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Pokyčių metas Generalinė asamblėja: išrinkta nauja taryba,
patvirtintos veiklos gairės iki 2019 m.
Benjaminas Žemaitis,
Kauno PPA rūmų prezidentas

Gerbiamieji rūmų nariai, pirmiausia
noriu padėkoti Jums už gausų ir aktyvų
dalyvavimą 2016 m. vasario 25 d. rūmų
Generalinėje asamblėjoje, už atsakomybę
ir supratimą, kad asamblėja yra aukščiausias valdymo organas. Rūmai yra verslo
savivaldos organizacija ir sprendimai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų.
Asamblėja priėmė svarbius sprendimus, įvertino praėjusios kadencijos rūmų
darbą ir nubrėžė ateinančių ketverių metų
perspektyvą. Be šių sprendimų, asamblėjoje buvo pareikšta įvairių nuomonių ir
pasiūlymų, kaip tobulinti organizacijos
veiklą ir valdymą.
Kaip žinia, rūmai buvo atkurti 1991
m., praėjus vos pusantrų metų nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, ir ne
visuomet spėjo keistis taip sparčiai, kaip
dinamiškai keitėsi ekonominė-socialinė
aplinka. Asamblėjos diskusijos parodė,
kad pokyčiai reikalingi, tai buvo atviros,
laikmečio padiktuotos mintys.
Narių išsakyti nuogąstavimai ir problemos buvo žinomos, svarstomos ir turėjo
būti surasti sprendimai dar iki asamblėjos.
Pritrūko laiko, vieningos valios, be to, nemažai klausimų yra visuotinio narių įgaliotų atstovų susirinkimo kompetencija.
Antra vertus, tenka pripažinti, kad
dalis narių į diskusijas įsitraukė tik asamblėjos metu, nepasinaudojo galimybe
susipažinti su darbotvarkę lydinčiais dokumentų projektais, kurie likus 10 dienų
iki asamblėjos buvo skelbiami rūmų interneto svetainėje arba su jais buvo galima
susipažinti rūmuose. Tai buvo labai svarbus laikas, kurio neišnaudojome įstatams
koreguoti ar gairėms tobulinti. Įsigilinus
į organizacijos veiklą reglamentuojančius
dokumentus, pasiūlymus gavus iš anksto, asamblėjos darbas būtų buvęs kur kas
konstruktyvesnis ir produktyvesnis. Neabejoju, kad rūmų narių pasiūlymai buvo
teikiami siekiant, kad mūsų organizacija
būtų stipresnė ir atviresnė, kurtų daugiau
naudos verslui ir visuomenei.
Antra vertus, mokomės visą gyvenimą, o mokydamiesi kuriame pažangą.
Išrinkta nauja rūmų taryba nuosekliai ir
kryptingai dirbs įgyvendindama asamblėjos patvirtintas gaires ir atsižvelgdama į narių pareikštas pastabas bei išorės iššūkius.

Nauja rūmų taryba | 4 psl.

Visuotiniame narių įgaliotų atstovų susirinkime dalyvavo 235 delegatai

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Didžiausia Kauno ir Marijampolės regionų verslo organizacija – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vasario 25
d. vykusios Generalinės asamblėjos metu
išrinko prezidentą ir naujos sudėties rūmų
tarybą bei patvirtino strategines veiklos
gaires iki 2019 m. Rūmų misija – įgyvendinti verslo savivaldą – nekinta nuo 1599
m. Ji vykdoma trimis kryptimis: atstovaujant bendriesiems verslo interesams,

buriant verslo bendruomenę ir skatinant
verslų plėtrą Kauno ir Marijampolės regionuose.
Generalinėje asamblėjoje patvirtinta
rūmų vizija: tai pagrindinė verslo įmones
bei mokslo ir studijų institucijas burianti,
jų bendriesiems interesams atstovaujanti
ir juos ginanti regiono verslo savivaldos
institucija; atsakingai veikiantis valstybės
valdymo institucijų ir piliečių savivaldos
socialinis-ekonominis partneris; tikslingas verslo konkurencingumo palaikymo
paslaugas kokybiškai teikianti organizacija; konstruktyviai, lanksčiai bei efektyviai

veikianti, nuolat besimokanti, puoselėjanti bendruomeniškumo kultūrą bei palaikanti solidų rūmų įvaizdį institucija.
Per ateinančius ketverius metus
numatoma tęsti konstruktyvų bendradarbiavimą su Kauno ir Marijampolės
regionų savivaldybėmis atstovaujant bendriesiems interesams ir sprendžiant visuomenei svarbius socialinius klausimus,
ugdyti motyvuotą narystę rūmuose, teikti
paslaugas verslui atsižvelgiant į narių poreikius ir interesus.
Nukelta į 2 psl.

Vyriausybėje apdovanoti nusipelnę verslininkai
Audronė Jankuvienė
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacija Vyriausybėje apdovanojo
labiausiai eksporto srityje nusipelniusias
įmones, taip pat pagerbė iškiliausią metų
verslininkę moterį ir įteikė sidabro „Darbo žvaigždes“. Garbingus apdovanojimus
rūmų nariams įteikė premjeras Algirdas
Butkevičius.
„Lietuva gali didžiuotis savo kuriamais produktais ir drąsiai juos eksportuoti. Lietuva – maža šalis, tačiau sumanių ir energingų verslininkų dėka galime
konkuruoti pasaulyje ir šitaip būti didelė
Nukelta į 7 psl.
Metų verslininkės interviu | 5 psl.

Apdovanojimus rūmų nariams įteikė premjeras Algirdas Butkevičius

Naujienos iš narių | 6-7 psl.

Verslo aplinkos
aktualijos | 8-9 psl.
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Generalinė asamblėja: išrinkta
nauja taryba, patvirtintos veiklos
gairės iki 2019 m.
Atkelta iš 1 psl.

Pateikta 2012–2015 m. veiklos ataskaita
„Norėčiau pažymėti veiklos aspektus,
turinčius ypatingos svarbos rūmams kaip
verslą vienijančiai ir jo įvaizdį kuriančiai
organizacijai. Pirmiausia – mūsų narių socialinė atsakomybė. Nariai ne tik daug dėmesio skiria savo darbuotojams, aplinkai,
kurioje veikia jų verslai, korektiškiems
tarpusavio santykiams, bet ir vykdo įvairias visuomenines, socialines bei labdaros
akcijas. Rūmai kaip verslo savivaldos organizacija yra pripažįstama ir su mumis
konsultuojasi kontroliuojančios valdžios
institucijos, joms svarbi mūsų nuomonė. Rūmai šios kadencijos metu aktyviai
veikė teisėkūros procesuose, teikė pasiūlymus įstatymų rengėjams. Rūmai, kaip
socialinis partneris, yra vertinami ir vietos
savivaldybėse bei ministerijose.
Antras aspektas – nuolat didėjantis
narių skaičius. Tai susiję ne tik su konkrečia gaunama nauda per mokymus,
konsultacijas, informaciją, bet ir su išaugusiu verslininkų išprusimu ir suvokimu,
kad valstybės bei visuomenės gerovė ir
santarvė priklauso nuo mūsų pačių. Todėl
pozityvūs, skaidraus ir socialiai atsakingo verslo atstovai ir ateina į mūsų organizaciją. Tokių verslininkų Lietuvoje vis
daugiau. Per kadenciją įsteigtas vienas
rūmų filialas ir atidarytos trys atstovybės.
Tai leidžia rūmams veikti arčiau verslo.
Susiformavo 10 aktyviai veikiančių klubų, tarp jų ir klubas „Verslas Kaunui“,
kurio nariai inicijuoja ir vykdo projektus,
kuriančius pridėtinę vertę miestui ir bendruomenei (pavyzdžiui, verslo istorijos
įamžinimo erdvės projektas Kaune, Parodų kalne.)
Trečias aspektas – būti rūmų nariu
yra reputacijos dalis. Narystę rūmuose,
ypač užsienio partneriai, vertina kaip rekomendaciją ir patikimumo ženklą. Tokia
vertybinė nuostata formuojasi ir mūsų
aplinkoje. Faktas, kad rūmuose šios kadencijos metu viešėjo LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, eurokomisaras Algirdas
Šemeta, užsienio valstybių ambasadoriai,
rodo, kad narystė atveria kelią tiesiogiai
bendrauti su aukščiausiais valstybės pareigūnais.“, – rūmų ataskaitos įžanginiame žodyje rašo B. Žemaitis.
Kalbėdamas asamblėjos delegatams,
prezidentas pabrėžė ryškią pažangą ats-

tovaujant bendriesiems verslo interesams
(rūmų atstovai dirba 102-ose komisijose,
tarybose ar darbo grupėse tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu; atstovų
tinklas nuo 2012 m. padidėjo beveik 69
proc. – nuo 61 iki 102 komisijų, tarybų ar
darbo grupių, iš jų kauniečiai atstovauja
57-iose), rūmų iniciatyvą rengti viešus
verslo ir politikos atstovų debatus (per kadenciją surengti treji), stiprėjančius ryšius
su švietimo ir mokslo įstaigomis, klubinės
veiklos reikšmę, paslaugų teikimą verslui.
Rūmų veikla per pastaruosius ketverius
metus atspindima prieš asamblėją išleistame 176 puslapių leidinyje – ataskaitoje.
Perrinktas antrai kadencijai
Pristatydamas B. Žemaičio kandidatūrą antrai prezidento kadencijai, UAB
„Liuks“ generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius pabrėžė, kad rūmų prezidentas nuosekliai ir demokratiškai vadovavo tarybos veiklai, aktualizavo prezidiumo darbą, todėl klausimai į tarybos
darbotvarkes patekdavo geriau parengti,
o sprendimai pasiekdavo taikinius Vyriausybėje ir savivaldybėse. Per kadencinį
laikotarpį rūmų prezidentui B. Žemaičiui
teko bemaž dvejus metus rotaciniu būdu
pirmininkauti Kauno m. Verslo tarybai.
Reikšmingas prezidento asmeninis
indėlis į rūmų bendruomenės plėtrą ir
konsolidaciją, bendruomenės santykių
kultūrą. Dažni prezidento vizitai į regiono savivaldybes, susitikimai su verslininkais ir savivaldybių vadovais, lankymasis
įmonėse, dalyvavimas rūmų klubų veikloje pritraukė nemažai naujų narių, paskatino rūmų narių atstovybių steigimąsi
Prienuose, Šakiuose, Kėdainiuose. B.
Žemaičio iniciatyva iš rūmų narių buvo
suburtas naujas klubas „Verslas Kaunui“,
kuriame apsijungė įmonės ir jų vadovai,
puoselėjantys mecenavimo tradicijas.
Prezidentas organizavo aktyvų verslo
aplinkos problemų nagrinėjimą ir rūmų
atstovavimą teisėkūros procesuose (svarstant ir teikiant pasiūlymus teisės aktų
rengėjams). Vien 2015 m. buvo aktyviai
reaguota į 29 verslui aktualias problemas.
Prezidentas B. Žemaitis plačiai, daugiau kaip 160 kartų, atstovavo rūmų nariams visais lygmenimis, efektyviai reprezentavo rūmus ir regioną, priėmė daugelio šalių ambasadorius. Susitikimuose su

Bendruomenės nariai analizavo ataskaitą ir kitus asamblėjos dokumentus
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Rūmų garbės ženklų įteikimo ceremonija

Vyriausybės ir Seimo nariais reiškė rūmų
poziciją aktualiais klausimais. Aktyviai
reiškėsi kaip visuomenės nuomonės formuotojas ir lyderis, dalyvaudamas TV
laidose ir teikdamas interviu per nacionalines ir regionines televizijas, radiją bei
interviu spaudoje.
Rūmų taryba pripažino, kad Benjaminas Žemaitis yra giliai susipažinęs su prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos
specifika, mato rūmų plėtros viziją ir turi
veiklos programą.
Asamblėjoje buvo iškelta ir Vlado
Lašo kandidatūra. Tačiau pagal rūmų įstatus kandidatūrą Generalinei asamblėjai
teikia rūmų taryba.
Po diskusijų apie galimybę kelti daugiau kandidatų ir siūlymų atitinkamai keisti rūmų įstatus už B. Žemaitį balsavo 204
iš 235 asamblėjos delegatų. Pirmą kartą
Kauno PPA rūmų istorijoje jam įteiktos
prezidento regalijos – aukso spalvos grandinė su rūmų simbolika, sukurtos 2016 m.
B. Žemaitis yra UAB „Novameta“
valdybos pirmininkas. Ši bendrovė – nerūdijančio plieno įrangos profesionalioms
virtuvėms gamintoja, kurios pagrindinė
produkcijos dalis skirta užsienio klientams. Bendrovė turi nuolatinių užsakovų
Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Beniliukso ir kitose šalyse. Kauniečių sukurta įranga naudojama „Statoil“
degalinėse visoje Europoje, Norvegijos
ligoninėse ir universitetuose, Danijos
viešbučiuose, Švedijos ir Norvegijos prekybos centruose, operos rūmuose Kopenhagoje, DFDS keltuose, taip pat Vilniaus
„Siemens“ arenoje, „Žalgirio“ arenoje ir
kt. Prieš metus pastatyta nauja gamykla
Draugystės gatvėje šiandien jau per maža
užsakymams vykdyti.
B. Žemaitis turi du aukštuosius išsilavinimus: baigė Kauno technologijos universitetą (KPI, mašinų gamyba) ir Lietuvos
sveikatos mokslų universitetą (Kauno me-

dicinos institutą). Versle – nuo 1991-ųjų.
Nauji viceprezidentai ir taryba
Asamblėjoje išrinkti nauji penki viceprezidentai. Jais tapo UAB „Aurita“ vadovė Vaida Butkuvienė, UAB „Dinaka“
direktorius Vytas Čičelis, UAB „Liuks“
generalinis direktorius Zigmantas Dargevičius, UAB „SDG“ generalinis direktorius Eduardas Jasas ir UAB „Serfas“ direktorius Saulius Valunta.
Rūmų taryba atnaujinta trečdaliu.
Prezidento B. Žemaičio siūlymu išrinkta
naujos sudėties rūmų taryba, sudaryta regioniniu ir sektoriniu (šakiniu) principu.
Asamblėja išklausė ir patvirtino Revizijos komisijos (pirmininkė Žydra Visockienė, UAB „SDG grupė“ finansų direktorė) ataskaitą bei išrinko naują komisiją,
kuriai toliau vadovaus Ž. Visockienė.
Visuotinis rūmų narių įgaliotų atstovų susirinkimas taip pat patvirtino rūmų
veiklos 2015–2019 m. strategines gaires ir
organizacijos biudžetą ateinantiems ketveriems metams.
Įvertino rūmai ir Vyriausybė
Asamblėjos metu rūmų prezidentui
Benjaminui Žemaičiui ir Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriui, prof. Antanui Maziliauskui įteiktos LR Vyriausybės
padėkos. „Mes esame valstybė, kurios
versle, moksle ir kultūriniame gyvenime
nėra provincijos. Visoje šalyje darbštūs
žmonės lanksčiai ir kūrybingai kuria nacionalinį produktą, kuriuo visi galime
didžiuotis. Juo labiau, kai kalbama apie
Kauno regioną, tradiciškai garsėjusį drąsiomis idėjomis. (...) Vyriausybės vardu
dėkoju Jums už puikias Lietuvą bei Kauno regioną reprezentuojančias iniciatyvas,
už drąsias inovacijas, už verslo ir mokslo
suartinimą“, – rašoma Ministro PirmiNukelta į 3 psl.

