Nr. 606 / 2016 06 23 – 2016 07 22

KAUNO
PREKYBOS,
PRAMONĖS
IR AMATŲ

Rūmų žinios

Tel.: informacija – (8 37) 22 92 12, renginiai – (8 37) 20 34 83, profesinis rengimas – (8 37) 20 66 79, sertiﬁkatai – (8 37) 22 96 15, el. p. chamber@chamber.lt

Verslo bendruomenės
balsas – 56 darbo grupėse,
komisijose, tarybose, valdybose
Daiva Vyšniauskienė,
Kauno PPA rūmų
verslo savivaldos koordinatorė

Efektyvus atstovavimas bendriesiems verslo interesams – tai viena
svarbiausių Kauno PPA amatų rūmų
funkcijų. Rūmai atstovauja savo nariams bendradarbiaudami su valstybės,
valdžios, valdymo ir kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis. Rūmai, savo iniciatyva arba gavę
valstybės institucijų prašymą, atlieka
ekonominę veiklą reglamentuojančių
dokumentų analizę ir teikia pasiūlymus
dėl verslo aplinkos gerinimo Lietuvoje
ir Europos Sąjungoje.

Lietuvoje veikiančiais PPA rūmais.
3. Įtvirtinti Kauno PPA rūmų teminę lyderystę rūmų sistemoje: aukštasis ir
profesinis mokymas bei jo efektyvumas; regioninė plėtra.
4. Puoselėti rūmų ekspertines galias panaudojant narių įmonių bei rūmų klubų kompetencijas, atgaivinant komitetus pagal įmonių veiklos sektorius.
5. Siekiant nustatyti objektyvų įmonių
lūkesčių ir poreikių paveikslą, iš narių
tinklo organizuoti efektyvų grįžtamąjį
ryšį.
6. Atstovaujant įmonėms, vadovautis socialiai atsakingo verslo nuostatomis.
Įgyvendinant Kauno PPA rūmų misiją
atstovauti bendriesiems verslo interesams
bei 2016–2019 m. strategines veiklos
kryptis verslo subjektų atstovavimo procesas vykdomas:
Identifikuojant, analizuojant verslo
aplinkos teisines problemas, teikiant
pasiūlymus atitinkamoms institucijoms.
Informuojant rūmų narius apie naujus
teisės aktus ar veikiančių teisės aktų
pasikeitimų projektus ir prašant rūmų
narių įvertinti jų įtaką verslo plėtrai bei
aktyviai teikti pastabas ar pasiūlymus.

Pasirašius trišalę sutartį, 2012 m. įsteigtos Kauno m. Verslo tarybos veikla pratęsta iki 2019 m.

Teikiant pasiūlymus dėl verslo teisinės aplinkos, švietimo ir mokslo sistemos ir kitų verslui aktualių sričių
aplinkos gerinimo Kauno PPA rūmų
ir Lietuvos PPA rūmų asociacijos deleguotiems atstovams, dirbantiems
įvairiose darbo grupėse, tarybose,
komisijose; valdžios ir valstybės valdymo institucijoms vietos, regiono,
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
Fiksuojant ir analizuojant verslo teisinės aplinkos pokyčius, organizuojant
grįžtamojo ryšio su rūmų nariais priemones.
Atstovaujant rūmams ir rūmų nariams
įvairiuose vietinio, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens renginiuose.
Šiuo metu Kauno PPA rūmų narių interesams atstovaujama 55 tarybose, komi-

sijose ar darbo grupėse: 4 tarptautinėse, 16
nacionalinių, 4 regioninėse, 31 vietinėje
(savivaldybių lygmens), taip pat 6 kitose
grupėse. Efektyviam verslo interesų atstovavimo užtikrinimui reikia žinoti verslą
varžančias problemas, verslo plėtros trukdžius bei galimus sprendimus. Kiekvienas
rūmų narys yra kviečiamas aktyviai įsitraukti į verslo aplinkos gerinimo procesus
ir teikti informaciją apie egzistuojančias
problemas bei galimus sprendimų būdus,
pasinaudoti rūmų sukurtu atstovų tinklu
įvairiais atstovavimo lygiais.
Rūmų taryba birželio mėnesio posėdyje patvirtino Atstovavimo reglamentą,
kuris apibrėžia rūmų atstovų skyrimo ir
atskaitomybės principus, numato jų teises
ir pareigas, nustato atstovavimo formas ir
lygius.
Nukelta į 8 psl.

Socialiai atsakingas projektas: pažintiniai vizitai po
įmones ir įstaigas moksleiviams buvo puiki patirtis

Moksleiviai atliko praktinę užduotį,
kokios žinios ir gebėjimai bus reikalingiausi ateities darbo rinkoje. Atsakymai
parodė, kad gimnazistai gana tiksliai juos
žino. Ateities kompetencijos – tai svarbiausi „gyvenimo“ gebėjimai (gebėjimas
mokytis, kūrybiškumas, iniciatyvumas,
komandinis darbas, savarankiškumas ir
kt.) ir žinios (IT, užsienio kalbos, verslumas – lyderystė, laiko planavimas, finansinės žinios, analizavimas, problemų
sprendimas). A. Giedrienė taip pat apžvelgė Kauno ekonomiką ir pagrindinius
sektorius, patarė, kaip nepasiklysti tarp 45
šalies aukštųjų mokyklų.
Per kitas dienas moksleiviai išsiskirstė grupėmis po įmones ir įstaigas,
pasirinkdami jas pagal savo poreikius ir
susidomėjimą.

Kauno PPA rūmų nariai 2016 m. vasario 25 d. Generalinės asamblėjos metu
patvirtino atstovavimo bendriesiems interesams priemones:
1. Konstruktyviai plėsti bendradarbiavimą su Kauno ir Marijampolės regionų savivaldybėmis, regionų plėtros
tarybomis sprendžiant verslo aplinkos
gerinimo ir socialinius klausimus.
2. Atstovauti verslo įmonių interesams
nacionaliniu lygmeniu per rūmų asociaciją, derinant klausimus su visais

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė

Gegužės pabaigoje – birželio pradžioje Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmai organizavo Kauno jėzuitų
gimnazijos moksleivių pažintinius vizitus po miesto ir regiono įmones, mokslo ir finansų įstaigas.

Kadangi gimnazistams trūksta praktinių pavyzdžių, žinių dėl Kauno ekonominės situacijos, potencialo, verslo perspektyvų, darbo rinkoje paklausių profesijų,
rūmai ėmėsi iniciatyvos surengti praktinių
susitikimų ir vizitų, kurie padėtų moksleiviams atsakingiau pasirinkti profesinį
kelią. Jėzuitų gimnazija pasirinkta kaip
pilotinė, turinti patirties ugdymo karjeros
srityje, mokiniai atlieka psichologinius

Kaip teisingai pasirinkti
Renginių ciklas prasidėjo nuo kone
šimtui projekte dalyvaujančių gimnazistų skirtos įvadinės paskaitos-diskusijos
„Kaip (teisingai) pasirinkti profesiją“.
Kauno PPA rūmų Profesinio rengimo
skyriaus vadovė Aušra Giedrienė papasakojo moksleiviams apie darbo rinkos
poreikius, įsidarbinimo galimybes, profesijų perspektyvą (prestižą, karjerą, atlyginimą), ypač akcentavusi savęs pažinimą
arba pašaukimą.

Gimnazistų grupė lankosi UAB „Festo“

Verslo aplinkos
aktualijos | 2 psl.

savo pažinimo testus pagal interesus, gebėjimus, savybes.
Projekto partneriais tapo aštuonios
socialiai atsakingos įmonės ir įstaigos, sutikusios priimti gimnazistus: „Swedbank“
Pietų Lietuvos filialas, UAB „Novameta“,
LSMU Farmacijos fakulteto „Santakos“
slėnis, „IKEA Industry Lietuva“, UAB
„Festo“, viešbutis „Park Inn by Radisson
Kaunas“, KTU Mechanikos inžinerijos ir
dizaino fakultetas, KTU Ekonomikos ir
verslo fakultetas.

TDO 105-oji
konferencija | 3 psl.

Narių naujienos | 6 psl.

Apie karjeros galimybes, įgūdžius
ir asmenines savybes
„Swedbank“ Pietų Lietuvos filiale
moksleiviai susipažino su banko paslaugomis, skirtingas darbo pozicijas užimančiais jaunais žmonėmis ir karjeros
galimybėmis, sužinojo, kokie įgūdžiai ir
asmeninės savybės svarbiausios dirbant
banke, taip pat atliko karjeros motyvacijos testus.
Nukelta į 4 psl.
Junckerio planas
Europai | 11 psl.
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Rūmai nepritaria siūlomoms
Konkurencijos įstatymo
pataisoms
Audronė Jankuvienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų iniciatyva Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacija, reaguodama į verslo subjektų reiškiamą
nepritarimą ir nepasitenkinimą dėl LR
Konkurencijos įstatymo NR. VIII-1099
9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo
projekto, kreipėsi į LR Seimo Biudžeto
ir finansų komitetą bei LR Seimo Ekonomikos komitetą.

Rašte teigiama, kad siūlomos pataisos
yra nepriimtinos kaip prieštaraujančios
valstybės biudžeto sandaros teisės normoms ir didintų mokestinės bei biurokratinės naštos dydį verslui.
Konkurencijos taryba yra valstybinė
institucija ir ji turi būti išlaikoma iš valstybės biudžeto. Priešingu atveju gali būti sukurtas žalingas precedentas, kai ir kitoms
valstybės institucijoms finansuoti būtų
įvedamos naujos įmokos ir rinkliavos.
Atkreiptas dėmesys, kad vadovaujantis keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, ūkio subjektai turi pareigą
pateikti Konkurencijos tarybai metinių
finansinių ataskaitų rinkinius tik pranešimų apie koncentracijas atvejais. Nėra aišku, kokiomis priemonėmis, kuomet ūkio
subjektai neturės pareigos teikti metinių
finansinių ataskaitų rinkinių, Konkurenci-

Organizacijoms
nereikės
registruotis
lobistais?
Audronė Jankuvienė

LR Seime įregistruotas atnaujintas
Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimo
projektas, kurį teikia Seimo Valstybės
valdymo ir savivaldybių komitetas. Šis
komitetas nagrinėjo ne tik parlamentarų, bet įvairių visuomeninių organizacijų bei asociacijų pateiktus siūlymus
2015 m. sausį įregistruotam pirminiam
įstatymo projektui. Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacija,
kaip ir Lietuvos pramonininkų konfederacija bei kitos verslo organizacijos,
praėjusių metų kovą irgi pateikė savo
pastabas.

Naujas įstatymo projektas yra labiau
suderintas su LR Teisėkūros pagrindų

jos taryba užtikrins tinkamos ir teisingos
informacijos gavimą apie ūkio subjektus,
kurių pardavimo pajamos paskutiniais
praėjusiais ūkiniais metais viršijo dvidešimt milijonų eurų ir tinkamą metinių
įmokų administravimą. Be to, teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio
subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį
reguliavimą, įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, todėl projekte
numatoma įsigaliojimo data – 2016 m.
rugsėjo 1 d. – prieštarauja kitų teisės aktų
nuostatoms.
Rašte pabrėžiama, kad nepaisant šių
netikslumų, įstatymo pataisos yra iš principo nepriimtinos dėl verslui nepagrįstai
didinamos mokestinės ir biurokratinės
naštos.
Jau pateikus pastabas, birželio 1 d.
Seime įregistruota nauja įstatymo projekto versija. Joje išlieka ginčyta nuostata,
kad juridiniai asmenys, kurių metinės pardavimo pajamos paskutiniais praėjusiais
ūkiniais metais viršijo dvidešimt milijonų eurų, privalo mokėti Konkurencijos
tarybai metines įmokas. Nurodoma, kad
juos nustatys Konkurencijos taryba pagal juridinių asmenų registro tvarkytojui
pateiktus finansinių ataskaitų duomenis,
o įmokos dydis bus vienodas ir neviršys
šešių tūkstančių eurų (ankstesniame projekte – „yra šeši tūkstančiai eurų“).

