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Rūmų klubai: profesiniai
interesai, kompetencija, tikslai
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikia 10 klubų. Tai viena
seniausių ir populiariausių verslo bendruomenės veiklos formų. Septyni iš jų
susibūrę pagal profesinius interesus:
Personalo vadovų, Kauno finansininkų,
Verslo vadovų, Marketingo vadovų, Eksportuotojų, Sūduvos buhalterių klubas,
Verslo moterų tinklas. Klubas „Verslas
Kaunui“ vienija verslininkus, kurie inicijuoja ir remia miesto bendruomenei
svarbius, pridėtinę vertę Kaunui kuriančius projektus. Du klubai – Rūmų
bendruomenės ir Marijampolės „Intelektas“ – yra atviri visiems. Bet kuris
bendruomenės narys visuomet gali dalyvauti skelbiamuose šių klubų susitikimuose, išvykose į regionų įmones ir kt.

Kaip klubams sekasi? Kokius svarbiausius nuveiktus darbus galėtų išskirti,
apžvelgdami klubo raidą nuo įkūrimo
iki šiandien? Kaip keitėsi šios populiarios bendruomenės formos ir jų veikla?
Kuo ir kaip klubo nariai galėtų prisidėti
tobulinant rūmų veiklą (atstovaujant bendriesiems verslo interesams, analizuojant
verslo teisinę aplinką, buriant bendruomenę, organizuojant renginius platesnei
bendruomenei ir pan.)? Kadangi klubai
yra rūmų dalis, vienijanti aktyvius tam ti-

kros profesijos atstovus, kokias užduotis
brėžia artimiausiam laikotarpiui, šiems
metams?
Šiandien Jūsų dėmesiui pateikiame
klubų vadovų atsakymus ir mintis.

Vaida Butkuvienė, Kauno finansininkų klubo vadovė, rūmų viceprezidentė:
Kauno finansininkų klubas įsteigtas
2009 m. Klubo veikloje dalyvauja apie 50
įmonių vyr. finansininkų, finansų vadovų
ar asmenų, turinčių teisę priimti finansinius sprendimus.
Klubo tikslas – burti vienminčius ir
aktyvius Kauno finansų specialistus bei
plėtoti visapusiškai naudingą profesinį
dialogą, ugdyti kritinį–analitinį požiūrį į
verslo įmonių finansų valdymą, finansų
rinkų struktūrą ir veikimo principus, dalintis gerąja patirtimi, generuoti idėjas, kaip
tobulinti įmonės finansų valdymą, kelti
klubo narių kompetenciją įvairiose srityse.
Veiklos kryptys – verslo, finansų ir

apskaitos mokslo bei valdžios institucijų
bendradarbiavimas, įtaka formuojant mokestinę politiką, profesinis tobulėjimas,
naujausių pažangių finansų ir ekonomikos
valdymo metodų (instrumentų) pažinimas
ir taikymas, vaikų ir jaunimo finansinis
švietimas.
Klubas sudaro galimybę neformalioje
aplinkoje užmegzti profesinius ir asmeninius ryšius su savo srities profesionalais,
taip pat dalyvauti diskusijose su įvairių
sričių ekspertais ir valstybinių institucijų
atstovais. Klubas nuolat rengia susitikimus su Lietuvos banko, Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos
atstovais, bankų analitikais, aukštųjų mokyklų dėstytojais. 2013 m. gegužę klubo iniciatyva rūmuose lankėsi Europos
Komisijos komisaras mokesčių, muitų
sąjungos, audito ir kovos su sukčiavimu
klausimams Algirdas Šemeta.
Keliant narių profesinę kompetenciją, organizuojami seminarai, diskusijos
su žymiais Lietuvos lektoriais ir ekspertais finansininkams aktualiomis temomis.
Diskusijose aptariamos pasaulio, Europos
ir Lietuvos ekonomikos apžvalgos, nagrinėjami rengiami Lietuvos įstatymų projektai ir kiti teisės aktai bei formuluojami
pasiūlymai, analizuojama ES direktyvų
įtaka apskaitai ir verslui.
Plėtojant glaudų mokslo ir verslo
bendradarbiavimą, Kauno aukštosioms
mokykloms, rengiančioms finansų specialistus, padedama organizuoti studentų
profesinės veiklos praktikas, praktinius
seminarus, rengti bendras mokslines –
praktines konferencijos bei atlikti mokslo taikomuosius tyrimus. Klubo atstovai
dalyvauja aukštųjų mokyklų studijų programų rengimo procese, baigiamųjų dar-

Įdarbinti užsienietį – iššūkis Lietuvos įmonėms
Daiva Vyšniauskienė,
Agnė Kudirkienė
Lietuvos darbo biržos duomenimis,
2016 m. I ketvirtį užsieniečiams išduotų
leidimų ir sprendimų skaičius išaugo daugiau nei 1,9 karto palyginti su 2015 m. I
ketvirčiu. Išduoti 339 leidimai ir priimti
sprendimai dėl darbo Kauno regiono įmonėse: 200 leidimų dirbti, 139 sprendimai
dėl užsieniečių darbo atitikties Lietuvos
Respublikos darbo rinkos poreikiams. 62
proc. visų leidimų ir sprendimų išduota /
priimta užsieniečiams, ketinantiems dirbti
Kauno miesto įmonėse. Per 3 proc. leidimų išduota komandiruotiems į Lietuvos
Respubliką užsieniečiams dirbti statybos
įmonėse. Daugiausia leidimų dirbti užsieniečiams, kaip ir praėjusių metų tuo pačiu
laikotarpiu, buvo išduota paslaugų sektoriuje veikiančioms įmonėms.
Dirbti Kauno regiono įmonėse leista
Pasiūlymai partijų
programoms | 2 psl.

per 20 profesijų atstovams. Daugiausia –
90 proc. – tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonių vairuotojams. Kitos
populiarios profesijos – tai plataus profilio statybininkai, ortopedinės avalynės
gamintojai, restorano virėjai, aviacijos
technikai. Daugiausia įdarbinama ukrainiečių – 65 proc., baltarusių – 17 proc. Dėl
vykdomos daugiabučių namų ir viešųjų
pastatų renovacijos numatomas statybininkų poreikio augimas, reikės tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių
vairuotojų, pramonės sektoriuje dirbančių
kvalifikuotų specialistų.
Problemos, su kuriomis susiduria
įmonės
Verslininkai net neabejoja, kad įdarbinamų piliečių iš trečiųjų šalių būtų kur
kas daugiau, jei teisinis reglamentavimas
būtų paprastesnis, aiškesnis ir procedūros
truktų trumpiau.
Rūmų tarybos
informacija | 3 psl.

Pagrindinės kliūtys:
Per ilgas ir itin biurokratiškas procesas
tvarkant dokumentus (mažiausiai 1,5
mėnesio, kartais net iki pusės metų,
vidutiniškai 2-3 mėn.). Trumpesnė
procedūra taikoma tik aukštos kvali-

bų vertinimo komisijose, skaito paskaitas
studentams.
Labai svarbi klubo veiklos kryptis –
plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.
2013 m. rudenį klubas surengė profesinę
kelionę į Strasbūrą ir Liuksemburgą. Jos
metu vyko susitikimai su Europos Parlamento, Europos investicijų banko, Europos audito rūmų pareigūnais. Kelionės
metu KFK nariai susipažino su šių institucijų veikla, sukaupė įsimintiną profesinių
žinių bagažą. 2015 m. lapkritį KFK nariai
apsilankė Londono Sityje, kur susipažino
su didžiausiais pasaulio finansiniais centrais, susitiko su Londono Sičio lietuvių
klubu. Profesinės kelionės metu vyko susitikimai su lietuviais, dirbančiais HSBC
banke, verslo konsultacijų ir audito bendrovėje „Deloitte“ (DTTL), investavimo
kompanijoje „Towers Watson“, investiciniame banke „Morgan Stanley“, teisinių
paslaugų kompanijoje „K&L Gates LLP“,
nekilnojamojo turto vystymo bendrovėje
„Inspired Asset Managemnent“, banke
„Bank of Ireland UK“. Diskutuota apie
įmonių finansus ir vertinimus, bankininkystę ir investicinius fondus, ES reguliavimo teisę, nekilnojamojo turto finansus,
investicinę ir mažmeninę bankininkystę,
kaip taikyti inovatyvius finansinius instrumentus, priimti kompleksinius finansinius
sprendimus ir kt.
Viena iš veiklos naujovių – skleisti
finansines žinias, propaguojant visuomenės, ypač jaunimo, finansinio raštingumo
idėjas. Todėl klubo nariai dalyvauja jaunimo finansinio švietimo renginiuose, bendradarbiauja tiek su universitetais, tiek su
kitų lygių mokymo įstaigomis.
Nukelta į 4 psl.

fikacijos (turintiems aukštojo mokslo
diplomą) specialistams, tačiau realiai
ir aukštos kvalifikacijos specialistai
yra įdarbinami per 2-4 mėn.
Susistemintos informacijos trūkumas.
Darbdavys turi kreiptis į keletą organizacijų, nuotoliniu būdu negali sutvarkyti visų dokumentų, netaikomas
„vieno langelio“ principas.
Nukelta į 8 psl.

Renginyje dalyvavo beveik 60 įmonių atstovų

Žinios iš narių | 6-7 psl.

Enterprise Europe Network
paslaugos verslui | 11 psl.
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Susitikimas su TS-LKD partijos
pirmininku G. Landsbergiu ir
Seimo rinkimuose dalyvaujančiais
kandidatais
Gegužės 16 d. Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmuose viešėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius
Landsbergis ir Seimo rinkimuose partijos keliami kandidatai Edita Gudišauskienė, Andrius Kupčinskas, Rimantas
Jonas Dagys, Donatas Jankauskas, Tadas Langaitis, prof. Juozas Pundzius,
Kazys Starkevičius.

Beveik dvi valandas trukusio susitikimo metu buvo pristatytas TS-LKD partijos
parengtas „Investicijų pritraukimo ir išteklių sutelkimo ekonominiam proveržiui
2016-2020 m. planas“, kuriuo siekiama
„atrakinti potencialą“. Tikimasi, kad suda-

rius tinkamas ir realias prielaidas verslui,
bus sukurta per 147 tūkstančiai naujų dar-

1. Dėl žemės reformos užbaigimo
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai ne kartą konstatavo, kad žemės grąžinimo buvusiems savininkams procesas
nepagrįstai užsitęsė, vyksta konfliktai tarp
valstybinės žemės nuomininkų ir buvusių
žemės savininkų, verslas tapo nebaigtos
reformos įkaitu.
2012 m. patvirtinta LR Vyriausybės
programa numatė užbaigti nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą.
Tačiau įsipareigojimas liko neįvykdytas.
Siūlome: įsipareigoti užbaigti žemės
reformą iki 2018 m. pabaigos.
2. Dėl valstybės ir savivaldybių įmonių valdymo efektyvumo ir skaidrumo
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai ir Kauno m. Verslo taryba nuosekliai kėlė valstybės ir savivaldybių įmonių
valdymo efektyvumo ir skaidrumo klausimus, teikė pasiūlymus dėl nepriklausomų
valdybų formavimo. Pakeistas Valstybės ir
savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnis
tik iš dalies išsprendė problemą, savivaldybėms palikus teisę pačioms spręsti dėl valdybų formavimo ir nepriklausomų narių
įtraukimo į savivaldybių įmonių valdybas.
Siūlome: išplėsti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio taikymo normą įpareigojant savivaldybes į
savivaldybių įmonių valdybas įtraukti nepriklausomų narių; taikyti normą visoms
valstybės įmonėms, nepriklausomai nuo
jos dydžio.
3. Dėl savivaldybių suinteresuotumo skatinti verslą ir investicijas
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai konstatuoja, kad regioninei politikai
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Atviros, dalykiškos ir konstruktyvios
diskusijos metu verslo atstovai kėlė aktualias
problemas, kaip paskatinti investicijas, susigrąžinti emigrantus, mažinti ekonomikos šešėlį ir korupciją, siekti mokesčių stabilumo,
sutvarkyti visų lygių švietimo sistemą ir kt.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai partijų rinkiminėms programoms
yra parengę 11 konkrečių pasiūlymų, kurie gali būti įtraukti į politikų veiksmų planus. Šie pasiūlymai perduoti ir TS-LKD
partijos atstovams.
RŽ inf.

sipirktų, reikia ir toliau plėsti europinės
vėžės tinklą Lietuvoje ir didinti jos išnaudojimo galimybes.
Siūlome: „Rail Baltica“ plėtros planuose numatyti nuvesti atšakas iki svarbių
pramoninių rajonų Marijampolėje ir Kaune, įtraukti AB „Lietuvos geležinkeliai“
priklausančių privažiuojamų kelių iki pramonės įmonių teritorijų rekonstrukciją.
7. Dėl Lietuvos konkurencingumo
stiprinimo
Pagal Pasaulio ekonomikos forumo
konkurencingumo indeksą Lietuvos rodikliai gerėja, bet kai kuriais aspektais,
ypač Baltijos šalių kontekste, daug kur
atsiliekame.
Siūlome: didinti darbo santykių
lankstumą (Seime nepriėmus, iš naujo
svarstyti Vyriausybės teiktą Darbo kodekso projektą); mažinti biurokratinę ir
mokesčių naštą verslui; didinti įmonių
kreditavimo prieinamumą.
8. Dėl mokesčių sistemos tobulinimo
Mokesčiai yra svarbūs valstybei ne tik
kaip biudžeto pajamų šaltinis, bet ir kaip
ekonomikos skatinimo priemonė. Didžiuliai darbo jėgos apmokestinimo kaštai yra
sunki našta verslui, ypač smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Dirbant sąžiningai ir
mokant mokesčius pradėti verslą ir išsilaikyti labai sunku. Todėl dalis verslo linkę
dirbti šešėlyje. Mokesčių sistema turi skatinti verslą didinti investicijas ir eksportą,
kurti naujas darbo vietas, skatinti vidaus
vartojimą, dirbti skaidriai.
Siūlome: Pelno mokesčio įstatyme
įtvirtinti 0 proc. tarifą reinvestuojamam
pelnui; mažinti darbo jėgos mokesčius,
tuo būdu skatinant vidaus vartojimą; per
dvejus metus, iki 2019 m., sumažinti standartinį PVM tarifą nuo 21 iki 18 proc.
(prieškrizinio lygio); pakeisti Pridėtinės
vertės mokesčio įstatymą taip, kad PVM
būtų mokamas ne nuo išrašytų sąskaitų, o
nuo gautų pajamų.
9. Dėl darbo rinkos problemų
Darbuotojų trūkumas ir jų kvalifikacijos neatitikimas darbo rinkos poreikiams
tampa verslo ir ekonomikos plėtros kliūtimi. Prie to prisideda ir didžiulis emigracijos
mastas. Darbo biržos dirba neefektyviai.
Siūlome: baigti švietimo reformą;
sukurti kryptingo, kokybiško profesinio
orientavimo ir karjeros planavimo sistemą; skatinti visų lygių profesinio rengimo įstaigas rengti darbo rinkos poreikius

atitinkančius specialistus; valstybei vykdyti nuoseklią darbo rinkos ir poreikių
stebėseną; efektyvinti darbo biržų veiklą
didinant užimtumą; supaprastinti trečiųjų
šalių piliečių įdarbinimo galimybes.
10. Dėl Seimo narių ir valstybės tarnautojų skaičiaus mažinimo
1992 m. priimta Lietuvos Respublikos
Konstitucija numato, kad Seimą sudaro
141 Seimo narys. Tuo metu mūsų šalyje
buvo 3 mln. 703 tūkst. 300 žmonių. Vienam parlamentarui teko atstovauti vidutiniškai 26 281 gyventojui. 2015 m. spalį,
Statistikos departamento skaičiavimais,
Lietuvoje gyveno 2 mln. 895 tūkst. 993
gyventojai. Parlamentarų skaičiui nesikeičiant, dabar kiekvienas jų atstovauja vidutiniškai 20 539 žmonėms. Atstovaujamųjų
skaičius sumažėjo 5747, arba 22 proc. Be
to, mažėjant gyventojų skaičiui, atitinkamai turi mažėti valstybės tarnautojų.
Siūlome: inicijuoti reikalingas Konstitucijos pataisas, siekiant penktadaliu, iki
101, sumažinti Seimo narių skaičių; proporcingai mažėjančiam gyventojų skaičiui mažinti valstybės tarnautojų skaičių.
11. Dėl profesinio rengimo
Profesinio mokymo įstatyme (1997
m.) įtvirtintas socialinės partnerystės principas, nustatytos pareigos ir atsakomybės
planuojant, organizuojant, vykdant ir įvertinant profesinio rengimo priemones ir
programas. Bendrai pripažinta, jog kokybės laidavimas remiasi skirtingų profesinio
rengimo interesų įvertinimu ir derinimu.
Švietimo ir mokslo ministerija deklaruoja, jog siekia užtikrinto kokybiško ir
nešališko asmens įgytų kompetencijų vertinimo, todėl vertinimo procesas atskirtas
nuo mokymo. Tačiau pagal ŠMM nustatytą
tvarką kompetencijas gali vertinti socialinis
partneris arba kitas juridinis asmuo. Tokiu
būdu atsirado galimybė profesinio mokymo
tiekėjui tapti akredituota kompetencijas vertinančia institucija (išskyrus savo mokinių).
Siūlome: keisti Švietimo ir mokslo
ministerijos parengtus aprašus ir tvarkas,
kad mokymo įstaigos nebūtų kompetencijas vertinančiomis institucijomis, o mokymo procesas būtų atskirtas nuo vertinimo
plačiąja prasme ir išliktų nepriklausomas
asmens kompetencijų vertinimas.

