jie-
sia – Rokai, Rokai – Palemonas, Palemo-
nas – Kaunas.

Rengiamas ir su Europos Komisija 
(EK) derinamas projektų paketas, skirtas 

panaudoti likusią Lietuvai tenkančio Eu-
ropos infrastruktūros tinklų priemonės 
(angl. CEF) „nacionalinio voko“ sumą 
(197 mln. Eur) bei užtikrinti projekto 
„Rail Baltica” antro etapo įgyvendinimą.

Iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos 
(ES) struktūrinės paramos lėšų ir CEF 
fondo „Via Baltica” projektui finansuoti 
planuojama gauti apie 75,9 mln. Eur arba 
16 proc. viso projektui reikalingo finansa-
vimo. Bendro finansavimo dalis iš Kelių 
priežiūros ir plėtros programos (KPPP) 
sudarytų iki 94,4 mln. Eur. Projekto įgy-
vendinimo metu planuojama rekonstruoti 
kelio ruožus tarp Kauno ir Marijampolės 
bei Kauno ir Panevėžio, statybos darbai 
numatyti ir kelyje A1 Vilnius – Kaunas – 
Klaipėda.

Naujuoju ES finansiniu laikotarpiu 
didelis dėmesys bus skiriamas Kauno 
oro uostui, kuriame 2015 m. paslaugos 
suteiktos net 747 tūkst. 284 keleiviams, 
aptarnauti 7 tūkst. 438 skrydžiai. Iki 2020 
m. į oro uosto infrastruktūrą ketinama in-
vestuoti 7,2 mln. eurų.

Dalintis? O gal telkti?
Rūmų prezidentas B. Žemaitis analiza-

vo Kauno verslo struktūrą – kurie sektoriai 
yra patys reikšmingiausi, kas generuoja 
didžiausias miesto biudžeto pajamas? Pre-
zidentas iškėlė, jo manymu, esminį klausi-
mą – kas yra Kauno verslo smaigalys? Gal 
prekyba? Juk daug kalbame apie ryšius su 
Hanzos pirkliais, spekuliantų klestėjimą, 
šiandienos verslą. Gal Kaunas – gamy-
bos ir eksporto šaltinis? O gal logistikos? 
Būtent šia linkme dinamika yra teigiama. 
Studijų miestas? Šiuo metu – taip, bet ši 
sritis linkusi trauktis. Kaune daug medici-
nos darbuotojų. Gal sveikatinimas? 

B. Žemaitis suabejojo miesto šūkiu 
„Kaunas dalinasi“. „Kaunas jau išdalijo 
ketvirtį savo gyventojų. Kuo dar gali-
me dalytis? Gal Kaunas veža? Gamina? 
Gydo? Moko? Pozicijos šūkis – tai ir yra 
iššūkis“, – pabrėžė rūmų prezidentas.

KTU rektorius prof. Petras Baršauskas 
kalbėjo apie labai komplikuotą aukštojo 
mokslo situaciją, kurią lėmė aiškios strate-
gijos nebuvimas, orientacija į kiekybę, di-
plomų devalvacija, studijų finansavimo sis-
tema, neefektyvus universitetų tinklas ir kt. 

„Turėtume eiti tuo keliu, kuriuo eina 
Europa – konsolidacijos, geriausių pa-
jėgų vienijimosi keliu. Tai reikalinga ne 
išgyvenimui, o kokybei siekti. Kaunas 
turės ateitį tik tada, kai turės lyderiau-

Atkelta iš 1 psl.

jantį universitetą ne tik Lietuvoje, bet ir 
regione“, – akcentavo rektorius, ateities 
universitetu matantį susijungusius KTU, 
LSMU ir ISM. 

Nesilygiuoti ir nesureikšminti Vil-
niaus

Įdomių įžvalgų apie Kauno įvaizdį 
Lietuvoje pateikė komunikacijų konsul-
tantų agentūros „VRP Hill+Knowlton 
Strategies“ valdybos pirmininkas Mykolas 
Katkus. Jo teigimu, jau keletą metų viešo-
joje erdvėje miesto įvaizdis yra pasikeitęs į 
gerąją pusę, tai nebėra uždara, tik sau įdo-
mi teritorija. M. Katkaus manymu, Kauno 
įvaizdis neatitinka objektyvaus jo vai-
dmens šalies gyvenime, bet taip susiklostė 
ir dėl netinkamos paties miesto komuni-
kacijos. Tradicinis kaunietiškas verslumas 
vis dar siejamas su sovietiniais mitais ir 

nepersikėlė į aukštesnį lygmenį, netapati-
namas su naujais sėkmingais verslais. 

M. Katkus atkreipė dėmesį, kad Kau-
nas yra „tragiškai blogas lobistas“. „Bū-
tent lobizmas buvo viena iš pagrindinių 
priežasčių, kodėl taip suklestėjo Druski-
ninkai“, – įsitikinęs įvaizdžio specialistas.

Bene labiausiai viešųjų ryšių specia-
listas sukritikavo kadaise miesto reklami-
niuose stenduose skelbtą ir kauniečių iki 
šiol nepamirštą šūkį „Ir Kaune gyventi 
galima“. Jame slypi didžiulė bėda – pro-
vincialumas.

M. Katkus palinkėjo Kaunui nesu-
reikšminti Vilniaus, nesilygiuoti į jį, o 
daryti tai, ką sugeba geriausiai, pabrėžti 
savo pranašumus ir išskirtinumą, užuot 
bergždžiai lenktyniavus. „Kaip seksis 
Kaunui, taip seksis Lietuvai“, – apiben-
drino M. Katkus.

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė

KTU rektorius prof. Petras Baršauskas Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius

Rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis (kairėje) ir viceprezidentas Mečislovas Rondomanskas (centre) „Kauno dienos“ generalinis direktorius Laimutis Genys teikia padėką Benjaminui Žemaičiui „Už nutiestus tiltus tarp verslo ir 
žiniasklaidos“
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Šį mėnesį savo išskirtines sukaktis 
mini trys rūmų nariai. 

UAB „Omniteksas“ ištakos praside-
da 1928 m., o bendrovė šiuo pavadinimu 
įregistruota  prieš 15 metų, 2001-aisiais.  
Šiandien tai aukščiausios kokybės trikota-
žo gaminių gamintoja, drabužių kolekcijų 
kūrėja ir lietuviškų prekių ženklų vystyto-
ja. Sukaupta patirtis, kokybė, inovacijos, 
lojalumas ir glaudus ryšys su klientais 
yra bendrovės pamatinės vertybės. Be to, 
siekiama gaminti ir parduoti aukščiau-
sios kokybės trikotažo gaminius darant 
mažiausią poveikį aplinkai ir racionaliai 
naudojant gamtinius išteklius.  

Bendrovė siūlo tik organinės ir per-
dirbtos medvilnės, lino, vilnos, bambuko, 
viskozės geros kokybės gaminius, kurie 

Vasario jubiliejai
pristatomi su keturiais lietuviškais prekių 
ženklais.

„Natali Silhouette“ – elegantiškų 
moteriškų drabužių prekinis ženklas, 
kiekvienais metais pristatantis pavasario/
vasaros ir rudens/žiemos kolekcijas. Pre-
kinis ženklas „Pura“ kuria subtilų grožį 
vertinančiai ir stilių jaučiančiai miesto 
moteriai. Skiriamasis kolekcijų bruožas – 
trikotažas ir unikalūs audinių raštai, klasi-
kinis stilius.

Galvodami apie sveikesnę šeimą, 
gerą savijautą, gamtos tausojimą, natū-
ralų grožį, ilgaamžiškumą, ir taupumą, 
bendrovės specialistai sukūrė natūralių 
drabužių kolekciją visai šeimai „Dres-
sed in Green“. Kolekcijoje naudojamos 
medžiagos natūraliai užaugintos, saugiai 
perdirbtos, draugiškos odai, patogios ir 
ilgaamžės, biologiškai suyrančios. Geri-
nant  audinių gamybos technologiją, su-
kurtas prekinis ženklas „Thermowave“, 
skirtasportuojančioms ir aktyvų laisvalai-

kį mėgstančioms šeimoms. Drabužiai yra 
labai minkšti ir ploni, praleidžiantys orą ir 
nevaržantys judesių. Jie šildo, kai šalta, ir 
vėsina, kai karšta.

Bendrovės valdybos pirmininkė Au-
dronė Pocienė 2012 m. buvo pripažinta 
„Lietuvos metų verslininke/vadove“.