įstatymu. Kad bet kurios visuomeninės
organizacijos ar piliečio bendravimas su
politikais galėjo būti laikomas lobistine
veikla, savo rašte Seimui atkreipė ir rūmų
asociacija.
Pateiktame variante gerokai išplėstas
veiklos, kuri nelaikoma lobistine, apibrėžimas. Tai ne tik asmenų veikla, kai jie
valstybės ir savivaldybių institucijų iniciatyva ir kvietimu kaip ekspertai ar specialistai dalyvauja susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose teisės aktų projektams
rengti, bet ir politikų, valstybės pareigūnų
ar tarnautojų veiksmai inicijuojant, rengiant, svarstant ir priimant įstatymų ar
kitų teisės aktų projektus. Taip pat konsultavimasis su visuomene ir jo metu gauti
pasiūlymai bei vertinimai pagal Teisėkūros pagrindų įstatymą taip pat nelaikoma
lobistine veikla.
Pagal naują projektą lobistu galės būti
tik fizinis asmuo, t.y. rūmai, asociacijos,
universitetai ir pan. kaip juridiniai asmenys nebus laikomi ir neturės registruotis
kaip lobistai.
Įstatymo rengėjai žada, kad rinkliava
ir administracinė našta bus minimalūs,
viešinimas ir informacijos teikimas bus
vykdomas elektroniniu būdu siekiant didesnio skaidrumo.

Rūmų taryboje aptariama
klubų veikla

Šiame tarybos posėdyje dalyvavo trijų klubų vadovai

Birželio 7 d. rūmų tarybos posėdyje
buvo apsvarstyti einamieji klausimai: išklausytos informacijos apie gegužės mėnesio veiklą, planuojamus birželio darbus, nario mokesčio dydžius ir kt. Tarybos
posėdyje dalyvavo trijų klubų – Verslo
moterų tinklo, Kauno personalo vadovų
ir Verslo vadovų klubų pirmininkai.

Verslo moterų tinklo Kauno skyriaus
pirmininkė Saulė Motiejūnienė papasakojo, kad tinklas veikia didžiuosiuose Lietuvos miestuose, jame aktyviai dalyvauja
apie 200 moterų. Tinklas siekia skatinti
moterų verslumą ir padėti joms įsitvirtinti
tiek keliant kompetenciją, tiek bendraujant
su labiau patyrusiomis kolegėmis. Šiuo
metu rengiama tinklo strategija. VMT
narės surengė verslo misijas į Norvegiją,
Rumuniją, Gruziją, rengia dalykinę kelionę į Estiją. Moterys norėtų iš rūmų administracijos gauti daugiau informacijos apie
galimybę dalyvauti projektinėje veikloje,
bendradarbiauti su kitais rūmų klubais.
Viena iš VMT kūrėjų, rūmų tarybos
narė Fausta Šeputytė pabrėžė, kad VMT
buvo vienas iš klubinės veiklos pradininkų rūmuose, susikūręs dar 2008 m., po to
ėmė steigtis ir kiti.
Kauno personalo vadovų klubo pirmininkė Aušra Kerzienė paminėjo, kad klubas įsisteigė irgi 2008 m. Tai, kad jis išliko
ir veikia 8 metus, rodo jo gyvybingumą ir
naudingumą. Klube yra 36 nariai, tiesa,
rūmų narių iš jų – mažesnė dalis. Personalo vadovų klubas aktyviai kelia narių
kompetenciją, organizuoja seminarus, dalijasi patirtimi. Nariai norėtų aktyviau dalyvauti nagrinėjant verslo aplinkos klausimus, ypač susijusius su socialinio modelio
temomis ir liečiančius personalo valdymą.
Verslo vadovų klubo pirmininkas nuo
pat jo įsteigimo 2011 m. Nerijus Šėža pa-

RŽ inf.

Keičiamas Statybos įstatymas
2016 05 27 LR Seime įregistruota
Statybos įstatymo Nr. I-1240 nauja redakcija (projektas). Tai reiškia, kad po
metus trukusių svarstymų ir naujų pasiūlymų keičiama daugiau nei pusė iki
šiol galiojusio įstatymo.

Paskutinė įstatymo projekto versija
skelbiama LR Seimo teisės aktų bazėje.
Nuoroda į įstatymo projektą su prašymu
pareikšti savo pasiūlymus pateikta trims

2

pasakojo, kad iniciatyva atsirado iš poreikio vadovams bendrauti tarpusavyje kaip
lygiaverčiai kolegos, nes Kaune jokios
panašios platformos iki tol nebuvo. Narių
skaičius svyruoja apie 35. Verslo vadovai
kviečiasi įvairių sričių lektorius, neformalioje aplinkoje dalijasi vadovams rūpimomis problemomis ir galimais sprendimo
būdais. Klubas planavo rengti atvirus,
„išorinius“ renginius, pavyzdžiui, Kauno
verslo vadovų forumą, tačiau kol kas šios
idėjos atsisakė. Klubo nariai organizuoja
ir turiningo laisvalaikio renginių.
Taryboje buvo aptarta, kaip klubai
galėtų aktyviau bendrauti tarpusavyje,
daugiau prisidėti prie rūmų misijos ir tikslų, kokios organizacinės, informacinės ir
kitos pagalbos reiktų iš rūmų administracijos ir pan. Kituose tarybos posėdžiuose
dalyvaus ir kitų klubų vadovai.
Rūmų taryba apsvarstė ir patvirtino Atstovavimo reglamentą, kuris taps
svarbiu dokumentu organizuojant rūmų
atstovavimo procesą nuo atstovų skyrimo
iki jų atskaitomybės. Reglamentas skelbiamas rūmų svetainėje chamber.lt, su
juo supažindinami į įvairias darbo grupes,
komisijas, tarybas deleguotieji bendruomenės atstovai.
Taryba priėmė sprendimą dėl apdovanojimų „Darbo žvaigždės“ medaliais.
Taip pat priimti nauji nariai: UAB „Railand“, užsiimanti vidaus ir išorės statybos
darbais, mažmenine ir didmenine prekyba
statybos prekėmis, VšĮ „Profesijų spektras“, Marijampolės profesinio mokymo,
formaliojo švietimo mokykla, ir UAB
„Kauno dujotiekio statyba“, tiesianti magistralinius, skirstomuosius dujotiekio ir
šilumos, vandentiekio ir nuotekų tinklus.

dešimtims rūmų narių.
Jeigu ir Jums svarbus šis įstatymas,
prašytume susipažinti su projekte siūlomais pakeitimais ir išsakyti savo nuomonę. Jūsų pastabas ir pasiūlymus apibendrinsime ir pateiksime įstatymo rengėjams.
Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki
birželio 29 d. el. paštu audrone.jankuviene@chamber.lt.
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TDO 105-oji konferencija:
politikos, bendradarbiavimo ir
koordinavimo derinimas trišaliu
principu būtinas visais lygiais
Vytautas Šileikis – specialiai iš Ženevos

Gegužės 30–birželio 10 d. Ženevoje vyko Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 105-oji konferencija. Joje
tarp kitų 5920 dalyvių iš 170 valstybių
mūsų šalies darbdavių organizacijų interesams Lietuvos prekybos, pramonės
ir amatų rūmų asociacijos teikimu ir LR
Ministro Pirmininko sprendimu sudarytos vyriausybinės delegacijos sudėtyje
atstovavo Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų generalinis direktorius
dr. Vytautas Šileikis.
Orus darbas, socialinis teisingumas, sąžininga globalizacija
Didžiuliame tarptautiniame renginyje
buvo gvildenami tokie klausimai: deramas darbas pasaulinėse tiekimo grandinėse; deramas darbas vardan taikos, saugumo ir atsparumo nelaimėms (revizuojamas 1944 m. rekomendacijų dokumentas
dėl užimtumo perėjimo laikotarpyje iš
karo į taiką); TDO socialinio teisingumo
deklaracijos vertinimas atsižvelgiant į sąžiningos globalizacijos aplinkybes; Jūrų
reikalai: pakeitimų patvirtinimas darbo
jūrų laivybos kodekse (Konvencija, 2006)
ir pakeitimų priėmimas jūrininkų tapatybės prieduose (Konvencija, 2003).
Plenariniuose posėdžiuose buvo išklausomos TDO vadovų ataskaitos ir programiniai pranešimai, TDO konferencijos
svečių – valstybių prezidentų, delegacijų
vadovų – dažniausiai darbo ministrų,
pranešimai, konferencijos delegatų pranešimai išdėstant pozicijas atskirai pagal
trišalį principą: vyriausybininkai, darbdaviai, dirbantieji. Plenariniame posėdyje
kalbėjo ir birželio 8–9 d. konferencijos
darbe dalyvavusi Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.
Taip pat plenariniuose posėdžiuose
buvo balsuojama dėl priimamų konvencijų, jų papildymų, rekomendacijų, deklaracijų ir pan.
Komitetų posėdžiai buvo rengiami
pagal pagrindinius darbotvarkės klausimus, juose dalyvaudavo visos trys atstovų grupės. Tokiu būdu trišaliu pagrindu
buvo suderinamos rengiamų dokumentų
pataisos, papildymai, nuostatos, sąvokos.
Darbo grupių posėdžius pagal pagrindinius darbotvarkės klausimus atskirai rengė vyriausybininkai, darbdaviai ir
dirbantieji. Juose buvo siekiama suderinti
rengiamų dokumentų pataisas, papildymus, nuostatas, sąvokas, atsižvelgiant į
valstybių, regionų interesus ir TDO principus.
Konferencijoje vyko ir daug tinklo
renginių: valstybių ir interesų grupių pristatymai, stendiniai renginiai, neformalios
diskusijos, įskaitant derinamąsias prieš
komitetų posėdžius.
Globalios tiekimo grandinės – ne
pavojus, bet galimybė
Konferencijoje visų valstybių atstovai

vieną komitetą pasirenka kaip pagrindinį
(aš pasirinkau komitetą, kuris rengia rekomendacijas „Dėl deramo darbo pasaulinėse
tiekimo grandinėse“), kituose komitetuose
dalyvaujama atsižvelgiant į laiko galimybes arba dalyvauja oficialiųjų delegatų
patarėjai, jeigu tokie yra atvykę. Papildomai dalyvavau komiteto „Deramas darbas
vardan taikos, saugumo ir atsparumo nelaimėms“ derinamuosiuose posėdžiuose.
Pagrindinio mano pasirinkto komiteto
posėdžiuose daug diskutuota dėl terminų ir
sąvokų, dėl vyriausybių vaidmens užtikrinant darbo santykių priežiūrą, dėl darbdavių ir vyriausybių kompetencijų suderinamumo. Buvo įdomu išklausyti pranešimus
iš skirtingų kontinentų ir suprasti, kad yra
šalių, kurios daug laimėjo, kai įsitraukė į
globalias tiekimo grandines (analogija gali
būti ir Lietuva, kai sėkmingai integravosi į
ES). Sėkmės pavyzdžiai rodo, kad globalios tiekimo grandinės yra ne pavojus, bet
galimybė. Kitų šalių atstovus tai dar gąsdina, nes jie mato, kaip padoraus darbo nuostatas pažeidžia vaikų išnaudojimas, viršvalandžių darbas žvejyboje ar net „mokestinės
atostogos“ laisvosiose ekonominėse zonose
(kurios, žinoma, nepanašios į mūsiškes).
Papildomai pasirinkto komiteto darbe
buvo kalbama apie padoraus darbo organizavimo problemas šalyse po karinių
konfliktų, gamtos katastrofų ar kitų niokojančių humanitarinių krizių. Turkijos
atstovas pateikė savo šalies patirtį dirbant
su trimis milijonais Sirijos pabėgėlių, iš
kurių tik dešimtadalis įsiliejo į Turkijos
darbo rinką, o kiti neturi tinkamų kompetencijų ir gebėjimų. Bangladeše tik 10
proc. įmonių darbas ir darbo santykiai yra
formalizuoti ir kontroliuojami, 3400 įmonių buvo uždarytos dėl vaikų išnaudojimo, nesaugių darbo sąlygų ir pan.
Trišalis atstovavimas – gyvybingas
ir rezultatyvus
Trišalis atstovavimo principas, taikomas konferencijos darbe nuo jos įkūrimo
1919 m., parodė akivaizdų gyvybingumą
ir rezultatyvumą. Visi priimami dokumentai buvo giliai išnagrinėti darbo grupėse, trišaliuose komitetuose, redakcinėse
komisijose.
Priimta rezoliucija dėl deramo darbo
pasaulinėse tiekimo grandinėse apėmė tokias svarbias išvadas:
galimybės ir problemos pasaulinėse
tiekimo grandinėse užtikrinant deramą darbą ir integracinį vystymąsi;
priemonės, taikomos ekonominio
vystymo tvarumui ir deramam darbui
užtikrinti;
tinkamos valdymo sistemos ir priemonės, kurias turi priimti vyriausybės
ir socialiniai partneriai, kad būtų suderinti ekonominiai rezultatai ir užtikrinamas deramas darbas pasaulinėse
tiekimo grandinėse;
vyriausybių, verslininkų ir socialinių
partnerių vaidmuo;
TDO veiksmai.
Pasaulinės tiekimo grandinės apibūdinamos kaip sudėtingos, įvairialypės ir