Diskusijos dalyviai

Pasiūlymai partijų programoms
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atstovaudami bendriesiems
verslo interesams, suvokdami savo kaip
atsakingo valdžios socialinio-ekonominio partnerio vaidmenį, analizuodami
Lietuvos konkurencingumui svarbias
verslo aplinkos problemas, dalyvaudami
teisėkūros procesuose, politinėms partijoms siūlo 10 programinių nuostatų.
Verslo bendruomenė tikisi, kad
2016 m. Seimo rinkimuose dalyvaujančios partijos atsižvelgs į pateiktus Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
pasiūlymus ir įtrauks juos į rengiamas
partijų rinkimines programas.

bo vietų, vidutinis mėnėsio (bruto) darbo
užmokestis pasieks 1250 eurų, vidutinė
senatvės pensija – 400 eurų, lietuviškas
eksportas išaugs 90 proc., į Lietuvos ekonomiką papildomai bus investuota 6,88
mlrd. eurų, į šalį sugrįš per 80 tūkstančių
darbingo amžiaus žmonių ir kt. Tarp numatytų krypčių ir konkrečių darbų nėra
„sidabrinės kulkos“, vienintelės stebuklingos priemonės iš esmės pakelti gyvenimo
lygį Lietuvoje, tai tarpusavyje glaudžiai
susijusių sprendimų paketas. G. Landsbergis pabrėžė, kad planas nėra baigtinis.

skiriama nemažai dėmesio, tačiau savivaldybės neturi įrankių ir nesuinteresuotos
skatinti kurti naujų darbo vietų, pritraukti
investicijų. Jų pajamos nepriklauso nuo to,
kiek įsteigta darbo vietų, kiek gyventojų
jose dirba, o priklauso nuo to, kiek asmenų
deklaruoja gyvenamąją vietą.
Siūlome: keisti Gyventojų pajamų
mokesčio, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymus, kad savivaldybės būtų
suinteresuotos skatinti investicijas ir darbo vietų kūrimą.
4. Dėl smulkaus ir vidutinio verslo
inkubavimo sistemos
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ne kartą siūlė sukurti vieningą
smulkaus ir vidutinio verslo steigimo ir
inkubavimo sistemą, sutelkus po įvairias
institucijas ir šaltinius išblaškytas verslo
paramos priemones ir lėšas.
Siūlome: sukurti vieningą smulkaus ir
vidutinio verslo inkubavimo sistemą, taip
pat efektyvią verslo finansavimo sistemą
(SVV finansavimo, portfelines garantijas,
palūkanų subsidijavimą pradedančiam
verslui ir kt.), skatinti alternatyvų SVV finansavimą Lietuvoje (sutelktinio finansavimo, UAB akcijų viešo platinimo, neviešo
UAB vertybinių popierių siūlymo ir kt.).
5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčių
Pastaruoju metu įmonėms išėmus
naujas nekilnojamojo turto (NT) vertės
pažymas, kuriose NT vertės apskaičiuotos remiantis turto atkūrimo kaštų metodu, paaiškėjo, kad žymiai išaugo inžinerinių statinių mokestinė vertė. Kai kurioms
įmonėms inžinerinių statinių vertė išaugo
iki 10-20 kartų.
Siūlome: peržiūrėti Nekilnojamojo
turto mokesčio įstatymą, Nekilnojamojo
turto vertinimo taisykles ir kitus teisės aktus, kurie turi įtakos žymiai padidėjusiems
nekilnojamojo turto mokesčiams.
6. Dėl „Rail Baltica“ plėtros ir įveiklinimo
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai įsitikinę, kad siekiant efektyvaus
„Rail Baltica“ įveiklinimo, europinės
geležinkelio vėžės infrastruktūros plėtros
planus reikia suderinti su visomis suinteresuotomis pusėmis (krovinių siuntėjais,
gavėjais ir vežėjais). Kad investicijos at-

Parengė Audronė Jankuvienė,
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė
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„IKEA“ Kazlų Rūdoje: 700 darbo
vietų ir jautri socialinė atsakomybė
Audronė Jankuvienė

„Svarbiausias mūsų išteklis yra,
buvo ir bus žmogus. Sauga darbe, modernios ir humaniškos darbo vietos yra
esminė mūsų vertybė“, – priimdamas
beveik 60 Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų bendruomenės narių
pabrėžė UAB „IKEA Industry Lietuva“
gamybos vadovas Karolis Jonaitis.

Kazlų Rūdoje žinomas švedų koncernas, kurio apyvarta siekia 30 milijardų eurų, įkūrė beveik 700 darbo vietų.
27 hektarų plote veikia dvi – plokščių ir
baldų gamyklos. Jų ištakos siekia 1909
m., kai šioje vietoje tarp miškų veikė
lentpjūvė, o 1994 m. buvo įkurta UAB
„Girių bizonas“. 2008 m. šią bendrovę
įsigijo „IKEA“. 2013 m. „Swedspan Girių Bizonas“ (medžio plokštės gamykla)
ir „Swedwood Kazlų Rūda“ (baldų gamykla) apsijungė į vieną juridinį vienetą.
Plokščių gamyklos metiniai pajėgumai – 550 000 kubinių metrų, per metus
sunaudojama 750 000 kubinių metrų (arba
28 000 vilkikų) medienos, dirba 186 darbuotojai. Lietuvoje gaminamos dviejų rūšių lengvintos plokštės. Baldų gamykloje
įdarbinta 500 žmonių, per metus pagaminama 1,5 mln. 31 skirtingo pavadinimo
baldų, kurie tiekiami viso pasaulio rinkoms.
„IKEA“ vizija – kurti gražesnį kasdienį gyvenimą daugeliui žmonių, t.y. ga-

minti daugiau ir mažesnėmis sąnaudomis.
Tai susiję ir su žaliava. Medžio plokštės
gamyboje naudojama prasčiausia – malkų ar jau panaudota ir perdirbta mediena.
Diegiamos naujos technologijos, kurios
leidžia taupyti žaliavas bei energetinius
išteklius. Iki 2020 m. visą būtiną energiją planuojama gauti iš atsinaujinančių
šaltinių. Siekiama, kad atliekos taptų ištekliais. Stengiamasi optimaliai išpjauti
baldų detales, o likučius vėl panaudoti
plokštės gamybai.
Pagrindiniai įmonės prioritetai –
darbuotojai, atsakingas gamtos išteklių
naudojimas ir efektyvi veikla. Įmonės
darbuotojas laikomas visateisiu jos valdytoju. Skatinama atvira bendravimo atmosfera, todėl kiekvienas darbuotojas gali
laisvai patekti pas bet kurio lygio įmonės
vadovą, užduoti jam rūpimus klausimus,
pasiūlyti sprendimus ar... kartu ir nemokamai papietauti įmonės valgykloje.
Ypatingas dėmesys skiriamas darbų
saugai – šioje srityje kompromisų nėra.
„Aš visada laikausi saugos taisyklių.“ „Aš
atsakingas už savo ir kolegos saugą“ – tokių žinučių galima išvysti kiekviename
darbo bare ar administracijos patalpose.
Rūmų bendruomenės klubo susitikime rūmų prezidentas Benjaminas
Žemaitis pasveikino būrį naujų narių.
Tai nekilnojamojo turto agentūra UAB
„Anapolis”, UAB „Avakompas“ – kurianti, diegianti ir aptarnaujanti buhalteri-

Naujieji nariai su rūmų prezidentu Benjaminu Žemaičiu

Pažintis su įmone

„IKEA Industry Lietuva“ gamybos vadovas Karolis Jonaitis

nės apskaitos ir verslo valdymo, sandėlio
valdymo sistemas 1c platformos pagrindu. UAB „Ekologiniai projektai“ rengia
vandentvarkos ir aplinkosaugos tvarkymo
projektus, projektuoja ir stato buitinių,
paviršinių ir pramoninių nuotekų valymo
įrenginius, užsiima ir daugiabučių namų
renovacija. Narystę rūmuose po glaudaus
bendradarbiavimo įteisino ir Kauno lais-

vosios ekonomines zonos valdymo UAB.
Rūmų nariais tapo UAB „Litarbo“, gaminanti ir prekiaujanti kietmedžio ( ąžuolo,
uosio, guobos) medienos ruošiniais grindų bei baldų gamybai, apskaitos, audito,
finansų valdymo paslaugas, teisines konsultacijas teikianti UAB „Nofus“ ir UAB
„Trys kepėjai“, rinkai tiekianti konditerijos gaminius, saldumynus.

Rūmų tarybos posėdyje –
apie reikšmingus projektus
Gegužės 3 d. „Technopolyje“ įvyko
rūmų tarybos posėdis, jame apsvarstyti
8 klausimai.

REZERVUOKITE

DATĄ!

Jūsų lauks:

jaukus laikas nuostabioje aplinkoje!
įdomi programa!
smagi kompanija!
puiki nuotaika!

Šventėje kviečiame dalyvauti su kolektyvais, šeimomis ar augintiniais.
Daugiau informacijos artimiausiu metu.
Šventės vieta: kaimo turizmo sodyba „Kaimas Kryžkelėje“
(Jonavos r., http://kaimaskryzkeleje.lt/)

Generalinis rėmėjas:

Partneris:

Rūmų taryba priėmė sprendimą dėl
ekonomikos ir verslo temas nagrinėjančių
žurnalistų šių metų konkurso nugalėtojo.
Gegužės 7 d. Kaune tradicinio Spaudos
baliaus metu teikiama premija jau trečioji,
kuria siekiama paskatinti žiniasklaidos atstovus daugiau domėtis ir atspindėti ekonomikos bei verslo temas, nuodugniai ir profesionaliai analizuoti ūkio raidos ir verslo
aplinkos problemas bei aktualijas. Šiemet
konkursui savo darbus pateikė 5 Kauno ir
Marijampolės regionų žurnalistai. Jų darbus vertino iš 10 narių sudaryta komisija,
kurios daugumą sudarė mokslo ir mokymo
įstaigų atstovai bei meno kūrėjai.
Rūmų taryba patvirtino Jonavos filialo tarybos darbo reglamentą, personalinę
sudėtį ir tarybos pirmininką. Juo išrinktas
UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius, Kauno PPA rūmų tarybos narys Alfonsas Meškauskas. Jonavos filialo tarybos nariais taip pat išrinkti AB „Achema“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas, UAB
„Jonavos paslaugos“ direktorius Edmundas
Mulokas, UAB „Gudžionys“ direktoriaus
pavaduotojas Gintautas Brukas, UAB „Binčis“ vyr. finansininkė Jolita Peleckienė, E.
Mickevičiaus IĮ „Technoera“ savininkas
Elmantas Mickevičius ir UAB „Subtilija“
akcininkė Karolina Bielskė.
Rūmų tarybai buvo išsamiai pristatytas verslo istorijos įamžinimo erdvės
projektas. Kaip žinia, projekto tikslas –

sukurti Lietuvos verslo istorijos įamžinimo erdvę ir joje įprasminti verslą kaip
valstybės stiprybės pagrindą, sukuriantį
sąlygas vystytis kitoms sritims – mokslui,
menui, kultūrai, sportui. Verslo skveras
ir Lietuvos verslo alėja kuriami istorinėje vietoje – Kauno Ąžuolyno vakarinėje
teritorijoje, Parodų kalne, kur tarpukario
metais vyko Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodos. Projektas ypatingai prasmingas artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, kurį minėsime 2018 m.
Taryba priėmė sprendimus dėl bendruomenės atstovų apdovanojimų bronzos „Darbo žvaigžde“ ir „Darbo žvaigždės“ medaliu.
Generalinis direktorius Vytautas Šileikis tarybai pristatė rengiamą Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo keitimo projektą. Tarybos nariai po
diskusijų suformulavo pasiūlymus dėl šio
teisės akto tobulinimo ir papildymo.
Į naujus narius priimti trys nauji nariai:
UAB „Hegelman transporte“, užsiimanti pervežimais tarptautiniais maršrutais,
UAB „Vendiplas“, gaminanti plastikinius
gaminius iš bešvinio plastiko, ir Ligita Artmonienė, pardavimo agentė.
Rūmų tarybos nariai susipažino su
balandžio mėnesio kronika, gegužę numatomais renginiais, išklausė informaciją
apie verslo bendruomenės susitikimus su
partijų atstovais – kandidatais Seimo rinkimuose, rūmų vasaros šventės birželio
18 d. organizavimą.
RŽ inf.
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Rūmų klubai: profesiniai interesai, kompetencija, tikslai
Atkelta iš 1 psl.

Šiemet mūsų klubo kryptis orientuojama į profesionalumą. Planuojame
suformuoti ekspertų grupę, kurios nariai
rotaciniu principu teiktų konsultacijas rūmams ir rūmų nariams. Tokiu būdu klubas
kurtų papildomą ir konkrečią naudą bendruomenei. Būtinai plėtosime tarptautinę
veiklą, kuri reikšminga keliant narių kompetenciją, ir bendradarbiavimą su mokslo
įstaigomis. Rudenį planuojame surengti
bendrą konferenciją. Taip pat ketiname sustiprinti KFK narių veiklą atstovaujant bendriesiems verslo interesams tiek nacionalinėse darbo grupėse, tiek nagrinėjant įstatymų projektus, teikiant pasiūlymus, aktyviai
dalyvaujant teisėkūros procesuose.