Praėjusių metų pabaigoje „Omnitek-
sas“ nusipirko švedų trikotažo gamybos 
fabriką „Eiser“. Mezgimo įrenginiai iš 
nupirktos įmonės jau atgabenti į Kauną ir 
sumontuoti, dalis jų jau pradėjo dirbti.  Šis  
„Omnitekso“ užsienyje įsigytas fabrikas – 
ne pirmas. 2010 m. ieškodamas alternaty-
vos Kinijai, „Omniteksas“ įsteigė įmonę 
Uzbekistane, Andižane. 

Kaune „Omnitekse“ dirba 269 dar-
buotojai. 2014 m. bendrovės pajamos sie-
kė 14,2 mln. Eur.

Navickų ūkis Vilkaviškio rajone jau 
skaičiuoja dvidešimtus veiklos metus. 
Ekologinis ūkis gamina ir parduoda hu-

musą. 2005 m. jis laimėjo pirmąją vietą 
„Metų ūkio“ konkurse. 

Onos Čirvinskienės mokymo cen-
tras – tai ilgametę darbo patirtį turintis 
centras, vienas iš pirmųjų tokio tipo cen-
trų Marijampolės apskrityje. 

Pagrindinė centro veikla yra suaugu-
siųjų mokymas pagal daugelį įvairių spe-
cialybių ir profesijų programų. Centras 
moko norinčius įgyti naują specialybę ar 
profesiją ir norinčius pakelti jau turimą 
kvalifikaciją. Vykdoma periodinė specia-
listų atestacija.

Organizuojami konsultacinio pobū-
džio seminarai įvariomis temomis. Kon-
sultuojama darbų saugos klausimais, ruo-
šiamos darbų saugos ir pareiginės instruk-
cijos, taip pat  įmonėms reikalingi darbų 
saugos dokumentai.

Ona Čirvinskienė yra moterų versli-
ninkių klubo įkūrėja.

RŽ inf.

Andrėja Starkutė, 
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros 

skyriaus narystės koordinatorė

Pirmasis šių metų Rūmų bendruome-
nės klubo susitikimas vyko UAB „Ma-
rijampolės pieno konservai“. Tai vienas 
didžiausių ir pajėgiausių pieno perdirbėjų 
Lietuvoje ir vienintelė konservuoto pieno 

Rūmų bendruomenės 
klubo viešnagė – bendrovėje 
„Marijampolės pieno konservai“

gamintoja Baltijos regione. Bendrovė – il-
gametis rūmų narys, 2015 m. pripažintas 
aktyviausiu Kauno PPA rūmų Marijampo-
lės filialo nariu. 

Įmonės procesų struktūra leidžia ga-
minti didelius produkcijos kiekius. Gamy-
bai naudojamas natūralus žaliavinis pienas 
superkamas iš Lietuvos pieno gamintojų. 
Pagrindinių produktų gamybos pajėgumai 

Susitikimo akimirkos

AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ (Kėdainių cukraus fabrikas) yra įsikūręs pačiame 
Lietuvos centre ir yra „Nordzucker“ kertinis akmuo vykdant įmonės veiklą Baltijos 
rinkoje.

Įmonėje gaminamas baltasis cukrus tiek mažmeninėms, tiek pramonės rinkoms ir 
juo aprūpinamos Baltijos šalys. Granuliuoto cukraus produkcija yra parduodama maž-
meninei prekybai su „Dansukker®“ prekės ženklu. Taip pat mažmeninei rinkai tiekia-
mas ir perdirbtas cukranendrių cukrus. 

Kėdainių fabrike dirba apie 230 darbuotojų.
Pastaraisiais metais, siekiant pagerinti bendrovės rodiklius, buvo daug investuota į 

įrenginių plėtrą, produkcijos sandėliavimą bei energijos sąnaudų mažinimą.
Kėdainių cukraus fabrikas įkurtas 1971 m. ir yra jauniausias iš „Nordzucker“ gru-

pės fabrikų. Vasario 8 d. AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ paminėjo 45 metų sukaktį. 
RŽ inf.

Kėdainių cukraus fabrikui – 45 metai

per mėnesį: pieno miltelių – 2350 tonų, 
pieno konservų – iki 10 milijonų sąlyginių 
(400 g) indelių, sviesto – iki 1500 tonų, 
pasterizuotos grietinėlės –  iki 3000 tonų.

Pagrindinių gaminamų produktų (pie-
no miltelių, pieno konservų, sviesto) ilgi 
saugojimo terminai leidžia juos transpor-
tuoti į bet kurią pasaulio šalį, todėl apie 
90 proc. produkcijos parduodama už 
Lietuvos ribų. Iš jų apie 10 proc. patenka 
į NVS šalis, likusi dalis keliauja į Euro-
pos Sąjungos, Afrikos, Azijos šalis, JAV, 
Kubą, Hongkongą ir kitus tolimus pasau-
lio kraštus.

Įmonės vadovas Aristydas Kulvins-
kas susirinkusią verslo bendruomenę su-
pažindino su įmonės veikla, pasiekimais, 
naujovėmis, o kokybės vadovė Dalia 

Piepolienė vedė ekskursiją po gamybines 
patalpas. Nariai lankėsi dviejose įmonės 
atestuotose laboratorijose, kuriose atlieka-
mi žaliavų, technologijos procesų ir gata-
vų produktų mikrobiologinių, cheminių ir 
fizikinių rodiklių bei jusliniai tyrimai, taip 
pat atliekama ir aplinkos higieninės bū-
klės kontrolė. Abi laboratorijos sėkmingai 
dalyvauja tarptautinėse palyginamųjų ty-
rimų programose. Ekskursijos metu rūmų 
nariai susipažino su centriniu valdymo 
pultu, skardinių dėžučių gamybos linija, 
lankėsi pieno priėmimo skyriuje. 

Buvo pasveikinti nauji rūmų nariai: 
UAB „Sabelijos prekyba“, UAB „Sva-
ro gaminiai“, UAB „Ivadra ir Co“, MB 
„Batų namai“, IĮ „Diara“, ūkininkės Biru-
tės Navickienės ūkis. 
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Verslo moterų tinklas, veikiantis prie 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų asociacijos bei skatinantis Lietuvos 
moterų verslumą ir tinklui priklausančių 
narių savitarpio pagalbą, siekia bendra-
darbiauti su panašaus pobūdžio tinklais 
bei kitomis organizacijomis tiek Lietuvo-
je, tiek ir už jos ribų.

Įgyvendindamos šį tikslą, 2016 m. 
sausio 25–29 d. Verslo moterų tinklo Pa-
nevėžio grupė bei užsienio investuotojų 
asociacija „Fibaassociation“ organizavo 
misiją į Norvegiją. Norvegija pasirinkta 
neatsitiktinai, nes Ekonominės diplomati-
jos taryba yra įvardijusi šią šalį kaip vieną 
iš prioritetinių Lietuvos eksporto rinkų. 
Be to, Norvegija užima ketvirtąją vietą 
investuotojų į Lietuvos ūkį sąraše. 

Misijoje dalyvavo įmonių savininkės 
bei vadovės iš visos Lietuvos. Moterys 
atstovavo  turizmo sektoriui, įvairioms 
gamybos bei paslaugų įmonėms. 

Moterys aplankė Lietuvos Respubli-
kos ambasadą Norvegijos Karalystėje. 
Buvo  susipažinta su Norvegijos verslo 
aplinka, susitikta su šioje šalyje veikian-
čiomis verslo organizacijomis bei moterų 

Lietuvos moterų 
verslininkių misija 
Norvegijoje

asociacijomis. Taip pat su ambasadore 
Izolda Bričkovskiene aptartos galimybės 
pristatyti Lietuvą Norvegijai kaip patrau-
klią  investavimui šalį.

Susitikimuose ambasadoje dalyvavo 
ir sėkmingai verslą Norvegijoje vystan-
čios lietuvės ir norvegės. Osle veikiančių 
Norvegijos – Lietuvos prekybos rūmų va-
dovė Vita Mėlinauskaitė bei BI Norvegi-
jos verslo mokyklos ekonomikos profeso-
rius Artashes Karapetyan pristatė Norve-
gijos ekonomikos realijas ir perspektyvas.

Vizitai buvo tęsiami lyderiaujančio-
se pasaulinėse kompanijose, verslininkės 
taip pat apsilankė darbdavių konfederaci-
joje ir Oslo prekybos ir amatų rūmuose.