fragmentuotos. Jos yra veikiamos šiuolaikinių technologijų ir įsitvirtina daugelyje
gamybos ir paslaugų sričių visame pasaulyje. Jos vaidina teigiamą vaidmenį kuriant naujas darbo vietas, kuriant formaliąją ekonomiką, keliant gyvenimo gerovę.
Tačiau visuose pasaulinių tiekimo
grandinių lygiuose aštrėja deramo (oraus)
darbo trūkumas, ypač saugumo, higienos,
darbo užmokesčio, darbo dienos trukmės
aspektais. Šios aplinkybės pažeidžia darbo
teises, ypač dėl teisės burtis į organizacijas
ir kolektyvinių derybų. Konstatuojama,
kad labai išsiplėtojo neformalaus ir nestandartinio užimtumo formos, o žemutinėse
tiekimo grandyse – vaikų ir prievartinis
darbas. Yra sektorių, kur moterys sudaro
absoliučiai didžiąją dalį darbo jėgos. Jos
taip pat diskriminuojamos ir yra socialiai
neapsaugotos. Tikrai aktualu Lietuvai –
darbo migrantai ir namų darbininkai – jie
susiduria su įvairiomis diskriminacijos
formomis bei teisinės pagalbos stoka.
Rezoliucija pabrėžia, kad politikos,
bendradarbiavimo ir koordinavimo derinimas trišaliu principu būtinas visais lygiais – pasauliniu, regioniniu, šakiniu ir
nacionaliniu.
Rezoliucija konstatuoja, kad šalių
vyriausybės turi ribotas galimybes ir išteklius veiksmingai teisinei kontrolei, ypač
tais atvejais, kuomet tiekimo grandinių
valdymas išeina už nacionalinių sienų
ribų. Todėl TDO patenka į unikalią padėtį, kurioje gali spręsti ir padėti užtaisyti
pasaulinių tiekimo grandinių valdymo
spragas.
Verslininkai atsako už darbo teisių
laikymąsi, kaip tai traktuoja atitinkami
JT dokumentai. Rekomendacijos nurodo, kad komercinės įmonės privalo analizuoti, kaip laikomasi žmogaus teisių
jų veiklos aplinkoje; kad turi informuoti
apie tai išorinį pasaulį. Šios įmonės turi
sukurti darbuotojų skundų nagrinėjimo
mechanizmus. Darbdavių organizacijos
turi praktiškai valdyti šias kompleksinės
analizės procedūras ir stiprinti potencialą.
Socialiniams partneriams, gerbiant jų
nepriklausomybės principus, nurodoma,
kad jie turi veikti kartu sudarydami sąlygas oriam darbui visiems darbuotojams.
Ypatingas dėmesys yra skiriamas jungimosi į organizacijas teisėms ir kolektyvinių derybų vedimui, pabrėžiant labiausiai
pažeidžiamas darbuotojų grupes pasaulinėse tiekimo grandinėse.
Rezoliucija apibrėžia TDO veiksmus:
TDO privalo skatinti valstybes nares, kad
TDO normos (standartai) dėl oraus darbo
pasaulinėse tiekimo grandinėse būtų ratifikuotos; būtina reikšmingai stiprinti techninės pagalbos potencialą ir kt.
Kaip minimizuoti krizinių situacijų
pasekmes
Revizuojant 1944 m. rekomendacijų
dokumentą dėl užimtumo perėjimo iš karo
į taiką laikotarpiu buvo apsibrėžta, kad
rengiamas aktas turi būti taikomas visoms
krizinėms situacijoms pasaulyje, kurios
kyla dėl tarptautinių ir netarptautinių ginkluotų konfliktų bei nelaimių, kurios destabilizuoja šalių visuomenes ir ekonomikas. Jis taip pat turi būti taikomas visiems
dirbantiesiems ir asmenims, ieškantiems
darbo, taip pat darbdaviams iš visų ekonomikos sektorių, kurie atsiduria tokiose
situacijose.
Rekomendacijos numatė priemones,
kurias šalys, TDO narės, turėtų taikyti,
kad krizinės ir konfliktinės situacijos nekiltų ir kad jų pasekmės būtų minimizuojamos. Taip pat numatytos tarptautinio

Lietuvos atstovai (iš dešinės) socialinės apsaugos ir darbo
ministrė Algimanta Pabedinskienė ir Kauno PPA rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis

bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo kryptys bei priemonės.
Atskiras ir daug diskusijų sukėlęs
klausimas – pabėgėliai, vidaus migrantai
ir repatriantai – lieka atviras ir nebaigtas.
Rekomendacijos buvo surašytos kursyvu,
tai iš esmės reiškia, kad teksto vieta gali
būti dokumento prieduose.
Reikšmingas instrumentas sprendžiant darbo rinkos problemas
Iš darbo 105-ojoje TDO sesijoje formuluočiau tokias išvadas:
Pirma, trišalis dialogas (vyriausybininkai, darbdaviai ir dirbantieji) neturi alternatyvos. Toks dialogas yra pats veiksmingiausias sprendžiant aktualiausius
kompleksinio pobūdžio klausimus. Visos
ekonomine – socialine prasme sėkmingos
šalys veda tokį dialogą, turi ilgametę jo
patirtį, o visos nesėkmingos (atsilikusios,
trečiojo pasaulio ir pan.) šalys tokio dialogo praktikos ar net prielaidų jam neturi.
Dialogas net ir vienalytėje grupėje (kalbama apie darbdavius) kloja tiesiausią kelią
į konsensusą. Todėl 105-oji TDO sesija
sugebėjo priimti suderintas rekomendacijas dėl vieno iš sudėtingiausių laikmečio
klausimų „Dėl deramo darbo pasaulinėse
tiekimo grandinėse“.
Antra, Lietuva buvo tinkamai atstovaujama ir matoma 105-ojoje TDO sesijoje visais lygiais.
Trečia, Lietuvos darbdavių interesams atstovaujančios organizacijos turėtų
skirti daugiau dėmesio TDO kaip reikšmingam instrumentui, kuris gali padėti
spręsti aktualias, sudėtingas ir galimai aštrėjančias šalies darbo rinkos problemas,
susijusias su emigracija, su pabėgėliais,
krizių ir konfliktų prevencija, profesiniutechniniu rengimu, naujo socialinio modelio diegimu.
Ketvirta, atstovavimas TDO sesijose
galėtų būti dar veiksmingesnis, jeigu pasirengimas jam prasidėtų ne tuomet, kai
patvirtinama nacionalinės delegacijos
sudėtis, bet nuo tada, kai patvirtinama
TDO sesijos darbotvarkė. Skatintina, kad
sesijos darbo metu Lietuvoje veiktų patariamosios ekspertų grupės. Dabartinės
komunikacijos galimybės yra geros ir,
pasinaudojant jomis, galima reikšmingai
padidinti atstovavimo efektyvumą.
Penkta, Lietuvos verslas dalyvauja pasaulinėse tiekimo grandinėse, yra veikiamas globalių rinkos dėsnių, tačiau turi nedelsdamas reaguoti į TDO rekomendacijas
dėl deramo (oraus) darbo organizavimo
prisiimant tam reikalingas atsakomybes.
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Socialiai atsakingas projektas: pažintiniai vizitai po įmones ir įstaigas
moksleiviams buvo puiki patirtis
Atkelta iš 1 psl.

UAB „Festo“ – Kaune veikiantis
pasaulinis tiekėjas pneumatikos ir elektronikos technologijų gamybai ir procesų
automatizacijai. Šioje įmonėje moksleiviai buvo supažindinti su visais skyriais
(IT, marketingo, dokumentų apdorojimo,
personalo ir kt.) ir užduotimis, kurias atlieka įvairių profesijų darbuotojai, taip pat
įmonės struktūra, valdymu ir karjeros galimybėmis. Moksleiviai sužinojo, kuriose
aukštosiose mokyklose gali įgyti reikiamą
išsilavinimą, jei norėtų dirbti tokio sektoriaus įmonėse. Gimnazistai atliko praktinę užduotį apie prekės tiekimo grandinę:
nuo užsakymo iki pristatymo klientui.
LSMU Farmacijos fakulteto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre moksleiviams
buvo pristatyta farmacijos studijų programa ir fakulteto absolventų įsidarbinimo
galimybės. Jaunuoliai turėjo galimybę
ne tik užduoti jiems rūpimus klausimus
apie studijas, bet ir ekskursijos metu pamatyti, kur studentai atlieka praktinius
darbus. Mokiniai apžiūrėjo Universitetinę
vaistinę, kurioje gaminami homeopatiniai
vaistai, kosmetikos priemonės, o studentai
įgyja praktinių įgūdžių, taip pat lankėsi laboratorijose, kur atliekami įvairūs tyrimai.
KTU Mechanikos, inžinerijos ir dizaino fakultete Jėzuitų gimnazijos moki-

niai aplankė produktų kūrimo ir dizaino
centrą ir laboratorijas. Jiems buvo pristatytos mados inžinerijos, šilumos energetikos ir technologijų, aviacijos, transporto,
medijų, medienos, gamybos inžinerijos
ir mechatronikos studijų kryptys/programos, specialistų poreikis bei įsidarbinimo
galimybės. Buvo demonstruojami studentų ir dėstytojų kuriami gaminiai, prietaisai, transporto priemonės.
KTU Ekonomikos ir verslo fakultete
moksleiviai susipažino su finansų ir rinkų
laboratorija „Bloomberg Financial Markets Lab“. Joje KTU studentai turi prieigą
prie informacinės platformos „Bloomberg
Professional“, kurią naudoja daugiau nei
320 tūkstančių verslo lyderių ir finansų profesionalų visame pasaulyje. KTU
tapo pirmuoju universitetu Baltijos šalyse
ir Lenkijoje, turinčiu tokią laboratoriją.
Penktadieniais laboratorijos durys atviros
moksleiviams, galima pabandyti padirbėti
su „Bloomberg“. Moksleiviams taip pat
buvo pristatytos studijų programos, kokių
dalykų teks mokytis, kokius darbus dirbti,
akcentuota, kaip svarbu tapti tais, kurių
nuolat ieško „galvų medžiotojai“. Lektoriai patarė investuoti į kalbų mokymąsi,
mokėti kelias kalbas, dalyvauti savanorystės projektuose. Jie pažymėjo, kad sėkmę ne visada lemia pažymių vidurkis ir

Įvadinės paskaitos metu gimnazistai atliko praktinę užduotį apie ateities žinias ir gebėjimus

„Swedbanke“ jaunuoliai susipažino su banke reikalingomis profesijomis

Susitikimas KTU Mechanikos, inžinerijos ir dizaino fakultete
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Bendrovėje „Festo“ jaunuoliai aplankė visus skyrius