Benjaminas Žemaitis perrinktas antrai prezidento kadencijai
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ninko Algirdo Butkevičiaus pasirašytose
padėkose. Jas perdavė Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos generalinis direktorius Rimantas Šidlauskas.
Asamblėjos metu bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigždė“ įteikta UAB „Metga“ generalinei direktorei Faustai Šeputytei, Verslo moterų tinklo Kaune steigėjai
ir vadovei iki 2015 m., kuriai 2013 m.
suteiktas Rūmų ambasadorės titulas.
Bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigžde“ pagerbtas ir UAB „Hidrosta“ genera-

linis direktorius Valdas Paulauskas, rūmų
tarybos narys nuo 2000 iki 2015 m., Prienų atstovybės iniciatorius ir steigėjas.
Tokiu pat apdovanojimu įvertinta rūmų
Profesinio rengimo skyriaus vadovė Aušra
Giedrienė, dirbanti nuo skyriaus įkūrimo
2001 m., įgyvendinusi 18 nacionalinių ir
tarptautinių projektų, atsakingai organizuojanti programų vertinimą ir asmens įgytų
kompetencijų vertinimo kvalifikacijų akreditaciją, nacionalinė Europos kreditų perkėlimo sistemos diegimo Lietuvoje ekspertė.
„Padėkos ženklu“ apdovanota rūmų

Verslo plėtros skyriaus vadovė Vera Mileikienė už narystės organizavimo priemones,
bendradarbiavimą su regiono institucijomis ir rūmų filialų bei atstovybių veiklos
kuravimą, renginių organizavimą ir kt.
Rūmų generalinis direktorius Vytautas
Šileikis už asmeninį indėlį į rūmų pažangą
2012–2015 m. skyrė padėkas Audronei
Jankuvienei, viešųjų ryšių vadovei, Aivarui Kniežai, Enterprise Europe Network
projekto vadovui, Vaidai Kriščiūnaitei,
administracijos padėjėjai-referentei, Daliai Sinkevičienei, Jonavos filialo direkto-

rei, ir Andriui Verbylai, rūmų kancleriui.
Pirmajame naujos kadencijos tarybos
posėdyje rūmų generaliniu direktoriumi
paskirtas Vytautas Šileikis, vadovaujantis
rūmams nuo 1992 m. pabaigos.

Algimantas Stasys Anužis

Vladas Lašas

Alfonsas Meškauskas

Gediminas Olsevičius

Zigmantas Dargevičius, Eduardas Jasas, Simas Ramutis Petrikis

Rūmai šiandien
Rūmai yra viena iš dviejų organizacijų Lietuvoje, veikiančių pagal atskirą
savo įstatymą. LR prekybos, pramonės
ir amatų rūmų įstatymas apibrėžia rūmų
vietą valstybės sistemoje ir nustato jai
valstybės deleguotas funkcijas. Rūmų pajamas sudaro nario mokesčiai, uždirbtos
lėšos iš paslaugų ir projektinės veiklos bei
valstybės deleguotų funkcijų. Rūmai nėra
iš biudžeto finansuojama organizacija.
Kauno PPA rūmai veikia 13-oje savivaldybių: 8-iose Kauno regiono ir 5-iose
Marijampolės. Nuo 2012 m. pradžios iki
2015 m. pabaigos rūmų narių skaičius išaugo nuo 282 iki 430 įmonių. Jose dirba

Vaidas Šalaševičius

daugiau kaip 30 tūkstančių darbuotojų.
93,02 proc. narių yra smulkaus ir vidutinio
verslo atstovai. 31,86 proc. narių – gamybinės įmonės, 17,91 proc. – paslaugų teikėjai, 15,81 proc. verčiasi prekyba. Švietimo,
viešbučių ir turizmo, transporto, finansų ir
draudimo, statybos sektoriuose veikiančių
įmonių yra apytikriai po 6 proc.
Daugiausia rūmų narių veikia Kaune (64,41 proc.), Marijampolėje (10,47
proc.), Jonavos rajone (8,14 proc.) ir Kauno rajone (7,91 proc.).
Rūmų atstovai dirba 102-ose komisijose, tarybose ar darbo grupėse tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu. Atstovų tinklas nuo 2012 m. padidėjo beveik 69 proc. –
nuo 61 iki 102 komisijų, tarybų ar darbo
grupių. Iš jų kauniečiai atstovauja 57-iose.
RŽ inf.

Rūmų narių pasiskirstymas pagal dydį 2015 m. (proc.)
Stambi (> 250 darb.)
6.98%
Vidutinė (50-249 darb.)
24.42%

Mikro (1-9 darb.)
38.37%

Bus šaukiama neeilinė asamblėja
Generalinė asamblėja nusprendė priėmus naują Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmų įstatymą sušaukti neeilinę
asamblėją ir priimti naujus organizacijos įstatus, atsižvelgiant į šiame visuotiniame susirinkime pareikštas pastabas ir pasiūlymus.

Šiemet sukurtos prezidento regalijos – aukso spalvos grandinė su
rūmų simbolika (dešinėje)

Kauno PPA rūmų narių skaičius regionų savivaldybėse

Rūmų narių pasiskirstymas pagal veiklos sektorius 2015 m. (proc.)
Viešbučiai, restoranai, turizmas
5.35%

Transportas
5.35%
Finansai, draudimas
6.51%
Švietimas
6.74%

Informacinės technologijos
4.19%

Gamyba
31.86%

Statyba
6.28%
Smulki (10-49 darb.)
30.23%

Prekyba
15.81%
Paslaugos
17.91%
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Rūmų taryba (2016–2019 m.)
Prezidiumas:
Benjaminas Žemaitis, prezidentas –
UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas.
Perrinktas antrai kadencijai. Prezidentas
nuosekliai ir demokratiškai vadovavo
tarybos veiklai, aktualizavo prezidiumo
darbą, reikšmingas jo asmeninis indėlis
į rūmų bendruomenės plėtrą ir konsolidaciją, plačiai atstovavo rūmams visais
lygmenimis, aktyviai dalyvavo klubų veikloje, rotaciniu būdu dvejus metus pirmininkavo Kauno m. Verslo tarybai.
Vaida Butkuvienė, viceprezidentė – finansinių paslaugų įmonės „Aurita“
vadovė, buvo 2012–2015 m. kadencijos
rūmų tarybos narė. Vadovauja Kauno
finansininkų klubui nuo pat jo įkūrimo
2009 m. Itin aktyviai plėtoja verslo ir
mokslo partnerystę, atstovauja rūmų bendruomenei ir bendradarbiauja su Finansų
ministerija, Valstybine mokesčių inspekcija, Lietuvos banku ir kitomis institucijomis. V. Butkuvienė ėmėsi iniciatyvos
ir organizavo dvi profesines klubo narių
keliones į Liuksemburgą, Strasbūrą ir
Londoną.
Vytas Čičelis, viceprezidentas – UAB
„Dinaka“ direktorius ir įmonių grupės savininkas. Bendrovių veiklos sritys – viešbučiai, maitinimo ir logistikos paslaugos.
Jo pastangomis Raudondvaryje atgijo
grafų Tiškevičių oranžerija. V. Čičelis
jau buvo penkių kadencijų rūmų tarybos
narys (į tarybą renkamas nuo 1996 m.).
Kauno rajono verslo bendruomenės koordinatorius, inicijavęs sutarties pasirašymą
ir nemažai bendrų veiksmų su Kauno rajono savivaldybe, daug dėmesio skiriantis
jaunimo profesiniam orientavimui ir darbo rinkos problemoms.
Zigmantas Dargevičius, viceprezidentas – UAB „Liuks“ generalinis
direktorius. Pagrindinė įmonės veikla –
apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų
organizavimo paslaugos bei farmacinių
preparatų gamyba. Bendrovė valdo šešių
viešbučių tinklą Lietuvoje („Best Western“ ir „Best Baltic Hotels“). Vieni iš
naujausių – Panemunės pilyje įrengtas
viešbutis-restoranas ir įsigytas „Danielos“
viešbutis Kaune. Z. Dargevičius keturias
kadencijas (nuo 2000 m.) buvo renkamas
rūmų tarybos nariu. Jis yra Verslo istorijos
įamžinimo projekto Kaune, Parodų kalne,
iniciatorius ir organizatorius, aktyvus
mecenatų klubo „Verslas Kaunui“ narys.
Atstovauja rūmų bendruomenei Verslo
taryboje prie Kauno miesto savivaldybės

ir Žaliakalnio vietos veiklos grupės valdyboje.
Eduardas Jasas, viceprezidentas –
UAB „SDG“ generalinis direktorius
ir įmonių grupės savininkas. Vienas iš
nuosekliausių socialinės atsakomybės
principo diegėjų, visuomeninių ir pilietinių akcijų („Kalėdinės vaikų svajonės“,
Baltijos kelio 25-mečiui paminėti ir kitų
masinių renginių) organizatorius, nuolatinis bendruomenės renginių rėmėjas. Tarybos nariu pirmą kartą buvo išrinktas 2012
m. ir iškart itin aktyviai įsijungė į tarybos
veiklą. E. Jasas inicijavo žemės reformos,
naujojo socialinio modelio projekto ir kitų
verslo aplinkos problemų svarstymus,
nuosekliai gynė darbdavių poziciją santykiuose su valdžios institucijomis.
Saulius Valunta, viceprezidentas –
UAB „Serfas“ direktorius ir steigėjas,
vadovaujantis jai nuo 1994 m. Įmonė
neseniai Kaune pastatė naują armatūrinių
gaminių betonui gamyklą, kurioje sumontuota viena stambiausių linijų Baltijos ir
Skandinavijos regione. S. Valunta buvo
trijų kadencijų rūmų tarybos narys (nuo
2004 m.), pasižymintis konstruktyviu požiūriu, inicijuojantis verslui svarbių klausimų svarstymą, bendruomenės renginių
rėmėjas. Yra aktyvus Verslo vadovų klubo ir klubo „Verslas Kaunui“ narys.
Nariai:
Algimantas Stasys Anužis – UAB
„Kauno švara“ valdybos narys, iki šiol
buvo keturių kadencijų rūmų tarybos narys (nuo 2000-ųjų). Ypač reikšmingas jo
indėlis pritraukiant naujus rūmų narius.
Rūmų Etikos ir taikinimo komisijos pirmininkas. Kauno m. Verslo tarybos narys.
Vidas Butkus – AB „Kauno Baltija“
generalinis direktorius, į tarybą išrinktas
pirmą kartą kaip sėkmingos bendrovės
vadovas, aktyvus Eksportuotojų klubo
valdybos narys, apskritųjų stalų diskusijų
dalyvis, pateikęs vertingų pasiūlymų dėl
profesinio rengimo tobulinimo, eksporto
galimybių skatinimo ir kitais klausimais.
AB „Kauno Baltija“ yra rūmų narys nuo
1997 m.
Kęstutis Dagilis – UAB „Baltijos
polistirenas“ prezidentas, vienas iš Kauno
rajono verslo bendruomenės organizatorių, rajono trišalės tarybos narys. Buvo
rūmų tarybos narys 2008–2012 m. Bendrovė yra nuolatinė labdaros projektų rėmėja. Įmonė – rūmų narys nuo 1997 m.
Saulius Drasutis – Swedbank Pietų
filialo valdytojas, į tarybą išrinktas pirmą