Misijoje dalyvavo 20 Verslo moterų 
tinklo narių. Kaunui atstovavo laikinai 
Lietuvos verslo moterų tinklo pirmininkės 
pareigas einanti Kauno branduolio vado-
vė, UAB „Linolitas“ direktorė Saulė Mo-
tiejūnienė, UAB „Diremta“ projektų va-
dovė Rita Daugėlienė, UAB „Profesiniai 
kontaktai“ direktorė Jurgita Jankuvienė ir 
UAB „Plastic Formo“ vykdančioji direk-
torė Renata Skardžiūtė. 

RŽ inf.

Vasario 4 d. Marijampolėje viešėjo 
Kanados ambasados biuro Lietuvoje va-
dovė Jeanete Stovel. Viena iš svarbiausių 
atstovybės funkcijų yra kaupti, analizuoti 
informaciją apie vietos rinką, skatinti pre-
kybos ryšius tarp dviejų valstybių, o tai 
yra įmanoma tik tais atvejais, kai gerai 
yra žinoma rinka, abiejų šalių poreikiai ir 
užmezgami tiesioginiai kontaktai su įmo-
nėmis. 

J. Stovel susitiko su vietos verslo įmo-
nių vadovais, suinteresuotais bendradar-
biavimu su Kanados verslininkais. Susi-
tikimas vyko Kauno prekybos, pramonės 

Atsiveria platesnės galimybės 
bendradarbiauti su Kanada

ir amatų rūmų Marijampolės filiale, da-
lyvavo besidominančios įmonės – rūmų 
narės UAB „Mantinga“, UAB „ICECO 
žuvis“, AB „Fasa“, UAB „AC Transport“ 
bei socialinis partneris VšĮ Marijampolės 
kolegija. 

Daugiausia kalbėta apie galimybes, 
kurios atsiveria abiejų šalių verslininkams 
nuo ateinančių metų, įsigaliojus preky-
bos sutarčiai su ES . Pagal šią sutartį bus 
taikomi lengvatiniai importo ir eksporto 
mokesčių tarifai, paprastesnės taps su šia 
veikla susijusios procedūros ir kt.

RŽ inf.

Vasario 3 d. Prienų rajono savival-
dybėje lankėsi Japonijos ambasadorius 
Lietuvoje Toyoei Shgeeda. Vizito rajone 
metu svečias iš Japonijos susitiko su meru 
Alvydu Vaicekausku, apsilankė Visuome-
nės harmonizavimo parke, VšĮ „Meninė 
drožyba“ bei bendrovėje „Ekofrisa“, kuri 
yra Kauno PPA rūmų narė.

Šilavoto seniūnijoje įsikūrusi ekolo-
giškų ir paprastų kruopų gamybos ben-
drovė „Ekofrisa“ per 90 proc. savo pro-
dukcijos eksportuoja.

Japonijos ambasadorius T. Shgeeda 
„Ekofrisoje“ ne tik apžiūrėjo gamybą, bet 
ir pristatė savo šalies potencialą ir ben-
dradarbiavimo galimybes. Tiesa, patekti į 
Japonijos rinką gan sunku. Iš Lietuvos tai 
pavyko padaryti kol kas tik kelioms ben-

„Ekofrisoje“ lankėsi Japonijos 
ambasadorius

drovėms. Tarp jų ir medinių langų gamin-
tojai „Doletos“ bendrovei.

Svečio iš Japonijos vizitas „Ekofri-
soje“ buvo ypatingas dar vienu aspek-
tu – ambasados virėjas „Ekofrisos“ mini 
virtuvėje išvirė makaronų sriubą žuvies 
produktų sultinyje, o makaronų gamybai 
panaudojo ir „Ekofrisos“ grikių miltus. 
Sriuba buvo gardi. Tiesa, ne visiems pavy-
ko makaronus sugaudyti valgymo lazdelė-
mis, bet norinčiųjų pakartoti tikrai buvo.

Susitikime su Japonijos ambasado-
riumi „Ekofrisoje“ dalyvavo Prienų ra-
jono savivaldybės meras A. Vaicekaus-
kas, administracijos direktorius Egidijus 
Visockas bei KPPAR Prienų atstovybės 
nariai.

RŽ inf.

Norvegijoje lankėsi 20 verslo moterų

Kanados ambasados biuro Lietuvoje vadovė Jeanete Stovel (centre) rūmų Marijampolės filiale

Japonijos ambasadorius Toyoei Shgeeda (centre) su UAB „Ekofrisa“ vadove Lina Padvaiskiene ir Prienų rajono meru Alvydu 
Vaicekausku
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Lina Misiukevičienė,
Kauno regiono plėtros 
agentūros direktorė

VšĮ „Kauno regiono plėtros agentūra“ 
jau penkiolika metų vykdo savo misiją 
organizuoti veiklas Kauno regiono eko-
nominio ir socialinio vystymosi skirtumų 
mažinimui ir nuoseklios, atitinkančios 
Lietuvos ir ES politiką, regioninės plėtros 
skatinimui. Rengiami ir įgyvendinami 
įvairūs regioniniai projektai, kurie skirti 
tenkinti steigėjų poreikius ir skatinti Kau-
no regiono plėtrą.

Visą gyvavimo laikotarpį agentūra yra 
pagalbos Kauno regiono savivaldybėms 
įrankis. Kartu su regiono savivaldybių 
atstovais buvo ir šiandien yra rengiamos 
tiek savivaldybių lygio, tiek regioninės 
reikšmės projektų paraiškos bei įvairūs 
strateginiai dokumentai. 

Gimė naujos idėjos
Veiklos pradžioje visa agentūros vei-

kla buvo nukreipta regiono vienijimui ir 
informacijos rinkimui bei sklaidai. Da-
lintis informacija sutiko ne tik vietinės 
valdžios institucijos, bet ir NVO, moky-
mo įstaigos, partneriai, verslo atstovai. Ir 
šiandien ši informacijos sklaida vyksta ne 
tik agentūros tinklalapyje www.krda.lt, 
bet ir socialinio tinklo facebook sukurtoje 
paskyroje.

Bendravimas ir bendradarbiavimas 
su įvairių sektorių atstovais padėjo augti 
ne tik agentūrai kaip organizacijai, bet ir 
suteikė naųjų patirčių visoms dalyvaujan-
čioms pusėms. Bendradarbiavimo metu 
gimė naujos projektų idėjos, kurios buvo 
sėkmingai įgyvendintos, taip suteikiant 
regiono plėtrai ir vystymuisi naujų atspal-
vių. Kauno regionas vienas pirmųjų Lie-
tuvoje parengė elektroninės savivaldos 
koncepciją „Virtualusis priimamasis“ bei 
pasirengė interaktyvų žemėlapį „Kauno 
investicijos“.

Projektai skatino verslumą regione
Agentūra, žengdama koja kojon su 

laikmečiu, didelį dėmesį skyrė verslo 

aplinkai Kauno regione. 2002 m. buvo 
baigtas įgyvendinti Europos Komisjos bei 
Phare finansuojamas projektas „Verslo 
aplinkos ir infrastruktūros plėtros Kauno 
mieste ir apskrityje galimybių studija“. 
Studijoje buvo parengta su verslu susiju-
sios aplinkos ir infrastruktūros programa 
iki 2015 m. bei atrinktas parengtas projek-
tas „Via Baltica“ greitkelio sujungimas su 
Kauno miesto centru ir pramoniniais rajo-
nais per M. K. Čiurlionio tiltą“, parengta 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. 
Vėliau, statant M. K. Čiurlionio tiltą, 
agentūrai buvo pavesta administruoti šio 
projekto įgyvendinimą. 

Nenutrūkstamas agentūros dėmesys 
verslumo skatinimui regione pasireiškia 
per įgyvendinamas programas bei regio-
ninius projektus, iš dalies finansuojamus 
ES fondų lėšomis. Projektai buvo skirti 
tiek jaunimo verslumo skatinimui, tiek 
jau dirbančių verslininkų turimų kompe-
tencijų didinimui. Bendra šiems projek-
tams skirtos paramos lėšų suma viršija 
200 tūkst. eurų.