žinios. Darbdaviai vertina tuos, kurie turi
platų požiūrį, gebėjimą bendrauti ir dirbti
komandoje, yra aktyvūs ir atsakingi.
Moksleivių grupei, susidomėjusiai pramoninę virtuvės įrangą užsieniui gaminančia UAB „Novameta“, bendrovės direktorius Mindaugas Jonuškis papasakojo apie
įmonės veiklą, produkciją, eksporto rinkas,
personalą (specialybės, poreikis, atranka,
amžius, tarpusavio santykiai). Moksleiviams aprodytos gamybos ir poilsio patalpos, papasakota apie naudojamus įrenginius
ir taikomus valdymo metodus. Kokybės
valdymas, pažangių gamybos technologijų
taikymas lemia nuolatinę pardavimo rinkų
plėtrą bei spartų įmonės augimą.
Viešbutyje „Park Inn by Radisson
Kaunas“ mokiniai susipažino su viešbučio patalpomis: kambariais, maitinimo ir

konferencijų zonomis. Jiems buvo pristatytas viešbučių tinklas, kuriam priklauso
„Park Inn by Radisson Kaunas“, viešbučio istorija ir plėtra. Moksleivės aktyviai
klausinėjo apie įsidarbinimo ir karjeros
galimybes, kokių įgūdžių, žinių (organizuotumas, užsienio kalbos ir kt.) ir asmeninių savybių (paslaugumas, mandagumas, iniciatyvumas ir kt.) reikia viešbučio
darbuotojams, išgirdo jų sėkmės istorijų.
Grupė Jėzuitų gimnazijos mokinių
Kazlų Rūdoje aplankė žinomo Švedijos
koncerno „IKEA“ valdomas gamyklas.
Jaunimas susipažino su skandinaviškomis
verslo kultūros tradicijomis (atviras bendravimas visais lygmenimis, darbuotojų
dalyvavimas valdyme, bekompromisė
darbų sauga), gamybos procesais, sužinojo
apie „IKEA“ reikalingiausias profesijas.
„Labai patiko, naudinga, būtina
tęsti“
Vizitai jaunuoliams suteikė žinių apie
Kauno ekonomikos perspektyvas, jie bendravo su verslo žmonėmis, pamatė įmonių
kasdieninę veiklą, pažino specialistų karjeros kelią. Šios „pamokos“ padėjo moksleiviams suvokti, kaip svarbu atsakingai
pasirinkti mokymosi kryptį ir profesiją. Jie
neabejoja, kad tokias karjeros dienas būtina tęsti.
Štai keli moksleivių atsiliepimai:
„Labai patiko, tik manau, kad 3–4
dienų per visus metus yra labai mažai,
norėčiau, kad jos vyktų ilgiau ir dažniau.“
„Labai patiko, tačiau buvo sunku pasirinkti, nes per vieną dieną buvo keletas
įstaigų, kurias norėjau aplankyti.“
„Buvo tikrai smagu bei naudinga,
likau prisikrovęs informacijos apie tam
tikras mokslo sritis, gal net išsirinksiu ką
studijuoti.“
„Nuostabi idėja! Primena, jog netrukus reiks rinktis savo gyvenimo kelią ir jau
po truputį supažindina mus su galimomis
profesijomis. Tikrai labai patiko, ačiū!“
„Nuoširdžiai manau, kad jos yra
be galo naudingos ir reikalingos mokiniams, norintiems rasti savo pašaukimą,
geriau pažinti save ir tuo tarpu pamatyti,
kaip dirba tam tikro amato žmonės, todėl
džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti karjeros dienose bei įgyti patirties,
kurią tikrai visada prisiminsiu.“
„Manau, tai yra puiki galimybė praplėsti akiratį žymiai įdomesnėmis ir net
negirdėtomis profesijomis, pažvelgti į viską giliau, o ne tik matyti tas populiariausias profesijas.“
„Siūlau ir toliau tęsti karjeros dienų
programą, nes ji labai idomi ir informatyvi.“
„Tikrai naudinga. Rekomenduočiau
tokio tipo veiklą ir savo bendraamžiams.“
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Marius Horbačauskas „Metų CEO 2016“ rinkimuose pelnė daugiausiai
vz.lt lankytojų simpatijų, žaliausia bendrove tapo „Baldai Jums“
„Verslo žinių“ ir „Nordea“ surengtuose Lietuvos verslo lyderių apdovanojimuose vz.lt lankytojų „Metų CEO“
tapo kaunietis, rūmų bendruomenės
narys Marius Horbačauskas, AB „Volfas
Engelman“ generalinis direktorius. Už
jo kandidatūrą aktyviai balsavo ir rūmų
nariai. Iki pat konkurso pabaigos vyko
intriguojanti kova, o Valdovų rūmuose
birželio 15 d. vakarą įvykusioje apdovanojimų ceremonijoje ant nugalėtojų
pakylos buvo pakviestas ir M. Horbačauskas. Verslo lyderius pagerbė ir šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Marius Horbačauskas, AB „Volfas
Engelman“ generalinis direktorius, yra
puikus pavyzdys asmenybės, gebančios
suderinti sėkmingai plėtojamą verslą ir
aktyvų visuomeninį gyvenimą. Jam vadovaujant bravorui „Volfas Engelman“ įmonė ne tik sparčiai auga, tačiau įgauna vis
ryškesnį veidą bei pripažinimą tarp vartotojų ir verslą vertinančių ekspertų. 2015
m. bravoras pakilo į pirmąją vietą tarp
aludarių pagal uždirbtą pelną. Tais pačiais
metais, įveikęs 24.000 konkurentų iš 33
Europos šalių, jis buvo įvertintas prestižiniuose Europos verslo apdovanojimuose.
M. Horbačausko pastangomis bravoras ne
tik žodžiais, bet ir veiksmais įrodė, kad
įmonė yra tikra džentelmeniškų vertybių
puoselėtoja bei skleidėja visuomenėje. Ji
bendradarbiauja ir remia kultūrą, rūpinasi
tarpukario laikus siekiančių aludarystės
amato tradicijų, miesto architektūrinio ir
gastronominio paveldo išsaugojimu.
Džentelmeniškos vertybės tapo ne
tik M. Horbačausko vadovaujamo verslo,
tačiau ir jo asmeninio bei visuomeninio
gyvenimo pagrindu. Siekdamas dalintis ir
perduoti savo sukauptas žinias bei patirtį
jaunesniajai kartai, jis tapo Vytauto Didžiojo universiteto, savo Alma Mater, tarybos
nariu. M. Horbačauskas neabejingas ne tik
kultūrai ar švietimui, bet ir sportui, todėl

Iniciatyvas
Kaunui kuria ir
rūmų nariai
„Iniciatyvos Kaunui” – tai Kauno
miesto savivaldybės inicijuojama programa, kurios metu nevyriausybinės
organizacijos ir bendruomenės buvo
kviečiamos prisidėti prie Kauno problemų sprendimų, siūlant iniciatyvas ir
teikiant paraiškas.

Pagal 2016 m. Kauno miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų
paslaugų šešias sritis buvo pateiktos 529
projektų paraiškos, kuriose planuojamų
įgyvendinti projektų vertė siekia 20,6
mln. Eur, o iš Savivaldybės biudžeto prašoma lėšų suma viršijo 11 mln. Eur.
Trijų Kauno PPA rūmų narių idėjos sulaukė Savivaldybės finansavimo. VšĮ „Interjero erdvė“ projektas „Dizaino savaitė
2016“ pateko į miesto įvaizdžio stiprinimo
srities 2016 m. pagrindinių miesto kultūros renginių, skirtų siekti Europos kultūros
sostinės vardo 2022 m., sąrašą. Komisijos
sprendimu jai skirtas dalinis finansavimas.

Lietuvos verslo lyderių 2016 apdovanojimai. Juditos Grigelytės („Verslo žinios“) nuotr.

priklauso Prienų krepšinio klubo valdybai,
o jo vadovaujamas verslas entuziastingai ir
aktyviai bendradarbiauja su regbio, buriavimo ir kitų sporto šakų atstovais.
Žaliausia bendrove konkurse išrinkta Jonavos bendrovė „Baldai Jums“. Jai
skirtą apdovanojimą ceremonijoje atsiėmė įmonės finansų direktorė, šiemetinė
Lietuvos metų verslininkė Nijolė Meškauskienė.
Šiemet „Metų CEO 2016“ konkurse
tarp būrio žinomų verslininkų varžėsi dar
du Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų narių vadovai. Tai Kęstutis Svitojus,
UAB „Mantinga“ generalinis direktorius,
ir Jonas Dastikas, AB „Lifosa“ generalinis direktorius.
Kęstutis Svitojus yra ne tik UAB
„Mantinga“ įmonės generalinis direktorius, bet ir Kauno prekybos ir pramonės
rūmų tarybos narys, Regioninės plėtros
naujienų grupės narys, „Rotary“ klubo
narys, Mantingos labdaros – paramos
fondo steigėjas, Marijampolės krepšinio
federacijos viceprezidentas, Nacionalinės
krepšinio lygos tarybos narys. Tai vienas
ryškiausių Marijampolės miesto įmonių
vadovų, kurį gerbia ir pripažįsta įmonių
darbuotojai, verslo aplinkos atstovai, visuomeninės ir valstybinės institucijos.
Du VšĮ „Saugi pradžia“ projektai –
„Mažiau sėdėk, daugiau judėk“ ir „Išgirsk, pajausk, suvok“ (abu iš visuomenės
sveikatos stiprinimo srities) taip pat buvo
teigiamai įvertinti ir gaus dalinį Savivaldybės finansavimą.
VšĮ „Vilties žiedas“ pasiūlytai paslaugai „Dienos socialinių paslaugų vaikams
su intelekto negalia organizavimas Kauno
mieste“ Savivaldybė taip pat skirs finansinę paramą.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai taip pat buvo pateikę paraišką „Būk
veiklus – pasirink profesiją atsakingai“
pagal NVO ir miesto bendruomenės įgalinimo krypties prioritetą. Projekto tikslas –
suteikti kelių Kauno gimnazijų moksleiviams žinių apie miesto ekonomiką,
perspektyvas, darbo rinkos poreikius, sudaryti galimybę lankytis miesto įmonėse,
bendrauti su verslo lyderiais ir tam tikrų
profesijų specialistais, padėti atsakingai
pasirinkti studijų kryptį ir profesiją.
Kadangi projektas nebuvo įtrauktas į
finansuotinų inciatyvų sąrašą, Kauno PPA
rūmai savo lėšomis įvykdė dalį numatytų
veiklų su viena – Kauno jėzuitų gimnazija. Beveik šimtas jaunuolių apsilankė aštuoniose miesto ir regiono verslo ir švietimo įstaigose.
RŽ inf.

Jis yra ambicingas, orientuotas į tikslą,
organizuotas, draugiškas, pastovus, savarankiškas, socialus. Kęstučio Svitojaus
iniciatyva yra skatinama verslo plėtra
Marijampolės regione, remiamos jaunimo
ir visuomeninių organizacijų iniciatyvos,
kultūros ir sporto sporto šakų palaikymas.
Tai socialiai atsakingas žmogus, kuris savanoriškai įsitraukia į socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei santykiuose su
visais suinteresuotais visuomenės, verslo
ir valdžios atstovais vadovaujasi pagarbos

žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais.
Jonas Dastikas, AB „Lifosa“ generalinis direktorius, vadovauja chemijos pramonės bendrovei „Lifosa“ ir daugelį metų
veda pirmyn vieną didžiausių Lietuvos
įmonių, nors tenka konkuruoti aršioje pasaulinėje rinkoje. Įmonė investuoja į modernią ir nekenksmingą aplinkai gamybą,
į darbuotojų darbo sąlygų gerinimą ir jų
motyvaciją.
RŽ inf.

Evaldas Rapolas – tarp aukščiausio
tarptautinio lygio teisininkų
Vienas iš prestižiškiausių tarptautinių
leidinių „Legal500“, sudarinėjantis teisininkų reitingus, vėl paskelbė geriausių teisininkų ir kontorų sąrašus. Jame jau antrus
metus iš eilės nurodomas ir Kauno PPA
rūmų tarybos narys, advokatų profesinės
bendrijos „Magnusson ir partneriai“ partneris, advokatas Evaldas Rapolas. Jis antrus metus pasauliniu mastu rekomenduojamas advokatas ginčų sprendimo srityje.
Kartu su E. Rapolu šio pripažinimo ir
aukščiausio lygio rekomendacijų sulaukė
dar du advokatai iš Lietuvos – Marius Endzinas ir Marius Liatukas.
RŽ inf.

Kaunui – dar vienas UNESCO
įvertinimas

Kaunas pripažintas besimokančių
miestų tinklo (Global Network of Learning Cities) nariu, informavo Lietuvos
nacionalinė UNESCO komisija.