Saulė Motiejūnienė, Kauno Verslo
moterų tinklo pirmininkė:
Verslo moterų tinklas buvo įkurtas
2008 m. Jo pagrindinis tikslas – padėti
moterims sėkmingai pradėti verslą, skatinti moterų verslo plėtros iniciatyvas bei
aktyviau įsitraukti į sprendimų priėmimo
procesus. Tinklas buvo įkurtas Astos Šileikienės iniciatyva ir dabar veikia penkiuose miestuose: Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Šiuo
metu Verslo moterų tinklui priklauso apie
200 moterų visoje Lietuvoje.
Veiklos pradžioje moterys aktyviai
dalyvavo projektinėje veikloje, buvo buriama verslo moterų bendruomenė. Kauno
grupė prieš dvejus metus lankėsi Graikijoje. Kartu su Lenkijos ambasados darbuotojais buvo surengtos išvykos į Lenkiją,
kur vyko susitikimai su Lenkijos kolegėmis. Šiemet Panevėžio miesto moterų iniciatyva surengta verslo misija į Norvegiją.
Dabartinė Vilniaus regiono vadovė Laura
Kovaliovaitė paskirta Rumunijos garbės
konsule. Jos iniciatyva buvo įkurta tinklo
grupė Klaipėdoje. Verslo moterys lankėsi
Rumunijoje, Gruzijoje.
Yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ūkio ministerija. Dvejus metus iš eilės Vilniuje vyko moterų verslininkių konferencijos. Kiekvieną mėnesį visų miestų
moterų grupės rengia susitikimus, įvairias
paskaitas, lankosi kolegių įmonėse, dalijasi
verslo kontaktais. Du kartus per metus yra
organizuojami bendri visų miestų renginiai.
Tinklo kūrimosi pradžioje nebuvo labai aiškios tinklo struktūros. Šiuo metu,
be išrinktų vadovų, visuose miestuose yra
sukurtos tarybos, kurios organizuoja ir
koordinuoja tinklo veiklą. Neseniai buvo
atnaujintas Verslo moterų tinklo tarybos
reglamentas, kuriami tinklo veiklos nuostatai ir strategija.
Manau, kad verslo moterys gali aktyviai dalyvauti įvairuose projektuose tiek
kuriant aktyvesnę rūmų bendruomenę,
tiek analizuojant verslo teisinę aplinką.
Šiuo metu rūmų taryboje yra tik viena
Verslo moterų tinklo narė, o jų ten tikrai
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galėtų būti daugiau. Dalis mūsų narių yra
prisidėję prie miesto kalėdinės eglutės
puošimo, iniciatyvos „Žydim“ puošiant
gėlėmis visą Savanorių prospektą Kaune.
Vienas iš artimiausių darbų yra mūsų
socialinis projektas ,,Vyresnio amžiaus
moters pozicionavimas darbo rinkoje”.
Vyresnio amžiaus moterys – vienos pažeidžiamiausių darbo rinkoje. Jų užimtumas
išlieka mažas ir palyginti daug jų palieka
darbo rinką per anksti. Dėl to būtina aktyviau ieškoti būdų efektyviau panaudoti
vyresnio amžiaus moters talentus, žinias,
patirtį, gabumus ir kompetencijas, peržiūrėti socialines garantijas, taip užtikrinant
geresnę jų gyvenimo kokybę.
Gegužės 3 d. VMT regionų vadovės
tinklo veiklą pristatė LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei. Verslo atstovės
išsakė lūkesčius dėl Darbo kodekso pakeitimų, didesnių socialinių garantijų socialiai
jautrioms visuomenės amžiaus grupėms.
Tam, kad klubai stiprėtų, jų veikla turi
būti įdomi ir reikalinga visiems nariams ir
visi nariai, ne tik išrinkta taryba, turi prisidėti prie klubo veiklos. Reikia ne laukti, kol kas nors ką nors už tave padarys,
o pačiam daryti. Mes nebrėžiam didelių
uždavinių, mums svarbu, kad suburta
verslo moterų bendruomenė būtų reikalinga mums pačioms, pas mus ateitų tos
moterys, kurios turi kuo dalintis, kurioms
reikia bendraminčių, kad turėtų visada kur
rasti pagalbos ir patarimų verslo pradžios
ir plėtros klausimais. O kartais tiesiog paprastai moteriškai pasikalbėti prie puodelio kavos ar grožio salone.

Vilma Launikonienė, Marketingo
vadovų klubo vadovė:
Marketingo vadovų klubas yra dar jaunas palyginti su kitais – skaičiuojame antrus gyvavimo metus. Klubo nariais tapo
IT, maisto pramonės, farmacijos, gamybos, eksporto ir kitiems sektoriams atstovaujančių įmonių marketingo specialistai.
Nuo pat pradžios pagrindinis klubo
tikslas yra ne tik aukštesnio lygio marketingo vadovų bendravimas, naujų kontaktų
užmezgimas, bet ir profesinis tobulėjimas.
Džiaugiuosi, kad kiekvieno susitikimo
metu susitinkame su profesionaliais lektoriais, išklausome klubo nariams aktualių
temų pranešimus, diskutuojame, dalijamės
informacija ir patirtimi.
Su rūmų prezidiumu jau esame diskutavę, kad Marketingo vadovų klubas
prisidės prie rūmų marketingo strategijos
kūrimo. Bus teikiami ekspertiniai pastebėjimai, vertinimai bei pasiūlymai marketingo strategijos tobulinimui.
Klubo valdyboje esame užsibrėžę
tikslą užmegzti kontaktus su panašaus
profilio klubais užsienyje. Planuojame šį
tikslą įgyvendinti ateinančiais, t.y. trečiaisiais klubo gyvavimo metais.
Be abejo, klubo stiprybė yra žmonės,
tad tikiuosi, kad Marketingo vadovų klu-

bas sudomins dar daugiau marketingo specialistų, kurie su savo patirtimi ir žiniomis
prisijungs prie mūsų augančio būrio.

Donatas Stočkūnas, Eksportuotojų
klubo vadovas:
Eksportuotojų klubas buvo įkurtas
prieš ketverius metus. Tai vienas iš jauniausių Kauno PPA rūmuose veikiančių
klubų. Tikslai, dėl kurių jis įkurtas, buvo
įmonių konkurencingumo didinimas, klubo narių kompetencijos kėlimas bei verslo
bendruomenės etikos ir kultūros stiprinimas. Jie aktualūs išliko iki šių dienų.
Per šį laikotarpį klubas organizavo
nemažai seminarų, kuriuos vedė ir įžvalgomis dalijosi savo sričių profesionalai.
Smagu pastebėti, jog daugumai klubui
priklausančių įmonių pavyko didinti savo
apyvartas ir išplėsti pardavimų geografines ribas. Atsižvelgdami į tai, šiek tiek
keičiame klubiečių susirinkimų struktūrą,
daugiau laiko paliekant narių diskusijoms,
aptariant susirinkimų ir seminarų temas.
Eksportuotojų klubui priklauso su
skirtingais produktais dirbantys bei skirtingą profesinę ir gyvenimišką patirtį turintys
įmonių atstovai. Jų atstovaujamų įmonių
gaminamų gaminių ar teikiamų paslaugų
spektras yra labai platus – pradedant metalo gaminiais ir baigiant aukštąja mada,
ar pradedant vertimais ir baigiant elektronikos gaminių surinkimo paslaugomis. Šią
įvairialypę patirtį esame pasirengę panaudoti dalyvaudami tiek profesiniuose, tiek
socialiniuose rūmų organizuojamuose projektuose. Kita vertus, rūmų nariai visada
yra laukiami ir svetingai priimami Eksportuotojų klubo rengiamuose seminaruose.
Klubas yra stiprus tiek, kiek stiprūs yra
jo nariai. Tiek kompetencijų, tiek socialine
prasme. Trumpo laikotarpio, arba kasdieninės klubo užduotys yra operatyvus reagavimas į klubo narių išreikštus pageidavimus, atrenkant ir organizuojant seminarus.
Ilgesniuoju laikotarpiu esame užsibrėžę
didinti klubo narių skaičių. Vykstančioms
diskusijoms tai suteiktų dar didesnės nuomonių bei skirtingų patirčių įvairovės, klubo nariams rastųsi daugiau naujų kontaktų,
o tuo pačiu ir naujų galimybių.

Aušra Kerzienė, Kauno personalo
vadovų klubo vadovė:
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose 2008 m. savo veiklą pradė-

jo Kauno personalo vadovų klubas. Klubo
iniciatorės – Neringa Sabeckienė (UAB
„Personalo sprendimai“) ir Sigita Butkienė (UAB „Serfas“). Nuo pat įkūrimo iki
šių dienų klubo veikloje aktyviai dalyvauja 6 personalo vadovės (Sigita Butkienė
(UAB „Serfas“), Neringa Sabeckienė
(UAB „Personalo sprendimai“), Rūta Jocytė (šiuo metu UAB „Topo grupė), Vilma
Šimaitienė (dabar VšĮ „Koučingo klubas“,
Jurgita Macijauskienė (šiuo metu UAB
„Kelprojektas“) ir Audronė Kličienė.
Šiuo metu klubas vienija 38 personalo
vadovus ir specialistus iš Kauno ir Marijampolės regionuose veikiančių įmonių.
Džiugu, kad prie klubo veiklos aktyviai
prisideda valdybos narės Irma Kaminskienė (UAB „GKF“), Laima Okuličienė
(UAB „No Magic Europe“) ir Rūta Jocytė
(UAB „Topo grupė“).
Klubo tikslas – suburti aktyvius personalo srities specialistus, norinčius tobulėti savo profesinėje veikloje, plėtoti tarp
narių dialogą, skatinti dalijimąsi gerąja
praktika bei aptarti naujoves ir aktualijas.
Personalo srityje dirbančiam darbuotojui jau nebepakanka mokėti administruoti su personalo veikla susijusius
dokumentus ir procesus. Šiandien reikia
mokėti efektyviai ir tausojant valdyti
žmones, t. y. prognozuoti, diagnozuoti,
rekomenduoti ir organizuoti veiksmus
kuriant organizacijos vertę. Sėkmingų organizacijų vadovai savo komandoje nori
turėti personalo vadovą, kuris būtų strateginis partneris.
Nuo 2008 m. Personalo vadovų klube
vyko daug susitikimų, diskusijų, praktinių užsiėmimų įvairiomis temomis. Bendraminčių draugijoje buvo diskutuojama
apie kiekvienai įmonei svarbias personalo
vadybos, darbo teisės temas, patyrę lektoriai dalijosi savo žiniomis, mintimis ir
patirtimi apie organizacinio klimato formavimą, darbuotojų įsitraukimo svarbą,
motyvavimo ir atlygio, darbuotojų mokymo, talentų identifikavimo ir vystymo,
adaptavimo sistemų kūrimą.
Turėjome galimybę susipažinti ir padiskutuoti su gydytoju psichoterapeutu
Olegu Lapinu, fenitipologu Marku Lučinu, žurnalistu bei asmeninio efektyvumo
ir komunikacijos konsultantu Ryčiu Juozapavičiumi, ISM vadybos ir ekonomikos
universiteto docentu ir tyrimų direktoriumi dr. Modestu Gelbūda, personalo eksperte Edita Znutiene, KTU Ekonomikos
ir verslo fakulteto prof. dr. Asta Savanevičiene ir prof. dr. Violeta Šilingiene, verslo
vadybos konsultantu – treneriu Aurimu
Vietrinu, „OVC Consulting“ konsultante
Almanta Jakštaite-Vinkuviene ir daugeliu
kitų lektorių.
Klubas aktyviai bendradarbiauja su
mokslo institucijomis, o ypač su Kauno
technologijos universitetu – skaito paskaitas, padeda organizuoti studentų profesinės veiklos praktikas, dalyvauja studentų baigiamųjų darbų gynimuose. Nariai
palaiko nuolatinį dialogą su Darbo birža
aptariant užimtumo rėmimo įgyvendinimo priemonių taikymą, atstovauja įmonių
interesams apskritojo stalo diskusijose
Kauno PPA rūmuose dėl specialistų ir
profesinio parengimo.
Klubo narės nuolat dalijasi patirtimi,
pačios veda vienos kitoms mokymus teNukelta į 5 psl.
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momis, jei turi daugiau patirties ir žinių
nei kitos kolegės. Jos teikia ekspertines
konsultacijas rūmų nariams, pasiūlymus
ir pastabas su darbo santykiais susijusių
įstatymų keitimo klausimais. Personalo
vadovų klubo valdybos narės atstovauja
klubui ir pristatinėjo veiklas Kauno PPA
rūmų atvirų durų dienose.
Klubas puoselėja tradicijas – nuo pat
klubo veiklos pradžios gruodžio mėnesio
susitikimus skirdavo šventiniam susitikimui, nuo 2013 m. neformalius susitikimus
perkėlė į birželį.
Klubas vienija puikius savo srities
ekspertus, galinčius atstovauti rūmų bendruomenei įvairiose institucijose bei teikti
pasiūlymus darbo santykių bei socialinio
dialogo gerinimo klausimus svarstančiose
darbo grupėse.
Per aštuonerius gyvavimo metus
klubas įrodė, kad yra naudingas ir stambių užsienio kapitalo įmonių, ir smulkių
lietuviškų įmonių personalo vadovams.
Jo narių skaičius nuolat auga, noriai užsiėmimuose dalyvauja ir nepriklausantys
klubui personalo specialistai.
Ir ateityje klubas vienys personalo
specialistų bendruomenę, geranoriškai
pasirengusią padėti rūmų nariams spręsti
aktualius personalo valdymo klausimus.

Danutė Liukinevičienė, Sūduvos buhalterių klubo vadovė:
Sūduvos buhalterių klubas veikia
nuo 2011 m. Klubo veikloje dalyvauja 42
įmonių finansininkai, buhalteriai ar kiti atsakingi darbuotojai, vienaip ar kitaip susiję su įmonės finansine veikla. Klubo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą, skatinti
aktyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, telkti narius asmeniniam profesiniam
tobulėjimui.
Bendradarbiavimas leidžia apsikeisti
aktualiausia informacija, dalintis patirtimi, o tai padeda efektyviai vykdyti pavestas funkcijas. Susitikimų metu aptariamos
iškilusios problemos, ieškoma galimybių
jas spręsti, dalijamasi gerąja praktika.
Susitikti stengiamės kas ketvirtį, organizuodami įvairius renginius, seminarus,
siekdami stiprinti narių kompetenciją bei
savišvietą, taip pat kūrybines išvykas.
Viena iš įdomiausių – susitikimas su Alytaus buhalterių asociacija.
Per šiuos metus klubas augo, stiprėjo. Kiekvienais metais per Marijampolėje vykstančią rūmų šventę, skirtą verslo
dienai paminėti, įteikiami apdovanojimai
už aktyvų bendradarbiavimą. Galima paminėti UAB „Marijampolės švara“ (R.
Senkaitienė), UAB „Įmonių reorganizavimas“ (A. Smagurauskienė), UAB „Elektrifikacijos darbai“ (S. Rakauskienė, A.
Sagatauskienė), UAB „Sumeda“ (V. Rubinienė), VĮ „Mūsų amatai“ (G. Neniškienė), UAB „Travėja“ (A. Čebatavičienė),
nors šį sąrašą galėčiau tęsti ir tęsti.
Bendradarbiavimas itin svarbus kuriant bendrą erdvę ir duoda aiškios papil-

domos naudos, prisideda prie socialinės
sanglaudos, padeda spręsti problemas.
Nuolatos ieškome naujų idėjų, kad mūsų
susitikimai su įdomiais žmonėmis duotų
abipusės naudos, skatintų tobulėti, leistų
pabėgti nuo kasdienybės, pagerintų bendravimo įgūdžius, gautume žinių apie tai,
kas yra praktiška ir orientuota į gyvenimą,
išmoktume labiau jausti kitą žmogų ir t.
t. Žmogus gali kur kas sparčiau tobulėti,
tapti savo srities profesionalu ir visa tai
daryti su malonumu bei polėkiu, jeigu
pasirinko mėgstamą veiklos sritį. Iš tiesų
norėčiau pasidžiaugti klubo narėmis, padėkoti už skirtą laiką, nes tik bendraudami
galime stiprinti bendruomenę, teikti pasiūlymus, ieškoti naujų galimybių.
Kaip sako Robert Coller, kiekvieną
mintį, kiekvieną faktą, atėjusį jums į galvą, paverskite pelnu. Priverskite jį dirbti
jūsų naudai. Dalykus matykite ne tokius,
kokie jie yra, bet tokius, kokie jie galėtų
būti. Ne tik svajokite, bet ir imkitės kurti!