Nuo agentūros veiklos pradžios dė-
mesys buvo skiriamas ne tik verslumui, 
bet ir kitoms veiklos sritims. Viena tokių 
sričių – sveikata ir sveikatinimas. 2001–
2004 m. Kauno apskrityje buvo įgyvendi-
namas Lietuvos sveikatos projektas, kurį 
administruoti buvo pavesta agentūrai. 
Projektas, kurį finansavo Pasaulio bankas, 
buvo skirtas sveikatos stiprinimui ir ligų 
profilaktikai, bendrosios praktikos gy-
dytojo institucijos stiprinimui, psichikos 
sveikatos stiprinimui, greitosios medici-
nos pagalbos vystymui bei dienos chirur-
gijos vystymui. Projekto įgyvendinimo 
metu į sveikatos įstaigų renovavimą, įran-
gos atnaujinimą buvo investuota daugiau 
kaip 5 mln. JAV dolerių.

1000 valstybės tarnautojų pakėlė 
savo kvalifikaciją

Agentūra, įgyvendindama savo misiją 
tapti konsoliduojančia bei koordinuojan-
čia institucija, kasmet organizuoja Kauno 
regiono savivaldybių atstovų darbinius 
susitikimus aptarti bendras projektines 

idėjas, pasidalinti turima ir įgyti naujos 
patirties. Darbiniuose susitikimuose daly-
vauja įvairių sričių specialistai, adminis-
tracijų vadovai bei savivaldybių politikai. 
Pagal savo kompetenciją agentūra jungia 
ir regiono turizmo centrus bei visuomenės 
sveikatos biurus bendriems regioniniams 
projektams įgyvendinti. Šių susitikimų 
dėka buvo parengtas Kauno regiono tu-
risto žemėlapis lietuvių ir anglų kalba ir 
išplatintas per regiono turizmo centrus. 
Žemėlapio vartotojų atsiliepimai puikūs. 
Visi pažymi tokio žemėlapio aktualumą ir 
parengimą tinkamu laiku, trumpų maršru-
tų sudarymą, nes dar daug įdomių dalykų, 
kurie yra greta mūsų, nepastebime.

Viena iš veiklų, jungiančių visas aš-
tuonias Kauno regiono savivaldybes, yra 
regioniniai projektai savivaldybių admi-
nistracijų darbuotojų kompetencijoms di-
dinti. ES paramos lėšos šiems projektams 
įgyvendinti siekia beveik 1,5 mln. eurų. 
Kauno regione buvo įgyvendinti trys to-
kio pobūdžio projektai:

• 2006–2008 m. „Kauno apskrities 
viešojo administravimo institucijų dar-
buotojų kompetencijų tobulinimas“ (KA-
VAKompeT).

• 2010–2012 m. „Kauno apskrities 
savivaldybių institucijų darbuotojų kom-
petencijų tobulinimas“ (KASID KompeT).

• 2013–2015 m. „Kauno regiono sa-
vivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimas“ (DAKOTA).

Minėtų mokymų projektų metu kvali-
fikaciją pakėlė daugiau nei 1000 regiono 
valstybės tarnautojų.

Formuotas regiono įvaizdis
Nuo 2008 m. agentūra aktyviai daly-

vauja įgyvendinant Kauno regiono įvaiz-
džio formavimo programą. Ja siekiama 
parodyti geriausias ir stipriausias regiono 
puses – patogų geografinį išsidėstymą, sti-
prią pramonę, didelę akademinę bendruo-
menę bei kvalifikuotą darbo jėgą. Šios 
nuostatos yra pristatomos visiems esa-
miems bei naujiems užsienio partneriams. 
Tarptautinių vizitų, regiono savivaldybių 

atstovų susitikimų metu regionas pri-
statomas kaip turintis potencialo augti ir 
pritraukti investicijas dabar bei kaip re-
gionas, atviras naujovėms bei ieškantis 
bendradarbiavimo galimybių su naujais 
partneriais įvairiose srityse ateityje. 

2012 m. atnaujinus bendradarbiavimo 
sutartį su Vokietijos Bioblingeno apskriti-
mi Kauno regiono ir Bioblingeno apskri-
ties bendradarbiavimas tik intensyvėja. 
Jis vyksta ne tik kultūriniu, verslo, bet ir 
politiniu lygmeniu. 2015 m. rugsėjo 3–6 
d. Kauno regione lankėsi Bioblingeno 
apskrities 11 narių delegacija, kuriai va-
dovavo apskrities viršininkas p. Roland 
Bernhard. Kartu su juo atvyko regiono ta-
rybos nariai, Štutgarto regiono prekybos 
ir pramonės rūmų viceprezidentė Chris-
tina Almert bei Bioblingeno apskrities 
prekybos ir pramonės rūmų vadovas Tilo 
Ambacher. Svečių vizito tikslas buvo už-
megzti naujus verslo kontaktus bei aptarti 
sudėtingą pabėgėlių klausimą. Delegacija 
dalyvavo susitikimuose su verslininkais 
bei lankėsi Jonavos rajono savivaldybės 
Socialinių paslaugų centre ir Ruklos pa-
bėgėlių centre.

Aktyvus partnerių bendradarbiavimas 
praplečia akiratį, suteikia galimybę pažin-
ti žmones ir kultūrą iš arti. 2015 m. birže-
lio mėnesį vykęs skulptorių simpoziumas 
Bioblingeno apskrityje suteikė galimybę 
6 Kauno regiono skulptoriams jame da-
lyvauti.  

Nenutraukiame ryšių ir su artimiau-
siais kaimynais iš Latvijos, susidrauga-
vome su Estijos Veru regiono atstovais. 
Partnerystė tarptautiniuose projektuose 
padėjo atrasti bendrų sąlyčio taškų abiems 
partnerių pusėms.

Bendradarbiavimas vyksta ir su Gru-
zijos Shida Karli regionu, su Ukrainos 
Lvovo bei Zaporožės regionais. Vykdant 
tarptautinius projektus bendradarbiavi-
mas vyko ir su Norvegijos Rogalando 
apskritimi, Kaliningrado bei Minsko aps-
kritimi. Draugiški santykiai užsimezgė su 
Švedijos–Danijos Oresundo regionu bei 
Kroatijos Splito–Dalmatijos regionais.Bioblingeno delegacijos vizitas 2015 m.

Kauno regiono plėtros 
agentūra: investicijų ir 
verslumo skatinimo metai

Diskusija regiono atliekų tvarkymo klausimais

Regiono merų darbinis susitikimas
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Kauno statybininkų rengimo centre 
mokomų profesijų poreikį motyvuoja tiek 
būsimų mokinių, tiek darbdavių lūkesčiai, 
tiek darbo rinkos poreikiai. Šiuo metu itin 
populiari logisto ekspeditoriaus specialy-
bė, kuri ypač pasižymi tarptautiškumu. Jos 
besimokant įgytos tiek bendrosios, tiek 
profesinės kompetencijos pasižymi uni-
versalumu. Terminas ,,logistas ekspedito-
rius“ asocijuojasi su didžiuliais, techniškai 
tobulais automobiliais, tarptautiniais per-
vežimais, pagal naujausias technologijas 
įrengtais sandėliais bei faktu, kad darbo 
rinkoje ši specialybė labai paklausi ir ga-
rantuojanti gerą gyvenimo kokybę.

Natūralu, kad praktinis profesinis mo-
kymas sietinas ne tik su darbdavių porei-

Logistas ekspeditorius 
tarptautinei darbo rinkai

kiais, bet ir su jų pasirengimu ir galimy-
bėmis organizuoti efektyvų praktinį mo-
kymą. Žinoma, profesinio bei praktinio 
profesinio mokymo/si/ kokybė labiausiai 
priklauso nuo mokyklos techninio ir tech-
nologinio pasirengimo šiam mokymui 
bei profesijos mokytojų kompetencijos. 
Kauno SRC profesijos mokytojai – kūry-
biški, inovatyvūs, pasirengę naujų patir-
čių paieškai bei jų taikymui profesiniame 
mokyme. Tai ir lėmė ,,Erasmus+“ projek-
to ,,Mobilumas mokantis – patirtis gyve-
nime“ įgyvendinimo poreikį. Vienas iš šio 
projekto tikslų – logisto ekspeditoriaus 
praktinio mokymo kokybės gerinimas per 
profesijos mokytojų kompetencijų gili-
nimą, bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais patirčių pasidalijimą. Mainų 
vizitų į Suomijos Savo profesinio mo-
kymo koledžą ir Danijos SDE koledžą 
patirtys leidžia teigti, kad sėkmingas ir 
efektyvus logistikos praktinis mokymas 
grįstas glaudžiu bendradarbiavimu su 
darbdaviais, profesijos mokytojų kompe-
tencijų tobulinimu.