„Tai didelis pripažinimas ir dar didesnės galimybės, kuriomis privalu pasinaudoti. Kartu tai ir įpareigojimas miesto vadovams. Turime suvokti, kad miestas nėra
tik statiniai, gatvės ar infrastruktūra. Miestas – tai pirmiausia žmonės ir bendruomenė, nuo kurių ir priklauso, ar jis juda
pirmyn“, – Kauno miesto savivaldybės paskelbtame pranešime cituojamas šį projektą kuruojantis narys Visvaldas Varžinskas.
Pasak jo, būdamas aktyvus tinklo narys, Kaunas įgis teisę atsidurti eilėje tarp
kitų miestų pretendentų, norinčių organizuoti metines UNESCO besimokančių
miestų konferencijas ir forumus, o tai
yra galimybė prisistatyti pasauliniu mastu, sustiprinti pozicijas siekiant pritraukti

daugiau užsienio investicijų.
Kauno mero patarėjas Dainius Pavalkis sako, kad vien frazė „besimokantis
miestas“ atstoja raktažodžius, reiškiančius, jog miestas išties supranta žinių ekonomiką ir geba kompetentingai joje veikti.
„Tai yra lyg kelrodis švyturys investuotojams, kurie gyvybiškai reikalingi
kiekvienam klestinčiam miestui. Juk
Kaunas yra būtent toks. Patekę į UNESCO Pasaulinį besimokančių miestų tinklą,
mes sulaukėme dar vieno garbingo pripažinimo“, – teigia D.Pavalkis.
Šiuo metu UNESCO Pasauliniame
besimokančių miestų tinkle yra daugiau
kaip 1 tūkst. miestų narių ar siekiančių
narystės, skelbiama oficialiame tinklo interneto puslapyje.
Kaunas yra vienintelis Lietuvos miestas, oficialiai tapęs šio tinklo nariu.
RŽ inf.

5

Nr. 606 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios

Sveikinimai gražias sukaktis
minintiems kolegoms
„Stumbras“ – viena didžiausių stipriųjų alkoholinių gėrimų įmonių Baltijos
šalyse, veikia nuo 1906 m. ir šiemet mini
110 metų sukaktį. Savo gaminius bendrovė
eksportuoja į bemaž 30 pasaulio šalių.
„Stumbras“ išskirtinis tuo, jog žengdamas inovacijų keliu, geba įprasminti
daugiau nei per 100 metų sukauptą patirtį, žinias bei tradicijas, derinti klasikinės
gamybos metodus su naujomis technologijomis. 2009 m. atidarytas pirmasis ir
bene vienintelis stipraus alkoholio muziejus Lietuvoje apžvelgia ne tik gamyklos
istoriją, bet ir šalies alkoholio vartojimo
kultūrą, įmonės vaidmenį Lietuvos industrializacijos raidoje.
2015 m. „The Dieline“, gaminių pakuočių dizainui skirtas portalas, pripažįstamas tarptautiniame kontekste, vasario
mėnesį paskelbė sąrašą naujų, ypatingu
dizainu pasižyminčių gaminių. Į šį sąrašą
pateko ir ribotas „Stumbro“ leidimas –
„Lithuanian Vodka“ White Diamond degtinės butelis, atkreipęs savo išvaizda „The
Dieline“ profesionalų dėmesį. „Stumbras
vodka“ Šimtmečio – viena populiariausių
degtinių Lenkijos rinkoje – buvo gar-

bingai įvertinta prekybininkų konkurse
„Golden Receipt 2015“ degtinės kategorijoje ir gavo specialų konkurso diplomą.
Apdovanojimų ceremonija vyko Varšuvoje 2015 m. gegužės 21 d. Net 3 „Stumbro“
degtinės buvo aukštais balais įvertintos
JAV, Gėrimų degustavimo instituto (Beverage Testing Institute) rengiamame konkurse. Rezultatai džiuginantys: „Stumbras
vodka“ Šimtmečio gavo 93 balus ir aukso
medalį, Lenkijos rinkai gaminama „Stumbro“ Jagiello – 94 balus ir aukso medalį, o
88 balus gavusi „Lithuanian vodka“ Auksinė pelnė sidabro apdovanojimą.
2015 m. rudenį „Stumbras“ pristatė naujausius savo gaminius – „Lithuanian vodka“
Auksinės prekės ženklo skonines degtines:
granatų ir spanguolių bei melionų ir mėtų
skonio. Taip pat atnaujino visiems gerai žinomus gėrimus „Krupnikas“, „Starka“.

UAB „Verslavita“ įkurta 2001 m.
Bendrovė verčiasi turto ir verslo vertinimo veikla, tarpininkauja perkant, parduodant ir nuomojant nekilnojamąjį turtą. Filialai įsteigti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Panevėžyje ir Šiauliuose.
Vertinimo ataskaitos rašomos laikantis
visų LR išleistų turto vertinimą reglamen-

tuojančių dokumentų ir turto vertintojo
etikos kodekso bei Nacionaliniais turto ir
verslo vertinimo standartais. Per vertintojų
darbo praktiką yra atlikta įvairių darbų, iš
kurių 60 proc. vertinant įkeitimo tikslu pagal bankų, lizingo bendrovių užsakymus.
Buvo vertinti įvairios paskirties objektai –
prekybos centrai, turgūs, komercinės, administracinės patalpos, sandėliavimo, gamybinės bazės, grūdų, sėklų, medžio apdirbimo,
mėsos, baldų, neaustinių medžiagų, metalo
apdirbimo, statybos, durpių, grybų, pieno,
gėrimų, plastmasės liejimo įmonės bei jų
įrenginiai ar gamybinės linijos, laivai. Atlikti nebaigtų statybų vertinimai, investicinių projektų prognoziniai vertinimai, verslo
vertinimai – akcijų paketų ir kt.
Bendrovėje esanti duomenų bazė leidžia turtą vertinti visoje Lietuvoje. Pasirašytos sutartys su NT agentūromis dėl
duomenų keitimosi, lankomi visi Lietuvos turto vertintojų asociacijoje rengiami
seminarai bei konferencijos, sekami LR
įstatymai leidžia neatsilikti nuo naujovių.

UAB „Svaro gaminiai“
Prieš penkerius metus savo verslą Patunkiškiuose (Vilkaviškio r. savivaldybėje)
įkūrė vilkaviškietis Paulius Jablonskis ir
savo įsteigtoje įmonėje UAB „Svaro gaminiai“ pradėjo gaminti betono ir gipso
apdailos detales. Bendrovė nuo pat pradžių siekia vieno tikslo – patenkinti klientų
lūkesčius, nuolat didėjanti konkurencija
skatina tobulėti, ieškoti naujų rinkų. 2015
m. įmonė reorganizuota, pradėta nauja
veikla – neformalus švietimas. Įmonė yra
socialiai atsakinga, bendruomeniška. Buvo
apdovanota Marijampolės teritorinės dar-

bo biržos direktoriaus raštu „Už įsidarbinimo galimybių bedarbiams didinimą ir
konstruktyvų bendradarbiavimą“, taip pat
laimėjo Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro organizuotą konkursą.
Direktoriui bei savininkui P. Jablonskiui
atiteko nominacija „Verslo pirmokas“.
Įmonė daug dėmesio skiria verslo socialinei ir pilietinei atsakomybei.

Finansinio planavimo ir konsultavimo paslaugas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims teikianti įmonė „Mano
konsultantas“ birželio mėnesį švenčia
penkerių metų sukaktį. Per šiuos metus
daugėjo Kaune įsikūrusios įmonės profesionalių bei puikiai savo darbą išmanančių konsultantų, kurių klientai gyvena
visoje Lietuvoje.
UAB „Mano konsultantas“ darbo išskirtinumas – tai konsultacija su įmonėje
sukurtu ir nuolat tobulinamu šeimai, individui ar juridiniams asmenims skirtu tam
tikru instrumentu – poreikių analitiku. Juo
atliekamas dabartinių šeimos finansų auditas, išsiaiškinami taupymo tikslai, pateikiamas būsto paskolos optimizavimo planas, sukuriama darbuotojų motyvavimo
strategija, nustatoma, ar pasinaudojama
visomis valstybės teikiamomis lengvatomis. Kadangi yra gilinamasi į kiekvieno
kliento poreikį, todėl ir sprendimai tam
poreikiui patenkinti visada parengiami
individualūs.
„Mano konsultantas“ bendradarbiauja su Kauno aukštosiomis mokyklomis
kaip socialinis partneris.
RŽ inf.

Rekonstruojant Kauno autobusų stotį
išsaugomos istorinės detalės
„Enerstenos“ įmonių grupė pasirašė
reikšmingą sutartį Baltarusijoje

Vieno iš didžiausių statybos objektų Kauno mieste – autobusų stoties –
statybos vyksta sėkmingai ir pagal planą. Kauniečiai mato ne tik jau iškilusius
naujosios stoties pastato rėmus, bet
taip pat ir kaip yra atnaujinamas senasis stoties pastatas. Jo autentiškumo
išlaikymui skiriamas didelis dėmesys.

„Esamas stoties pastatas remontuojamas atstatant jo buvusį originalų vaizdą.
Dėl to teko nuversti sovietmečiu pastatytą
trečią aukštą. Tai daroma, nes norime, kad
į būsimą stoties kompleksą įsilietų kaip
galima autentiškesnis statinys. Atkuriamos pastato metalinės frontonų detalės,
vėdinimo grotelės, taip pat pagal buvusį
pavyzdį iš ketaus liejamos keturios dekoratyvinės vazos, nes esamos išliko tik dvi
ir jos labai sudilusios“, – kalbėjo architektas Gintaras Balčytis.
Siekiant išlaikyti autentišką autobusų
stoties senojo pastato išvaizdą bus naudojamos pažangios technologijos.
„Raudonų plytų mūras bus nuvalytas
ir restauruotas, sunykusios fasado plytos
bus pakeistos to laikotarpio autentiškomis plytomis. Kadangi norima išlaikyti
autentišką fasado vaizdą, pastatas bus
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šiltinamas iš vidaus specialia technologija. Tikime, kad restauruotas pastatas taps
puikiu atnaujintos autobusų stoties akcentu“, – pasakojo architektas.
Jau beveik baigti požeminio garažo
konstrukcijų montavimo darbai: įrengtos
monolitinės išorės sienos, kolonos, perdanga, laiptinės bei eskalatoriaus ir lifto
šachtos.
Planuojama. kad naujoji Kauno autobusų stotis darbą pradės šių metų gruodį.
Naująją Kauno autobusų stotį stato
vienas didžiausių vežėjų šalyje – rūmų
narys bendrovė „Kautra“. Planuojama
projekto vertė 9 mln. eurų.
Bendras stoties sklypo plotas 14 608
m2. Stoties pasažas sujungs Vytauto pr. su
autobusų stoties peronu. Bendras pastato
plotas 13 000 m2. Požeminė parkavimo
aikštelė talpins 187 automobilius ir apie
100 dviračių.
Autobusų stoties peronas priims 10
000 žmonių per parą. Autobusų stotyje
bus 21 įlaipinimo aikštelė, 3 išlaipinimo
aikštelės. Bus vykdomi tarptautiniai, tarpmiestiniai, priemiestiniai reisai. Numatoma apkrova – 600 autobusų per parą.
RŽ inf.

Birželio 2 d. „Enerstenos grupė“
pasirašė sutartį dėl 57 MW šiluminio ir
1,4 MW elektrinio galingumo įrangos
tiekimo ir katilinės statybos Kalinkovičių mieste, Baltarusijoje. Sutarties
vertė apie 13 mln. Eur, finansuojama
Pasaulio banko lėšomis. Sutartyje numatyta, kad „Enerstenos“ įmonių grupė suprojektuos ir pagamins naujai katilinei technologinę įrangą ir ją patieks
užsakovui. Taip pat įmonių grupė atliks
montavimo darbų priežiūrą bei paleidimo derinimo darbus.

Skaičiuojama, kad naujoje katilinėje
bus pagaminta apie 120 000 MW/h šilumos ir apie 11 200 MW/h elektros iš atsinaujinančių energijos šaltinių (biomasės)
bei apie 200 000 MW/h šilumos iš iškas-

tinio kuro.
Anot UAB „Enerstena“ pardavimų
direktoriaus Tomo Rimkaus, tai didžiausia
eksporto sutartis per „Enerstenos“ įmonių
grupės istoriją. Visa pagrindinė katilinės
įranga bus lietuviška, suprojektuota ir pagaminta „Enerstenos“ įmonių grupės kvalifikuotų specialistų. Įmonių grupės mokslinių
tyrimų ir vystymo centro specialistų dėka
sukonstruota įranga atitiks griežtus techninės įrangos aplinkosauginius ir efektyvumo reikalavimus. „Šis projektas – didelis
iššūkis visai „Enerstenos“ įmonių grupei,
kadangi dalis įrangos turi būti patiekta jau
šiemet“, – sako UAB „Enerstenos“ įmonių
grupės generalinis direktorius Virginijus
Ramanauskas.
RŽ inf.