Septintosios ir aštuntosios kadencijos rūmų tarybos nariai

kartą. Labai aktyviai veikė regioninės plėtros srityje, organizuojant bendrus banko
ir rūmų renginius regiono savivaldybėse,
viešinant rūmų veiklą ir didinant mūsų organizacijos žinomumą.
Alfonsas Meškauskas – UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius, buvo
dviejų kadencijų rūmų tarybos narys (nuo
2008 m.). Jonavos filialo tarybos pirmininkas, Jonavos rajono trišalės tarybos
narys. Diskusijų su Jonavos rajono vadovais organizatorius, narystės rūmuose
propaguotojas. Rūmų apdovanojimų komisijos narys.
Mindaugas Misiūnas – Kauno kolegijos direktorius, trijų kadencijų rūmų viceprezidentas (nuo 2004 m. iki 2015 m.),
o taryboje – nuo 2000-ųjų. Jo ekspertinė
nuomonė švietimo, profesinio rengimo
klausimais ypatingai reikšminga. Aktyvus
Kauno m. Švietimo tarybos narys.
Romas Pavasaris – UAB „Romasta
Group“ generalinis direktorius, į tarybą
išrinktas pirmą kartą. Įmonės veikla –
krovininio transporto atsarginių dalių
prekyba ir serviso paslaugos. R. Pavasaris
itin aktyvus kultūros ir meno mecenatas,
visuomeninių iniciatyvų rėmėjas. Bendrovė rūmų veikloje dalyvauja nuo 1998 m.
Tauras Plungė, UAB „Kika group“
verslo konsultantas, įmonių grupės bendrasavininkis, į tarybą išrinktas pirmą
kartą kaip aktyvus verslininkas, bendrovių kūrėjas, įmonių valdymo specialistas.
Evaldas Rapolas – advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“
advokatas, Kauno PPA rūmų viceprezidentas 2012–2015 m., o tarybos nariu renkamas nuo 2008-ųjų. Neatlygintinai teikė
kvalifikuotą teisinę konsultacinę pagalbą
rūmų nariams ir organizacijai. Jo dėka
rūmų oficialios pozicijos buvo teisiškai
argumentuojamos, o tai didino valdžios
institucijų pasitikėjimą rūmais ir gerino

verslo savivaldos efektyvumą.
Linas Skardžiukas – UAB „Kautra“
generalinis direktorius, į rūmų tarybą išrinktas pirmą kartą. UAB „Kautra“ yra
vienas didžiausių Lietuvos keleivių vežėjų, kurioje dirba daugiau kaip 800 darbuotojų. Kauno m. Verslo tarybos narys,
atstovaujantis Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijai. Šios organizacijos prezidiumo narys.
Tomas Alvydas Skėrys – UAB
„Eoltas“ generalinis direktorius. Rūmų
tarybos narys nuo 2012 m. Labdaros ir
paramos klubo „Verslas Kaunui“ narys,
ne kartą organizavęs bendruomenės renginius savo įmonėje, rėmęs rūmų tradicinius renginius.
Kęstutis Svitojus – UAB „Mantinga“
generalinis direktorius, keturių kadencijų
rūmų viceprezidentas (nuo 2000-ųjų iki
2015 m.), o rūmų tarybos nariu renkamas
20 metų (nuo 1996-ųjų). Marijampolės filialo tarybos pirmininkas. Visų kadencijų
metu būrė verslo bendruomenę, glaudžiai
bendradarbiavo su Marijampolės regiono
savivaldybėmis, inicijavo svarbias konferencijas ir forumus, skirtus Marijampolės
regiono verslo perspektyvoms.
Fausta Šeputytė – UAB „Metga“
generalinė direktorė, jau buvo dviejų kadencijų rūmų tarybos narė (nuo 2008 m.),
Verslo moterų tinklo steigėja ir vadovė iki
2015 m., rūmų Apdovanojimų komisijos
pirmininkė. Trijų klubų – Verslo vadovų,
„Verslas Kaunui“ ir Eksportuotojų – narė.
2013 m. suteiktas Rūmų ambasadorės titulas.
Arūnas Tarnauskas – UAB „Gulbelė“ direktorius, į tarybą išrinktas pirmą
kartą. Verslo bendruomenės telkimo ir
rūmų atstovybės Šakiuose iniciatorius ir
vadovas, valdantis vieną didžiausių prekybos tinklų Marijampolės regione. Marijampolės filialo tarybos narys.

Prof. A. Maziliauskas perrinktas ASU rektoriumi
Aleksandro Stulginskio universiteto
(ASU) rektoriumi antrai penkerių metų
kadencijai perrinktas Antanas Maziliauskas. Kovo 9 d. jungtiniame universiteto
tarybos ir senato posėdyje renkant rektorių jis buvo vienintelis kandidatas į šį
postą.
Pasak A.Maziliausko, universiteto
perspektyvoje – glaudesnis darbas su užsienio šalių universitetais. Anot jo, svarstoma kartu su BOVA (Baltijos šalių žemės
ūkio, miškų ir veterinarijos universitetų
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tinklas) partneriais įsteigti Baltijos maisto
ir žemės ūkio universitetą, kuris veiktų,
pavyzdžiui, Briuselyje.
„Mano vizijoje ASU – stiprios tarptautinės institucijų grupės narys. Tam turime
realų pagrindą. Su Šiaurės ir Baltijos šalių
giminingais universitetais bendrame NOVA-BOVA tinkle glaudžiai bendradarbiaujame jau nuo 1996 metų“, – universiteto
pranešime cituojamas A. Maziliauskas.
Rektorių ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės viešo konkurso būdu

renka, skiria į pareigas ir iš jų atleidžia
universiteto taryba. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis yra šios tarybos narys.
A. Maziliauskas Aleksandro Stulginskio universitetui vadovauja nuo 2011 m.
Jis yra šio universiteto Vandens išteklių
inžinerijos instituto profesorius, technikos
mokslų daktaras.
ASU yra Kauno PPA rūmų narys, o
prof. A. Maziliauskas apdovanotas rūmų
sistemos bronzos „Darbo žvaigžde“.

Prof. Antanas Maziliauskas
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Metų verslininkė Nijolė Meškauskienė: didelis žygis
prasideda nuo pirmo drąsaus žingsnio
Penkioliktą kartą Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijos surengtuose apdovanojimuose įvertinta bei
specialiu prizu apdovanota Lietuvos metų
verslininkė-vadovė. Šis titulas šiemet atiteko Jonavos bendrovės „Baldai Jums“
pagrindinei akcininkei ir finansų vadovei
Nijolei Meškauskienei.
Siūlome pokalbį su 2015 m. Lietuvos
metų verslininke-vadove Nijole Meškauskiene.
– Kaip manote, kokie pasiekimai
lėmė, jog pelnėte tokį garbingą apdovanojimą?
– Pirmiausiai tai įmonės ir viso kolektyvo veiklos rezultatai. Pastarieji metai
buvo ypač gausūs apdovanojimų. Sėkmingai įgyvendinome ES lėšomis finansuotą
projektą, tai pripažino ir Ūkio ministerija.
2015 m. buvome apdovanoti prizu ,,Sėkmingas ES projektas regione“. Projekto
dėka įsigijome modernią rąstų supjovimo
liniją, vandens pagrindo apdailos liniją,
CNC centrus ir kitus svarbius įrenginius,
mažinančius rankų darbą ir didinančius
gamybos efektyvumą. Visų šių investicijų dėka 2015 m. įmonės pardavimai buvo
rekordiniai – 12,5 mln. eurų. 2016 m. planuojame apie 20 proc. augimą, iki 15 mln.
eurų. Tačiau šio tikslo mes nepasieksime,
jeigu ir toliau neinvestuosime į gamybą.
Kadangi mūsų vizija yra tapti ekologiškų ir inovatyvių baldų gamybos (iš
medienos masyvo) lyderiu Baltijos šalyse, investicijos ir yra nukreiptos ta linkme.
Pirmiausiai tai veleninės apdailos vandens pagrindo lakais ir dažais linijos įsigijimas ir sumontavimas. Tai bus jau trečia
linija. Kita stambi investicija numatoma į
du CNC centrus. Tai įrenginiai, kurie vienu metu gali atlikti net keletą operacijų.
Tokios investicijos didina darbo našumą
ir užtikrina tinkamą gaminio kokybę, padeda išvengti gamybos klaidų.
– Kiek metų dirbate įmonėje, kaip
klostėsi jūsų karjera iki tol? Kokie keliai
atvedė į Jonavą?
– Įmonėje UAB ,,Baldai Jums“ dirbu
šešiolika metų. Ištekėjau jauna, tik baigusi vidurinę mokyklą. Todėl neturėjau
specialybės, nors buvo poreikis mokytis
ir veikti. Gimus pirmai dukrai įstojau į
Kauno ekonomikos technikumą, kurį baigiau su pagyrimu. Vėliau mokslus tęsiau
Kauno technologijos universitete. Įgijau
finansų valdymo magistro laipsnį. Besimokant gimė antra dukra, tačiau mokslų
nemečiau. Dabar sunku pasakyti kaip, bet

sugebėjau suderinti mokslą, darbą ir dukrų auginimą. Galiu tik pasidžiaugti, kad
gyvenime sutikau žmones, kurie man ne
trukdė tobulėti, bet padėjo ir skatino. Gal
todėl aš pati niekada nesustojau, nuolat
kėliau savo kvalifikaciją. Dirbau įvairiose apskaitos ir finansų srities pozicijose.
Kiekvieną kartą man buvo patikimos vis
atsakingesnės pareigos. Dabar turiu 35
metų darbo stažą finansų srityje.
Į Jonavą atvykome kartu su vyru gimus pirmai dukrai. Neturėjome savo būsto, pradžioje gyvenimo sąlygos nebuvo
puikios. Gyvenome bendrabutyje ir tik po
kelių metų gavome butą.
– UAB „Baldai Jums“ nuolat minima įvairiose nominacijose, dažniausiai
kaip nugalėtoja. Kieno indėlis didžiausias, kad įmonė taip puikiai vertinama?
– Aš ir šio apdovanojimo teikimo metu
sakiau, kad jis nepaprastai reikšmingas ne
tik man, bet ir visam UAB ,,Baldai Jums“
kolektyvui. Tai mūsų viso kolektyvo nuopelnas. Džiaugiuosi, kad buvome pastebėti,
nors dirbame nedideliame mieste. Apdovanojimas suteikia mums vilties, kad tai, ką
darome, yra reikalinga ir reikšminga.
– Versle esate jau ne vienerius metus. Kokius pokyčius verslo aplinkoje
pastebite? Kas labiausiai džiugina, o kas
liūdina?
– Versle nėra ilgalaikio laimėjimo.
Veiklos gairės – įmonės ateities vizija,
kuri reikalauja kasdieninio sunkaus darbo. Jei turi aiškius tikslus ir numatai strateginės veiklos kryptis, kurios grindžiamos pamatuotais veiksmų planais, gali
tikėtis sėkmės. Įmonė jau trečią dešimtmetį sėkmingai dirba tik Vakarų Europos
rinkose, kuriose milžiniška konkurencija.
Tad reikia visuomet būti gerokai pranašesniam už konkurentus, kad išliktum išsikovotose pozicijose.
Liūdina kvalifikuotų darbuotojų stygius, augančios žaliavų kainos, didėjantys
mokesčiai. Kartais per metus tiek daug gerų
dalykų padarai, o metų pabaigoje pamatai,
kad veiklos rezultatas išliko panašus.
– Ką laikytumėt pagrindiniais savo
mokytojais bei įkvėpėjais, kam ir už ką
labiausiai norėtumėt padėkoti už tai, kad
esate tokia, kokia esate?
– Žinoma, šeimai. Sėkmė gyvenime
priklauso nuo to, kiek įdedi pastangų ir
kaip leidi laiką. Vienokia sėkmė bus žmogaus, kuris laisvalaikiu žiūri televizorių, ir

Nijolė Meškauskienė

kitokia žmogaus, kuris laisvalaikį skiria
savo asmeniniam tobulėjimui. Studijoms,
kalbų mokymuisi, sveikam gyvenimo būdui ir panašiai.
– Tiek namuose, tiek darbe esate
nuolat kartu su vyru Alfonsu Meškausku, bendrovės generaliniu direktoriumi.
Kaip pavyksta neparsinešti darbinių problemų į namus (o gal nepavyksta?) Kaip
skirstotės pareigas tiek darbo aplinkoje,
tiek namuose?
– Tai dažnai kylantis klausimas. Tačiau
bendri interesai suartina, o ne atvirkščiai.
Bendro darbo blogiausias bruožas tikriausiai yra tas, kad mes jau gerą dešimtmetį
kartu neatostogaujame. Kažkuris vienas iš
mūsų nuolat būna įmonėje. Pasiskirstymas
labai paprastas, kiekvienas darome tai, ką
geriausiai žinome ir išmanome. Ši taisyklė
galioja ir darbe, ir namuose.
– Praėjusiais metais dalyvavote rinkimuose į Jonavos rajono savivaldybės
tarybą ir tapote tarybos nare. Kodėl nusprendėte pasukti į politiką?
– Kaip minėjau, visą gyvenimą turėjau tam tikrą papildomą užsiėmimą. Mokiausi, dirbau, auginau dukras. Dabar dukros užaugę ir palikę mūsų namus, mokslai baigti, tad atsirado laisvo laiko, kurį
galiu skirti visuomeninei veiklai. Manau,
kad mano patirtis ir išsilavinimas gali būti

Rūmų narys UAB„Baltic Transline“ –
šiuolaikiškiausiai valdoma įmonė

„Verslo žinių“ portalo vz.lt lankytojų balsai lėmė, kad šiuolaikiškiausiai valdoma bendrove pripažinta Kauno rajone
veikianti logistikos UAB „Baltic Transline“. Įmonė yra rūmų narys, už ją balsavo
ir bendruomenės kolegos.
Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Mindaugo Veselio, labai svarbu

greitai reaguoti į pokyčius, prisitaikyti
prie pasikeitusių verslo salygų ir aplinkos.
„Verslą kuria žmonės, todėl svarbiausias šiuolaikiškai valdomos įmonės
sėkmės veiksnys ir yra kompetetinga,
motyvuota ir į tikslą orientuota komanda. Dar vienas veiksnys, be kurio ne-