Kaip teigia Kauno SRC direktorius 
S. Janukaitis, praktinis mokymas turi būti 
vykdomas atliekant konkrečias praktines 
užduotis, duodančias praktinių rezultatų, 
taip pat pasinaudojant kitų šalių patirtimi, 
skatinant mokinių mobilumą, didinant 
mokinių stažuočių skaičių užsienyje, sie-
kiant būti atviriems inovacijoms ir kaitai. 

Pasak projekto dalyvės, Kauno SRC 
metodinės tarybos pirmininkės G. Česno-
vienės, mokymo/si ir mokinių praktinių 
veiklų organizavimas turi būti grįstas pa-
sitikėjimu, mokinių saviraiškos skatini-
mu, atsakomybės už save ir veiklų rezul-
tatus formavimu. 

Šio projekto konkretūs rezultatai – 
parengtas ,,Bendradarbiavimo su sociali-

niais partneriais metodikų aprašas“, Kau-
no SRC Smulkiojo verslo organizavimo 
skyriuje baigiamas rengti logistikos prak-
tinio mokymo mokomasis sandėlis, kuria-
me būsimieji logistai profesionalai galės 
įgyti sandėliavimo logistikos gebėjimų ir 
įgūdžių, užmegzti nauji ryšiai su partne-
riais užsienyje, plėtojamas bendradarbia-
vimas su socialiniais partneriais.

Šis projektas „Mobilumas mokan-
tis – patirtis gyvenime“ Nr. Projekto 
Nr. 2014-1-LT01-KA102-000304 finan-
suojamas remiant Europos Komisijai, 
„Erasmus+“ programos lėšomis, kurią 
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik 
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali 
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
pateikiamos informacijos naudojimą.

Daugiau informacijos: Gentrūda Čes-
novienė, Kauno SRC metodinės tarybos 
pirmininkė, tel. 8 (37) 31 30 45, el.p. je-
lutis@gmail.com, bei mokyklos interneti-
nėje svetainėje http://www.src.kaunas.

Seimui pateiktas LR mokslo ir studi-
jų įstatymo Nr.XI-242 naujos redakcijos 
projektas. Jame numatoma nemažai nau-
jovių. Viena iš jų – sutartys su valstybinė-
mis aukštosiomis mokyklomis.

Projekte nustatoma, kad gali būti su-
daroma sutartis 3 metų laikotarpiui. Sutar-
tyje su valstybine aukštąja mokykla susi-
tariama dėl aukštosios mokyklos strategi-
nių veiklos prioritetų ir siekiamų rezultatų 
pagal šiuos kriterijus: studijų prieinamu-
mas ir rezultatyvumas; mokslo (meno) ir 
studijų kokybė; mokslo ir studijų tarptau-
tiškumas, tarpinstitucinis bendradarbiavi-
mas, mokslo ir studijų integralumas.

Toks valstybės reguliavimo principas 
taikomas daugelyje Europos Sąjungos ša-
lių  ir, kaip teigia projekto rengėjai, turi 
teigiamą poveikį visai aukštojo mokslo 
sistemai ir šalies ūkiui.

Įstatymo projekte numatyta, kad, atsi-
žvelgiant į sutarčių su valstybinėmis aukš-
tosiomis mokyklomis vykdymo rezultatus 

ir valstybės finansines galimybes, Vyriau-
sybės nustatyta tvarka valstybinei aukštajai 
mokyklai atitinkamiems metams gali būti 
skiriama iki 5 procentų papildomų valsty-
bės biudžeto lėšų baziniam finansavimui ir 
studijoms nuo valstybinei aukštajai moky-
klai praėjusių metų valstybės biudžete pa-
tvirtintų asignavimų išlaidoms ir valstybės 
biudžeto lėšų, skirtų tais metais priimtų stu-
dentų studijų ir kitoms išlaidoms, sumos.

Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūra yra išskiriama atskiru straips-
niu, nes aktualizuojamos nuostatos dėl 
pagrindinių veiklos krypčių, akcentuojant 
inovacijų plėtrai, naujų technologijų at-
siradimui reikalingų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros ir inovacijų poli-
tikos įgyvendinimą bei mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo skatinimą.

Siekiant skatinti mokslo ir technologi-
jų parkus vystyti įstatymu nustatytas funk-
cijas, papildytas jiems skirtas straipsnis. 

Kadangi valstybė daug dėmesio skiria 

mokslu grįstai pažangai ir jos įtakai vals-
tybės konkurencingumui stiprinti, įstaty-
mo projekte atskirai išskiriama Mokslinių 
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inova-
cijų strateginė komisija.

Įstatymo projektu nekeičiamas stu-
dijų finansavimo principas „pinigai seka 
studentą“, tačiau siūloma racionaliau 
planuoti, sudarant galimybę Vyriausybės 
patvirtintas valstybės finansuojamoms 
pirmosios pakopos studijų vietoms skiria-
mas valstybės biudžeto lėšas paskirstyti 
ne pagal studijų sritis, bet ir pagal studijų 
krypčių grupes, atskiras studijų kryptis.

 Kadangi numatoma galimybė skirti 
finansavimą ne tik krypčių grupei, bet ir 
studijų krypčiai, nebelieka tikslinio finan-
savimo poreikio, todėl šio finansavimo 
mechanizmo atsisakoma.

Tikslinamos studentų priėmimo tvar-
kos nuostatos. Konkursinių mokomųjų 
dalykų pagal studijų kryptis sąrašą, išski-
riant pagrindinį dalyką, nustato aukštosios 
mokyklos ir, suderinusios su Švietimo ir 
mokslo ministerija, skelbia ne vėliau kaip 
prieš 2 metus iki atitinkamų studijų metų 
rugsėjo 1 dienos. Konkursinio balo suda-
rymo principus ir kitus kriterijus aukšto-
sios mokyklos skelbia iki gruodžio 1 d., 
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki pri-

ėmimo pradžios. Taip pat nustatoma, kad 
mažiausią stojamąjį konkursinį balą aukš-
tosios mokyklos skelbia ne vėliau kaip iki 
kiekvienų metų birželio 1 d.

Minimalūs rodikliai, kuriuos tvirtina 
Švietimo ir mokslo ministerija, tampa pri-
valomi stojantiesiems ne tik į valstybinių 
aukštųjų mokyklų valstybės finansuoja-
mas, bet ir nefinansuojamas studijų vietas. 

Įstatymo projekte nustatomi kriterijai, 
kuriuos atitinkantys asmenys laikomi ge-
rai besimokančiais ir dėl to pagal Konsti-
tuciją turintys teisę į valstybės apmokamą 
mokslą valstybinėse aukštosiose moky-
klose. Atsižvelgiant į tai, kad šie kriterijai 
bus nustatyti įstatyme, jie bus iš anksto 
žinomi, yra aiškūs, objektyvūs, skaidrūs, 
atitinkantys gero mokymosi sampratą, 
kuri kyla iš visuomenės socialinės patir-
ties ir nepaneigia kiekvienam supranta-
mos ir visuotinai pripažįstamos žodžio 
,,geras“ reikšmės.

Tikslinami studijų kokybės užtikri-
nimo, išorinio vertinimo ir akreditavimo 
mechanizmai.

Šiuo metu galioja 2009 m. balandžio 
30 d. priimtas Lietuvos Respublikos moks-
lo ir studijų įstatymas. Naują redakciją pa-
rengė Švietimo ir mokslo ministerija.

Parengė A. J.