„Aconitum“ – „Lietuvos metų
eksportuotojas 2015“
Gegužės mėnesį Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) suvažiavimo metu UAB „Aconitum“ buvo
įteiktas „Lietuvos metų eksportuotojo
2015“ apdovanojimas.

„Metų eksportuotojo 2015“ nominacija buvo skiriama įvertinus įmonės
pažangiausių technologijų diegimą, valdymo ir gamybos kokybės sistemų to-

bulinimą, aukštos kokybės lietuviškos
produkcijos gamybą bei eksporto apimčių
didinimą praėjusiais metais.
Per 2015 m. UAB „Aconitum“ eksporto apimtis padidino net 40 proc. Per
vienuolika eksporto plėtros metų tai kone
didžiausias metinis augimas. Šiuo metu
įmonė bendradarbiauja ir vykdo įvairius
projektus su partneriais iš 40-ies šalių.
RŽ inf.
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Susitikime su
LR Prezidente –
rūmų atstovai
Gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko
su skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji
banga“ nariais ir paskelbė akcijos „Šioje
šalyje nėra vietos šešėliui“ pradžią. Akcijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į šešėlinės ekonomikos mastą ir žalą
valstybei bei kiekvienam gyventojui.

Šiame susitikime dalyvavo ir Kauno
PPA rūmų atstovai – Evelina Jasaitė, UAB
„SDG“ Teisės departamento vadovė.
Pasak Prezidentės, politinė atmosfera rodo, kad skaidrumas – vis dar didelis
iššūkis mūsų valstybei. Protekcionizmas,
glaudūs politikų ir verslo ryšiai, neskaidri
parama politinėms partijoms, korupcija
viešuosiuose pirkimuose ir toliau išlieka
didelės ydos, stabdančios spartesnę vals-

Evelina Jasaitė greta LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės (iš dešinės)

tybės pažangą.
Prezidentės teigimu, būtina skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai – kovoti su šešėliu ne tik kontrole ir
baudomis, bet ir per gyventojų ir verslo
bendruomenės švietimą, prisidėti prie
skaidrumo kultūros šalyje formavimo.
„SDG“ skyriuose visoje Lietuvoje
buvo pravestos paskaitos skaidraus verslo, šešėlio stabdymo klausimais; įmonių
grupės darbuotojai visoje Lietuvoje pri-

sijungė prie viešinimo bendraudami su
piliečiais, dalindami akcijos skrajutes.
Prieš 9 metus įkurta iniciatyva „Baltoji
banga“ vienija 57 įmones, kurios įsipareigoja skaidriai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, laikytis įstatymų, skaidriai ir sąžiningai mokėti mokesčius valstybei ir algas
darbuotojams. Prezidentė visuomet palaiko ir skatina sąžiningą, skaidrų ir socialiai
atsakingą verslą, skaidrią konkurenciją.
Iniciatyvos „Baltoji banga“ nariai taip

„SDG“ darbuotojai Laisvės alėjoje dalijo akcijos skrajutes

pat prisijungė prie Prezidentės inicijuotos
socialinės nacionalinės kampanijos „Už
saugią Lietuvą“, kurios tikslas spręsti
skaudžiausias socialines problemas – skatinti vaikų globą šeimose ir įvaikinimą,
mažinti smurtą ir patyčias, mažinti priklausomybes, savižudybių mastą ir užtikrinti efektyvią prevenciją.
RŽ inf.
Daugiau apie dalyvavimą akcijoje –
9 psl.

Jonavoje Chemikų dienos proga
pagerbti nusipelnę darbuotojai
Janina Sabaitė Melnikovienė

Koncerno „Achemos grupė“ narės Jonavos trąšų gamybos bendrovės
„Achema“ darbuotojai už nuopelnus
darbui paskutinį gegužės savaitgalį apdovanoti Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų darbo garbės ženklais.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis
priminė, kad „Achema“ rūmų narė yra apie
20 metų. „Kiekvienas mūsų narys įdeda
tam tikrą indėlį į visą verslo bendruomenę. Šiandien, Chemiko dienos proga, mes
norime padėkoti tiems „Achemos“ įmonės
darbuotojams, kurių indėlis yra itin ženklus“, – kalbėjo KPPAR vadovas.
„Darbo žvaigždės“ medaliu apdovanotas beveik 30 metų įmonėje dirbantis

vyriausiasis energetikas Vigintas Virkutis,
vadovaujantis vienam iš strateginių padalinių – vyriausiojo energetiko skyriui.
„Darbo žvaigždės“ medalis įteiktas
amoniako cecho Nr. 2 viršininkui Mindaugui Vidzickui. Jis – vienas jauniausių
bendrovės vadovų, turintis 15 metų darbo
stažą gamykloje ir septynerius metus vadovaujantis itin sudėtingos technologijos
amoniako cechui.
„Darbo žvaigždės“ medaliu pagerbtas
technikos mokslų daktaras, vyriausiasis
mechanikas Egidijus Juzėnas, vadovaujantis „Achemos“ vyriausiojo mechaniko
skyriui. Nuo vyriausiojo mechaniko kompetencijos ir atliekamų darbų produktyvumo priklauso milijoninių investicijų atlikimas laiku ir tolesnis gamybinių įrenginių
darbas. Daugiau kaip du dešimtmečius

Apdovanojimo ceremonija

bendrovėje dirbantis E. Juzėnas yra Kauno technologijos universiteto Mechanikos
inžinerijos ir dizaino fakulteto dėstytojas.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų garbės ženklu – bronzos „Darbo
žvaigžde“ apdovanotas AB „Achema“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas.
Jis yra fizikinės chemijos magistras, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociaci-

Švaresnė gamyba – ekonomiškai naudinga
Audronė Jankuvienė

Švaresnė gamyba – ne tik palanku
aplinkai, bet ir ekonomiškai naudinga.
Tai įrodo KTU Aplinkos inžinerijos instituto mokslinė ir taikomoji 25 metų
patirtis ir aplinkos apsaugos vadybos ir
švaresnės gamybos magistro 15 laidų
specialistai.

Gegužės 25 d. viešbutyje „Best Western Santaka“ vykusio tradicinio Rūmų
bendruomenės klubo susitikimo dalyviai
iš APINI mokslininkių doc. Irinos Kliopovos ir dr. Ingos Gurauskienės išgirdo
apie išteklius saugančius ir gamybos procesus optimizuojančius, per 2-3 metus
atsiperkančius sprendimus, įgyvendintus
konkrečiose įmonėse. Realizuoti projektai leido ne tik sumažinti poveikį aplinkai, bet ir sutaupyti išteklių, atrasti naujų
plėtros galimybių. „Įdiegus sprendimus
mūsų skaičiavimai kartais pasirodo buvę
per daug pesimistiniai – efektas viršija lūkesčius“, – pabrėžė doc. I. Kliopova.

Klube buvo pasveikintas būrys naujų
bendruomenės narių. Tai UAB „Dambravos žuvis“, užsiimanti žuvies perdirbimu,
sūdymu, rūkymu ir žuvies didmenine prekyba.
Rūmų nariu tapo UAB „Hegelmann
Transporte“, turinti 700 ne senesių kaip 3
metų „Mersedes Benz“ vilkikų parką ir
teikianti krovinių pervežimo tarptautiniais
maršrutais paslaugas.
Į bendruomenę įsijungė pirmojo konkurso „Sukurta Kauno rajone“ nugalėtoja
UAB „Hoptrans holding“ – specializuota
multimodalinių pervežimų ir logistikos
paslaugų teikėja, užsiimanti krovinių vežimo sausumos transportu, traukiniais,
konteinerių gabenimu jūra bei krovinių
skraidinimu į daugelį pasaulio šalių. Tai
vienintelė įmonė Lietuvoje, kurianti unikalius sprendimus transportavimo rinkoje
ir galinti konkuruoti pasaulyje.
Nario pažymėjimas įteiktas ir UAB
„Kautra“ – keleivių pervežimo lyderiui Lietuvoje. Bendrovėje dirba 850 darbuotojų,

yra 337 autobusų, kurių vidutinis amžius –
6 metai. Keleiviai vežami daugiau nei 100
tarptautinių linijų, taip pat tarpmiestiniais
ir priemiestiniais maršrutais, maršrutiniais
taksi Kaune ir Druskininkuose.
Į rūmus įstojo ir dvi Kėdainių įstaigos – Kėdainių profesinio rengimo cen-

jos prezidentas, Europos trąšų asociacijos
narys, aktyvus KPPAR Jonavos filialo narys ir rėmėjas. Pernai R. Miliauskas tapo
Lietuvos pramonininkų konfederacijos
viceprezidentu ir Aplinkosaugos komiteto
pirmininku bei Energetikos komiteto pirmininko pavaduotoju. „Achemos“ bendrovės vadovo pareigos jam patikėtos 2013 m.
RŽ inf.
tras ir Daivos Gronskienės IĮ „Raganė“,
23 metus gaminanti konditerijos ir kulinarijos gaminius ir prie Kėdainių atidariusi
vienintelę Lietuvoje virtinukų kavinę.
Bendruomenę papildė UAB „Vendiplas“, gaminanti plastikinius gaminius iš bešvinio plastiko: lentynas, stelažus, mobilius konteinerius, dėklus,
suolelius,vežimėlius. Apie 85-90 proc.
šios produkcijos yra eksportuojama.

Klube pasveikinti nauji bendruomenės nariai
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Verslo bendruomenės balsas – 56 darbo grupėse, komisijose, tarybose, valdybose
Atkelta iš 1 psl.
Eil. Atstovavimas institucijose
Nr.
Tarptautinis atstovavimas
šalių prekybos rūmų asociacijos
1. Baltijos
taryba
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Deleguoti atstovai

Tarybos narys – Vytautas Šileikis, Kauno PPA rūmų
generalinis direktorius
Narys – Aivaras Knieža, Kauno PPA rūmų
Tarptautinės prekybos ir investicijų
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas, Enterprise
komitetas prie Eurochambres
Europe Network projekto vadovas
Narys – Aivaras Knieža, Kauno PPA rūmų
SVV ir verslininkystės komitetas prie
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas, Enterprise
Eurochambres
Europe Network projekto vadovas
Muitinės pakomitetis prie Eurochambres Narys – Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų kancleris
Nacionalinis atstovavimas
Darbo grupė su smulkaus verslo
Narė – Vaida Butkuvienė, Kauno PPA rūmų
apmokestinimu susijusiems klausimams viceprezidentė, Kauno finansininkų klubo pirmininkė,
nagrinėti prie Finansų ministerijos
UAB „Aurita“ vadovė (laukiamas patvirtinimas)
Lietuvos smulkaus vidutinio verslo taryba Narys – Vytautas Šileikis, Kauno PPA rūmų
prie Ūkio ministerijos
generalinis direktorius
Narys – Zigmantas Dargevičius, Kauno PPA
viceprezidentas, UAB „Liuks“ generalinis
Geresnio reguliavimo priežiūros komisija rūmų
direktorius (laukiamas patvirtinimas)
prie Ūkio ministerijos
Narys – Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų
kancleris
– Evaldas Rapolas, Kauno PPA rūmų tarybos
Tarpžinybinė komisija kovai su korupcija Narys
advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir
koordinuoti prie Teisingumo ministerijos narys,
partneriai“ partneris
Tautinio paveldo produktų taryba prie
Žemės ūkio ministerijos
Nacionalinio atsakingo verslo
apdovanojimo konkurso paraiškų
vertinimo komisija prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Nemuno upių baseinų rajono
koordinavimo taryba prie Aplinkos
ministerijos
Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo stebėsenos komisija prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Lietuvos profesinio mokymo taryba prie
Švietimo ir mokslo ministerijos
Profesinių mokymo įstaigų
infrastruktūros plėtros projektų vykdymo
darbo grupė prie Švietimo ir mokslo
ministerijos
Centrinis profesinis komitetas prie
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centro

Stulginskio universiteto
16. Aleksandro
taryba
Stulginskio universiteto
17. Aleksandro
patariamoji kolegija
Europos profesinio mokymo kreditų
18. sistemos diegimo Lietuvoje ekspertų
darbo grupė