įsivaizduojama šiuolaikiškai valdoma
įmonė – įgalinti darbuotojai, kurie geba
dirbti savarankiškai,” – sako M. Veselis.
Pernai šiuolaikiškiausiai valdoma
bendrove portalo lankytojai išrinko AB
„Teo LT“.
RŽ inf.

naudingi Jonavos rajono bendruomenės
gerovei. Man tai nauja veiklos sritis, iš
kurios aš pati galiu daug ko išmokti.
– Ar politika ir verslas susiję? Kur
jums sudėtingiau, kurioje srityje jaučiatės geriausiai?
– Tai du skirtingi dalykai. Politikoje
galioja vienos taisyklės, versle kitos. Dabar aš mokausi naujų žaidimo dėsnių, kurie tikriausiai pravers gyvenime.
– Pasvajokime. Jei nedirbtumėte
„UAB Baldai Jums“ įmonėje, ką veiktumėte, kokioje veikloje save realizuotumėte?
– Kaip minėjau, jau prieš 35 metus pasirinkau gyvenimo kryptį. Finansai yra ta
sritis, kurią aš suprantu ir kurioje galiu pasiekti geriausių rezultatų. Tad kaskart įgaudama naujų žinių jas drąsiai taikydavau
darbe. Tai nelikdavo nepastebėta ir karjera
kilo aukštyn. UAB ,,Baldai Jums“ yra tik
trečia įmonė mano darbinėje biografijoje.
– Visuomenėje esate pastebima ne
tik kaip verslininkė, politikė, bet ir kaip
žavinga, gražiai atrodanti ir visada pasitempusi moteris. Kaip pavyksta viskam
rasti laiko? Kur ieškote atokvėpio, kaip
geriausiai pailsite? Ar turite kokių moteriškų silpnybių?
– Laisvalaikio dabar daug nebelieka.
Geriausiai pailsiu namuose kaimo sodyboje. Randu laiko aplinkos puošimui, mėgstu
auginti gėlės. Kadangi anūkai gyvena užsienyje, mokausi anglų kalbos, domiuosi
profesine literatūra ir saviugdos leidiniais.
– Ko palinkėtumėt verslioms moterims?
– Didelis žygis prasideda nuo apsisprendimo ir pirmo drąsaus žingsnio. Tad
jį padarykite šiandien ir neatidėliokite vėlesniam laikui.
– Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi Dalia Sinkevičienė
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Sveikinimai kolegoms išskirtinių
sukakčių proga
nepasiekia bokšteliai, pastoliai.
Centrinė būstinė yra Kaune, tačiau sėkmingai dirbama visoje Lietuvoje.
Kovo mėnesį sukanka 20 metų, kai
buvo įkurta UAB „Ilsna“. Tai atestuota,
turinti didelę patirtį inžinierių komanda,
kurioje šiuo metu dirba apie 10 darbuotojų. Beveik visi bendrovės klientai – ilgamečiai partneriai, tai rodo klientų pasitikėjimą ir bendrovės stabilumą. Energetikos sferoje įmonės specialistai susitelkę
į siaurą paslaugų spektrą, dėl to galima
užtikrinti, kad sprendimai atneš didžiausią naudą su minimaliomis sąnaudomis.
Teikiamos paslaugos – elektros įrenginių montavimas, profilaktiniai elektros
įrenginių matavimai, visų tipų žaibosauga, reaktyvinės elektros energijos kompensavimo sistemų įrengimas, varžų matavimai, reaktyvinės energijos kompensavimas, žaibolaidžių įrengimas, žaibosauga, įžeminimas, 10 kV relinė apsauga ir
bandymai, 0,4 kV pastočių įvadinių automatų bandymai, derinimo darbai. Vykdomi ir aukštuminiai darbai: dūmtraukių
(kaminų), bokštų įvairūs remonto, aukštuminiai langų valymo, kiti įvairūs darbai
neribotame aukštyje, t.y. vietose, kuriose

Prieš dešimtį metų Kaune įsikūrė UAB
„Ispado“, kurianti kūno, proto ir dvasios
harmoniją. Tai profesionali SPA bei grožio
verslo konsultacinė įmonė, pasižyminti
aukšta mokymų, paslaugų ir prekių kokybe, dirbanti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio
rinkose (Rusijoje, Europoje), sukaupusi ilgametę darbo patirtį grožio versle. Suburta
darni kompetentingų ir kūrybingų žmonių
komanda visada pasirengusi pateikti klientams inovatyvius, profesionalius sprendimus, nuolat tobulinasi seminaruose,
mokymuose, konferencijose, parodose ir
simpoziumuose įvairiose užsienio šalyse.
Bendrovės įkūrėja ir direktorė Ina
Tursienė – profesionali SPA konsultantė,
ekspertė, tarptautinių renginių pranešėja („SPA institutas“ Maskvoje ir Kijeve;
„TOPSPAFEST“ festivalis Turkijoje ir
kt.), tarptautinių konferencijų ir simpoziumų dalyvė; įvairių straipsnių ir publikacijų autorė; pasaulinio čempionato „SPA

masažas“ komisijos narė.
„Ispado“ klientai – ne tik SPA, grožio centrai, šios srities profesionalai, bet ir
visi tie, kurie rūpinasi tiek savo išore, tiek
vidumi, nori įgyti naujų žinių, tobulėti.
Bendrovė teikia konsultacijas visuose
grožio ar SPA verslo kūrimo bei gyvavimo etapuose, nuo koncepcijos sukūrimo
iki objekto atidarymo, profesionalius
sprendimus jau veikiančių SPA bei grožio
centrų veiklai gerinti. „ISPADO akademija“ – tai mokymai, kursai seminarai SPA
ir grožio srities profesionalams bei norintiems pradėti šią veiklą, taip pat tiems,
kam rūpi grožis, stilius, mada. „ISPADO
boutique“ – produktai, priemonės, aksesuarai, įranga. „ISPADO plus“ žurnalas –
straipsniai, publikacijos apie SPA verslą.

Kovo mėnesį Marijampolėje įsikūrusi UAB „Transmundus“ mini dešimties
metų jubiliejų. Įmonės pagrindinė veikla – transporto ekspedijavimo paslaugos
po Europos šalis.
Per dešimtmetį įmonė pasiekė daug
įspūdingų rezultatų, nors buvo sudėtingų
etapų: besikeičiant ekonominei situacijai
Lietuvos rinkoje, bendrovė išgyveno sunkų krizinį laikotarpį.
Nuo pat pirmų veiklos metų įmonė dirbo pelningai, kasmet gerindama ne tik savo
finansinius rodiklius, bet ir didindama rin-

kos dalį. Nuolat didėjanti konkurencija reikalauja pastangų išlikti, tačiau kartu skatina
tobulėti, siekti naujų tikslų, priimti naujus
sprendimus. Įmonė yra socialiai atsakinga.
Be klientų pasitikėjimo ir bendradarbiavimo, darbuotojų pastangų įmonė neįsivaizduoja savo plėtros.

VšĮ „Interjero erdvė“, mininti penkerių metų sukaktį, pristato Lietuvos ir
užsienio dizainerių ir gamintojų modernaus dizaino baldus, šviestuvus, kilimus,
interjero aksesuarus ir mielas, originalias
dovanas. „Interjero erdvė“ – tai aplinka
kiekvienam, kuriančiam namus: tiek kūrėjui profesionalui, tiek ir pradedančiam
bei visiems, neabejingiems dizainui. Įstaiga nuolat ieško kūrėjų bei gamintojų,
kurių stilingi, išskirtiniai darbai bendradarbiaujant pasiekia kiekvieno namus, suteikdami jiems individualumo ir šilumos.
„Interjero erdvė“ – tai neabejinga dizainui ir gražioms idėjoms organizacija,
kuri taip pat aktyviai užsiima projektine veikla ir prisideda prie įvairių Kauno
mieste organizuojamų iniciatyvų. Jau
penktus metus iš eilės organizuojamas
vienas didžiausių dizaino festivalių Lietuvoje – Dizaino savaitė, taip išreiškiant
savo palaikymą lietuviškam dizainui.
Salonas įsikūręs Pramonės pr. 6, Kaune.
RŽ inf.

Algimantui Astrauskui – „Metų
sėkmės“ nominacija

Ūkio ministras ir Latvijos premjeras
lankėsi „Sakret LT“ gamykloje

Tradiciniame, kasmet vykstančiame
sveikatos apsaugos sistemos lyderių konkurse „Už nuopelnus sveikatai“ „Metų sėkmės 2015“ nominaciją laimėjo Algimantas Astrauskas, rūmų nario UAB „Pirmas
žingsnis“ direktorius.
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto
pirmininkės Dangutės Mikutienės sveikinime A. Astrauskui pabrėžiama, kad „tik
būdami atkaklūs ir sunkiai dirbdami galime sėkmingai dirbti geresnės pacientų
sveikatos labui“ ir džiaugiamasi atliktais
kilniais darbais.
Apdovanojimų renginio metu kaunietį pasveikino miesto meras Visvaldas

Ūkio ministras Evaldas Gustas kartu
su Latvijos Ministru Pirmininku Mariu
Kučinskiu lankėsi Kėdainiuose įsikūrusioje didžiausioje Baltijos šalyje sausų
statybinių mišinių gamykloje „Sakret
LT“, kur susipažino su įmonės veikla bei
plėtros planais. Įmonė yra Kauno PPA
rūmų narys.
„Sakret LT“ gamykla“ – viena didžiausių Latvijos investicijų Lietuvoje,
investicijos į šią gamyklą sudarė apie 8
mln. eurų. Sausų statybos mišinių gamykla Kėdainiuose pradėjo veiklą 2008
m. rugpjūtį, šiuo metu joje dirba daugiau
kaip 30 darbuotojų. Kasmet gamykloje
pagaminama apie 250 tūkst. tonų produkcijos. Du trečdaliai produkcijos parduodama Lietuvoje, kita dalis eksportuojama.
Ūkio ministras E. Gustas pasidžiaugė, kad
latviai savo veiklai pasirinko Lietuvą, nes
gamybiniai investiciniai projektai – ypač
didelė nauda Lietuvai.
„Net 12 iš 31 investicinio projekto,
kuriuos pernai Lietuvoje nusprendė įgyvendinti užsienio bendrovės, yra gamybinio pobūdžio, šioje srityje planuojama

Matijošaitis.
Tai ne pirmas A. Astrausko apdovanojimas – 2013 m. jam įteikta „Privačių medicinos įstaigų metų vadovo“ nominacija.
A. Astrausko prieš daugiau nei prieš
du dešimtmečius įkurta įmonė „Pirmas
žingsnis“ gamina protezinius ortopedijos
gaminius, aptarnauja pacientus iš visos
Lietuvos. Tai socialiai atsakinga įmonė,
pernai įkūrusi Socialinės reabilitacijos ir
informacijos kabinetą, kurios veikla organizuojama remiantis gerąja švedų patirtimi. A. Astrauskas asmeniškai ėmėsi
inciatyvos pagelbėti per Maidano įvykius
nukentėjusiems Ukrainos žmonėms.

Tai jau antras kauniečio apdovanojimas sveikatos apsaugos sistemos lyderių konkurse
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sukurti daugiau kaip 800 darbo vietų.
Gamybą mūsų šalyje plečiantys investuotojai dažniausiai renkasi regionus, o tai ne
tik teigiamai įtakoja regionų ekonomiką,
bet ir prisideda prie socialinės gerovės –
kuriamos naujos darbo vietos bei didėja
atlyginimų lygis tam tikruose sektoriuose,
taip pat mažinama emigracija, užtikrinama regionų gyventojų gyvenimo kokybė“, – sakė ūkio ministras E. Gustas.
Latvija ir Lietuva yra vienos pagrindinių partnerių ekonomikos srityje. Statistikos departamento duomenimis, Latvija
2015 m. užėmė 2 vietą Lietuvos eksporto
partnerių sąraše ir 4 vietą pagal importą
bei prekybos apyvartą.
2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis,
Latvijos tiesioginės užsienio investicijos
Lietuvoje sudarė 231.9 mln. eurų, pagal
tai Latvija užima 15 vietą. Didžiąją Latvijos investicijų dalį sudaro finansų ir draudiminė veikla, didmeninė ir mažmeninė
prekyba, gamyba ir nekilnojamojo turto
operacijos.
RŽ inf.
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Vyriausybėje apdovanoti nusipelnę verslininkai
Atkelta iš 1 psl.
valstybė. Verslas kuria visuomenės ir
valstybės gerovę mums ir mūsų vaikams.
Atskirai noriu paminėti mūsų moterų
verslininkių indėlį į verslo plėtrą. Todėl
siekiant pabrėžti jų pastangas 2002 m.
buvo įsteigta Metų verslininkės/vadovės
nominacija“, – kalbėjo LPPARA prezidentas Šarūnas Kliokys.
Premjeras Algirdas Butkevičius pasidžiaugė, kad verslas sugebėjo augti net ir
esant sudėtingai geopolitinei padėčiai. Nors
prognozuota, kad investicijos trauksis, tačiau jos Lietuvoje didėjo: pernai, palyginti
su 2014 m., išaugo net 350 proc.
„Investuotojui reikia, kad būtų ramu,
kad jis galėtų pasitikėti, kad žmonės
darbštūs, kad valstybė orientuota į eksportą. Vien tikslą iškelti nepakanka. Kad
tikslas virstų rezultatu, turi būti ir konkretūs veiksmai, gera strategija, žmonės,
kurie visa tai įgyvendintų“, – per iškilmes
kalbėjo Vyriausybės vadovas.
Susirinkusius pasveikino ir Seimo
pirmasis vicepirmininkas Vydas Gedvilas.
Penkioliktą kartą Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos
(LPPARA) rengtuose apdovanojimuose
įvertinta bei specialiu prizu apdovanota
Lietuvos metų verslininkė-vadovė. Šis titulas šiemet atiteko Kauno PPA rūmų atstovei – bendrovės „Baldai Jums“ pagrindinei akcininkei ir finansų vadovei Nijolei
Meškauskienei.
„Šis apdovanojimas man buvo netikėtas, tačiau, kaip ir kiekvienam žmogui,
jis labai reikšmingas. Vertinu tai kaip didžiausią savo gyvenimo įvertinimą. Tai
viso kolektyvo nuopelnas“, – kalbėjo N.
Meškauskienė.
Lietuvos eksporto prizai teikiami už