Genadijus Laškovas, klubo „Verslas
Kaunui“ vadovas:
Apžvelgdamas klubo raidą, išskirčiau
tris pagrindinius dalykus. Pirma – susiformavo supratimas, kas reikalinga klubui,
kaip klubas turi veikti, atsirado savitarpio supratimas ir demokratinė sprendimų
priėmimo tvarka. „Verslas Kaunui“ nėra
tradicinis labdaros skirstytojas, jis inicijuoja bei remia projektus, ugdančius bendruomeniškumą, gražinančius ir gyvinančius miestą bei kuriančius pridėtinę vertę
Kauno bendruomenei. Antra – įsitvirtino
Savanorių prospekto puošimo gėlėmis
akcija „Žydim“, ji tapo klubo vizitine kortele. Trejus metus gegužės mėnesį klubo
nariai miestui dovanojo apie 2000 pelargonijų. Savivaldybei pakeitus miesto apželdinimo koncepciją (bus orientuojamasi
į daugiamečius augalus), akcija šiemet
nebebus tęsiama. Trečia – subrandinta ir
pradėta įgyvendinti Lietuvos verslo istorijos įamžinimo erdvės idėja. Manau,
kad klubo nariai gali prisidėti prie bendruomenės sutelkimo kuriant Kauno kaip
pažangaus miesto, išsaugojusio gilias tradicijas, įvaizdį,
Šią erdvę sudarys „Lietuvos verslo alėja“ ir „Verslo skveras“, ją papuoš
skulptūros „Pingų kalnas“ su inkrustuotomis istorinėmis lietuviškomis monetomis
ir „Plaktukas“. Projektas ypač prasmingas
artėjant Lietuvos valstybės 100-mečiui.
Kartu tai iššūkis verslo bendruomenei
parodyti savo solidarumą ir santalką. Jau
atlikta nemažai darbų: įvyko kūrybinis
konkursas, sutvarkyti būtini formalumai
erdvei kurti, bet dar daugiau pastangų reikės artimiausioje ateityje.
Red. past. Nuo gegužės vidurio klubui
pradėjo vadovauti naujas pirmininkas –
UAB „Liuks“ generalinis direktorius,
rūmų viceprezidentas Zigmantas Dargevičius, vienas iš šio projekto iniciatorių ir
aktyviausių organizatorių.

Verslo taryboje –
apie mokesčių
tarifus
Audronė Jankuvienė

Kauno miesto savivaldybės taryba
artimiausiame posėdyje planuoja patvirtinti 2017 m. nekilnojamojo turto ir
žemės mokesčių tarifus Kaune. Sprendimo projektuose numatoma, kad tarifai mieste nesikeis.

Nustatomas pagrindinis NT mokesčio
tarifas – 1 proc. turto mokestinės vertės.
Lengvatinį 0,7 proc. tarifą planuojama
nustatyti Naujamiestyje ir Senamiestyje
esančiam turtui – knygynams, suvenyrų
ir antikvarinių daiktų parduotuvėms, viešojo maitinimo įstaigoms, komercinėms
meno galerijoms. Lengvatinis NT mokesčio tarifas bus taikomas ir viešbučiams,
nepriklausomai nuo jų vietos, taip pat
smulkiojo verslo subjektams – verslininkams ir labai mažoms įmonėms, atitinkantiems LR smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros įstatymo reikalavimus.
Apleistam, neprižiūrimam, nenaudojamam nekilnojamam turtui bus taikomas
maksimalus 3 proc. mokesčio tarifas.
Kaip Verslo tarybos nariams aiškino
savivaldybės Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Algimantas Laucius, pagal
masinio vertinimo verčių palyginimus
2011 ir 2016 m. mokestinė vertė sumažėjo vidutiniškai 24 proc. Verslo atstovai at-

kreipė dėmesį, kad Registrų centrui skaičiuojant vertes kitu – atkuriamosios vertės
kaštų metodu, vertės vidutiniškai išaugo
5-6 proc., o kai kurioms įmonėms – net
iki 20 kartų.
Žemės mokesčio tarifai Kaune nesikeis ir priklausys nuo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo.
Gyvenamųjų teritorijų mokestinė vertė
vidutiniškai didėja 21 proc., komercinės
paskirties – 15 proc., pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų – 17 proc.
2017 m. naujai įsteigų arba buveinę
į Kauno miesto teritoriją perkėlusių juridinių asmenų komercinės paskirties ir
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms siūloma nustatyti 0,01 proc. tarifą.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis
teiravosi, ar Savivaldybė neketina NT mokesčio tarifo lengvatomis skatinti miesto
pramonę? Atsakyta neigiamai.
Į klausimą, kaip pasikeitė nenaudojamų, apleistų ir neprižiūrimų statinių sąrašas mieste nuo 2015 m. rudens, kai seniūnijos buvo įpareigotos inventorizuoti
apleistus pastatus, miesto meras Visvaldas
Matijošaitis informavo, kad tokių objektų buvo suskaičiuota 217 (pernai rudenį
buvo apie 70). Jau vien patekimas į sąrašą
paskatino kai kuriuos savininkus tvarkytis ir apie 50 objektų iš „juodojo“ sąrašo
buvo išbraukta.
Verslo taryboje miesto politkams ir
pramonininkams buvo pristatytas Kauno
PPA rūmų projektas įamžinti verslo istoriją Parodų kalne, sukuriant „Lietuvos verslo alėją“ ir „Verslo skverą“. Projektas itin
reikšmingas artėjant Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui.

Rūmų premija
įteikta Jurgitai
Pridotkaitei
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Lietuvos žurnalistų
sąjungos Kauno apskrities skyriumi
šiemet paskelbė jau trečią konkursą
ekonomikos ir verslo temas nagrinėjantiems žurnalistams.

Konkursui savo darbus pateikė penki
žurnalistai tiek iš Kauno, tiek iš regiono.
Tai Dainoras Lukas iš „Savaitraščio
Kaunui“, Ramutė Šimukauskaitė iš Prienų
ir Birštono laikraščio „Gyvenimas“, Jurgita Pridotkaitė iš LRT laidos „7 Kauno
dienos“, Giedrimė Didžiapetrienė iš Šakių laikraščio „Valsčius“ ir Indrė Sesartė
iš „Verslo žinių“, praėjusių metų konkurso laureatė. Indrė Sesartė prisipažino vėl
dalyvaujanti konkurse iš solidarumo, dėl
konkurencijos, vadovaudamasi olimpiniu
principu – svarbu dalyvauti, o ne laimėti.
Žurnalistai pristatė savo profesionalius, reikšmingus darbus, kuriuose atspindimos ekonomikos ir verslo naujienos,
analizuojamos aktualijos ir problemos.
Džiugu, kad konkurse nuolat aktyviai
dalyvauja ne vien miesto, bet ir rajonų
žiniasklaidos dabuotojai, sudarantys rimtą konkurenciją kolegoms iš didmiesčių.
Darbus vertinusi komisija, sudaryta iš
10 narių (daugiau kaip pusė iš jų – švietimo, mokslo ir mokymo įstaigų atstovai

Laureatę sveikina rūmų vadovai

ir meno kūrėjai) pripažino, kad pasverti
kiekvieno kūrybiškumą ir profesionalumą
nebuvo paprasta.
Suvedus rezultatus, paaiškėjo, kad
komisijos narių nuomonė buvo gana aiški
ir vieninga: septyni komisijos nariai aukščiausius – 5 balus – skyrė LRT laidos „7
Kauno dienos“ redaktorei ir žurnalistei
Jurgitai Pridotkaitei ir ji pripažinta konkurso nugalėtoja.
Kiti kolegos – tiek Ramutė Šimukauskaitė, tiek Dainoras Lukas, Giedrimė Didžiapetrienė ir Indrė Sesartė pagal surinktus balus tiesiog vijosi vienas kitą.
Šiemetinė premija Jurgitai Pridotkaitei įteikta gegužės 7 d. tradiciniame Kauno Spaudos baliuje.
Praėjusiais metais konkurso premija
buvo skirta Indrei Sesartei, „Verslo žinių“
korespondentei Kaune, užpernai – INIT
TV žinių tarnybos vyriausiajai redaktorei
Vilmai Garlinskienei ir Jonavos „Naujienų“ redaktoriaus pavaduotojai Irenai Nagulevičienei.
RŽ inf.
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Sėkmės keliai
Gegužės mėnesį grupė rūmų narių
mini gražias savo kelio sukaktis. Penki iš
jų jau skaičiuoja trečią dešimtmetį.

UAB „GTV“ buvo įkurta 1991 m.
gegužės 21 d. Įmonės įkūrėjas ir vienintelis akcininkas- savininkas – prof. habil.
dr. Juozas Gecevičius. Bendrovės šūkis –
nuo idėjos iki realizacijos. Veiklos kryptis – naujų technologijų ir priemonių joms
įgyvendinti kūrimas bei gamybinių procesų robotizacija ir automatizacija, pilnai ją
įgyvendinant pas užsakovą.
Technologinis darbų gyvybingumas
pasiekiamas dėl originalių ir efektyvių
sprendimų. 95 proc. darbų yra patentiškai
švarūs. Komercinis darbų gyvybingumas
pasiekiamas atliktų darbų atsiperkamumu
užsakovui per 1-2 metus. Dirbama Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos įmonėse. Bendrovė sukūrė, pagamino ir įdiegė 52 pavadinimų
gaminius. Įvertinant, kad dalis gaminių
buvo tiražuoti, užsakovams pateikta per
200 įrenginių, linijų bei kompleksų. Paruošta 406 naujų gaminių projektai. Atliktas 151 tiriamasis darbas, 54 skaičiuojamojo modeliavimo darbai.
Įmonė yra ne kartą pelniusi Aplinkos
ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Inžinerinės ekologijos asociacijos, Žinių ekonomikos forumo ir kitų
institucijų prizus ir diplomus už šiuolaikinius gaminius ir jų pakartotinio panaudojimo galimybę.
Firmos „GTV“ vadovas prof. habil.
dr. Juozas Gecevičius yra dviejų valstybinių mokslo premijų (1974 m. ir 1983 m.)
laureatas, nusipelnęs išradėjas (1986 m.).

UAB „Vydraga“ taip pat įsteigta 1991
m. Nuo 1997 m. įmonė prekiauja kalnakasybos pramonės įrenginiais, atlieka šių įrenginių priežiūrą, remontą ir tiekia atsargines
dalis. Per ilgus veiklos metus bendrovė
surado patikimų tiekėjų įvairiose šalyse, su
kuriais bendrauja nuo pat veiklos pradžios.
Įmonė prekiauja naujais ir naudotais
kalnakasybos pramonės įrenginiais – ekskavatoriais, maitintuvais, akmenskaldėmis,

uolienų gręžimo staklėmis; tiekia atsargines dalis kelių tiesimo technikai, uolienų
gręžimo mašinoms, akmenskaldėms, sijotuvams, transporteriams; remontuoja ir prižiūri šiuos įrenginius; prekiauja kita kalnakasybos pramonėje naudojama įranga – sijotuvais, maitintuvais, konvejeriais; metaliniais ir poliuretaniniais sietais; konsultuoja
visais su šia įranga susijusiais klausimais.
Bendrovės klientai – statybų ir kalnakasybos pramonės įmonės Bosnijoje ir
Hercegovinoje, Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Suomijoje.

UAB „Sanveda“ sukanka 20 metų.
1996-aisiais įsikūrė nedidelė įmonė –
Eduardo Ivančiko firma.
Pradinė įmonės veikla buvo poliamidinių pėdkelnių dažymas. Bendrovė viena
iš pirmųjų Kaune pradėjo ne tik dažyti,
bet ir minkštinti poliamidines pėdkelnes.
Iki 1999 m. joje dirbo tik trys darbuotojai.
Ilgainiui įmonės veikla plėtėsi, buvo
atliekamos įvairios apdailos lininiams,
medvilniniams gaminiams. Darbuotojų
skaičius išaugo iki 11 žmonių. Nuomojamose patalpose pradėta dažyti vilnonius ir
medvilninius pledus.
2005 m. įmonė įsigijo nuosavas patalpas Vilijampolėje. Pasikeitė įmonės
juridinis statusas ir Eduardo Ivančiko
firma tapo UAB „Sanveda“. Įmonės veikla pasipildė naujomis technologijomis ir
apdailomis, buvo įsigyti nauji įrenginiai.
Šiuo metu įmonėje dirba 22 darbuotojai, joje ne tik dažomos moteriškos poliamidinės pėdkelnės, bet ir pėdkelnės su lykra, atlikamas vienetinis gaminių dažymas.
Prasiplėtė vilnonių bei medvilninių pledų
asortimentas, dažomų spalvų įvairovė.
Bendrovė siūlo naujas gaminių apdailos technologijas – pavyzdžiui, oliato
apdailą (dažymo technologija, kai dažomo gaminio siūlės ir detalės lieka baltos),
įvairias džinsų enzymavimo, balinimo
technologijas. Sekamos pasaulio mados
tendencijos, naujų idėjų semiamasi važinėjant po parodas.
Praėjus 20 metų kolektyvas džiaugiasi, kad pirmieji darbuotojai vis dar kartu,
yra draugiškas ir brandus, jaučiasi kaip
didelė šeima, mėgstantis ir besididžiuojantis savo darbu.

UAB „Joneda“ įkurta 1996 m. Nuo
pat įsikūrimo bendrovė užsiima nekilno-

jamojo turto tvarkyba. Tai yra tarpininkauja perkant – parduodant nekilnojamąjį
turtą, sutvarko visų rūšių nekilnojamojo
turto dokumentus. Yra viena iš tų retų
šalyje bendrovių, kurios leidžia dėl galutinės kainos derėtis pirkėjui su pačiu pardavėju, t.y. buto savininku arba jo įgaliotu
asmeniu. Bendrovė parduodamo objekto
kainos nereguliuoja. Klientas, t.y. pirkėjas, į kiekvieną pageidaujamą apžiūrėti
objektą palydimas. UAB „Joneda“ klientai aptarnaujami pagal sutartis, kurių
teisinėje valstybėje laikytis privalu. Mandagus ir civilizuotas aptarnavimas – UAB
„Joneda“ pranašumas.
Nuo 1999 m. gegužės UAB „Joneda“
leidžia rajono laikraštį „Jonavos garsas“
(iki 2014 m. rugsėjo – pavadinimu „Joneda“), išeinantį kas dvi savaitės, didžiausiu
Jonavos rajone tiražu – 14 000–15 000
egzempliorių. Be to, absoliučiai visas tiražas pasiekia skaitytojus, kadangi „Jonavos garsas“ miesto ir kaimo gyventojams
išplatinamas nemokamai – daugumai Jonavos miesto ir kaimo gyventojų tai yra
vienintelis skaitomas laikraštis.

Marijampolėje
veikianti
UAB
„Meffert Baltica“ taip pat pažymi 20
metų veiklos sukaktį. Bendrovė prekiauja
gruntavimo medžiagomis, dispersiniais
dažais vidaus darbams, fasadiniais dažais,
klijais, emaliniais dažais, „Düfatex“ medžio dažyvėmis ir medžio apsauga, glaistais, hermetikais, fasadų šiltinimo sistema
„Düfa Therm“.

UAB „Jundula“, veikianti Šakiuose,
prieš 15 metų veiklą pradėjo kaip mažmeninės prekybos biuro prekėmis įmonė.
Šiandien kiekvienas šakietis žino specializuotą kanceliarinių prekių parduotuvę
miesto centre. Daug klientų yra nuolatiniai ir ištikimi įmonei, siūlančiai kokybišką, kiekvieno poreikius atitinkančią
produkciją.
Tačiau įmonė šia veikla neapsiribojo,
prieš aštuonerius metus išsiplėtė – plėtoja
ir apgyvendinimo paslaugų verslą. Laisvalaikio centre „Jundula“ yra įsikūrę ne
tik svečių namai, bet ir dvi pobūvių salės su turkiška pirtimi, sauna ir nedideliu
baseinu, konferencijų ir aerobikos salė.
Tai mėgstama šakiečių įvairių renginių
vieta. Čia vyksta jogos ir kitokie sveikatos stiprinimo užsiėmimai, konferencijos,

pristatymai, įmonių kolektyvų šventiniai
renginiai.