Narys – Vytas Čičelis, Kauno PPA rūmų
viceprezidentas, UAB „Dinaka“ direktorius

Narė – Fausta Šeputytė, Kauno PPA rūmų tarybos
narė, UAB „Metga“ generalinė direktorė
Narys – Valdas Paulauskas, UAB „Hidrosta“
generalinis direktorius
Narė – Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų
verslo savivaldos koordinatorė
Narys – Vytautas Šileikis, Kauno PPA rūmų
generalinis direktorius
Narys – Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA
rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos
pirmininkas
Narė – Aušra Giedrienė, Kauno PPA rūmų
Profesinio rengimo skyriaus vadovė (laukiamas
patvirtinimas)
Narys – Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA
rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos
pirmininkas
Narys – Vytautas Šileikis, Kauno PPA rūmų
generalinis direktorius
Narė – Aušra Giedrienė, Kauno PPA rūmų
Profesinio rengimo skyriaus vadovė

Narys – Vytautas Šileikis, Kauno PPA rūmų
generalinis direktorius
Kauno dramos teatro meno Narys – Vytautas Šileikis, Kauno PPA rūmų
20. Nacionalinio
taryba
generalinis direktorius
Regioninis atstovavimas
Narys – Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA
21. Kauno regiono plėtros taryba
rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos
pirmininkas
Narys, socialinių ekonominių partnerių
Kauno
regiono
plėtros
plano
iki
2020
m.
22. koordinavimo konsultacinė darbo grupė koordinatorius – Vytautas Šileikis, Kauno PPA rūmų
generalinis direktorius

19. VšĮ „Versli Lietuva“ patarėjų taryba

Dalininko atstovas – Vytautas Šileikis, Kauno PPA
rūmų generalinis direktorius
Narė – Veronika Senkutė, Kauno PPA rūmų
Marijampolės regiono plėtros 2014–2020 Marijampolės filialo direktorė; pakaitinė narė
m. plano rengimo grupė
– Danutė Liukinevičienė, Kauno PPA rūmų
Marijampolės filialo direktorės padėjėja
Vietinis atstovavimas
Pirmininkas – Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA
rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos
pirmininkas. Nariai – Zigmantas Dargevičius,
Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Liuks“
Verslo taryba prie Kauno miesto
generalinis direktorius; Vytas Čičelis, Kauno PPA
savivaldybės
rūmų viceprezidentas, UAB „Dinaka“ direktorius;
Algimantas Anužis, Kauno PPA rūmų tarybos narys,
UAB „Kauno švara“ valdybos narys; Vytautas
Šileikis, Kauno PPA rūmų generalinis direktorius
Dalininko atstovas – Benjaminas Žemaitis, Kauno
VšĮ „Technopolis“
PPA rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos
pirmininkas
Valdybos narys – Benjaminas Žemaitis, Kauno
Aleksoto vietos veiklos grupė (Kaunas) PPA rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos
pirmininkas
Valdybos narys – Zigmantas Dargevičius, Kauno
Žaliakalnio vietos veiklos grupė (Kaunas) PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Liuks“ generalinis
direktorius
Narė – Aušra Giedrienė, Kauno PPA rūmų
Kauno miesto savivaldybės Švietimo
Profesinio rengimo skyriaus vadovė (laukiamas
taryba
patvirtinimas)

23. Kauno regiono plėtros agentūra
24.

25.

26.
27.
28.
29.

Narys – Benjaminas Žemaitis, Kauno PPA
rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos
pirmininkas
Pirmininkas – Vytautas Šileikis, Kauno PPA rūmų
31. Kauno kolegijos taryba
generalinis direktorius
Kauno informacinių technologijų
Narė – Aušra Giedrienė, Kauno PPA rūmų
32. mokyklos Mokytojų ir pagalbos mokiniui Profesinio rengimo skyriaus vadovė (laukiamas
specialistų atestacijos komisija
patvirtinimas)
Kauno taikomosios dailės mokyklos
Narė – Aušra Giedrienė, Kauno PPA rūmų
33. Mokytojų ir pagalbos mokiniui
Profesinio rengimo skyriaus vadovė
specialistų atestacijos komisija

Kauno – Grenoblio susigiminiavusių
34. miestų komitetas prie Kauno miesto
savivaldybės
35. Kauno moters užimtumo centro taryba
Kauno regiono muitinės konsultacinio
36. komiteto pakomitetis prie Kauno
teritorinės muitinės
Vartojimo ginčų komisijos Kauno ir
37. Marijampolės apskrityse prie Vartotojų
teisių apsaugos tarnybos
Darbo ginčų nagrinėjimo komisijos prie
38. Valstybinės darbo inspekcijos Kauno
teritorinio skyriaus
Kauno miesto savivaldybės Viešųjų
39. darbų organizavimo ir darbdavių atrankos
komisija
rajono savivaldybės Smulkiojo ir
40. Kauno
vidutinio verslo skatinimo fondo valdyba
savivaldybės Smulkaus ir
41. Marijampolės
vidutinio verslo rėmimo komisija
profesinio rengimo centro
42. Marijampolės
taryba
Marijampolės savivaldybės nuolat
veikianti Viešųjų darbų įgyvendinimo ir
43. darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti
viešuosius darbus pagal viešųjų darbų
programą, atrankos komisija
44. Marijampolės savivaldybės administracijos
Saugos ir sveikatos komisija
komisija prie Marijampolės
45. Trišalė
teritorinės darbo biržos
Marijampolės teritorinės darbo biržos
46. Marijampolės skyriaus vietinių užimtumo
iniciatyvų projektų atrankos komisija
Marijampolės teritorinės darbo biržos
47. Vilkaviškio skyriaus vietinių užimtumo
iniciatyvų projektų atrankos komisija

Narė – Vera Mileikienė, Kauno PPA rūmų Verslo
plėtros skyriaus vadovė (laukiamas patvirtinimas)
Narys – Narys – Vytas Čičelis, Kauno PPA rūmų
viceprezidentas, UAB „Dinaka“ direktorius
Narė – Danutė Liukinevičienė, Kauno PPA rūmų
Marijampolės filialo direktorės padėjėja
Narė – Danutė Liukinevičienė, Kauno PPA rūmų
Marijampolės filialo direktorės padėjėja
Narė – Veronika Senkutė, Kauno PPA rūmų
Marijampolės filialo direktorė
Narė – Veronika Senkutė, Kauno PPA rūmų
Marijampolės filialo direktorė
Narys – Kęstutis Svitojus, Kauno PPA rūmų
Marijampolės filialo tarybos pirmininkas, UAB
„Mantinga“ generalinis direktorius
Narė – Veronika Senkutė, Kauno PPA rūmų
Marijampolės filialo direktorė
Narys – Gintaras Brokevičius, Marijampolės filialo
tarybos narys, UAB „Gintrėja“ direktorius

48. Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus taryba Narė – Veronika Senkutė, Kauno PPA rūmų
Marijampolės filialo direktorė (laukiamas patvirtinimas)
Valdybos narė – Dalia Sinkevičienė, Kauno PPA
49. Jonavos miesto vietos veiklos grupė
rūmų Jonavos filialo direktorė
Nariai – Alfonsas Meškauskas, Kauno PPA rūmų
tarybos narys, Kauno PPA rūmų Jonavos filialo tarybos
50. Jonavos rajono Trišalė taryba
pirmininkas, UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius;
Edmundas Mulokas, Kauno PPA rūmų Jonavos filialo
tarybos narys, UAB „Jonavos paslaugos“ direktorius
Pirmininkė – Lina Padvaiskienė, Kauno PPA
rūmų Prienų atstovybės vadovė, UAB „Ekofrisa“
Verslo
taryba
prie
Prienų
rajono
direktorė. Nariai – Valdas Paulauskas, UAB
51. savivaldybės
„Hidrosta“ generalinis direktorius, Vytautas
Silevičius, UAB „Doletos langai“ akcininkas,
Vaclovas Sinkevičius, VšĮ „Krašto vitrina“ vadovas
Kauno teritorinės darbo biržos Prienų
Nariai – Lina Padvaiskienė, Kauno PPA rūmų Prienų
52. skyriaus Vietinių užimtumo iniciatyvų
atstovybės vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė,
projektų atrankos komisija
Gediminas Olsevičius, UAB „Wilara“ direktorius
Pirmininkas – Arūnas Tarnauskas, Kauno PPA rūmų
tarybos narys, Šakių atstovybės vadovas, UAB
Verslo
taryba
prie
Šakių
rajono
„Gulbelė“ direktorius. Nariai – Rasita Grincevičienė,
53. savivaldybės
UAB „Jundula“ direktorė, Edmundas Rinkevičius,
UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ direktorius, Loreta
Valaitienė, UAB „Lauksva“ direktorė
Valdybos nariai – Rasita Grincevičienė, UAB
„Jundula“ direktorė, Audrius Mockaitis, UAB
54. Šakių miesto vietos veiklos grupė
„Audrokesta“ direktorius, Simonas Valaitis, UAB
„Lauksva“ vadybininkas
Marijampolės teritorinės darbo biržos
Narė – Rasita Grincevičienė, UAB „Jundula“
55. Šakių skyriaus vietinių užimtumo
direktorė
iniciatyvų projektų atrankos komisija
56. Kėdainių miesto vietos veiklos grupė
Kitos grupės

58.
59.
60.

61.

62.

Valdybos pirmininkas – Vaidotas Avižius, UAB
„Bieltransa“ vadybininkas

Narys – Aivaras Knieža, Kauno PPA rūmų
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas, Enterprise
Europe Network projekto vadovas
Narys – Aivaras Knieža, Kauno PPA rūmų
Enterprise Europe Network
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas, Enterprise
komunikacijos darbo grupė
Europe Network projekto vadovas
– Aivaras Knieža, Kauno PPAR Tarptautinių
Enterprise Europe Network Šiaurės šalių Narys
ryšių skyriaus vadovas, Enterprise Europe Network
verslo bendradarbiavimo darbo grupė
projekto vadovas
Pirmininkas – Andrius Verbyla, Kauno PPA rūmų
Lietuvos PPA rūmų prekių kilmės
kancleris, narė – Elvyra Jablonskienė, Kauno PPA
sertifikatų ekspertų darbo grupė
rūmų Verslo plėtros skyriaus vyr. ekspertė
Komisijos pirmininkas – Algimantas Stasys Anužis,
Kauno PPA rūmų tarybos narys, UAB „Kauno švara“
valdybos narys. Nariai – Vaida Butkuvienė, Kauno
Kauno PPA rūmų Etikos ir taikinimo
PPA rūmų viceprezidentė, UAB „Aurita“ direktorė;
komisija
Evaldas Rapolas, Kauno PPA rūmų tarybos narys,
UAB „Magnusson ir partneriai“ partneris; Andrius
Verbyla, Kauno PPA rūmų kancleris
Komisijos pirmininkė – Fausta Šeputytė, Kauno PPA
rūmų tarybos narė, UAB „Metga“ generalinė direktorė.
Nariai – Kęstutis Svitojus, Kauno PPA rūmų tarybos
narys, Marijampolės filialo tarybos pirmininkas, UAB
Kauno PPA rūmų Apdovanojimų komisija „Mantinga“ generalinis direktorius; dr. Mindaugas
Misiūnas, Kauno PPA rūmų tarybos narys, Kauno kolegijos direktorius; Saulius Valunta, Kauno PPA rūmų
viceprezidentas, UAB „Serfas“ direktorius; Vera Mileikienė, Kauno PPA rūmų Verslo plėtros skyriaus vadovė

Europe Network pakomitetis
57. Enterprise
prie Eurochambres

30. KTU Verslo taryba
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Nariai – Vytautas Šileikis, Kauno PPA rūmų
generalinis direktorius, Aivaras Knieža, Tarptautinių
ryšių skyrius vadovas, Enterprise Europe Network
projekto vadovas (laukiamas patvirtinimas)
Narys – Vytautas Šileikis, Kauno PPA rūmų
generalinis direktorius
Nariai – Edmundas Cylikas, Kauno PPA rūmų
Tarptautinių ryšių skyriaus vadybininkas, Audronė
Gataveckienė, UAB „Marijampolės pieno
konservai“ vyr. deklarantė
Nariai – Vita Paršaitytė, teisininkė, Gintarė Butkutė,
teisininkė, „Vilušis ir Astromskis“ advokatų
profesinė bendrija; Giedrė Kačinskienė, teisininkė,
UAB „EU-RUS Law service“; Edvinas Strimaitis,
teisininkas, UAB „Justicija“
Narė – Rūta Jocytė, UAB „Topo Grupė“ personalo
vadovė, Eglė Makselytė, UAB „Tuvlita“ Kauno
padalinio vadovė (laukiamas patvirtinimas)
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Interaktyvūs
reklamos
sprendimai
Andrėja Starkutė

Gegužės 24 d. verslo bendruomenė buvo pakviesta į informacinę
popietę „Interaktyvūs sprendimai –
inovatyvus Jūsų įmonės pristatymas“.
Rūmų nario UAB „SneakyBox“, profesionalios žaidimų kūrimo kompanijos,
vadovas Liudas Ubarevičius supažindino su interaktyviais stendais, žaidimais, papildytąja ir virtualia realybe.
Buvo suteikta galimybė įsiamžinti fotostende.