reikšmingus nuopelnus Lietuvos ūkiui,
aukštus eksporto rodiklius.
Lietuvos eksporto prizu už praėjusių
metų laimėjimus įvertinta Kauno PPA
rūmų narė UAB „Enerstena“, pramoninės
biokuro katilinių įrangos projektavimo
ir gamybos bei automatizavimo, montavimo, eksploatavimo paslaugas teikianti
bendrovė. Nuo 2002 m. energetikos rinkoje dirbanti įmonė gerai žinoma ne tik
Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje, Latvijoje,
Lenkijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje.
2014 m. įmonės eksporto pajamos išaugo
28 proc.
Taip pat apdovanotos pakavimo
medžiagų iš polimerinių plėvelių gamybos įmonė „Lietpak“, durpių gavybos ir
substratų gamybos įmonė „KlasmannDeilmann Šilutė“, Panevėžio bendrovė
„SIWood“, gaminanti dailylentes ir vidaus apdailos detales bei Baltijos šalių
metalinių vamzdžių apdirbimo rinkos
lyderė bendrovė „Statga“.
Sidabro „Darbo žvaigžde“ iškilmėse
apdovanotas Kauno PPA rūmų bendruomenės atstovas – UAB „Baltijos polistirenas“ prezidentas Kęstutis Dagilis.
Toks apdovanojimas įteiktas ir bendrovės „Vita Baltic International“ generaliniam direktoriui Vladislavui Gunevičiui,
krakmolą popieriaus, kartono ir maisto
pramonei gaminančios bendrovės „Amilina“ valdybos pirmininkui Danui Tvarijonavičiui, 11 įmonių valdančio holdingo
kompanijos „Kamineros grupė“ įkūrėjui,
vadovui ir savininkui Arūnui Tumai, ekologinio žemės ūkio ir investicijų įmonių
grupės AB „Agrowill Group“ valdybos
pirmininkui Kęstučiui Juščiui.
RŽ inf.

Sidabro „Darbo žvaigždė“ įteikta Kęstučiui Dagiliui

Lietuvos eksporto prizu apdovanota rūmų atstovė UAB „Enerstena“; prizas – įmonių grupės vadovo Virginijaus Ramanausko rankose

„Enerstena“ pakeitė valdymo modelį
Biokuro sistemų gamintoja „Enerstena“ pakeitė valdymo modelį, sukurdama
kontroliuojančiąją bendrovę ir stiprina
pozicijas eksporto rinkose.
UAB „Enerstenos grupė“ tapo kontroliuojančia įmone, kuri valdo UAB
„Enerstena“, UAB „Enerstenos gamyba“,
UAB „Enerstena VS“, UAB „Termotechnika“, bendroves Alytuje, Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje.
„Priėmėme sprendimą sukurti kontroliuojančiąją bendrovę, o Latvijoje, Es-

tijoje ir Ukrainoje įkurti atskiras įmones,
kurios čia užsiima pardavimais ir projektų
priežiūra. O visa gamyba, projektavimas
ir toliau vyksta Lietuvoje“, – sako Virginijus Ramanauskas, UAB „Enerstenos
grupė“ vadovas ir akcininkas.
Pasak V. Ramanausko, verslo valdymo modelis pakeistas siekiant efektyvesnės veiklos, o sprendimą įkurti antrines
įmones užsienyje, kur įdarbinami vietos
specialistai, padiktavo siekis didinti eksporto mastus.

Jo teigimu, įkurti įmones užsienyje
buvo tikslinga todėl, kad vietos darbuotojai geriau pažįsta namų rinkas, lengviau
užtikrinti, kad projektai būtų kokybiškai
įgyvendinami.
Kitas žingsnis – numatoma plėtra
į vieną Skandinavijos šalių, šiuo metu
vyksta derybos dėl vietinės įmonės įsigijimo.
2015 m. „Enerstenos grupės“ pajamos siekė 28 mln. Eur ir buvo kiek mažesnės nei 2014 m. (30 mln. Eur), nes

„Daumantuose“ dešimtą kartą išlaikytas
tarptautinis BRC egzaminas
Daumantų“ pagardų gamintojai jau
dešimtus metus iš eilės gavo nepriklausomų tarptautinių ekspertų patvirtinimą,
kad jų gaminami pagardai atitinka aukščiausius „Pasaulinio maisto saugos standarto“ keliamus reikalavimus. Prestižinis
sertifikatas ne tik atveria vartus įmonės
produkcijai į užsienio rinkas, bet ir suteikia papildomų garantijų vartotojams.
BRC duomenimis, „Pasaulinio maisto saugos standarto“ sertifikatus turi tik 46

maisto gamybos bendrovės Lietuvoje.
Tarptautinės sertifikavimo kompanijos „Lloyd Register Quality Assurance“
auditoriai praėjusių metų lapkričio mėnesį bendrovės „Daumantai LT“ cechuose tikrino majonezo, pomidorų padažų ir
kečupų gamybos atitikimą „Pasaulinio
maisto saugos standarto“ reikalavimams,
o naujų metų pradžioje įmonei suteikė
aukštą A lygio sertifikatą. Taip pat jau
penktą kartą buvo atliktas integruotos ISO

9001 kokybės vadybos ir maisto saugos
vadybos sistemos įvertinimo auditas.
„Pasaulinis maisto saugos standartas“
(angl. British Retail Consortium (BRC)
Global Standard for Food Safety, sutrumpintai BRC) – tai reikalavimų rinkinys
maisto gamintojams. Dokumentas yra
aiški garantija daugumai prekybininkų. Jį
pripažįsta pasauliniai prekybos tinklai. Be
sertifikavimo neapsieina į užsienio šalis
savo produkciją eksportuojančios įmonės.

biokuro sistemoms įrengti Lietuvoje konkursų skelbta mažiau nei anksčiau. Apie
20 proc. pajamų grupė uždirbo eksporto
rinkose.
„Skaičiuojant pagal šiuo metu laimėtus konkursus, 2016 m. mūsų apyvarta
gali siekti iki 40 mln. Eur, 50 proc. jos
sudarytų pajamos iš eksporto. Tikimės,
kad Ukraina ir Baltarusija mūsų nenuvils,
tuo labiau kad tai konkursai dėl projektų, kuriuos finansuoja Pasaulio bankas ir
ERPB“, – sako bendrovės vadovas.
UAB „Enerstena“ apdovanota Lietuvos eksporto prizu už 2015 m. rezultatus.
RŽ inf.

Be to, tai gera žinia vartotojams: sertifikatas dar kartą patvirtina, kad įmonė geba
garantuoti parduodamų produktų saugą ir
kokybę.
Tarptautinio sertifikato reikalavimai
nuo 1998 m. vis griežtinami. Jie paremti
naujausiais maisto saugos standartais bei
metodikomis. 2015 m. pradžioje buvo išleista jau 7-oji „Pasaulinio maisto saugos
standarto“ versija, kuri dar labiau atkreipia dėmesį ne tik į bazinius maisto saugos,
kokybės, veiklos kriterijus, kurie turėtų
būti įdiegti maisto gamybos organizacijose, bet ir į alergenų valdymą, produktų
ženklinimą, produktų bei žaliavų autentiškumą.
RŽ inf.
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Vėl siūloma keisti
Reklamos įstatymą
LR Ūkio ministerija Seimui iš naujo
pateikė svarstyti Reklamos įstatymo pataisų projektą, kuriuo siekiama pagerinti
išorinės reklamos verslo aplinką, mažinti
reklaminės veiklos subjektams administracinę naštą, pašalinti Reklamos įstatymo įgyvendinimo praktikoje išryškėjusius
trūkumus.
Įstatymas papildomas iškabos sąvokos apibrėžtimi ir išplečiama išorinės
reklamos sąvoka. Išorine reklama laikoma ne tik įvairios specialios priemonės
(stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir kt.),
bet ir reklama, kurios pateikimo priemo-

nės yra patalpose, tačiau ji skirta stebėti ir
yra matoma tik iš lauko pusės, taip pat ir
ant iškabos ar iškaboje pateikiama informacija (pavadinimas – parduotuvė, viešbutis, kirpykla, automobilių remontas,
emblema, darbo laikas ir pan.). Kadangi
ši informacija didina reklamos davėjo ar
jo prekybos ar paslaugų teikimo vietos
žinomumą, aiškinama, kad iškaboje pateikiama informacija laikytina reklama.
Kadangi dabar galiojanti nuostata,
draudžianti įrengti išorinę reklamą ant
bendrojo naudojimo objektų neturint butų
ir kitų patalpų savininkų daugumos suti-

Išmanioji mokesčių
administravimo sistema
diegiama skubotai

Šiuo metu Lietuvoje diegiama išmanioji mokesčių administravimo sistema
i.MAS. Įsigaliojus įstatymo pakeitimams,
mokesčių mokėtojams atsiras pareiga
nuolat teikti VMI PVM sąskaitų faktūrų
ir transporto važtaraščių duomenis elektroninėje erdvėje.
Kauno PPA rūmai, atstovaudami
bendriesiems verslo interesams, raštu
kreipėsi į LR Finansų ministeriją ir Valstybinę mokesčių inspekciją, pareikšdami
kai kurias pastabas.
Abejotinas terminas taikyti šią sistemą visiems mokesčių mokėtojams nuo
2016 m. spalio 1 d. Rūmai siūlo naujovės
netaikyti visiems verslo subjektams vienu metu, o diegti ją palaipsniui ir atrankos būdu, įvesti pereinamąjį laikotarpį.
Kaip teigė Kauno finansininkų klubo

nariai, šiuo metu per Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinę sistemą deklaruojama tik maža dalis informacijos
palyginti su tuo, kas planuojama, o sistemos jau stringa. Todėl neramu, ar nuo
2016 10 01 įdiegus posistemius neatsiras
sistemos trukdžių ir įmonės dėl to nepatirs problemų ir darbo laiko nuostolių.
Be to, numatoma teikti mokesčių
administratoriui visų gaunamų ir išrašomų saskaitų-faktūrų registrus. Siūloma
teikti tik išrašomų sąskaitų faktūrų registrus. Sumažėtų ir nesidvigubintų pateikiamos informacijos kiekis, nereikėtų
sprendimų, ką daryti ir kaip teikti registrus dėl gautinų sąskaitų už praėjusius
laikotarpius. KFK nariai įžvelgia galimą
problemą ir dėl komercinių paslapčių ir
kitų duomenų apsaugos užtikrinimo.

kimo apsunkina, o kartais ir padaro neįmanomą išorinės reklamos įrengimą ant
bendrojo naudojimo objektų, reikalavimai
švelninami. Kai reklama įrengiama ant
atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie
naudojami ne viso namo, o tik jo dalyje
esančių butų savininkų poreikiams tenkinti (pvz, atskiras namo korpusas), būtų
reikalingas ne viso namo, o tik tos dalies
savininkų sutikimas. Taip pat siūloma,
kad sutikimas būtų nereikalingas, kai ant
name esančių negyvenamosios paskirties
patalpų (kirpyklos, parduotuvės) išorinės
sienos įrengiama nešviečianti iškaba, t.y.
ji gyventojams nesukelia nepatogumų. Jei
iškaba šviečianti arba įrengiama reklama,
bendraturčių sutikimas būtų privalomas.
Kai reklama būtų įrengiama patalpose, tačiau skirta stebėti ir yra matoma tik
iš lauko pusės, reikalavimas turėti leidimą
būtų netaikomas.