2001 m. įsteigta UAB „Liningas“ yra
viena didžiausių viskozinių ir acetatinių
pamušalinių audinių gamintojų Europoje,
užsirekomendavusi kaip patikima geros
kokybės audinių gamintoja. Per metus
įmonė pagamina apie 10-11 mln. metrų
aukštos kokybės pamušalinių audinių, kurie naudojami siuvant gerai žinomų firmų
rūbus ir galanterijos gaminius („Pierre
Cardin“, „Zara“, „S’Oliver“, „Mont
Blanc“, „Rimowa“ ir kt).
Viskoziniai pamušalai yra ilgai chemiškai apdirbinėjami, jų gaminimo būdai
skirtingi. Šiems audiniams gaminti naudojamos gana sudėtingos technologijos, todėl gaunamas itin geros kokybės produktas. Acetatiniai pamušaliniai audiniai taip
pat puikios kokybės, tik jie yra natūralesni
už poliesterinius audinius, nes pagaminti
iš pusiau natūralios žaliavos – acetilceliuliozės. Dėl sudėtingesnės gamybos technologijos jie šiek tiek brangesni už poliesterinius. Viskozinių pamušalinių audinių
pradinė žaliava yra celiuliozė – beveik
natūralus medienos pluoštas.
Pernai į Kauno gamyklą iš Belgijos atgabenta 20 naujų audimo staklių, į jas bendrovė investavo apie 1 mln. eurų savo lėšų.
Be Europos Sąjungos šalių, produkcija tiekiama užsakovams į Turkiją ir Indiją.
„Liningas“ eksportuoja apie 97 proc. produkcijos.
Buvusi ilgametė įmonės vadovė Margarita Grigaliūnienė 2014 m. apdovanota
rūmų sidabro „Darbo žvaigžde“.

Nuo 2006 m. Marijampolėje veikia
kelionių agentūra „Janikės kelionės“.
Bendrovė klientams siūlo vis naujesnių ir
įdomesnių kelionių, nes bendradarbiauja
su visais kelionių organizatoriais. „Janikės kelionių“ paslaugų spektras labai
platus – poilsinės ir pažintinės kelionės
lėktuvais ir autobusais (Latvija, Lenkija,
Slovakija, Vokietija, Italija, Prancūzija,
Kroatija, Ispanija, Bulgarija, Graikija,
Egiptas, Tunisas, Tenerifė, Kenija ir t.t.),
lėktuvų, autobusų ir keltų bilietai, viešbučių rezervavimas, draudimas, automobilių
stovėjimo aikštelės bilietai, vizos, pajamų
mokesčių grąžinimas ir t.t.
RŽ inf.

„Lono“ salono atidarymas
Audronė Jankuvienė

Gegužės pradžioje Kaune, „Nemuno baldų centre“ atidarytas naujas
komforto meistrų – UAB „Lonas“ firminis salonas.

Lietuviškų čiužinių „Tyla“, „Harmonija“, „Mūza“ gamintojai šiame centre prekiauja jau keletą metų, tačiau nuo šiol jų salonas – dvigubai erdvesnis, jaukesnis ir turintis savitą, jaukumu spinduliuojantį stilių.
„Mes nenorim tik pardavinėti čiužinius, mes norim bendrauti, konsultuoti,
pažinti pirkėjo skonį ir poreikius, kad jam
suteiktume ramybės ir komforto pojūtį.
Todėl sukūrėme miego pardavėjų akademiją, o ant mūsų lovų salone pirkėjai gali
gulinėti“, – visai rimtai sako UAB „Lo-
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nas“ direktorius Domas Jakutis.
UAB „Lonas“ yra šeimos verslas,
lietuviško kapitalo įmonė, veikianti 23
metus. Per tą laiką užaugo keturi sūnūs,
ir bendrovės steigėjas Kazimieras Jakutis
su žmona, kurią per atidarymą tiek vyras,
tiek sūnūs apipylė gėlėmis, perdavė verslo
valdymą keturiems savo sūnums.
„Lono“ komforto meistrai tvirtina,
kad vienas su kitu derantys čiužinys ir
lova yra pagrindinis kokybiško miego garantas. Čiužinys ir lova – du broliai. Todėl
daug metų čiužinius gaminusi įmonė prieš
keletą metų sukūrė lovų kolekciją, nes net
ir geriausio čiužinio savybės gali išblėsti
dėl netinkamos lovos.
Kurti gali ne tik menininkai, o rankų
darbas išsiveržia iš tradicinio supratimo

Jakučių šeima džiaugiasi verslo sėkme

rėmų – į rankų darbą atsigręžia ir „Lonas“,
nes lietuviai vertina kokybę, meistrų rankų darbą ir išskirtinumą. Vietoje masinės
gamybos – individualūs užsakymai. Tokią
darbo kryptį pasirinkę gamintojai kiekvie-

nam klientui ieško išskirtinio pasiūlymo,
suteikdami galimybę susikurti savo lovą.
„Su meile iki paskutinės siūlės“ – tokiais užrašais išmarginti balionai puošė
naująjį „Lono“ saloną.
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„SDG“ įmonių grupės renginiai
darbuotojų saugos ir sveikatos
dienos proga
Jau dešimtąjį kartą „SDG“ įmonių grupė balandžio 28 d. minėjo Pasaulinę
darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, kurios tikslas – kurti saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas. Per tą laiką akcija išsiplėtė į visą renginių ciklą, apimantį
įvairias veiklas bei besitęsiantį visą savaitę.
Trečiuosius metus iš eilės VšĮ „Saugi
pradžia“ kartu su „SDG“ įmonių grupe
ir Prekybos, pramonės ir amatų rūmais
kvietė smagiai praleisti vakarą diskutuojant apie darbuotojų saugą ir sveikatą bei
atsakinėjant į protų mūšių „Būkime saugūs ir sveiki darbe!“ klausimus.
Balandžio 20 ir 21 d. protų mūšiai
vyko Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės ir Alytaus
miestuose. Juose dalyvavo 47 komandos,
subūrusios per 280 dalyvių iš įvairių įmonių, organizacijų ar pavienius iniciatyvius
asmenis. Visiems vakaro dalyviams buvo
įteiktos atminimo dovanos.
Miestų komandos – nugalėtojos balandžio 28 d., Pasaulinę darbuotojų saugos ir
sveikatos dieną, susitiko protų mūšio finale „Nautilus“ laisvalaikio namuose Kaune.

Po įtemptos ir azartiškos kovos nugalėjo
Klaipėdos komanda „Sakuona“ iš UAB
„Sakuona“, antrąją vietą užėmė Šiaulių

Jame dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš 14 profesinių Lietuvos mokyklų:
Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centro, Mažeikių politechnikos
mokyklos Viekšnių skyriaus, Aukštadvario žemės ūkio mokyklos, Marijampolės
PMC Kudirkos Naumiesčio skyriaus,
Šilutės žemės ūkio mokyklos, Joniškėlio
Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos, Karaliaus Mindaugo profesinio
rengimo centro, Klaipėdos paslaugų ir
verslo mokyklos, Panevėžio Margaritos
Rimkevičaitės technologinės mokyklos,
Simno žemės ūkio mokyklos, Švenčionių profesinio rengimo centro, Ukmergės
technologijų ir verslo mokyklos, Alytaus
profesinio rengimo centro ir organizatorių – Kauno buitinių paslaugų ir verslo
mokyklos.
,,Verslo faktorius” pritraukė gausų
svečių būrį: atvyko LR Seimo narė Orinta
Leiputė, jos padėjėja Aurelija Lankelienė, DNB banko atstovas Henrikas Aleksa, Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų Profesinio rengimo skyriaus vadovė
Aušra Giedrienė, UAB „SDG grupė“ personalo vadovė, rūmų Personalo vadovų
klubo valdybos pirmininkė Aušra Kerzienė, ,,SDG“ darbų saugos specialistė
Vera Tamošiūnienė, UAB ,,Ambertonas“
direktorius Vytautas Ilinčius, UAB ,,Latava“ atstovė Taiga Vanagienė, ,,Capital
Lietuva“ Kauno skyriaus atstovė Albina
Melinskienė, UAB ,,Artdeko” direktorius
Ignas Šriupša, IĮ ,,Oketa“ savininkė Rima
Nutautienė, UAB ,,Sport 4U“ marketingo
direktorė Vita Rašinskė, verslininkas Jonas Rukšėnas. Verslo įmonių atstovai da-

atsitikimus patyrusių darbuotojų gyvybes.
Juk 2015 m. nelaimingų atsitikimų darbe metu žuvo 41 darbuotojas, 145 buvo
sunkiai sužaloti. Ši statistika nėra tik skaičiai – tai konkrečių žmonių likimai.
Balandžio 27 d. Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykloje vyko pirmasis
nacionalinis jaunojo verslininko profesinio
meistriškumo konkursas „Verslo faktorius“. „SDG“ atstovai kaip vieną iš konkurso užduočių pravedė moksleiviams protų
mūšį apie darbuotojų saugą ir sveikatą.
Moksleiviai azartiškai sprendė užduotis,
linksmai reagavo į vaizdinius klausimus.
Nugalėtojams atiteko „SDG“ įsteigti prizai.

pritaikyti turimas žinias. Nugalėtojams
prireikė greitos orientacijos, strateginio
mąstymo, komandos valdymo gebėjimų,
profesinių žinių.
Kol mokiniai varžėsi įvairiose rungtyse, profesijos mokytojams buvo parengta
edukacinė programa A.Stulginskio universitete. ASU Ekonomikos ir vadybos
fakultetą pristatė prof. dr. Astrida Miceikienė ir studijų administratorė Aistė Ragauskaitė. Mokytojai buvo supažindinti
su ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto
infrastruktūra. Turiningą paskaitą ,,Modernioji didaktika profesijos mokytojo
veikloje” perskaitė prof. dr. Sigitas Daukilas. Dalyviai galėjo padiskutuoti aktualiomis profesinio mokymo temomis. Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos
profesijos mokytoja metodininkė Vilija
Zolubienė skaitė pranešimą ,,Finansinis
raštingumas: dabartis ir perspektyvos“.
Konkurso nugalėtojais tapo: Simno
žemės ūkio mokyklos komanda (I vieta);
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro komanda (II vieta); Aukštadvario žemės ūkio mokyklos komanda (II
vieta); Ukmergės technologijų ir verslo
mokyklos komanda (III vieta); Kauno
buitinių paslaugų ir verslo mokyklos
komanda (III vieta); Alytaus profesinio
rengimo centro komanda (III vieta).Vyk-

dant konkurso užduotis buvo laimėtos 6
,,Verslo komandos lyderis“ nominacijos,
specialią nominaciją ,,Sėkmingas jaunasis
verslininkas“ laimėjo Egidijus Sinkevičius, Alytaus profesinio rengimo centro
mokinys. Konkurso metu dalyviai klausėsi Kauno apskrities J. Naujalio muzikos
gimnazijos mokinių atliekamos muzikos,
žavėjosi akordeonisto Aurelijaus Stunžėno
(L/C ,,Genuja“) skambančiomis melodijomis, išgirdo „Dianos Ba&Pumba“ grupės
atliekamų dainų, išvydo šokių studijos
,,Vanila“ solo latino šokėjų pasirodymus.
,,Ypatingai norėčiau padėkoti rėmėjams ir socialiniams partneriams – A.
Stulginskio universiteto Ekonomikos ir
vadybos fakulteto dekanei prof. dr. Astrida Miceikienei; verslo įmonėms: UAB
,,SDG“, UAB ,,Ambertonas“, UAB ,,Serfas“, UAB ,,Elsis“, UAB ,,Bijola“, kurių pagalba buvo ypatingai svarbi“, – po
renginio sakė konkurso organizatorė Lina
Stunžėnienė, Kauno buitinių paslaugų ir
verslo mokyklos Verslo skyriaus vedėja.
,,Įvykęs renginys – sąsajų tarp profesinio mokslo ir verslo tiltas, palikęs nepamirštamą įspūdį konkurso dalyviams“, –
apibendrino Kauno buitinių paslaugų ir
verslo mokyklos direktorė Sniega Marčiukaitienė.
RŽ inf.

RŽ inf.

Akimirkos iš renginių ciklo

,,Verslo faktorius” – tiltas tarp
profesinio mokslo ir verslo
Kauno buitinių paslaugų ir verslo
mokykloje balandžio pabaigoje vyko
nacionalinis jaunojo verslininko profesinio meistriškumo konkursas ,,Verslo
faktorius”.

komanda „Bang bang“ iš UAB „Automatizavimo sprendimai“, trečiąją – Kauno
komanda „Užskaitom“ iš UAB „Aurika“.
Gausūs rėmėjų prizai pradžiugino ne tik
nugalėtojus, bet ir visus, dalyvavusius baigiamajame Pasaulinės darbuotojų saugos
ir sveikatos dienos renginyje.
Tradiciškai šią dieną „SDG“ įmonių grupės darbuotojai didžiųjų Lietuvos
miestų sankryžose praeiviams ir vairuotojams dalijo darbo pirštines su užrašu
„Saugok save darbe!“. Akcija taip pat
vyko Latvijoje ir Estijoje. Balandžio 26
d. centriniame biure Kaune vyko kraujo
donorystės akcija Kauno klinikose besigydantiems ligoniams. Akcijos metu padovanotas kraujas gali išgelbėti nelaimingus

lyvavo konkurso parengiamuose darbuose, pravedė keletą konkursinių užduočių,
dalyvavo vertinimo procese.
Konkurso metu vyko įvairiapusė veikla. Buvo pristatyti namų darbai – plakatai, kuriuos balsuodami vertino patys konkurso dalyviai. Šioje rungtyje I-ąją vietą
laimėjo Kauno buitinių paslaugų ir verslo
mokyklos mokiniai, antrieji buvo Simno
žemės ūkio mokyklos, tretieji – Alytaus
profesinio rengimo centro mokiniai.
Kiekvienos mokyklos komandoje
dalyvavo po 2 mokinius, besimokančius
pagal smulkiojo verslo organizatoriaus ir
smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesinio mokymo programas. Įvairios konkurso užduotys buvo sudarytos renginio
organizatoriams bendradarbiaujant su
verslo įmonių atstovais, skirtos marketingo, buhalterijos, ekonomikos, darbų saugos žinioms patikrinti. Papildomas dėmesys ir specialios užduotys buvo parengtos
mokinių komunikacijai. Profesinio meistriškumo konkursas atskleidė mokinių gebėjimus bendrauti, perduoti informaciją,

Konkurse dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš 14 šalies profesinių mokyklų
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Įdarbinti užsienietį – iššūkis
Lietuvos įmonėms
Atkelta iš 1 psl.