Svarstoma nauja Mokslo ir 
studijų įstatymo redakcija

Mokomasi dirbti su sandėliavimo programa

Mokytojai Danijos SDE koledže
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Corpack“
Teikia rinkos dalyviams pakuotės iš gofruoto 
kartono gamybos paslaugas. Turi galimybę ga-
minti maksimaliai įmanomų formatų pakuotę 
iš gofruoto kartono (pagal FEFCO katalogą). 
Gali ant dėžių uždėti spaudą. Papildoma pa-
slauga savo klientams – lipnių etikečių iš ru-
loninio lipnaus etiketinio popieriaus gamyba.
Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
Buveinės adresas: Eigirgalos km., Voškonių  
km., Kauno r.
Tel.: (8 686) 42 136 (gamybos vadovas Au-
drius), (8 698) 36 265 (direktorius Arvydas)
El. paštas: audrius@corpack.lt, 
arvydas@corpack.lt, info@corpack.lt

UAB „Daumantai“
Majonezo, kečupo, pomidorų padažų, ekolo-
giškų, be maisto priedų produktų, sojos padažų, 
garstyčių, adžikos gamyba, didmeninė prekyba 
ir eksportas.
Daukšių k., LT-57174 Kėdainių r.
Tel.: (8 347) 67 020
Faks.: (8 347) 61 557
El. paštas: daumantai@daumantai.lt
www.daumantai.lt

UAB „Dent art“
Viena pirmųjų privačių odontologijos klinikų 
Kaune. Teikia aukščiausios kokybės odonto-
logijos paslaugas (vaikų ir suaugusiųjų dantų 
gydymas, estetinis plombavimas, endodon-
tinis gydymas mikroskopo pagalba), burnos 
higiena, burnos chirurgija, dantų implantacija. 
Dantų protezavimas (metalo, bemetale kera-
mika, nuimamais dantų protezais). Skubi pa-
galba. Įdiegta naujausia skaitmeninė rentgeno 
diagnostikos aparatūra, moderni odontologinė 
įranga. Dirba 8-20 val.
Sukilėlių pr. 102, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 15 92, (8 686) 76 249
www.odontologijakaune.lt

UAB „Dizaino sprendimai“
Prekybinės įrangos ir baldų projektavimas, ga-
myba, prekyba.
Nauja ir naudota prekybinė įranga ir baldai. Pre-
kybinės įrangos ir baldų elektroninė parduotuvė.
Neries kr. 4-5, LT-48344 Kaunas
Dievogalos km., Alšėnų sen., Kauno raj., 
LT-53321 (gamyba)
Tel.: (8 610) 35 633
El. paštas: info@dizainosprendimai.lt
www.dizainosprendimai.lt

DnB bankas
Kviečia tapti banko klientu. Siūlo finansines 
konsultacijas, specialias aptarnavimo sąlygas 
naujiems klientams, sprendimus naujam vers-
lui, paslaugas įmonių darbuotojams.
Laisvės al. 86, LT-44250 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 94 94
Faks.: (8 37) 40 94 06
www.dnbnord.lt

UAB „Doletos langai“
Gaminami mediniai, medžio-aliuminio, aliu-
minio langai, žiemos sodai, stikliniai fasadai, 
stumdomos sistemos, langai „pasyviesiems“ 
namams. Viena moderniausių įmonių Europo-
je. Trys ketvirtadaliai produkcijos eksportuoja-
ma į Europos ir NVS šalis, taip pat JAV, Izraelį 
ir Japoniją. Nuolat plečiama rinkos geografija. 
Ieško partnerių/atstovų įvairiose šalyse.
Vilniaus 52, LT-59422 Jieznas
Tel.: (8 319) 57 270
Faks.: (8 319) 60 501
El. paštas: export@doleta.lt
www.doleta.lt

UAB „Dovaina“
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje, prekiaujan-
čių autobusų, krovininių automobilių, pusprie-
kabių ir priekabų atsarginėmis dalimis. Platus 
turimų prekių asortimentas. Mūsų klientai – di-
džiausi Lietuvos bei kaimyninių šalių autobusų 
parkai, transporto įmonės, bendradarbiaujame 
su didžiaisiais Lietuvos vežėjais bei servisais.
Įmonė gamina stabdžių antdėklus bei kaladė-
les, teikia metalo apdirbimo (valymo, dažymo) 
paslaugas, gamina metalo konstrukcijas. Pasta-
ruoju metu didelis dėmesys skiriamas maisto 
pramonės įrenginių gamybai.
Dovainonys, LT-56332 Kaišiadorių r.
Tel.: (8 346) 46 618, (8 346) 46 611
Faks.: (8 346) 46 713
Kaunas, Draugystės g. 19
Tel.: (8 37) 35 35 05
Klaipėda, Plieno g. 8
Tel./Faks.: (8 46) 38 55 04 
El. paštas: dovaina@dovaina.lt

UAB „Enerstena“ 
Energetikos ir pramonės objektų statyba, re-
konstrukcija, modernizavimas, remontas ir 
techninis aptarnavimas. Projektuoja, komplek-
tuoja, montuoja, paleidžia ir suderina įvairaus 
dydžio katilines, kūrenamas biokuru, gamti-
nėmis dujomis, mazutu ir kitu kuru. Klientai: 
šilumos tiekimo ir pramonės įmonės.
Raktažolių g. 21, LT-52181 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 32 31
Faks.: (8 37) 45 90 56
El.paštas: info@enerstena.lt

UAB „Eoltas“
Automobilių atsarginės dalys Europoje, Japo-
nijoje ir Amerikoje pagamintiems lengviesiems 
bei komerciniams automobiliams.
Daugiau kaip 100 tūkstančių prekių asortimen-
tas – nuo automobilių variklio ir važiuoklės 
dalių iki automobilio priežiūros priemonių ir 
aksesuarų.
Lengvųjų automobilių ir krovininio transporto 
(iki 5 t) variklio, važiuoklės, elektrinės dalies 
diagnostika ir remontas, automobilių plovimas 
ir kitos remonto paslaugos.
Prekybos centrai:
Žemaičių pl. 65A, LT-48104 Kaunas
Tel. (8 37) 46 99 66, (8 697) 11 871
Faks. (8 37) 46 97 77
El. paštas viskasauto@eoltas.lt

Radvilėnų pl. 17, LT-50256 Kaunas
Tel. (8 37) 32 81 99
Tel./Faks. (8 37) 32 81 98
El. paštas arunas@eoltas.lt

Europos pr. 72, LT-46352 Kaunas
Tel. (8 37) 32 84 13
Tel./Faks. (8 37) 32 84 14
El. paštas alekstotas@eoltas.lt

Servisas
Žemaičių pl. 65A, LT-48104 Kaunas
Tel. (8 37) 46 94 44, (8 697) 11 872
Faks. (8 37) 46 97 77
El. paštas servisas@kaunas.eoltas.lt

MB „Eshoper“
El. parduotuvių ir internetinių svetainių kū-
rimas. Komanda turi daugiau nei 8 metų web 
projektų kūrimo ir vystymo patirtį. Viena 
įmonės veiklos sritis yra labiau orientuota į 
tinklalapių ir el.parduotuvių kūrimą, įvairių 
ITservisų diegimą bei serverių greitaveikos 
didinimą – www.noriusvetaines.lt. Kita veiklos 
sritis apima jau sukurtų web projektų vystymą, 
taikant sėkmingą seo praktiką ir metodus, e-

marketingo įrankius ir galimybes, analizuoja 
vartotojo elgseną, konsultuoja pardavimų ir už-
sakymų didinimo klausimais – www.eshoper.lt 
Savanorių 135, LT 44146  Kaunas
Tel.: (8 612) 12 494
El. paštas: simonas@noriusvetaines.lt
www.noriusvetaines.lt

UAB „Eura“
Ieško NT vystymo partnerio Karklytės kvartalo 
gyvenamųjų namų su taupia šiluma, autobusų/
sunkvežimių serviso su saulės elektrine ant sto-
go ir vėjo generatoriumi ir/arba greito maisto 
restorano/motelio statybai ir valdymui Šilai-
niuose palei Via Baltika Vakarinį lankstą.
Kęstučio 57-4, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 79 68 54
Faks.: (8 37) 20 84 64
El. paštas: eura@eura.lt
www.eura.lt

VšĮ Europos socialinis verslumo ugdymo ir 
inovatyvių studijų institutas
Verslo planų rengimas, investiciniai projektai, 
procesų optimizavimas, turistinės-mokomo-
sios entreprenerių kelionės, techniniai įgyven-
dinamumo tyrimai ir rinkos tyrimų vykdymas, 
mokymai,verslo renginiai, konsultacijos mo-
dernizuojant verslo procesus, konkurencin-
gumą, operatyvinį našumą, besivystančias 
produktų ir paslaugų sąvokas. Taip pat teikia 
ekspertizes ES ir inovacijų projektuose, kon-
sultuoja tuos, kurie siekia pritraukti ES paramą, 
išaiškina instrukcijas, kaip užpildyti ES paraiš-
kas ir kaip valdyti ES projektus. 
Nuolat ieško potencialių partnerių dalyvauti 
EASME ir kituose ES vykdomuose projek-
tuose. 
Liepų g. 54, LT-92106 Klaipėda
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
Mėsinių g. 9/1- 3, LT-01133 Vilnius
Tel.: (8 620) 95 401
Faks.: (8 37) 45 50 76
El. paštas: office@europe-institute.com
http://europe-institute.com/lit/ 