Apibrėžiami reikalavimai reklamai,
kuri įrengiama ant transporto priemonių.
Siūloma nereikalauti leidimo, kai išorinė reklama pateikiama ant transporto
priemonių, kurios naudojamos pagal jų
tiesioginę paskirtį žmonėms ir (arba) kroviniams vežti.
Numatoma, kad leidimai bus išduodami elektroninės formos ir ne vėliau kaip
per 20 darbo dienų pateikus visus tinkamai įformintus dokumentus.
Projekte taip pat nustatomas įpareigojimas nukabinti reklamą, pašalinti iškabą, jei
leidimas baigėsi arba nutraukiama veikla.
Tikslinamos maisto ir sveikatos priežiūros
paslaugų, medicinos priemonių reklamos
nuostatos, įstatymas papildomas straipsniu
dėl komercinių paslapčių apsaugos.
Visas projektas skelbiamas LRS teisės aktų bazėje.
Parengė Audronė Jankuvienė

Šiandien įmonės riboja asmenų, turinčių leidimus prisijungti prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) skaičių.
Saugumui užtikrinti įmonių vadovai tai
patiki vyr. buhalteriams ir finansų vadovams. Įgyvendinus sistemą dėl didelio
informacijos kiekio šią galimybę reikės
patikėti daugiau asmenų. Atsiras rizikos
nutekėti informacijai, nebus užtikrintas
konfidencialumas.
Diegiant i.VAZ posistemį, numatoma
įpareigoti įmones elektroninius važtaraščius teikti realiuoju laiku, t.y. kaskart
prieš transporto priemonei pajudant į reisą. Tikėtina, kad bus atvejų, kada neveiks
VMI sistema. Krovinys negalės išvykti,
kol nebus gautas VMI patvirtinimas, vėluos jo pristatymas.
Šiuo metu vežant prekes savo transportu reikiamus krovinio važtaraščių rekvizitus galima užpildyti sąskaitoje-faktūroje. Įdiegus i.VAZ įmonės turės kurti
arba atskirą dokumentą, arba kreipti įrašus į posistemį.
Siūloma įpareigoti įmones krovinio
važtaraščius teikti ne realiuoju laiku
prieš pajudant transportui, bet įvertinti
laiką pateikimui, taip pat galimus truk-

džius VMI sistemoje ir nustatyti protingą,
pavyzdžiui, dviejų darbo dienų, terminą.
Dar vienas klausimas, kurį kelia klubo nariai finansininkai, – kokiu būdu ir
kodėl įmonės savo sąskaitų planą (SP)
turi derinti prie išmaniosios sistemos? Tai
ypač bus aktualu užsienio kompanijoms,
kurios turi savus sąskaitų planus, bendrus
visoms grupės įmonėms.
Pagal verslo apskaitos standartus
(VAS) įmonės turi vadovautis rekomenduotinu sąskaitų planu. Tai reiškia, kad
įmonė pati nustato, kokiu SP naudotis
pagal savo veiklą. Rengiamuose pasiūlymuose įvedant i.MAS bus patogu dirbti
VMI. Nebelieka VAS prasmės.
Didelė problema – šios sistemos pritaikymo kaštai kiekvienai įmonei (programų derinimas, bylų rengimas ir t.t.). Išlieka daug neaiškumų, todėl rašte reiškiamas
nuogąstavimas, jog liks per mažai laiko
sistemos įdiegimui ir pabrangs informacinių technologijų (IT) paslaugos. IT sektoriaus įmonės gali nevaržomai branginti
savo paslaugas, o mažoms įmonėms iškils bankrotro grėsmė.
RŽ inf.

Už apleistą ir neprižiūrimą turtą
didesnius mokesčius mokės
ir fiziniai asmenys
Seime įregistruotas siūlymas keisti
kai kurias Nekilnojamojo turto mokesčio
įstatymo nuostatas.
Įstatyme siūloma apibrėžti, kas yra
apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis
turtas. Pasak projekto rengėjų, tai – apdegęs, apgriuvęs ar kitaip fiziškai pažeistas,
netvarkomas, neprižiūrimas, neremontuojamas ir nerekonstruojamas nekilnojamasis turtas, kuris yra įtrauktas į apleisto ir
neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą.
Apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą kiekvienoje savivaldybėje sudarytų ir tvirtintų Savivaldybės taryba. Sąrašo sudarymo tvarką ir kriterijus,
kuriais remiantis nekilnojamasis turtas
yra pripažįstamas apleistu ir neprižiūrimu
nekilnojamuoju turtu, nustatytų Aplinkos
ministerija.
Apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamam turtui siūloma taikyti nuo 0,3 iki
3 proc. jo mokestinės vertės. Tokia viršu-
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tinė mokesčio tarifo riba buvo nustatyta
nuo 2013 m., tačiau įstatymiškai nebuvo
apibrėžta apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąvoka.
Taip pat nebuvo nurodyta, kad maksimalus 3 proc. tarifas gali būti taikomas
išimtinai tik tokiam turtui. Todėl kai kurios savivaldybės didesnį nei 1 proc. tarifą
nustatė ne tik nenaudojamam, apleistam
ar neprižiūrimam, bet ir tvarkingam nekilnojamajam turtui. T.y. savivaldybės
piktnaudžiavo joms suteikta teise.
Taip pat atkreiptas dėmesys į vieną landą įstatyme: fiziniams asmenims
priklausantis apleistas ar neprižiūrimas
nekilnojamasis turtas, kurio vertė neviršija 220 tūkstančių eurų, pagal dabartines
nuostatas yra neapmokestinamas NTM.
Taigi jie išvengia prievolės mokėti NTM,
o teisės aktas neskatina jų tvarkyti apleistų pastatų.
Įstatymo pataisomis siekiama ištaisy-

Įstatyme bus tiksliai apibrėžta, kas yra apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas

ti neapibrėžtumą ir aiškiai nustatyti, kad
padidintas NTM gali būti taikomas tik
apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui. Taip pat bus sudaryta galimybė

apmokestinti fiziniams asmenims priklausantį apleistą ar neprižiūrimą NT.
Parengė Audronė Jankuvienė
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Seimo Socialinių reikalų
ir darbo komitetas baigė
svarstyti socialinį modelį
Vasario 24 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas baigė svarstyti naujos redakcijos Darbo kodekso projekto
(Nr. XIIP-3234 ES) svarstymą ir priėmė
sprendimą pritarti komiteto patobulintam
įstatymo projektui. Projektas bus patikslintas pagal priimtus komiteto sprendimus, suredaguotas ir užregistruotas Seimo teisės aktų bazėje.
Posėdyje buvo nagrinėjami komitete
atidėti ir nesvarstyti Seimo narių ir kitų
suinteresuotų asmenų pasiūlymai bei po
vasario 10 d. užregistruoti Seimo narių
pasiūlymai Darbo kodekso projektui.
SRDK posėdyje buvo pritarta Seimo nario
J. Olekos pasiūlymui, numatančiam darbo
sutarties nutraukimo apribojimus, nutraukiant darbo sutartį su darbuotoju, pašauktu
atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą
arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Seimo nario P. Gražulio pasiūlymui,
kuriuo siūloma įtvirtinti minimalios mėnesinės algos dydžio nustatymą priklausomai nuo darbuotojo išsilavinimo laipsnio,
komitete nepritarta. Tokiam pasiūlymui
įgyvendinti nėra finansinių galimybių.
Komitetas taip pat pritarė techninio
pobūdžio Darbo kodekso patikslinimams,
kurie buvo reikalingi siekiant suderinti
Darbo kodekso nuostatas po ankstesnių
komiteto sprendimų.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, nagrinėdamas Vyriausybės pateiktus socialinio modelio įstatymų projektus,
anksčiau pritarė Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projektui (Nr. XIIP-3237).
Naujai parengtame įstatymo projekte numatomas palankesnis darbo netekusiems

asmenims teisinis reguliavimas. Bedarbiams siūloma ilginti nedarbo socialinio
draudimo išmokos mokėjimo trukmę (numatoma mokėjimo trukmė 9 mėn.), į kurią
teisę įgytų asmenys iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turintys ne mažesnį
kaip 12 mėn. nedarbo draudimo stažą per
24 mėnesius (šiuo metu reikalaujamas
nedarbo draudimo stažas 18 mėn. per 36
mėnesius), taip pat siūloma didinti nedarbo
socialinio draudimo išmokos maksimalų
dydį bei įtvirtinti jos naują, asmenims palankesnę, skaičiavimo tvarką.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK), nagrinėdamas Vyriausybės pateiktus socialinio modelio įstatymų
projektus, taip pat pritarė Užimtumo įstatymo projektui (Nr. XIIP-3240). Naujai
parengtame įstatymo projekte siūloma:
klasifikuoti esamas užimtumo formas
(šiuo metu užimtumo formas reguliuoja
skirtingų sričių teisės aktai); sukurti efektyvesnį aktyvios darbo rinkos politikos
priemonių taikymo modelį (darbo biržos
pirmiausiai atliktų bedarbių įsidarbinimo
galimybių įvertinimą ir atitinkamai numatytų kompleksinį priemonių taikymą
derinant profesinį mokymą su subsidijuojamo įdarbinimo priemonėmis); praplėsti
bedarbių mokymosi ir praktikos darbo
vietoje galimybes ir kitas užimtumą skatinančias priemones (siūlomos naujos priemonės – įdarbinimas pagal pameistrystės
darbo sutartį, stažuotė); mažinti nelegalaus darbo riziką, numatant atsakomybę
už nelegalų ir nedeklaruotą darbą bei nedeklaruotą savarankišką veiklą.
SRDK posėdyje anksčiau buvo aptar-

ti Vyriausybės siūlymai išplėsti socialiniu
draudimu draudžiamų asmenų ratą, įvesti
,,lubas“ socialinio draudimo įmokoms,
kaupti Socialinio draudimo rezervinį fondą,
taip pat ligos ir motinystės išmokų bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo pokyčiai. Akcentuotos
projektų nuostatos, kurias pasiūlė Vyriausybė ir kurios skiriasi nuo mokslininkų pasiūlytų, taip pat po svarstymų Valstybinio
socialinio draudimo fondo taryboje likusios nesuderintos projektų nuostatos.
Komitete pritarta visoms naujoms
darbo sutarčių rūšims, išskyrus nenustatytos apimties. Komitete taip pat pritarta,
kad maksimalus viršvalandžių skaičius
būtų padidintas iki 180 val. per metus,
numatant papildomą apmokėjimą už juos.
SRDK nusprendė, jog turi išlikti taip
vadinami „mamadieniai ir tėvadieniai“
bei galimybė tėvams rugsėjo 1 d. kartu su
vaikas nuvykti į mokyklą.
Komitetas pritarė, kad darbo tarybos
darbdavio iniciatyva būtų sudaromos visose darbovietėse, kuriose darbuotojų
skaičius 20 ir daugiau. Tais atvejais, kai
daugiau nei pusė darbuotojų priklausytų

profesinėms sąjungoms, darbo tarybos
būtų nesudaromos, o jų funkcijos perduodamos profesinėms sąjungoms. Darbo taryboms suteikta teisė vykdyti informavimo ir konsultavimo procedūras, kuriomis
darbuotojai ir jų atstovai būtų įtraukiami
į darbdavio sprendimų priėmimą. Jei darbuotojų skaičius mažesnis negu 20, atstovavimo darbuotojams funkciją įgyvendina darbuotojų išrinktas patikėtinis.
Komitetas pritarė, kad kolektyvinėse derybose darbuotojams gali atstovauti
tik profesinės sąjungos bei pasisakė, kad
liktų atskirai galioti Profesinių sąjungų
įstatymas.
Komitete nebuvo didelių prieštaravimų dėl darbo santykių lankstinimo. Neprieštaraujama, kad būtų sutrumpintas iš
darbo atleidžiamų asmenų įspėjimo terminas ir mažinamos išeitinės išmokos, o dalis
jų bus mokama iš specialiai kuriamo fondo.
Komiteto išvados dėl DK viršija 600
puslapių.
Ar bus per pavasario sesiją apsvarstyta ir priimta apie 630 DK pataisų, politikų
nuomonės skiriasi.
Parengė Audronė Jankuvienė

Daugiau kaip 630 Darbo kodekso pataisų aktualios tiek darbuotojams, tiek darbdaviams

Per dvejus metus bus įgyvendinta
Administracinė našta ūkio subjektams 60 verslui palankių priemonių
sumažinta beveik 2 mln. eurų

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
sudaryta Geresnio reguliavimo priežiūros
komisija patvirtino praėjusių metų veiklos ataskaitą, kurioje pateikiami 2015
m. administracinės naštos mažinimo rezultatai. Taip pat įvertinta, kad per 2015
m. administracinė našta ūkio subjektams
buvo sumažinta net 1,875 mln. eurų. Prie
šio rezultato ženkliai prisidėjo komisija,
kuri, reaguodama į verslo iškeltas problemas, teikė siūlymus mažinti administracinę naštą verslui aktualiausiose srityse.
Ūkio viceministro Gedimino Onaičio
vadovaujama komisija vienija devyniolika specialistų iš valstybės institucijų ir
verslo organizacijų. Komisijoje svarstomi
verslo organizacijų ir verslininkų siūlymai dėl verslą reguliuojančių teisės aktų
tobulinimo. Šioje komisijoje rūmams atstovauja Kauno PPA rūmų kancleris Andrius Verbyla.
„Įgyvendinant administracinės naštos
mažinimo priemones, reikšminga pažanga pernai pasiekta diegiant elektronines
paslaugas, pavyzdžiui, sukurtos teritorijų planavimo dokumentų registravimo
elektroninės paslaugos – interaktyvus teritorijų planavimo dokumentų sprendimų
teikimas Teritorijų planavimo dokumentų
registrui elektroniniu būdu“, – sako G.

Onaitis. Pasak jo, visos laikinojo saugojimo deklaracijos, įforminamos importo
ir eksporto terminaluose bei muitinės sandėliuose laikinai saugomoms prekėms,
perkeltos į elektroninę erdvę – Muitinės
deklaracijų apdorojimo sistemą, taip pat
atsisakyta reikalavimų teikti perteklinius
duomenis valstybės institucijoms.
Prie administracinės naštos mažinimo
ūkio subjektams ženkliai prisidėjo ir komisijos narių siūlymai. Komisijos iniciatyva
buvo įgyvendintos priemonės, anksčiau
kėlusios erzinančią administracinę naštą
verslui: nustatyta, kad priešgaisrinės saugos pažymėjimai yra neterminuoti, leista
ūkio subjektams tvarkyti atliekų tvarkymo
apskaitą savo pasirinkta forma; Seimui pateiktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas,
kurį priėmus būtų atsisakyta įpareigojimo
informacinius pranešimus apie pradedamą
bet kurį pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį skelbti leidinio „Valstybės žinios“ priede
„Informaciniai pranešimai“.
Iš viso pernai buvo įgyvendintos
77 priemonės iš Vyriausybės patvirtinto
2014–2015 m. administracinės naštos
mažinimo plano.
RŽ inf.

Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam Administracinės naštos
mažinimo 2016–2017 m. priemonių planui. Planas apima dvejų metų laikotarpio
priemones, kurių įgyvendinimas pagerins
veiklos sąlygas įmonėms ir fiziniams asmenims, padės dar labiau sumažinti administracinę naštą.
„Naštos mažinimo planas apima net
60 administracinės naštos mažinimo priemonių svarbiausiose veiklos srityse. Priemones įgyvendins 34 valstybės institucijos ir įstaigos. Priemonių planas parengtas
bendradarbiaujant valstybės institucijoms
ir verslo subjektams, svarbų vaidmenį derinant pozicijas atliko Geresnio reguliavimo priežiūros komisija, sudaryta iš verslo
asociacijų ir valstybės institucijų atstovų“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.
Įgyvendinus Vyriausybės patvirtintame plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, daugeliu atvejų
bus įtvirtintas dokumentų teikimas institucijoms elektroniniu būdu vietoj šiuo metu
galiojančių reikalavimų teikti popierinius
dokumentus, taip pat atsisakyta perteklinių dokumentų teikimo. Pavyzdžiui, bus
sudaryta galimybė paraiškas Lietuvos
aplinkos apsaugos investicijų fondui teikti
elektroniniu būdu. Įdiegus naujas Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos funkcines galimybes (eksporto manifestą), bus

leidžiama išgabenti konsoliduotas arba
išskaidytas eksportuojamas prekes naudojant vieną elektroninį dokumentą. Atnaujinus Viešųjų pirkimų skelbimų ir ataskaitų
tvarkymo posistemę bus atsisakyta pareigos tiekėjams kartu su atliktų darbų sąrašu
perkančiosioms organizacijoms pateikti
užsakovo pažymas apie tai, kad svarbiausi
darbai buvo atlikti tinkamai.
Daugiausia priemonių numatė įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Vidaus reikalų ministerija ir
šioms ministerijoms pavaldžios įstaigos.
Tai antrasis Vyriausybės tvirtinamas
planas. Vyriausybei taip pat pateikti Administracinės naštos mažinimo 2014–2015
m. priemonių plano vykdymo rezultatai ir
administracinės naštos 2015 m. pokyčio
rezultatai. Nustatyta, kad 2015 metais, įgyvendinant administracinės naštos mažinimo iniciatyvas, administracinė našta ūkio
subjektams sumažinta net 1,875 mln. eurų.
Geresnio reguliavimo priežiūros komisija kviečia verslininkus ir toliau teikti
pasiūlymus, kaip būtų galima dar labiau
sumažinti administracinę naštą. Administracinės naštos mažinimo siūlymus galima teikti elektroniniu paštu administracine.nasta@ukmin.lt.
Šioje komisijoje rūmams atstovauja
Kauno PPA rūmų kancleris Andrius Verbyla.
RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
VšĮ „Interjero erdvė“
Dizaino salone „Interjero erdvė“ pristatomi
Lietuvos dizainerių ir gamintojų modernaus
dizaino gaminiai – baldai, šviestuvai, sėdmaišiai, interjero aksesuarai ir mielos, originalios
dovanos. Salone rasite platų medžiagų baldų
gamybai ir interjerui pasirinkimą, medžiagų
biblioteką, susipažinsite su netradiciniais sienų, grindų, lubų, laiptų, vidaus durų ir kitais
interjero sprendimais, taip pat rasite stiklininkų
gaminius, baldų bei interjero projektuotojus.
Rotušės a. 18, LT-44279 Kaunas
Tel.: (8 679) 89958
Faks.: (8 37) 406885
El. paštas: salonas@interjeroerdve.lt
www.interjeroerdve.lt
BĮ UAB „Irona“
Gamina nestandartinius metalo gaminius ir
konstrukcijas statybų, maisto apdirbimo, logistikos ir kt. pramonės įmonėms, reklamos bei
dizaino agentūroms, individualiems naudotojams, dalyvauja daugiabučių rekonstrukcijos
projektuose. Gamina metalines laiptų konstrukcijas, pandusus, turėklus, balkonus, tvoras,
vartus, taip pat dekoratyvinius kalviškus metalo gaminius interjerui ir eksterjerui (pertvaros,
baldai, gėlių laikikliai, medlaikiai), metalo dirbinius dovanoms.
Lakštingalų g. 3, Šveicarija,
LT-55302 Jonavos r.
Tel.: (8 611) 84 541
El. paštas: info@irona.lt
www.irona.lt
UAB „Ispado“
Konsultuoja ir moko visuose grožio ar SPA
verslo etapuose. Siūlo veiksmingus ir individulius sprendimus.
Raguvos g. 4, LT-44275 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 74 09 98
www.ispado.lt
Jūratės Gulbinienės įmonė
Gamina mažmeninei ir didmeninei prekybai
bei pagal individualius užsakymus aukštos
kokybės konditerijos gaminius: tortus, pyragus, pyragaičius, sausainius, šakočius, skruzdėlynus, šimtalapius. Gamyboje nenaudojami
konservantai. Kepinių išvaizda priklauso nuo
pirkėjo fantazijos. Kvalifikuoti konditeriai gali
įgyvendinti visas klientų idėjas. Pagal susitarimą gaminius pristato į reikiamą vietą.
Alaušo g. 11, LT-49369 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 78 08
Faks.: (8 37) 33 78 95
El. paštas: jurate@tortai-pyragai.lt
www.tortai-pyragai.lt
UAB „KAUNO BUHALTERIJOS CENTRAS“
Viena iš didžiausių lietuviško kapitalo buhalterinių paslaugų įmonių Kaune jau 10 metų teikia
šias profesionalias paslaugas: įmonių buhalterinė apskaita; įmonių steigimas, pardavimas,
pertvarkymas; registracijos adreso paslauga
Kaune ir Vilniuje; projektų finansų valdymas;
personalo apskaita ir administravimas; apskaitos programos „Centas“ platinimas ir diegimas.
Kiekvieną buhalterinių paslaugų klientą aptarnauja asmeninis buhalteris, kurio darbą koordinuoja vyr. buhalteris – taip užtikrinama aukšta
paslaugų kokybė. Buhalterinių paslaugų klientams suteikiama nuotolinė darbo vieta – galimybė realiu laiku peržiūrėti, tvarkyti ir kontroliuoti apskaitos informaciją, savarankiškai
įvesti pirminius apskaitos dokumentus.
Taikos pr. 88A - 405, LT 51183 Kaunas
Tel.: (8 37) 24 53 33
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Faks.: (8 37) 24 59 99
El. paštas: info@buhalterijoscentras.lt
www.buhalterijoscentras.lt
www.isteigimas.lt
UAB „Kauno Naujamiesčio darbo rinkos
mokymo centras“
Periodinis ir pradinis vairuotojų profesinis
mokymas „95 kodas“, B, C, CE, D kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymas,
ADR kursai vairuotojams ir saugos specialistams, SM kategorijos traktoriaus vairuotojų,
asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių
transporto veiklai, autotransporto priemonių
variklių taisytojų, autošaltkalvių, elektros
įrengimų taisytojų, plataus profilio kirpėjų,
manikiūrininkų kursai. Lietuvos Respublikoje
patvirtinti ir išduoti formalaus profesinio mokymo, komptetencijų vertinimo, kvalifikacijos
pažymėjimai.
Maironio g. 11, LT-44298 Kaunas
Tel.: (8 620) 33 444
El. paštas: info@automokykla.lt
www.automokykla.lt
UAB „Kauno Petrašiūnų DRMC“
Suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas. Pagal formalias ir neformalias programas rengiami statybų ir medienos
apdirbimo profesijų darbininkai, suvirintojai,
siuvėjos, floristės-gėlių pardavėjos, krautuvų
vairuotojai, automobilinių kranų operatoriai,
tiltinių kranų operatoriai, hidromanipuliatorių
operatoriai ir kt. Darbų saugos kursai (aukštalipiams, krovinių kabinėtojams, nuo žemės
valdomų tiltinio tipo kranų operatoriams, garo
ir vandens šildymo kūrikams, dirbantiesiems
kėlimo įrenginių lopšiuose ir kt. Dieninės ir
vakarinės grupės, taikomos įvairios nuolaidos.
R. Kalantos 19, LT-52302 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 27 66, (8 37) 45 45 51
Faks.: (8 37) 45 64 64
El. paštas: info@pmc.lt
www.pmc.lt
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
Rengia kvalifikuotus virėjus, konditerius,
padavėjus ir barmenus, mėsininkus, maisto
produktų darbuotojus. viešbučio darbuotojus,
prekybos įmonių vadybininko padėjėjus ir sekretorius. Socialiniams partneriams – maisto
pramonės ir viešojo maitinimo įmonėms gali
būti naudinga diegiant naujas technologijas,
ieškant darbuotojų, ypač įsteigus maisto pramonės (mėsos ir duonos – konditerijos) ir viešbučių ir restoranų sektorinius mokymo centrus.
Sudarytos sutartys su socialiniais partneriais
UAB „Perkūno namai“, UAB „Miesto sodas“,
UAB „Alkava“, UAB „Liuks“, UAB „Reval
Hotel Neris“, UAB „MAXIMA LT“. Su keturiomis aukštosiomis mokyklomis pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys suteikia galimybę
absolventams tęsti mokslus.
Taikos pr. 133, LT-51123 Kaunas
Tel./faks. (8 37) 45 43 13
El. paštas: info@mpcentras.lm.lt
www.mpcentras.lt
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo
centras
Viena iš didžiausių profesinio mokymo įstaigų
Lietuvoje. Pagrindinės veiklos sritys: pirminis
profesinis mokymas, suaugusiųjų mokymas ir
vidurinis ugdymas. Centre siūloma daugiau nei
30 profesinio mokymo programų keturiose srityse: verslo, grožio, socialinės gerovės, sveikatos.
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 17 23

Faks.: (8 37) 20 59 90
El. paštas: rastine@kaupa.lt
www.kaupa.lt
UAB „Kauno staklės“
Gamina precizines metalo pjovimo stakles ir
jų priedus, tikslias metalo detales, automobilių
pramonės įmonių įrangą. Ieško kvalifikuotų
darbuotojų metalo apdirbimo srityje.
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 22 67
Mob.: 8 699 53 212
Faks.: (8 37) 33 26 69
El. paštas: info@kaunostakles.lt
www.lietuva.lt/kaunostakles
Kauno taikomosios dailės mokykla
Rengia vizualinės reklamos gamintojus, elektroninės leidybos maketuotojus, interjero
apipavidalintojus, kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius, kompiuterinio projektavimo operatorius, baldžius, dailiųjų metalo
dirbinių gamintojus, dailiųjų keramikos dirbinių gamintojus, logisto ekspeditorius. Galima
baigti vidurinio ugdymo programą technologinės gimnazijos skyriuje.
Teikia šias paslaugas: kvalifikacijos tobulinimas, aprūpinimas laikina buveine, viešasis
maitinimas, smulkių reklamos ir dailiųjų amatų
dirbinių gamyba.
Ieško darbdavių gamybinėms praktikoms ir
praktiniam bendradarbiavimui reklamos dizaino,
kompiuterių naudojimo, baldų gamybos, prekių
sandėliavimo ir meno dirbinių logistikos srityse.
V. Krėvės pr. 112, LT-50378 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 31 20 61
El. paštas: ktdm@takas.lt
www.tdm.kaunas.lm.lt
UAB „Klingai“
Maisto produktų gamyba ir didmeninė prekyba.
Gamina daugiau kaip 120 pavadinimų prekių. Didelę paklausą turi pagrindinė produkcija – kisielius, želė, cikorijos gėrimai be kofeino, kurių sudėtyje tik natūralūs produktai ir maistiniai priedai.
Taip pat siūlo universalius prieskonių mišinius be
skonio stipriklio, sultinius, želatiną, vanilinį cukrų, citrinos rūgštį, pipirus ir kitus prieskonius.
Skrudina kavą Lietuvoje. Perka aukščiausios
kokybės žalias kavos pupeles iš 20 kavą auginančių šalių, šiuo metu asortimente yra kavos
iš 30 skirtingų plantacijų. Gali pagaminti bet
kokiam skoniui, pritaikyti bet kokį skrudinimo
lygį ir malimo būdą, supakuoti į įvairias pakuotes. Visus produktus gali gaminti su PRIVATE
LABEL pakuote.
Ekskavatorininkų 1L, LT-52461 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 72 58
Faks.: (8 37) 40 72 58
El. paštas: info@klingai.lt
www.klingai.lt
VšĮ Kolpingo kolegija
Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą.
Studijų programos: ekoturizmas, verslo ir viešojo sektoriaus finansų apskaita, socialinis darbas, vaiko gerovė ir socialinė apsauga, verslo
anglų kalba, teisė, tarptautinis verslas.
Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 00 30, 20 15 28
El. paštas: info@kolping.lt
www.kolping.lt
UAB „Koncernas „Alga“
Atlieka statinio projektavimo, statybos ir statybos priežiūros darbus. Projektuoja, gamina ir
stato plieninių konstrukcijų ryšio antenų bokštus ir stiebus, kurių aukštis iki 126 m, atitinkančius ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos
valstybių reikalavimus. Teikia įvairias metalo
apdirbimo paslaugas. Gamina statybines metalo konstrukcijas, užsiima stambiagabaričių
metalo ir AL+PVC gaminių gamyba.
Gamyklų g. 4, LT-68108 Marijampolė
Tel.: (8 343) 98 737, 98 748
Faks.: (8 343) 98 744