Darbuotojui keičiant įmonę anuliuojamas leidimas laikinai gyventi (dokumentų tvarkymo procedūrą reikia
kartoti iš naujo).
Užsieniečio darbo patirties įrodymų
reikalavimas (pažyma iš darbdavio
arba darbo knygelė).
Kvalifikacijos pripažinimo, diplomų
legalizavimo klausimai (aukštos kvalifikacijos specialistu laikomas tik tas asmuo, kuris turi aukštojo mokslo diplomą, pvz., lakūnas, baigęs specializuotą
mokyklą, turintis daugiau nei 1000
valandų skraidymo patirties ir įvairių
atestatų nėra laikomas aukštos kvalifikacijos darbuotoju, nes neturi aukštojo
mokslo diplomo; įmonė pasirengusi
mokėti atlyginimą, nustatytą aukštos
kvalifikacijos specialistui, bet sutrumpinti procedūrų negali. Anksčiau išduotų diplomų prieduose nėra nurodyti
pažymiai ar akademinės valandos, dėl
šios priežasties legalizavimas užsitęsia
ilgiau nei numatyta teisės aktuose, vienos įmonės pavyzdžiu net iki 3,5 mėn.).
Reikalavimas deklaruoti gyvenamąją
vietą (butų savininkai nenoriai deklaruoja).
Nėra galimybės įdarbinti nekvalifikuotų darbuotojų.
Kauno PPA rūmai per pastaruosius du
mėnesius atliko dvi rūmų narių apklausas
dėl užsieniečių įdarbinimo, o gegužės 6
d. pakvietė verslininkus ir specialistus iš
Vidaus reikalų ministerijos, Kauno teritorinės darbo diržos, Kauno apskrities VPK
Migracijos skyriaus užsieniečių poskyrio,
advokatų profesinės bendrijos „Magnusson
ir partneriai“, UAB „Personalo sprendimai“, UAB „Hoptransa“ dalintis informacija, patirtimi ir diskutuoti apie problemas,
kurių sprendimui būtina kuo greičiau rasti
tinkamus būdus. Renginyje „Užsieniečių
įdarbinimas – tvarka, naujovės ir praktiniai patarimai“ dalyvavo beveik 60 įmonių
atstovų iš Kauno apskrities, daugiausia iš
transporto, statybos ir gamybos (tekstilės,
aviacijos, maisto pramonės) sektorių.
Specialistų komentarai
Kauno teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėjo pavaduotoja
Danguolė Galinienė renginyje pristatė užsieniečių įdarbinimo tvarką ir tendencijas.
Lektorė informavo, kad leidimas dirbti
užsieniečiui išduodamas tik tada, kai darbo rinkoje nėra Lietuvos piliečių, galinčių
dirbti šį darbą. Taip pat yra galimybė įdarbinti tik kvalifikuotus specialistus. Leidimo dirbti išdavimo terminas yra 2–4 savaitės, tačiau specialistė mano, jog šį terminą
būtų galima sutrumpinti iki 7 d., taip pat
praplėsti profesijų, kurių trūksta Lietuvoje,
sąrašą, tai palengvintų įdarbinimą.
Kokias migracines procedūras reikia
atlikti norint įdarbinti piliečius iš trečiųjų šalių, pristatė Tatjana Znamenskienė, Kauno apskrities VPK Migracijos
skyriaus Užsieniečių reikalų poskyrio
viršininkė. Leidimas laikinai gyventi išduodamas ir keičiamas, kai užsienietis
atitinka Šengeno sienų kodekse nustatytas
sąlygas, turi galiojantį sveikatos draudimą bei pateikia išsamią informaciją apie
save, Lietuvoje turi tinkamą gyvenamąją
patalpą, kurios plotas ne mažesnis nei 7
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kv. m. asmeniui (ploto reikalavimas netaikomas, kai darbas susijęs su nuolatiniais
važinėjimais tarptautiniais maršrutais) ir
turi pakankamai lėšų / gauna pajamų pragyventi (pakankamas pragyvenimo lėšų
dydis – viena minimali mėnesinė alga, tačiau užsieniečio darbo užmokestis negali
būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį
darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos
gyventojo). Svarbu tai, kad visi dokumentai turi būti pateikiami dviem kalbomis –
lietuvių ir užsieniečiui suprantama kalba.
Dažnai pamirštama neteistumo / teistumo
pažyma, kuria užsienietis turi pasirūpinti
dar prieš atvykdamas. Leidimas laikinai
gyventi išduodamas per 4 mėnesius nuo
prašymo pateikimo datos, kai užsienietis
ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, priklausomai nuo
jam ketinamo mokėti darbo užmokesčio –
per 2 arba 1 mėnesį. Užsieniečio prašymu
galimas nagrinėjimas skubos tvarka, tada
terminai trumpinami per pusę, bet rinkliava už leidimo išdavimą yra dviguba.
UAB „Personalo sprendimai“ direktorės Neringos Sabeckienės teigimu, rinkoje šiuo metu yra labai paklausūs darbuotojai iš užsienio šalių. Gamybinės įmonės
negali auginti verslo dėl trūkstamos darbo
jėgos – kvalifikuotų darbininkiškų profesijų žmonių. Yra didžiulis siuvėjų, baldų
surinkėjų, statybininkų stygius. Ji pateikė
praktinių patarimų: vadovai turi įvertinti
tai, kad skiriasi užsieniečių mentalitetas,
kultūra, kalba, elgsena, tai turi įtakos integraciniams, vadybiniams procesams
įmonėje ir reikia būti pasirengusiems suvaldyti naujas situacijas. Nereikia tikėtis,
kad užsieniečiai bus pigesnė darbo jėga.
Lenkijoje greičiau vyksta įdarbinimo
procedūros ir siūlomi Lietuvos lygio ar
aukštesni atlyginimai (pvz., šaltkalvių,
mechanikų), todėl planuojant įdarbinti
reikia pasidaryti rinkos tyrimą, įvertinti
galimybes, paskirti žmogų, atsakingą už
užsieniečių integraciją įmonėje.
UAB „Hoptransa“ transporto vadovas Rimgaudas Pauliukaitis sakė, kad
pirmuosius užsieniečius – tolimųjų reisų
vairuotojus įdarbino dar 2006 m. ir tai
padaryti buvo daug lengviau. Šiuo metu
daugybė reikalavimų, keletas institucijų,
ilgi procesai, kurie tikrai atbaido įmones.
Pasigendama ir geranoriškumo, lankstumo iš institucijų: nežiūrima į visumą,
kiek investuota laiko, finansinių išteklių,
kiekvienai institucijai yra svarbi tik savo
dalis. O verslo poreikiai yra paskutinėje
vietoje. Praktiniai patarimai: įvertinti visų
dokumentų išdavimo terminus, riziką, kad
nepažįstate įdarbinamo užsieniečio, o jam
patikite valdyti įmonės turtą, kontroliuoti
tolimųjų reisų vairuotojus galite tik nuotoliniu būdu. Surasti gerą žmogų yra toks
pats darbas, kaip Lietuvoje, tai nėra pigesnė darbo jėga. Investuojama į dokumentų
tvarkymą, kuomet net nežinoma, ar tikrai
darbuotojas atvyks į Lietuvą (reikia turėti
tarpininką, kuris bendrautų su tais žmonėmis užsienio šalyje dokumentų tvarkymo metu). Lenkijoje visi dokumentai dėl
užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo
sutvarkomi per 3 savaites. Sutrumpinus
dokumentų išdavimo terminus Lietuvos
darbdaviai užsieniečiams taptų patrauklesni nei kaimynai, nes atlyginimai šiuo

Diskutuoja Benjaminas Žemaitis, Tautvydas Bielozarevičius, Danguolė Galinienė

metu yra didesni nei Lenkijoje. Žmogiškųjų išteklių plėtrą reikia pradėti planuoti
prieš pusę metų – apie 3 mėnesius gali užtrukti dokumentų tvarkymas, vėliau darbuotojo mokymas ir integravimas. Didėjant užsieniečių darbuotojų skaičiui reikės
taikyti ir valdymo sistemas.
Vidaus reikalų ministerijos Viešojo
saugumo politikos departamento Migracijos reikalų skyriaus patarėja Asta Klapatauskienė pristatė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo projektą. Projekte keičiamos nuostatos dėl
startuolių kūrimosi, verslininkų, įmonių
vadovų, aukštos profesinės kvalifikacijos
darbuotojų, kitų darbuotojų, kurių profesijų trūksta, komandiruojamų darbuotojų,
studentų. Keletas svarbesnių pakeitimų:
Numatoma mažinti darbo užmokesčio dydį, kuris mokamas aukštą kvalifikaciją turinčiam užsieniečiui.
Vyriausybės lygmeniu sudaryti profesijų, kurioms būtina aukšta kvalifikacija ir kurių trūksta Lietuvoje, sąrašą. Į šį sąrašą patenkančių profesijų
darbuotojams iš trečiųjų šalių nebūtų
taikomas darbo rinkos testas (nebereikėtų kreiptis į darbo biržą dėl leidimo
dirbti išdavimo), dokumentai būtų sutvarkomi per 1 mėnesį.
Iš darbo biržos nereikės gauti leidimo
dirbti užsieniečiams, kurių profesijos
bus įtrauktos į darbo biržos sudaromą
profesijų, kurių darbuotojų trūksta
Lietuvoje, sąrašą. Tokiu atveju nereikės leidimo dirbti, tik nacionalinės vizos (ji išduodama per 15 d.), mažės ir
kaštai, nes nereikės mokėti rinkliavos
už Lietuvos darbo biržos paslaugas.
Siūloma atsisakyti leidimo dirbti
komandiruojamiems darbuotojams,
užsieniečiams, baigusiems studijas
ar profesinį mokymąsi Lietuvoje, netaikyti darbo patirties sąlygos ir darbo
rinkos testo.
Lukas Stankevičius, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“
asocijuotas teisininkas, apžvelgė situaciją
teisiniu požiūriu ir įvertino, ar įstatymo
pataisos atitiks darbdavių lūkesčius. Terminai sutrumpės, tačiau tik tuo atveju,
jeigu specialybės pateks į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašus.
Tačiau „vieno langelio“ principas, kuris
leistų kreiptis į vieną instituciją ir gauti
paslaugą, nebus taikomas. Darbuotojui
keičiant darbo vietą dokumentų tvarkymo
procedūrą reikės pradėti iš naujo. Teisininkas kėlė klausimą, kokiu principu bus
sudaromi sąrašai, ar jie bus aktualūs ir
efektyvūs? Verslininkai, susidūrę su painiomis procedūromis, ilgomis tvarkomis,
dažnai yra priversti kreiptis dėl dokumentų tvarkymo paslaugos pas teisininkus.
Norėdami išspręsti darbuotojų trūkumo

problemą vietoje paslaugos jie susiduria
su daug naujų problemų.
Tautvydas Bielozarevičius, Kauno
teritorinės darbo biržos direktorius, paragino naudotis mūsų šalies darbo ištekliais,
kurie tikrai nėra visiškai išsemti. Taip pat
atkreipti dėmesį ne tik į užsieniečius iš
trečiųjų šalių, bet ir ES piliečių (pvz., iš
Rumunijos, Bulgarijos ir kt.) įdarbinimą,
kuriems nėra taikomi jokie apribojimai.
Pasiūlymai
Renginio metu į diskusiją aktyviai įsitraukė visi pranešėjai, Kauno teritorinės
darbo biržos direktorius Tautvydas Bielozarevičius, verslininkai. Susirinkusieji
uždavė daug klausimų, į kuriuos buvo atsakyta ir išsamiai paaiškinta, kas ir kodėl
numatyta teisiniuose aktuose (pvz., gyvenamosios vietos deklaravimas – jis būtinas visiems Lietuvos gyventojams, todėl
būtinas ir užsienio piliečiams, gyvenantiems Lietuvoje; nekvalifikuotų darbuotojų
įdarbinimas – nenumatytas teisės aktuose,
siūloma įdarbinti Lietuvos piliečius), kaip
reikėtų elgtis. Dalis klausimų išlieka diskusiniai, reikalinga analizė, interesų derinimas, teisės aktų keitimas.
Pagal pasiūlymus, kurie buvo suformuluoti renginio metu, Kauno PPA rūmai
kreipsis į atitinkamas institucijas ir inicijuos pakeitimus:
1. Papildyti profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą,
atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.
2. Inicijuoti sistemos, kuri leistų prilyginti specialistų žinias, patirtį aukštojo
mokslo kvalifikacijai, kūrimą.
3. Organizuoti susitikimą su Švietimo
ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ūkio ministerijos, Sodros, VMI atstovais, nagrinėti
kvalifikacijos pripažinimo, mokesčių, su
socialiniu draudimu susijusius klausimus
įdarbinant užsieniečius iš trečiųjų šalių.
4. Nepanaikinti leidimo laikinai gyventi ar nacionalinės vizos piliečiams iš trečiųjų šalių keičiant darbdavį. Specialistai paaiškino, kad dabar egzistuojanti tvarka apsaugo pirmojo darbdavio interesus, nes jis
yra investavęs savo laiką ir lėšas, kad darbuotojas galėtų atvykti iš trečiosios šalies.
5. Trumpinti terminus. Dėl dokumentų tvarkymo terminų Lietuvos darbdaviai
tampa nekonkurencingi palyginti su kaimyninėmis šalimis.
6. Optimizuoti dokumentų tvarkymo
procedūras ir teikti „vieno langelio“ principu grįstą paslaugą.
Dėl papildomos informacijos prašome
kreiptis: Daiva Vyšniauskienė, verslo savivaldos koordinatorė (daiva.vysniauskiene@chamber.lt), Agnė Kudirkienė, Verslo
plėtros skyriaus vadybininkė (agne.kudirkiene@chamber.lt).
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Dėl Garantinio fondo lėšų
bankrutavusių įmonių
darbuotojams

Naujas fondų fondas – galimybė
su tais pačiais finansiniais ištekliais
pasiekti daugiau įmonių

Garantinio fondo taryba, kurioje
Lietuvos PPA rūmų asociacijai atstovauja Šiaulių prekybos, pramonės ir
amatų rūmų prezidentas Vidmantas
Japertas, svarstė klausimą, kaip išmokėti bankrutavusių įmonių darbuotojams priklausančias išmokas.

Ūkio ir Finansų ministerijos su
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
(„Invega“) pasirašė naujo fondų fondo – Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros
fondo, finansavimo sutartį, kuria „Invega“ skiriama šio fondų fondo valdytoja. Pagal pasirašytą sutartį steigiamo
Verslo finansavimo fondo priemonėms
įgyvendinti skirta 179,6 mln. eurų
2014–2020 metų Europos Sąjungos
(ES) fondų investicijų. Šio fondų fondo
steigimo tikslas – didinti verslo finansavimo pasiūlą ir ypač investicijas į įmonių kapitalą, kad šios augdamos kurtų
naujas darbo vietas ir prisidėtų prie
šalies ekonominio augimo.

Problema ta, kad nemažai bankrutavusių įmonių darbuotojų negavo jiems
priklausančių išmokų iš Garantinio fondo,
nes bankroto administratoriai neturi apie
juos duomenų. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į valstybės iždą.
Sąraše – nemažai įmonių iš Kauno
ir Kauno rajono. Tai „Inkaro avalynė“,
„Vilkas“, „Žaliakalnio autotransportas“,
„Kauno gildija“, „Šilkas“, „Sargėnų keramika“ ir kt. Lentelėje pateikiami duomenys, kiek neišmokėta ir į valstybės iždą
grąžinta lėšų ir kiek žmonių iš tos įmonės
negavo jiems priklausančių išmokų iš Garantinio fondo.
Kaip aiškina Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
prie LR Finansų ministerijos, į valstybės
iždo bendrąją sąskaitą grąžintos Garantinio fondo lėšos ne vėliau kaip per trejus
metus nuo jų paskyrimo (tų įmonių, kurių
bankroto byla iškelta nuo 2013 m. sausio
1 d.) gali būti išmokamos asmenims, ku-

Vidmantas Japertas

riems jos yra paskirtos (ar jų paveldėtojams) Garantinio fondo nuostatų nustatyta
tvarka. Ta pačia tvarka šios lėšos gali būti
išmokamos ir iki 2013 m. sausio 1 d. bankrutavusių įmonių darbuotojams (ar jų paveldėtojams) iki 2018 m. sausio 1 d.
RŽ inf.

Siūlomos įstatymo pataisos skatins
investicijas ir vietos verslą
Ūkio ministerija parengė Pelno
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, pagal kurį į ilgalaikį turtą
reinvestuotas įmonių apmokestinamasis pelnas tam tikrais atvejais gali
būti sumažintas iki 100 procentų ir tai
galiotų 2016–2020 metų mokestiniu
laikotarpiu patirtoms išlaidoms. Įstatymo pakeitimo projektas yra išsiųstas
derinti Finansų ministerijai, Valstybinei
mokesčių inspekcijai bei Konkurencijos
tarybai. Be to, Vyriausybei jau pateiktas
Žemės įstatymo pakeitimų projektas,
kuris leistų nuomoti žemę efektyviau.
Priėmus parengtus pasiūlymus būtų
pritraukta ne tik daugiau tiesioginių
užsienio investicijų, bet ir paskatinta
vietos verslo plėtra.