UAB „Frondita“
Įmonių steigimo ir perregistravimo dokumentų 
rengimas (per 3-4 dienas), buhalterinės apskai-
tos tvarkymas, antspaudų ir spaudų užsakymų 
priėmimas (atliekama per 1 parą,reikalui esant 
tą pačią dieną). Darbo patirtis – 20 metų.
Taikos pr. 4, LT-50187 Kaunas 
Tel.: (8 37) 33 32 20
Faks.: (8 37) 33 32 03
El. paštas: admin@frondita.lt
www.frondita.lt, www.imoniusteigimas.biz, 
www.buhalterija-apskaita.lt, 
www.imoniu-steigimas.lt

UAB „Galinta ir partneriai“
Grūdų bei birių maisto produktų importas ir 
eksportas, kruopų bei dribsnių gamyba, ankšti-
nių kultūrų perdirbimas, birių maisto produktų 
fasavimas, didmeninė prekyba Lietuvos ir už-
sienio rinkose, importuojamų prekių distribuci-
ja Pabaltijo šalyse, nekilnojamojo turto nuoma. 
Veiverių g. 51C, LT-46336 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 85 40
Faks.: (8 37) 39 02 28
El. paštas: galinta@galinta.lt
www.galinta.lt

UAB „Garlita“ 
Gamina (mezga, siuva) viršutinį ir apatinį mo-
terišką, vyrišką, vaikišką trikotažą: įvairius 
uniforminius megztinius, mokyklines unifor-
mas, šalikus, kepures, pledus. Trikotažo ga-
mybos srityje turi daugiau nei 30 metų darbo 
patirtį. Gamina uniforminius megztinius polici-
jos ir muitinės pareigūnams, kariuomenei pagal 
NATO standartus. Įmonei suteiktas NATO ko-
mercinis kodas. Turi kokybės ir aplinkosaugos 
sertifikatus ISO9001 ir ISO14001. Bendradar-
biauja su Didžiosios Britanijos, Švedijos, Dani-
jos, Norvegijos, Vokietijos kompanijomis.
Pagirių km., Garliavos apl. sen., 

LT-53282 Kauno r. 
Tel.: (8 37) 39 36 77
Faks.: (8 37) 39 38 93
El. paštas: garlita@garlita.lt
www.garlita.lt

UAB „Gerovė“
Viena iš didžiausių Baltijos šalyse polietileni-
nių gaminių gamintojų. Turi 21metų patirtį ga-
minant reklaminius maišelius, šiukšlių maišus, 
fasavimo maišelius, ritinius, įvairių matmenų 
plėvelę, ekologišką pakuotę. Gali įgyvendinti 
individualius klientų projektus. Dirba Lietuvos, 
Rusijos ir Europos Sąjungos rinkose.
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 56 74
Faks.: (8 37) 31 28 15
El. paštas: gerove@maiseliai.lt 
www.maiseliai.lt 

UAB „Green Prints“ spaustuvė
Visos spaudos ir dizaino paslaugos (reklaminė, 
reprezentacinė spauda, firminis stilius).
Ekologiška spauda (popierius, dažai, CO2 
emisijos, išskirtos transportuojant popierių, 
kompensavimas). Knygų leidyba. Reklaminė 
(firminė) pakuotė (maišeliai, dėžutės, saldainių 
dėžutės ir popierėliai, šokolado popierėliai). 
Reklaminiai suvenyrai (ženkliukų, raktų paka-
bukų, magnetukų, atidarytuvų gamyba). Skai-
tmeninė spauda.
A. Juozapavičiaus pr. 7N, LT-45251 Kaunas
Tel.: (8 37) 29 19 49, (8 601) 01 364
Faks.: (8 37) 29 19 49
El. paštas: info@greenprints.lt
www.greenprints.lt 

UAB „Helisota“ 
Mi-8, Mi-17 sraigtasparnių kapitalinis remon-
tas, techninis aptarnavimas ir modernizacija. 
Sraigtasparnių atsarginių dalių tiekimas ir lo-
gistikos paslaugos. 
Europos pr. 5, LT-46329 Kaunas
Tel.: (8 37) 42 16 37
Faks.: (8 37) 42 04 20
El. paštas: helisota@helisota.lt 
www.helisota.lt

„If P&C Insurance AS“
Viena didžiausių Baltijos regione ne gyvybės 
draudimo bendrovių. Įmonėje šiuo metu dirba 
per 660 žmonių, aptarnaujama apie 330 tūkst. 
klientų Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose. 
Atsižvelgia į individualius klientų poreikius 
kiekvienu gyvenimo etapu ir pateikia optimalų 
draudimo sprendimą. Gali pasiūlyti ir taupų, tik 
nuo pačių didžiausių nelaimių apsaugantį drau-
dimo produktą, ir plačiausią apsaugą (beveik 
nuo visko) suteikiantį draudimą. 
Savanorių pr. 221, LT-50183 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 72 79 arba 1620
Faks.: (8 37) 32 32 89
www.if.lt  

VšĮ Informacijos technologijų mokymo cen-
tras
IT kvalifikacijos tobulinimas ir tęstinis mo-
kymas, konsultavimas. Rengia kompiuterinės 
grafikos, kompiuterinio projektavimo, kom-
piuterinio raštingumo kursus IT vartotojams ir 
profesionalams. Leidybos akademija – profesi-
onalūs leidybos, tinklapių kūrimo ir maketavi-
mo mokymai. Kompiuterijos akademija – me-
tinė moksleivių mokykla. Autorizuotas Adobe 
mokymo centras, Pearson Vue, Prometric, 
ECDL testavimo centras, Corel mokymų par-
tneris. Microsoft IT Academy programos narys, 
Autodesk KOGRA-CAD-Kaunas mokymo 
centras.
Dalyvauja rengiant ir realizuojant IT mokymų 
projektus, finansuojamus iš ES ir kitų fondų 
programų.  
Kęstučio 59-32, LT-44303 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 74 60
Faks.: (8 37) 22 83 91
El. paštas: info@itmc.lt
www.itmc.lt
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BRSE20151020001 Švedijos bendrovė gamina baldus. Nori rasti partnerį Lietuvoje, kuris galėtų 
gaminti sofas ir fotelius pagal esamus modelius ir kokybės standartus.

BRIT20141117001 Italijos kompanija specializuojasi elektros paskirstymo, elektroninių ir elek-
tromechaninių komponentų prekyboje. Ieško elektros kabelių, jungčių, relių, 
jungiklių, įvairių komponentų ir t.t. gamintojų, siūlo platintojo paslaugas. 

BRES20140714001 Ispanijos bendrovė dirba kaip maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimų 
agentas. Siūlo prekybos agento paslaugas suinteresuotiems parduoti produk-
ciją arba pradėti verslą Ispanijoje.

BRHR20140506001 Kroatijos dekoratyvinių dėžių dovanoms, tortams, saldainiams gamintojas 
ieško žaliavų: kartono lakštų ir kitų medžiagų (pvz., klijų kartonui, dekoraci-
jų, PVC folijos, celofano ir t.t.) tiekėjų.

BRRO20151215001 Rumunijos kompanija specializuojasi žemės ūkio paskirties pesticidų ir trąšų 
srityje. Ieško šios produkcijos gamintojų ar tiekėjų.

BRO20150904001 Rumunijos įmonė užsiima transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių 
reikmenų didmenine prekyba, siūlo platintojo paslaugas.

BRNL20151211001 Olandijos kompanija sukūrė inovatyvią pastatomų kopėčių sistemą, apsau-
gančią nuo slydimo. Ieško platintojų, domina licencijos perdavimas.

BRFR20151211001 Prancūzijos bendrovė ieško partnerių, galinčių gaminti ir tiekti pramonei 
skirtus gumos ir plastiko vamzdžius, jungtis (pridedama detali informacija).

BRNL20151217001 Olandijos įmonė užsiima mechaninių ir elektros įrenginių pardavimais, siūlo 
atstovo paslaugas.

BRFR20151211002 Prancūzijos įmonė ieško vienkartinių chirurgo chalatų iš polipropileno ga-
mintojų.

BRNL20160118001 Olandijos kompanija ieško partnerių, kurie gali gaminti arba tiekti priedus, 
neutralizuojančius blogus kvapus iš perdirbto plastiko ar kvapus plastikui.

BRNL20160127001 Jauna Olandijos įmonė užsiima rūbų rekonstrukcija: išardo naujus nedėvėtus 
drabužius, juos persiuva ir kuria naujus (pvz., iš vyriškų marškinių sukuria su-
knelę). Ieško partnerio, kuris gali siūti mažomis partijomis drabužius kolekcijai.