El. paštas: alga@alga.lt, market@alga.lt
www.alga.lt
UAB „Kurantas“
Veiklos specializacija – buitinis ir pramoninis
vandens valymo įrangos projektavimas, gamyba, montavimas, paleidimas-derinimas ir
tolesnis aptarnavimas. Produktyviai dirba jau
daugiau kaip 10 metų, gali pasiūlyti specialistų konsultacijas, vandens kokybės tyrimus,
įrangos montavimą ir pajungimą, operatyvų
aptarnavimą įvykus gedimui, eksploatacinių
medžiagų tiekimą, suteikia garantijas.
Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 05 83
Faks.: (8 37) 76 33 36
El. paštas: kurantas@kurantas.lt
www.kurantas.lt
UAB „Lakmalit“
Pastatų inžinerinių sistemų projektavimas,
montavimas, aptarnavimas.
Projektuoja, montuoja, aptarnauja: oro kondicionavimo, šildymo, elektros-automatikos,
vandentiekio, buitinių nuotekų valymo ir lietaus surinkimo inžinerines sistemas.
Kęstučio g. 87, LT-44299 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 34 95, (8 687) 30 345
Faks.: (8 37) 32 40 87
El. paštas: info@lakmalit.lt
www.lakmalit.lt
AB „Lifosa“
Gamina ir parduoda fosforines trąšas, mineralinius pašarinius priedus.
Pagrindinė produkcija: diamonio fosfatas
(DAP), koncentruotos azoto ir fosforo trąšos;
monokalcio fosfatas, vartojamas gyvulių bei
paukščių pašarams, lesalams fosforu ir kalciu
papildyti, mineraliniams mišiniams, premiksams, kombinuotiems pašarams gaminti;
ekstrakcinė fosforo rūgštis, dalis šios rūgšties
parduodama chemijos pramonės bei odos apdirbimo įmonėms; sieros rūgštis (techninė,
akumuliatorių sieros rūgštis ir elektrolitas rūgštiniams akumuliatoriams); aliuminio fluoridas,
naudojamas aliuminio gamyboje.
Inovatyvi gamybos technologija ir itin geros
kokybės žaliavos sudaro galimybę parduoti
produkciją visame pasaulyje.
Juodkiškio g. 50, LT-57502 Kėdainiai
Tel.: (8 347) 66 483
Faks.: (8 347) 66 166
El. paštas: info@lifosa.com
www.lifosa.com
UAB „Litfas“
Farmacinių produktų rinkodara, tiekimas, gamyba.
Vytauto g.6, LT-55175 Jonava
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 066 4
Faks.: (8 37) 33 08 99
El. paštas: litfas@litfas.lt
www.litfas.lt, www.vaistas.lt
„Lytagros“ įmonių grupė
Viena iš stambiausių lietuviško kapitalo įmonių, jau 66 metus tiekianti žemės ūkio mašinas,
metalus ir jų gaminius, statybines medžiagas,
padangas, įrankius, elektros ir buitines prekes.
Lietuvoje turi 23 antrines įmones, filialus ir
prekybos centrus, valdo „Bernatonių“ žemės
ūkio bendrovę (Raudondvaris, Kauno r.).
Ateities pl. 50, LT-52106 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 54 01
Faks.: (8 37) 40 54 93
El. paštas: lytagra@lytagra.lt
www.lytagra.lt
AB „Lituanica“
Gamina vyrišką ir moterišką odinę avalynę.
Jovarų g. 2A, LT-47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 46 55 65
Faks.: (8 37) 42 26 38
El. paštas: info@lituanica.info
www.lituanica.info.
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRFI20160219001 Suomijos bendrovė gamina įvairaus dizaino audinius ir tekstilės gaminius.
Tekstilės marginimui ieško subrangovo, dirbančio skaitmeninės spaudos, šilkografijos srityse.
BRDE20141230003 Vokietijos kompanija gamina aukštos kokybės baldus. Plečia asortimentą ir
ieško kuro (durpių ir medžio briketų) gamintojų.
BRSE20160225001 Pietų Švedijoje įsikūrusi įmonė sukūrė sulankstomą nugaros atramą. Ieško subrangovo, kuris galėtų pagaminti tekstilės detales iš 600D poliesterio ir nailono.
BRUK20160205002 JK kompanija gamina nišinius produktus automobilių ir statybų sektoriams.
Ieško partnerių Europoje, kurie galėtų tiekti mažmeninės prekybos produktus, tinkamus autoturizmo, statybų sektoriams. Siūlo platintojo paslaugas.
BRBE20160120001 Lyderiaujanti Belgijos kompanija gamina ir platina mėsos produktus ir paruoštus pusgaminius su mėsa. Ieško mėsos, vaisių, daržovių, pieno, makaronų, padažų ir pakavimo produktų gamintojų bendradarbiavimui.
BRUK20160224001 Didžiosios Britanijos bendrovė-tiekėja ieško atsparių vandeniui ir vėjui, kvėpuojančių, greitai džiūstančių darbo drabužių (daugiausia saugos tarnybų darbuotojams) gamintojų.
BRHR20150206001 Kroatijos įmonė, veikianti metalurgijos sektoriuje, gamina metalo gaminius:
turėklus, arkas, lakštus, vamzdžius, profilius, cilindrus, spynas ir t.t. Siūlo
platinimo paslaugas užsienio įmonėms.
BRPL20141215001 Lenkijos elektrotechnikos didmenininkas, kurio produktų asortimente yra
modulinė įranga, kirtikliai, dažnio keitikliai, kontaktoriai, laiko relės, valdi-

Tour d’Europe – verslo kontaktų
renginys maisto produktų ir
gėrimų gamintojams
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmuose veikiantis Enterprise Europe
Network kartu su kolegomis ir pagrindiniais organizatoriais iš Švedijos, Danijos
ir Suomijos rengia tarptautinį verslo kontaktų renginį maisto ir gėrimų sektoriams
Tour d‘Europe. Šios Enterprise Europe
Network iniciatyvos tikslas yra paskatinti
aktyvesnį bendradarbiavimą tarp maisto
produktų ir gėrimų gamintojų bei platintojų. Praėjusiais metais Tour d‘Europe
buvo pradėtas kaip bandomasis projektas
Edinburge (Škotija). Renginio metu visos
Europos gamintojai susirinko Edinburge
ir susitiko su Škotijos produktų platintojais. Renginys buvo itin sėkmingas ir
todėl dar kartą pakartotas metų pabaigoje
Beniliukso šalių platintojams Roterdame.
Tour d‘Europe bus organizuojamas
skirtinguose Europos regionuose, o šį kartą – Stokholme. Individualūs susitikimai
vyks tarp Švedijos, Suomijos ir Danijos
platintojų bei tiekėjų iš visos Europos.
Kaip tai veikia?
Registruokitės ir įkelkite savo profilį.
Pažymėkite, su kuriais platintojais
norėtumėte susitikti. Gamintojai negali siųsti pakvietimų į susitikimus
platintojams, todėl itin svarbu detaliai
užpildyti savo profilį, įkelti produkto
nuotraukas.
Gavę pakvietimą į susitikimą iš pla-

tintojų, patvirtinkite arba atmeskite
susitikimo prašymą.
Likus dviems savaitėms iki renginio
gausite individualų susitikimų grafiką.
Kodėl verta dalyvauti?
Turite galimybę susitikti su potencialiais verslo partneriais – Enterprise
Europe Network atliks visą organizacinį darbą.
Turite galimybę pasirinkti potencialius
partnerius susitikimams nekeldami
kojos iš biuro. Pasirinkimas priklauso nuo realaus prisistatymo, tad galite
įvertinti, ar susitikimas bus naudingas.
Mes siūlome pagalbą ruošiantis dalyvauti ir renkantis susitikimus, renginio metu einant į susitikimus ir po
renginio palaikant ryšius.
Renginys yra nemokamas, todėl
Jums tereikės apsimokėti kelionės
ir apgyvendinimo išlaidas.
Svarbios datos:
Registracija vyksta vasario 1 d. – gegužės 6 d.
Susitikimus galite rinktis kovo 7 d. –
gegužės 6 d.
Susitikimų grafikas bus parengtas gegužės 12 d.
Renginys vyks gegužės 26 d.
(„Clarion Hotel Arlanda Airport“,
Tornvägen 2, Stockholm, Sweden)
Dėl papildomos informacijos galite

kliai, transformatoriai, viršįtampiniai ribotuvai ir t.t., ieško elektrotechnikos
gamintojų, tiekėjų, siūlo platintojo paslaugas.
BRSI20160215001 Slovėnijos bendrovė užsiima apsauginių darbo ir priešgaisrinių drabužių prekyba. Domisi inovatyviais „protingais“ darbo rūbais, su integruotomis sistemomis, kad būtų galima stebėti svarbius žmogaus parametrus: temperatūrą,
slėgį, širdies ritmą ir t.t. Siūlo platintojo paslaugas Slovėnijoje, Austrijoje,
Vokietijoje.
BRFR20160201001 Prancūzijos MVĮ kuria ir platina pagal individualų užsakymą pagamintus gaminius viešbučių ir turizmo pramonei. Įmonė ieško partnerio, kuris gamintų
vienkartines šlepetes vaikams su spausdintais arba siuvinėtais reklaminiais
logotipais.
BRUK20150107001 JK įmonė specializuojasi biotechnologijų ir belaidžių technologijų srityse.
Šių sektorių įmonėms siūlo bendradarbiavimą, komercinio atstovavimo paslaugą Jungtinėje Karalystėje.
BRFR20160219001 Prancūzijos bendrovė gamina aukštos kokybės medžio baldus vaikams. Ieško
partnerio, galinčio gaminti geros kokybės kelių dydžių kartono dėžes ir apsauginę profiliuotą putų polistirolo pakuotę.
BRGR20140904001 Graikijos bendrovė gamina ir prekiauja virtuvės, miegamojo, vaikų kambario baldais. Ieško bendradarbiavimo partnerių, siūlo franšizės ar komercinės
atstovavimo sutarties pasirašymą vaikų baldų gamintojams.
BRNL20150706001 Olandijos įmonė veikia kaip platintojas ir siūlo prekybos tarpininko paslaugas vegetariškų ir veganiškų maisto produktų (acto, marinatų, padažų, prieskonių, arbatos, kavos, kakavos ir produktų be glitimo, laktozės, konservantų,
spalvų ir skonių stipriklių) gamintojams.
BRUK20160217001 Škotijoje įsikūrusi medienos sektoriaus įmonė ieško ąžuolo grindų gamintojų.
Detalesnė informacija apie Enterprise Europe Network tinklą ir verslo pasiūlymus teikiama:
agne.kudirkiene@chamber.lt, tel.: (8 37) 20 34 83

kreiptis į Edmundą Cyliką tel. (+37037)
201 491 arba el. paštu cylikas@chamber.lt
Registracija į renginį: www.b2match.
eu/tour-d-europe-stockholm2016
Kiti 2016 m. tarptautiniai renginiai:
Verslo kontaktų renginys DRUPA vyks
2016 m. birželio 1–2 d. Düsseldorf mieste.
DRUPA – tai didžiausia pasaulyje spaus-

tuvių įrenginių ir paslaugų, pakuotės, medžiagų, naujausių šios srities technologijų
paroda pasaulyje, vykstanti kas treji metai.
Verslo kontaktų renginys K-2016
vyks 2016 m. spalio 20–21 d. Düsseldorf
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, elektronikos gaminius automobilių ir kitoms pramonės 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.

Įmonės kviečiamos pretenduoti
į 4 mln. eurų paramą
Ūkio ministerija kviečia labai mažų,
mažų ar vidutinių įmonių atstovus teikti paraiškas gauti paramą projektams,
kuriuos įgyvendinant diegiami nauji ir
inovatyvūs produktai, paslaugos ar sprendimai. Iš viso pagal šį kvietimą Europos
Komisija per dvejus metus COSME programoje dalyvaujančioms valstybėms paskirstys 4 mln. eurų.
Šia parama Europos Komisija siekia
didinti MVĮ kūrybinius ir inovacinius pajėgumus ir skatinti jų visapusišką konkurencingumą. Tikimasi, kad parama padės
šalinant kliūtis, kurios trukdo naujoms
technologijoms ir inovatyviems sprendimams patekti į rinką, sumažins atotrūkį
tarp mokslinių tyrimų, prototipų kūrimo
ir produktų komercinimo. Į paramą gali
pretenduoti MVĮ arba konsorciumas, sudarytas iš universitetų, mokslinių tyrimų
centrų, vadovaujamas MVĮ. Planuojama
finansuoti 4–5 projektus, vienam projektui
skirti nuo 800 tūkst. eurų iki 1 mln. eurų.
Europos Sąjungos teikiama parama
bus finansuojama iki 50 proc. visų tinka-

mų finansuoti projekto išlaidų. Paraišką
elektroniniu būdu galima teikti iki 2016 m.
balandžio 14 d. 18 val. Kvietimą teikti paraiškas ir visą susijusią informaciją galima
rasti Europos Komisijos tinklalapyje.
Parama teikiama pagal 2014–2020
m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų
ir vidutinių įmonių programos (COSME)
Europos Komisijos kvietimą „Dizainu
grindžiamos vartojimo prekės“. COSME
programoje dalyvauja 28 Europos Sąjungos valstybės, taip pat Turkija, Islandija,
Juodkalnija, Makedonija, Serbija, Albanija, Moldova, Armėnija.
Iš COSME programos finansuojama
Europos įmonių tinklui (Enterprise Europe Network) Lietuvoje atstovaujančių
organizacijų, teikiančių nemokamas viešąsias paslaugas verslui, veikla. Taip pat
Lietuva dalyvauja COSME programoje
„Erasmus jauniesiems verslininkams“,
kuri padeda jauniesiems Europos verslininkams įgyti įgūdžių, stažuojantis pas
sėkmingai dirbančius verslininkus.
RŽ inf.
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