„Atsižvelgiant į tai, kad integruotos
teritorinės investicijos yra vienas iš Vyriausybės 2016 m. prioritetų, sprendžiant
regionų problemas, lengvatos praplėtimas, leisiantis įmonėms sumažinti plėtrą
skatinantį, į ilgalaikį turtą reinvestuotą
savo apmokestinamąjį pelną iki 100% dėl
vykdomo investicinio projekto, efektyviai spręstų regionų problemas ir mažintų nedarbą šalyje. Be to, toks sprendimas
ateityje taptų reikšminga paskata užsienio
kompanijoms renkantis Lietuvą gamybos
investicijoms bei ženkliai pagerintų šalies
investicinę aplinką ir pozicijas tarptautiniuose reitinguose“, – Pelno mokesčio
įstatymo pakeitimus komentuoja ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pažymėtina, kad numatomos lengvatos būtų taikomos reinvestuojamam į ilgalaikį turtą pelnui, kai investicijos skirtos
naujų, papildomų produktų gamybai ar
paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumams didinti arba
naujam gamybos (ar paslaugų teikimo)
procesui įdiegti, arba esamam procesui
(jo daliai) iš esmės pakeisti, taip pat tarptautiniais išradimų patentais apsaugotoms
technologijoms įdiegti.
Šiuo metu Lietuvos įmonės gali patirtomis išlaidomis iki 50 procentų sumažinti apmokestinamąjį pelną, jeigu
įsigyja ilgalaikį turtą, skirtą naujiems
produktams gaminti ar paslaugoms teikti,
pajėgumams didinti, naujam gamybos ar
paslaugų teikimo procesui įdiegti (esminiam pakeitimui), tarptautiniais išradimų
patentais apsaugotoms technologijoms
įdiegti. Ši lengvata galioja per 2009–2018
metus patirtoms išlaidoms. Nustačius
naują mokestinę lengvatą, atpigtų investicijos, pagerėtų ir taptų konkurencingesnė
Lietuvos investicinė aplinka, būtų sudarytos sąlygos ne tik pritraukti į Lietuvą užsienio investuotojų, bet ir skatinti tiesiogines vidaus investicijas, kurti naujas darbo
vietas, t. y. siūlomas teisinis reguliavimas
didintų privataus sektoriaus investicijas.
Praplėsta lengvata dažniausiai naudotųsi gamybos sektoriuje veikiančios įmonės, nes didžiausias gamybinių investicijų
srautas yra nukreiptas į regionus.
Taip pat Ūkio ministerija kartu su

„Lietuvoje yra nemažai įmonių, kurios svarbios šalies ekonomikai, bet norėdamos gauti finansavimą dažnai dėl savo
rizikingumo yra nepatrauklios finansų
įstaigoms. Kuriamos finansinės priemonės ne tik padės gauti tradicinį finansavimą, bet įmonėms taip pat atsivers naujos
galimybės privataus ir rizikos kapitalo
rinkose. Sieksime, kad šiems tikslams numatytos finansinės priemonės jau greitu
laiku pradėtų veikti ir suplanuotos lėšos
pasiektų verslą“, – tikina ūkio ministras
Evaldas Gustas.
Planuojama, kad iš Verslo finansavimo fondo bei pritrauktomis privačiomis
lėšomis bus finansuota daugiau nei 1400
vykdančių ar pradedančių verslą įmonių ir
fizinių asmenų.
Finansų ministras Rimantas Šadžius

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ parengė Žemės įstatymo pakeitimo projektą, kurio
tikslas – nustatyti galimybę išnuomoti
savivaldybės patikėjimo teise valdomą
valstybinę žemę be aukciono, kai ji yra
kitos paskirties ir išnuomojama savivaldybės organizuojamo viešo konkurso būdu
pagal ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijus, kurių naudojimo tvarką nustatys
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Taip
pat yra siūloma patobulinti savivaldybėms
nuosavybės teise priklausančios žemės
perdavimo reglamentavimą.
„Esamas teisinis reguliavimas neužtikrina efektyvaus disponavimo valstybine
žeme. Pavyzdžiui, būna, kad valstybinės
žemės nuomos aukcionų dalyviai neproporcingai padidina pradinę nuomos kainą, o vėliau nepasirašo nuomos sutarties

pabrėžia, kad investuojant 2014–2020
m. ES fondų lėšas nuosekliai plečiamas
finansinių instrumentų taikymas: „Vienas iš pagrindinių finansinių instrumentų
privalumų – tęstinumas, nes paskolinus ar
investavus finansinėms priemonėms skirtas ES lėšas, jos sugrįžta, tampa nacionalinėmis lėšomis, ir yra toliau investuojamos
siekiant tų pačių tikslų. Tokiu būdu sukuriami ilgalaikiai finansavimo instrumentai, nepriklausomi nuo galimybės ateityje
naudoti ES struktūrinių fondų lėšas.“
Verslo finansavimo fonde esančias
rizikos kapitalo priemones „Invega“ įgyvendins bendradarbiaudama su tarptautiniu partneriu – Europos rekonstrukcijų ir
plėtros banku (EBRD). Pasitelkus EBRD
patirtį per atrinktus finansų tarpininkus
planuojama įgyvendinti 4 rizikos kapitalo
finansines priemones.
Artimiausiu metu „Invega“ skelbs
viešuosius pirkimus ir konkursus finansų
tarpininkams, t. y. kredito įstaigoms, išperkamosios nuomos bendrovėms, rizikos kapitalo fondų valdytojams, kurie įgyvendins
minėtas finansines priemones, atrinkti.
Įgyvendinant projektą bus sukurtos
finansinės priemonės, kurios apims paskolas, portfelines garantijas paskoloms ir
išperkamajai nuomai bei rizikos kapitalo
investicijas. Šios finansinės priemonės palengvins finansavimo gavimą smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams ir taip skatins
verslo plėtrą bei naujų įmonių steigimąsi.
RŽ inf.

arba, įgiję teisę naudotis žemės sklypu,
jame jokios veiklos nevykdo, taip kliudydami potencialiam investuotojui nuomotis žemę. Todėl reikia sudaryti galimybę
savivaldybėms nuomoti valstybinę žemę
lanksčiau, t. y. kai yra organizuojamas
viešas žemės nuomos konkursas pagal
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Tai užtikrintų, kad žemė būtų išnuomojama efektyviau, nuomojant žemę būtų
atsižvelgiama ne tik į jos kainą, bet ir į
investuotojų teikiamą naudą valstybei“, –
Žemės įstatymo pakeitimų priežastis aiškina E. Gustas.
Su siūlomais įstatymų projektais galima susipažinti: Pelno mokesčio įstatymo
pakeitimas, Žemės įstatymo pakeitimas.
RŽ inf.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
UAB „Sabelija“
Padės užtikrinti saugų darbą įmonėse, išvengti
incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe, konfliktų su personalu; užtikrins įstatymų ir norminių aktų reikalavimų vykdymą. Ilgametė darbo
patirtis užtikrina aukštą darbų kokybę.
Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 04 10
Faks.: (8-37) 31 04 10
El. paštas: kaunas@sabelija.lt
www.sabelija.lt
UAB turizmo agentūra „Saitas“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvoje. Poilsinės ir pažintinės kelionės šeimoms,
poroms, grupėms, stovyklos vaikams. Pagal
kliento poreikius sudaromos individualių kelionių programos į visas šalis. Aviabilietai,
autobusų, tarptautinių keltų ir traukinių bilietai.
Viešbučių užsakymas. Automobilių nuomos
paslaugos. Sveikatos ir kelionės draudimas.
Vizos. Konferencijų ir seminarų užsienyje organizavimas. Kelionių į tarptautines parodas ir
muges organizavimas. Papildomos paslaugos
pagal Jūsų atskirą pageidavimą.
K. Donelaičio 26-1, LT-44239 Kaunas
Tel.: (8 37 ) 32 31 51
Faks.: (8 37) 20 72 36
El. paštas: kaunas@saitas.lt
www.saitas.lt
UAB „Sekasoft“
Kuria ir diegia kolektyvinio darbo, dokumentų
ir procesų valdymo sistemas IBM Lotus Notes
ir Microsoft terpėse, atstovauja Doclogix ir
Open Text gamintojams.
Savanorių pr. 221, 50182 Kaunas
Tel.: 8 37 321341
Mob. tel. 8 674 79202
Faksas: 8 37 407340
El. paštas: s.banionyte@sekasoft.com
www.sekasoft.com
UAB „Serfas“
Tiekia statybines medžiagas, juoduosius metalus ir armatūros tinklus. Siūlo įvairių statybos produktų ypač palankiomis kainomis
ir tiekia visas medžiagas, reikalingas „namo
– dėžutės“ statybai, kokybiškai ir gerai namo
išorei ir dalinei vidaus įrangai. Siūlo itin platų
metalų produkcijos (vamzdžių, sijų, lakštų,
kampuočių, juostų, grotelių ir laiptų pakopų,
kelių atitvarų) pasirinkimą. Taip pat tiekia virintus armatūros tinklus, armatūros strypus ir
rites.
Technikos g. 7C, LT-51209 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 02 29
Faks.:(8 37) 45 66 53
El. paštas: serfas@serfas.lt
www.serfas.lt
UAB „Silberauto“
Viena didžiausių automobilių verslo įmonių
Baltijos šalyse, vienintelė Lietuvoje atstovaujanti „Mercedes-Benz“ ir „Mitsubishi Fuso“
prekių ženklams. Jūsų pasirinkimui siūlo transporto priemones tiek asmeniniams, tiek komerciniams tikslams. Techninės priežiūros centruose kvalifikuoti specialistai pasirūpins Jūsų
automobiliu ir operatyviu originalių atsarginių
dalių pristatymu. „Silberauto“ atstovybes rasite
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Vakarinis aplinkkelis 6A, LT-48182 Kaunas
Tel.: (8 37) 301 201
Faks.: (8 37) 301 202
El. paštas: kaunas@silberauto.lt
www.silberauto.lt
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UAB ,,Statybų ekonominiai skaičiavimai“
Nuo 2000 m. dirba IT srityje, kuria ir platina
sąmatų sudarymo programas, vysto kitus inovatyvius projektus, skaičiuoja sąmatas, veda
kursus ir mokymus.
Butrimonių g. 5-209, LT-50203 Kaunas
Tel.: (8 618) 11 331
El. paštas: ana.mikalauskaite@ses.lt
www.ses.lt
AB „Stumbras“
Stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba.
K.Būgos g. 7, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 88 00
Faks.: (8 37) 30 88 33
El. paštas: stumbras@stumbras.lt
www.stumbras.eu
E. Mickevičiaus IĮ „Technoera“
Atlieka smulkios buitinės technikos remontą.
Remontuoja televizorius, mobiliuosius telefonus, audio ir video techniką. Taiso kompiuterius,
monitorius, spausdintuvus ir kitą orgtechniką.
Pildo tonerius, rašalines kasetes. Montuoja apsaugos sistemas automobiliuose ir patalpose.
Kopijavimas, laminavimas, spausdinimas.
Kalnų g. 64A-1, Jonava
Tel.: (8 349) 62 067, (8 349) 52 624
Faks.: (8 349) 62 067
El. paštas:technoera@technoera.lt.
www.technoera.lt.
Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“
Rengia ir įgyvendina įvairius nacionalinius ir
tarptautinius projektus, kurie orientuoti į inovacijų paramos sistemos stiprinimą, dalyvių tarpusavio bendradarbiavimą, inovacijų kultūros,
verslumo, kūrybiškumo ugdymą, žinių ir informacijos sklaidos terpės gerinimą. Ieško partnerių nacionaliniams ir tarptautiniams projektams
rengti ir įgyvendinti, potencialių investuotojų,
inovacinių įmonių antrojo MTP korpuso statybai ir vystymui.
Europos pr. 121, LT-46339 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 15 56
Faks.: (8 37) 21 13 82
El. paštas: info@technopolis.lt
www.technopolis.lt
UAB „Telrada“
Lakštinio plieno apdirbimu užsiima jau 14
metų. Gamina įvairius gaminius pagal kliento
pageidavimus, kai taikomas mechaninis apdirbimas. Yra visi gamybai reikalingi barai,
kuriuose atliekamos šios operacijos: iškirtimas,
štampavimas, perforavimas, lenkimas, frezavimas, tekinimas, aliuminio ir nerūdijančio plieno virinimas, šlifavimas, miltelinis dažymas,
gaminių surinkimas. Konstruoja ir projektuoja
gaminius pagal kliento norus.
Draugystės 19, LT-51230 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 45 84, (8 610) 26 743
Tel/faks.: (8 37) 45 45 78
El. paštas: info@telrada.lt
www.telrada.lt
UAB „Tinklinio arena“
Vienintelė Kaune uždara paplūdimio tinklinio
arena. Įsikūrusi Kauno miesto centre, šalia didžiausio prekybos centro „Akropolis“. Arenoje
veikia 3 paplūdimio tinklinio aikštelės. Tai puiki vieta paplūdimio tinklinio, teniso, badmintono mėgėjams ir profesionalams.
Arenos paslaugos: aplūdimio aikštelių nuoma
(paplūdimio tinklinis, tenisas, badmintonas);
profesionalios paplūdimio tinklinio treniruotės
vaikams ir suaugusiems; asmeninės treniruotės;

turnyrų ir čempionatų organizavimas; verslo
įmonių švenčių, gimtadienių ir renginių organizavimas; teminių švenčių organizavimas.
Kaunakiemio g. 5, LT – 44351 Kaunas
Tel.: (8 647) 82 577
El. paštas: info@rioarena.lt
www.rioarena.lt
UAB „Transer“
Specializuoti techniniai vertimai ir kitos su
kalba susijusios paslaugos: vertimas, redagavimas, korektūra, lokalizacija, įmonių vertimo
poreikių optimizavimas.
Taikos pr. 42-36, LT-50231 Kaunas
Tel.: (8 37) 38 00 08, (8 677) 44 231
Faks.: (8 37) 38 00 08
El. paštas: info@transer.net
www.transer.net
UAB „Tranzito paslaugų centras“
Visos muitinės tarpininko paslaugos, sandėliavimas, krovinių pervežimas Lietuvoje ir užsienyje, Intrastato ataskaitų pildymas ir pateikimas
muitinei, transporto priemonių draudimas, teisininko paslaugos.Atstovauja įmonėms muitinėje, išimant judėjimo ir kilmės sertifikatus, taip
pat maisto ir veterinarijos inspekcijoje, Valstybinėje augalų inspekcijoje, išimant fitosanitarinius ir veterinarinius sertifikatus. Tarpininkauja
išimant ATA knygelę (ATA CARNET).
Taikos pr. 96-318, LT-51178 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 75 50
Faks.: (8 37) 35 06 83
El. paštas: tpc@bnk.lt
www.tir-service.lt
Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA“
Darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės,
priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, statinio
techninės priežiūros paslaugos – dokumentų
ruošimas, konsultacijos, kompleksinis aptarnavimas.
Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir
sveikatos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos,
civilinės saugos klausimais.
Energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas.
Potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimas.
Priklauso TÜV THÜRINGEN grupei.
Jovarų g. 2, LT-47193 Kaunas
Tel.: (8 37) 39 10 05, (8 656)76 094
Faks.: (8 37) 39 10 05
El. paštas: kaunas@tuvlita.lt
www.tuvlita.lt
UAB „TUV Uolektis“
Teikia šias paslaugas: kokybės (ISO 9001),
aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų
saugos ir sveikatos (OHSAS 18001), maisto
saugos (ISO 22000) vadybos sistemų, informacijos saugumo valdymo sistemų (ISO/IEC
27001) ir kitų (ISO/IEC 20000-1, SA 8000,
FSC) vadybos sistemų sertifikavimas; vadybos
sistemų mokymų organizavimas.
Partizanų g. 17, LT-49476 Kaunas
Tel./faks.: (8 37) 33 17 68
Tel.: (8 37) 33 18 60
El. paštas: info@tuvuolektis.lt
www.tuvuolektis.lt
UAB „Uolektis“
Konsultuoja ir moko diegiant šias vadybos
sistemas: LST EN ISO 9001:2008 – kokybės
vadybos sistema; LST EN ISO 14001:2005 –
aplinkos apsaugos vadybos sistema; BS
OHSAS 18001:2007 – darbuotojų saugos ir
sveikatos vadybos sistema; ISO/IEC 200001:2005 – IT paslaugų valdymo sistema; LST
EN ISO 22000+AC:2006 – maisto saugos
vadybos sistema; LST ISO/IEC 27001:2006 –
informacijos saugumo valdymo (ISO/IEC) sistemos; SA 8000:2008 – socialinio atsakingumo
vadybos sistema; FSC – miškų valdymo ir gamybos grandies sistemos.
Apmoko vidaus auditorius ir išduoda pažymėjimus.