BRUK20141007003 Didžiosios Britanijos kompanija sukūrė revoliucinę sistemą paviršių dezin-
fekcijai. Ieško partnerių – cheminių gamybos įmonių, turinčių galimybę mai-
šyti miltelius (nepavojingus) ir juos supakuoti į mažus paketėlius. Pakuotė ir 
produktas ištirpsta šiltame vandenyje.

BRGR20140515001 Graikijos bendrovė nuo 1980 m. verčiasi sporto rūbų mažmenine prekyba. 
Asortimente yra lengvosios atletikos, bėgimo, futbolo ir pan. drabužiai, ava-
lynė. Ieško gamintojų, siūlo platintojo paslaugas.

BRNL20151208001 Gerai žinomas ir turintis daugiau nei 20 metų patirtį Olandijos prekybos 
agentas siūlo atstovavimą maisto produktų ir gėrimų gamintojams.

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

Sukurtas Europos investicinių 
projektų portalas

2016 m. vasario mėnesį pradeda veikti Europos Komisijos sukurtas Europos inves-
ticinių projektų portalas.

Šis portalas yra iniciatyvos paskatinti investicijas Europoje dalis, o jo tikslas – su-
vesti investuotojus ir projektams finansavimo ieškančius subjektus. Kai kurie tarptauti-
niai investuotojai pastaruoju metu turi dideles galimybes investuoti, tačiau investicinių 
projektų nepadaugėjo. Jų teigimu, vienas iš investicijų Europoje trukdžių – skaidrios ES 
investicinių projektų platformos trūkumas. Tad ši iniciatyva, kurią palaiko EBPO, G20 
ir TVF, leis investuotojams vienoje vietoje matyti galimus finansuoti projektus, suskirs-
tytus pagal dydžius, ES šalis ir ekonomikos sektorius, o tai sudarys galimybes tiek in-
vestuotojams, tiek finansavimo ieškantiems subjektams pasirinkti tinkamus partnerius.

Jau dabar projektai, kurių vertė yra didesnė nei 10 mln. EUR, gali būti teikiami 
(užpildant prisegtą formą) tokiu el. pašto adresu: eipp-project@ec.europa.eu. 

Plačiau apie Investicijų planą Europai
Sausio 15 d. Europos Komisija paskelbė pirmąją Investicijų plano Europai įgyven-

dinimo apžvalgą. Pagal šį planą siekiama per trejus metus sutelkti ne mažiau kaip 315 
mlrd. eurų investicijų, remti investicijas į realiąją ekonomiką ir sukurti investicijoms 
palankią aplinką.

Svarbi plano dalis – Europos strateginių investicijų fondas. Jis padeda finansuoti 
infrastruktūros ir inovacijų projektus, taip pat mažas bei vidutines įmones ir vidutinės 
kapitalizacijos įmones. Privataus kapitalo sutelkimas – pagrindinis Europos strateginių 
investicijų fondo bruožas; šiuo metu tikimasi, kad privatus kapitalas sudarys apie 80 
proc. visų investicijų vertės.

RŽ inf.

Paroda Gomelyje „Statome namą“
Kovo 10–12 d. Baltarusijos PPR Gomelio skyrius kviečia Lietuvos įmones į parodą 

„Statome namą“.
Parodos tematika:
• statybinės medžiagos ir konstrukcijos,
• įrankiai ir įrenginiai,
• naujos statybos ir projektavimo technologijos,
• dizainas ir interjeras,
• apšvietimo prietaisai,
• energijos taupymo sprendimai,
• vėdinimo, dujiniai įrenginiai, santechnika,
• lauko reklama ir architektūra,
• apsaugos priemonės, specialūs rūbai,
• kraštovaizdžio projektavimas.
Parodos metu vyks įmonių, prekių ir paslaugų pristatymai, seminarai, konkursai.
Daugiau informacijos suteiks Baltarusijos PPR Gomelio skyrius (kontaktiniai as-

menys: Ivan Grom ir Svetlana Keba, tel.: (+375232) 22 18 45, 22 18 74, el. paštas: 
ves@ccigomel.by). 

UAB „Biogami“ – pirmoji ir vienin-
telė ekologiškų košių kūdikiams ir vai-
kams gamintoja Lietuvoje. Įmonė jau 4 
metus gamina „Mamuko“ prekės ženklu 
pažymėtą produkciją, kurios sudėtyje – 
tik aukščiausios kokybės ekologiškos 
žaliavos iš ekologiškų Lietuvos bei ES 
ūkių. Produkcija išskirtinė tuo, jog visame 
gamybos procese nėra naudojami jokie 
maistiniai priedai, visos košės sukurtos 
bendradarbiaujant su Lietuvos pediatrais 
ir gastroenterologais.

Siekdama efektyvios plėtros bendro-
vė dar savo veiklos pradžioje kreipėsi į 
UAB „Invega“ ir gavo 50 000 Lt paramą 
patalpų įrengimui, reikalingai įrangai bei 
produktų tyrimams. Sudėtingiau buvo 
gauti informacijos apie specifinius rei-
kalavimus patalpų parengimui bei išskir-
tinių produktų gamybai – rinkoje tokia 

padėti Lietuvos įmonėms surasti verslo 
partnerių net 63 šalyse. Užpildžiusi savo 
pasiūlymą įmonė mažiau nei po mėnesio 
gavo pasiūlymą tiekti savo produkciją 
dviem Danijos prekybos centrams. 

Pasak įmonės direktoriaus ir įkūrėjo 
Šarūno Stumbrio, bendradarbiavimas su 
danais davė didelės patirties, naudingų 
pamokų, kaip bendrauti su distributoriais 
kitose šalyse.

Šiuo metu nėra aišku dėl šio ben-
dradarbiavimo tęstinumo. Nors lietuvių 
produkcija buvo neblogai perkama, danai 
vietoj lietuvių tiekiamų verdamų košių 
paprašė pasiūlyti ekstruduotų (,,užpila-
mų“) košių. Gaminti ir tiekti tokias košes 
prieštarautų visai įmonės kuriamai sveikų 
ir ekologiškų gaminių koncepcijai, tad 
įmonė ieškos kitų būdų išlikti Danijos 
rinkose.

Šiuo metu planuojama eksportuoti 
produktus į Rusijos, Lenkijos prekybos 
tinklus, planuojama dalyvauti parodose 
Švedijoje, Vokietijoje. Įmonė aktyviai ieš-
ko partnerių Latvijoje ir toliau naudojasi 
Europos įmonių tinklo teikiamomis pas-
laugomis: verslo partnerių paieškos gali-
mybėmis, informacija apie planuojamas 
muges, parodas, konsultuojasi aktualiais 

klausimais. Kadangi pastaraisiais metais 
įmonės apyvarta kasmet augo, įmonės 
planuose numatyta plėtra. Atsiradus ga-
limybei maksimaliai padidinti gamybos 
apimtis, įmonės jau laukia verslo galimy-
bės Irane.

*Kviečiame ir Jūsų įmonę pasinau-
doti Europos įmonių tinklo siūlomomis 
paslaugomis. Primename, jog visos tin-
klo paslaugos yra nemokamos. Išsames-
nės informacijos ieškokite adresu www.
paramaverslui.eu arba kreipkitės į tinklo 
vadovą Aivarą Kniežą el. paštu aivaras.
knieza@chamber.lt

Parengė Ingrida Braziūnienė, 
Tarptautinių ryšių skyriaus 

vadybininkė

Eksporto patirtis Danijoje: 
UAB „Biogami“ sėkmės istorija

informacija ypač slepiama ir saugoma, 
tad namų darbus teko atlikti patiems. Šiuo 
metu, kaip sako įmonės direktorius Šarū-
nas Stumbrys, pagal higienos reikalavi-
mus jie patenka į pirmąjį Vilniaus įmonių 
penketuką.

Išskirtinis ir su meile kuriamas pro-
duktas greitai rado savo nišą bei lojalius 
pirkėjus.

Pradėjusi veiklą 2012 m. įmonė sun-
kiai ėjo į sėkmę, tačiau kruopštus darbas 
ir tikėjimas produktu padėjo atsidurti 
didžiųjų Lietuvos prekybos centrų lenty-
nose. Augant produkto paklausai pradėta 
svarstyti ir apie eksporto galimybes, o tam 
trūko žinių ir patirties.

Todėl 2014 m. pabaigoje įmonė krei-
pėsi į Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmuose veikiantį Europos įmonių tinklą 
(Enterprise Europe Network), kuris gali 

Šarūnas Stumbrys
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