Savanorių pr. 284, LT-49475 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 17 70, (8 687) 30 361
Faks.: (8 37) 33 17 70
El. paštas: info@uolektis.lt
www.uolektis.lt
UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“
Veiklos rūšys: investavimas į nuosavą kapitalą,
finansinis tarpininkavimas, nekilnojamojo turto valdymas, pardavimas, nuoma.
Ieško galimybės investuoti į perspektyvias, augimo potencialą turinčias įmones.
Ieško klientų, pageidaujančių pirkti, nuomotis
komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą.
Laisvės al. 80/Maironio g. 26, LT-44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 39 55 50
Faks.: (8 37) 30 13 83
www.ubrkv.lt
UAB „Vadasiga“
Jau 10 metų besirūpinanti baldais ir interjero
detalėmis Jūsų gražesniam ir patogesniam gyvenimui, vienijanti profesionalius specialistus
ir aukščiausią kokybę garantuojančius gamintojus įmonė, bendro darbo ir Jūsų individualių
poreikių nustatymo dėka sukurianti ir įgyvendinanti išskirtinius ir Jūsų lūkesčius patenkinančius projektus.
Atstovauja ir bendradarbiauja su daugeliu geriausiais Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Danijos ir kitų užsienio šalių
bei Lietuvos baldų gamintojais.
Siūlomas platus asortimentas nuo klasikinio iki
modernaus dizaino kėdžių, stalų, minkštų ir korpusinių baldų komerciniams – visuomeniniams,
privatiems objektams ir rezidencijoms, baldų
kino teatrams, stadionams, koncertų salėms,
vandens pramogų parkams. Platus ir įvairaus
profilio baldų asortimentas garantuoja galimybę įvykdyti įvairiapusius ir plataus profilio Jūsų
projektus, kuriuose persipina darbo, sporto veiklų, oficialios ir laisvalaikio zonos. Išskirtinio ir
modernaus dizaino lauko/vidaus baldų iš tiko,
pintų (hularo fibra), medžio, metalo, plastiko su
šviečiančiais elementais pasiūla Jūsų projektą
padaro unikalų ir išskirtinį. Glaudi partnerystė
su architektais ir dizaineriais suteikia galimybę
išspręsti visus Jūsų interjero klausimus.
Kaune:
Verslo centras „Mona“, II- as aukštas,
Savanorių pr. 187, Kaunas
Tel.: (8 37) 73 21 59
Mob.: (8 698) 71 268
El. paštas: kaunas@vadasiga.lt
Klaipėdoje:
„Švyturio“ arena, 8-as įėjimas,
Dubysos g. 10, Klaipėda
Tel.: (8 46) 49 20 79
Vilniuje:
Verslo centras „Victoria“
J. Jasinskio 16B, Vilnius
Tel.: (8 5) 276 21 06
El. paštas: info@vadasiga.lt
www.vadasiga.lt
Viešbutis „IBIS Kaunas Centre” (UAB „Doriteksas”)
Įsikūręs Kauno centre, arti geležinkelio ir autobusų stočių. Yra 125 modernūs ir patogūs kambariai su oro kondicionieriais, vonios kambariu
su dušo kabina ir plaukų džiovintuvu. Visame
viešbutyje veikia nemokamas bevielio interneto ryšys. Svečių paslaugoms – 2 konferencijų
salės (iki 35 dalyvių) su natūralia dienos šviesa
ir oro kondicionavimo sistema. „The Oopen
Pasta & Grill” restorane svečiai gali paskanauti
makaronų ir kepsnių keptų ant grotelių atviroje
virtuvėje. Nemokama automobilių stovėjimo
aikštelė.
Vytauto pr. 28, LT-44328 Kaunas
Tel.: (8 37) 26 56 00
Faks.: (8 37) 26 56 66
El. paštas: h8622@accor.com
www.ibishotel.com
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRSE20160330001 Švedijos įmonė daugiau nei šimtą metų gamina minkštus baldus: sofas ir fotelius. Ieško fotelių gamybos partnerio, kuris iš dalies pagamintų baldus, o jie
būtų užbaigti Švedijos gamykloje.
BRPL20160309002 Lenkijos bendrovė ieško gamintojų, dizainerių, kurie siūlo aukštos kokybės
interjero dizaino produktus: baldus, apšvietimo, interjero apdailos gaminius
ir t.t. Siūlo platintojo paslaugas.
BRSE20160225001 Pietų Švedijos įmonė sukūrė sulankstomą atlošą. Šiuo metu ieško gamybos
partnerio, kuris pagal pateiktus brėžinius ir priemones galėtų siūti komplektuojančias detales iš 600D poliesterio ir nailono.
BRFR20150325002 Prancūzijos įmonė ieško medinių baldų: kėdžių, stalų, kavos staliukų, naktiniai staliukų, komodų ir t.t. tiekėjų. Skubiai ieško vaikų medinių kėdžių
dideliais kiekiais ir konkurencingomis kainomis gamintojo, siūlo abipusio
bendradarbiavimo sutartį.
BRUK20140901001 Jungtinės Karalystės įmonė užsiima alkoholinių ir energetinių gėrimų platinimu Azijoje. Nori išplėsti produktų asortimentą, ieško alaus tiekėjų.
BRGR20141030001 Graikijos kompanija užsiima energijos taupymo produktų (pvz., saulės šildymo sistemų, šilumos siurblių, gatvių apšvietimo, LED apšvietimo, geoterminių įrengimų kt.) platinimu. Ieško inovatyvių aukštos kokybės energiją
taupančių produktų ir technologijų gamintojų, siūlo platintojo paslaugas.
BRAM20160312001 Armėnijos kompanija yra viena iš didžiausių maisto produktų importuotojų šalyje. Įmonė importuoja šaldytą mėsą (jautieną, kiaulieną, paukštieną, žuvį) ir
bakalėjos produktus (aliejų, žemės riešutus, kondensuotą pieną, kavą ir t.t.). Ieško šaldytos mėsos ir bakalėjos produktų gamintojų, siūlo platintojo paslaugas.

BRRS20141204001 Serbijos kompanija užsiima plataus vartojimo prekių platinimu, siūlo platintojo paslaugas vietos rinkoje.
BRMK20141216001 Makedonijos farmacijos bendrovė užsiima didmenine vaistų, medicinos prietaisų, vakcinų ir serumų, laboratorinių reikmenų, taip pat medicinos, sveikatingumo produktų platinimu. Siūlo platintojo paslaugas Makedonijos ir
kitose Balkanų šalyse medicinos ir farmacijos produktų gamintojams.
Daugiau bendradarbiavimo pasiūlymų ieškokite puslapyje www.paramaverslui.eu meniu
juostoje pasirinkę skiltį „Verslo pasiūlymai“. Pasiūlymus galite filtruoti pagal raktinius žodžius, kooperacijos tipą, šalį, paskelbimo laiką. Aptikę Jums aktualų pasiūlymą ir ant jo paspaudę, rasite detalų kiekvieno profilio aprašymą, bendradarbiavimo sąlygas, reikalavimus
potencialiam partneriui ir kt. Jei profilis atitinka Jūsų poreikius ir norite sužinoti daugiau,
spauskite dešiniajame viršutiniame kampe esantį mygtuką Request more information, užpildykite atsidariusius laukelius pateikdami prašomą informaciją. Patvirtinus Submit, Enterprise
Europe Network tinklo darbuotojas gaus pranešimą apie susidomėjimą ir susisieks su partneriu užsienyje dėl įmonės kontaktinės informacijos. Ją gavęs, perduos Jums ir su įmone
tolesnės derybos vyks tiesiogiai.
Jūsų patogumui, kad būtų išvengta jungimosi prie duomenų bazės ir tikrinimo, ar atsirado
naujų profilių, yra galimybė verslo pasiūlymus užsiprenumeruoti. Tokiu atveju Jums pakaks
kartą prisiregistruoti duomenų bazėje paspaudus Sign in ir pateikus reikiamą informaciją. Pasirinkus aktualių pasiūlymų kriterijus, vėliau tiesiai į Jūsų el. paštą pasirinktu periodiškumu
ateis pranešimai apie naujai patalpintus ir tik Jūsų kriterijus atitinkančius pasiūlymus.
Kviečiame aktyviai naudotis verslo bendradarbiavimo duomenų baze ieškant ir randant
naujų verslo partnerių!
Jei turite papildomų klausimų apie Enterprise Europe Network tinklą ir verslo pasiūlymus,
prašome kreiptis: agne.kudirkiene@chamber.lt, tel.: (8 37) 20 34 83

Enterprise Europe Network
paslaugos verslui
Enterprise Europe Network (liet.
pavadinimas – Europos įmonių tinklas)
yra vienas iš svarbiausių ES strategijos
įgyvendinimo įrankių, skirtų Europos
ekonominės gerovės augimui užtikrinti. Tai vienintelė bendra Europos Sąjungos ir šalių narių priemonė, teikianti
viešąsias (nemokamas) smulkiajam ir
vidutiniam verslui skirtas paslaugas,
tiesiogiai didinančias jo inovacinės veiklos mastą bei konkurencingumą.

Enterprise Europe Network veikia
vieno langelio principu daugiau nei 60
šalių, 600 organizacijų, tarp jų ir Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose.
Tinklo partneriai įsikūrę ne tik ES šalyse,
bet ir svarbiausiose Europos ekonomikai
šalyse. Paslaugos nemokamai teikiamos
ne tik partnerių organizacijų klientams,
tačiau visos šalies ūkio subjektams – visos ES ūkio subjektams. Tai reiškia, kad
bet kuris klientas Lietuvoje, kreipdamasis
į tinklo partnerį, gauna visas paslaugas,
kurias teikia tinklas, t.y. konsultacijas, informaciją, įmonės pasiūlymų platinimą ir
t.t. bei tokią pačią informaciją ir paslaugas
iš bet kurios tinklo partnerių šalies.
Pavyzdžiui, klientas, kreipdamasis
dėl intelektinės apsaugos, įmonės steigimo, finansavimo ar kitais klausimais, gali
gauti informaciją apie sąlygas Lietuvoje arba/ir kitose jį dominančiose šalyse,
pvz., Latvijoje, Ispanijoje ar Turkijoje.
Nuo tinklo gyvavimo pradžios 2008
m. iki dabar buvo atsakyta į 6312 Lietuvos ir užsienio įmonių užklausų, suteikta
5217 konsultacijų intelektinės nuosavybės, finansavimo programų, tarptautinės
verslo plėtros, inovacijų diegimo (įskaitant technologinius auditus) ir kitais klausimais. Visos paslaugos atliekamos kokybiškai ir remiasi tinklo kokybės valdymo
susitarimu Code of Conduct.
Padeda surasti partnerių užsienyje
Lietuvos įmonėms tinklo ekspertai

padeda surasti partnerių užsienyje. Šios
paslaugos teikiamos organizuojant atvykstamasias/išvykstamasias verslo misijas, verslo kontaktų renginius. Nuo 2008
m. veikiančio tinklo organizuotuose verslo kontaktų renginiuose dalyvavo 1772
Lietuvos įmonės.
Lietuvos įmonėms kontaktų ieškoma
ne tik organizuojant misijas, bet ir pasitelkiant duomenų bazes bei pateikiant tinklo
partneriams užklausas – taip įmonės ne tik
gauna informaciją apie juos dominančios
šalies rinką, bet ir dominančioje srityje
veikiančias įmones. Taip pat tinklo klientai turi galimybę užpildyti verslo arba
technologinių pasiūlymų anketas, kurios
talpinamos ir platinamos visų tinklo partnerių naudojamose duomenų bazėse –
taip įmonės pasiūlymas per savaitę gali
būti išplatinamas 63 tinklo šalyse.
Nuo 2008 m. išplatinta 1200 Lietuvos
įmonių pasiūlymų, kuriais susidomėjo
beveik 2000 užsienio įmonių. Lietuvos
įmonėms skirti pasiūlymai prieinami Enterprise Europe Network Lietuva tinklalapyje www.paramaverslui.eu, juos galima
užsiprenumeruoti (vidutiniškai 233 nauji
pasiūlymai per mėnesį, iš viso beveik
29000). Taip pat ši ir kita informacija
platinama su tinklo naujienlaiškiu, kuris
siunčiamas kartą per mėnesį. Tinklo partneriai informaciją apie Lietuvos pasiūlymus platina analogiškai.
Įmonių konkurencingumas – svarbus veiksnys siekiant įsitvirtinti užsienio rinkose
Enterprise Europe Network veikla yra
skirta ne tik tarptautinei verslo plėtrai, bet
ir regiono, šalies ir visos Europos Sąjungos įmonių konkurencingumui didinti.
Tai atliekame organizuodami mokomuosius seminarus, konferencijas, teikdami
informaciją verslui aktualiomis temomis:
pristatomos naujos ir verslui įtaką turinčios ES direktyvos ir jų pakeitimai, naujos

Tinklo organizuoti mokymai pardavimo vadovams

Vokietijos verslo misija Kaune

finansavimo galimybės, modernūs įmonių
veiklos optimizavimo ir vadybos modeliai, Europos Komisijos organizuojamos
įvairios kampanijos ir t.t. Kiekvieno renginio metu dalyviams pateikiame anketas
ir atsižvelgiame į pasiūlymus dėl renginių
temų, kokybės. Tinklo vietiniuose renginiuose dalyvavo 16362 dalyviai.
Tinklo darbuotojai atlieka Europos
Komisijos inicijuojamas apklausas skirtas
informacijos surinkimui prieš direktyvų priėmimus (ir po jų) verslui svarbiais
klausimais, o dalyvaujančios apklausoje
įmonės vėliau yra informuojamos apie re-

zultatus ir EK priimtus sprendimus. Fiksuojame ir informuojame EK dėl įmonių
nusiskundimų, susijusių su nesąžiningais
teisės aktais ir konkurencija vykdant tarptautinę veiklą.
Enterprise Europe Network Lietuvos
įmonėms 2015 m. padėjo sudaryti 36
paslaugų pirkimo/pardavimo, 5 technologijų perdavimo ir 4 mokslinių tyrimų
ir verslo bendradarbiavimo sutartis.
Daugiau informacijos ir artimiausią renginių sąrašą galite rasti tinklo
internetinėje svetainėje www.paramaverslui.eu
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Kolpingo kolegijos 20 metų
šventėje – LR Vyriausybės,
tarptautinių ir socialinių partnerių
sveikinimai
Gegužės 6 d. Kolpingo kolegija minėjo 20- ąsias veiklos metines. Šventė
prasidėjo iškilminga Kolpingo bendruomenės, studentų, dėstytojų, administracijos, užsienio svečių ir socialinių
partnerių eisena į Kauno Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, kurioje šv. Mišias aukojo Lietuvos Kolpingo fondo pirmininkas, kunigas, kanauninkas Saulius Filipavičius.

Kolegijos jubiliejaus proga surengta
diskusija „Kolegijos pokyčiai ir transformacijos kintančioje aplinkoje“, kurios
metu aptartos kolegijos veiklos 20172022 strateginės gairės, vidinės kokybės
užtikrinimo sistemos efektyvumas, studijų rezultatų aktualumas, bendradarbia-

vimo su socialiniais partneriai svarba.
Diskusijoje savo mintimis dalijosi ne tik
Lietuvos švietimo ir mokslo atstovai, bet
ir partneriai iš užsienio, darbdaviai, absolventai ir studentai.
Kolpingo kolegiją 20-ųjų veiklos
metinių proga sveikino LR Seimo narė
Orinta Leiputė, kuri perdavė LR Ministro
Pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimą, Kauno arkivyskupijos augziliaras,
vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas, Kauno
miesto savivaldybės vicemeras Vasilijus
Popovas, Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis, Kolpingo kolegijos dalininko
Wiurtembergo Kolpingo švietimo draugi-

Šventės akimirkos

jos atstovas Dieter Fischer bei kiti garbūs
svečiai iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos,
Liuksemburgo ir Šveicarijos.
Muzikinius kūrinius dovanojo ir
šventinę nuotaiką kūrė Vytauto Didžiojo

universiteto Muzikos akademijos studentai – akordeonistai Tautvydas Jurkša ir
Audrius Daučianskas bei saksofonistas
Algis Šeduikis.
RŽ inf.
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