Jei įmonė dalyvauja parodose, organizuoja konferencijas, seminarus,
produktų pristatymus, mobilūs parodų
stendai yra nepakeičiama priemonė. Interaktyvus reklamos stendas patrauks

klientų, svečių dėmesį, jo pagalba patraukliai pateiksite prezentaciją. Mobilių
parodų stendų privalumai: lengvai keičiama informacija; patogūs transportuoti; kompaktiški; paprastas montavimas ir
demontavimas; gerai matomi ir pastebimi iš toli; puikus pirmasis įspūdis.
Įmonė gali pasiūlyti interaktyvius
sprendimus, sukurtus pasitelkiant judesio atpažinimo sistemas ir lietimui jautrius ekranus, sparčiai populiarėjančius
išplėstinės realybės projektus, sustiprinančius realybės pojūtį ir paliekančius
nepamirštamą įspūdį.
Renginio dalyviai išmėgino aplikaciją, skirtą papildyti spalvinimo knygelę
„Mylimukai. Lietuvos zoologijos sodo
gyventojai“. Nukreipus mobilųjį įrenginį į atitinkamo gyvūno vardo lentelę,
vartotojas gali išvysti jo trimatį animuotą
atvaizdą.
Mobili aplikacija su verslo paskirties
pastatu „Quadrum“ leido informacinės
popietės dalyviams susipažinti su pastato architektūra iš taip arti, kaip niekada
anksčiau. Programėlėje taip pat galima
rasti informacijos apie verslo miesto pro-

Liudas Ubarevičius supažindino su interaktyviais stendais

jektą, jo statybą ir kitų įdomių faktų.
UAB „SneakyBox“ yra pelniusi nemažai apdovanojimų: „Lietuvos Startup
Weekend“ – mobilusis ARPG žaidimas,
susijęs su ekologiniu sprendimu (nugalėtojai), „Imagine Cup 2012 Worldwide fi-

nals“ (Sidnėjus, Australija, TOP10 finalistai, žaidimo dizainas telefonui), IBM
Business Run 2012 (Baltics, antrosios
vietos laimėtojai), „Appcampus.fi“ – apdovanojimas už „The Hottest Developer
Program in the World“.

„Baltoji banga“ Jonavoje
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir SODROS atstovai gegužės 25ąją jonaviečiams dalijo informacines
skrajutes apie mokesčius bei šešėlinės
ekonomikos mažinimą.

Taip jonaviečiai prisidėjo prie visoje
šalyje vykstančios „Baltosios bangos“ akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui”, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į
šešėlinės ekonomikos mastą bei žalą valstybei ir kiekvienam jos gyventojui.
Nepirkti kontrabandinių prekių, neimti atlygio „vokelyje“, net ir turguje ar
mažose parduotuvėse reikalauti kvito –
tai vos keli dalykai, kurie padeda skatinti
sąžiningą verslą, mat nesumokėti mokesčiai, nelegalus darbas visų pirma yra vagystė iš pačių savęs.
Kaip sakė SODROS Jonavos padali-

nio vadovė Alina Batulevičienė, gaudamas atlygį ne vokelyje, žmogus sukaupia
senatvės pensiją, taip pat didesnės išmokos būna susirgus. Valstybinės mokesčių
inspekcijos Jonavos poskyrio vyriausioji
specialistė Gražvyda Žukauskienė teigia,
jog aiškinti apie mokesčių esmę vaikams
reikia jau mokykloje.
„Nuo mokamų mokesčių priklauso ne
tik šiandiena, bet ir ateitis – išmokos, atlyginimai, pensijos. Ketvirtadienį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – atvirų durų
diena. Yra užsiregistravę ir dviejų mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai, su kuriais
rytoj bendraus mūsų specialistai“, – sakė
G.Žukauskienė.
Taip pat gyventojams primenama, kad
įtarimus įmonių, organizacijų ar pavienių
asmenų neskaidrią veiklą galima pranešti
VMI pasitikėjimo telefonu 1882 arba in-

Paskelbtas priemonės „Naujos
galimybės LT“ kvietimas
Gegužės 31 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Ūkio ministerija
paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.

Priemonės tikslas – paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio

Rūmų Jonavos filialo vadovai aktyviai dalyvavo akcijoje prieš šešėlį

ternetinėje svetainėje www.beseselio.lt
Nors šešėlinės ekonomikos mastas
šalyje po truputį traukiasi, tyrimų duome-

nimis, 2015 m. šešėlis sudarė 25,8 proc.
Lietuvos BVP.
RŽ inf.

rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Remiama veikla – pavienis MVĮ ir jos produkcijos
pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 45 000 Eur. Mažiausia
projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000 Eur.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas sudaro 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti
prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų.
Paraiškos turi būti pateiktos iki 2016 m. rugpjūčio 2 d., daugiau informacijos
apie priemonę ir jos kvietimą galima rasti LVPA puslapyje.
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių
kontaktų mugė
Viešbutis „Kaunas“ 4*
Teikia apgyvendinimo, maitinimo, konferencijų organizavimo paslaugas. Viešbučiui priklausantis restoranas „55º“ teikia maitinimo paslaugas, rengia furšetus, banketus, verslo pietus
įmonėms ir privatiems asmenims.
Laisvės al. 79, LT-44297 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 08 50, (8 697) 22 222
Faks.: (8 37) 75 08 51
El. paštas: info@kaunashotel.lt
www.kaunashotel.lt
Viešbutis „Park Inn Kaunas“
Įsikūręs Kauno miesto centre, šalia Laisvės alėjos. Viešbutyje yra 206 šiuolaikiški ir patogūs
kambariai (įskaitant 2 kambarius šeimoms),
konferencijų ir renginių centras, restoranas
„Diverso“ (140 vietų) „Ginger“ baras (40 vietų), sveikatingumo centras ir sauna, SPA centras „Saulėja“, vasaros terasa, „Olympic“ kazino, 50 vietų nemokama automobilių stovėjimo
aikštelė.
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 61 00
Faks.: (8 37) 30 62 00
El. paštas: info.kaunas@rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-kaunas
UAB „Vikspana“
Saulėja SPA centrų tinkle – SPA paslaugos,
masažai, grožio procedūros, pirtys, hamamas,
soliariumas. SPA užsakymai grupėms, SPA dovanų kuponai.
K. Donelaičio g. 27, LT-44240 Kaunas
Tel.: (8 37) 24 08 47, (8 685) 02 902
El. paštas: saulejaspa@sauleja.lt
Baltų pr. 7A, LT-48259 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 88 47, (8 656) 42 890
El. paštas: spa@sauleja.lt
www.sauleja.lt
Vilniaus kooperacijos kolegija
Ekonomikos ir vadybos profesinio bakalauro
studijos Vilniuje ir Kaune.Tyrimų ir kvalifikacijos kėlimo paslaugos.
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43,
LT-44354 Kaunas
Tel.:(8 37) 32 41 48
El. paštas: kaunas@vkk.lt
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11,
LT-09308 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 01 83, (8 5) 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt
www.vkk.lt
Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno skyrius
Vilniaus kooperacijos kolegija – ilgametę patirtį turinti ekonominio profilio mokykla Lietuvoje. Vilniaus ir Kauno skyriuose rengiami
vadybininkai, ekonomistai, buhalteriai kooperacijos ir valstybinėms įmonėms, akcinėms
bendrovėms bei kitoms organizacijoms. Studijų programos: informacinių sistemų diegimas
ir priežiūra, verslo ekonomka, mažmeninės
bankininkystės ekonomika, buhalterinė apskaita, pardavimo valdymas, maitinimo verslo
organizavimas, verslo vadyba, komunikacijos
ir informacijos vadyba, verslo anglų kalba ir
komunikacija (vyksta šios programos vertinimas).
Vilniaus skyrius: Konstitucijos pr. 11,
LT-09308 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 01 83, 275 01 03
El. paštas: info@vkk.lt, www.vkk.lt
Kauno skyrius: Vytauto pr. 43,
LT-44354 Kaunas
Tel. (8 37) 32 41 48
El. paštas: kaunas@vkk.lt
www.vkk.lt
VšĮ „Vilties žiedas“
Teikia profesinės reabilitacijos paslaugas. Veikia profesinės reabilitacijos metodinis centras,
ECDL testavimo centras, verslo praktinio mokymo firma. Gamina ir individualiai pritaiko
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ortopedijos priemones, slaugai skirtus siūtinius
gaminius. Ieško partnerių užsienyje.
A. Juozapavičiaus pr. 7C, LT-45251 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 62 07
www.viltiesziedas.lt
UAB „Viparkas“
Išsprendžia sudėtingas verslo administravimo
ir informacijos valdymo problemas. Pritaiko
sprendimus efektyvesniam išteklių panaudojimui ir kaštų optimizavimui Virtualiame verslo centre teikia visas verslo administravimo
paslaugas: nuo raštvedybos iki išbaigtų verslo
procesų, nuo pirminių duomenų iki veiklos rodiklių analizės. Jums nereikia verslo valdymo
sistemos, IT įrankių – viską suteiks virtualus
verslo centras.
Studentų 29-56, LT-51364 Kaunas
Tel.: (8 615) 50 512
El. paštas: Viparkas@viparkas.lt
www.viparkas.lt, www.cloudoffice.lt
UAB „Vydraga“
20 metų rūpinasi kalnakasybos pramonėje, kelių statyboje bei griaunant pastatus dirbančių
įrenginių ir mechanizmų remontu, atsarginių
dalių bei agregatų tiekimu.
Pagal užsakymus, konkurencingomis kainomis
tiekia Brevini, Bosch Rexroth, David Brown,
Kawasaki, Sauer Danfoss ir kt. gamintojų hidraulikos komponentus, PT Tech, Technodrive,
Transfluid, Twindisc pramonines sankabas.
Ilgametės patirties ir tiesioginių kontaktų su
gamintojais dėka iškilusios problemos sprendžiamos nedelsiant. Esant būtinybei, reikalingos detalės pristatomos per 24 val.
Jurbarko g. 2a, LT-47183 Kaunas
Tel. (+370 699) 15 559
El. paštas: vydraga@vydraga.lt
www.vydraga.lt
UAB „Vynėja“
Vyno namai „Brome“ – jauki, pačiame Kauno
centre įsikūrusi gero skonio ir kokybės oazė.
Čia siūloma rinktis iš plataus vynų asortimento ir gausios tauriųjų gėrimų pasiūlos. Galima
įsigyti įvairių gurmaniškų užtepėlių, alyvuogių,
tikrojo Balsamico acto, pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus ir kt. Rengiamos įvairios teminės degustacijos – pradedant vyno ir baigiant
kavos, konjako, viskio, kalvadoso ir kitų gėrimų. Taip pat organizuojamos privačios degustacijos įmonių darbuotojams ar partneriams bei
draugų ratui asmeninių švenčių proga.
A.Mickevičiaus g. 23, LT-44245 Kaunas
Tel.: (8 615) 35 162; (8 662) 22 664
El. paštas: info@brome.lt
www.brome.lt
UAB „Windex“
Gamina standartinius ir nestandartinius PVC
langus ir duris: nuo minimalius standartus atitinkančių produktų iki aukščiausius šilumos bei
garso izoliavimo parametrus atitinkančių ir individualiems poreikiams skirtų gaminių. ieško
partnerių/atstovų įvairiose šalyse.
Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas
Tel.: (8 37) 47 39 38
Faks.: (8 37) 40 69 82
El. paštas: info@windex.lt
www.windex.lt
UAB „Aconitum“
Vaistų ir maisto papildų gamintojas garantuoja
preparatų kokybę ir saugumą. Visi preparatai
gaminami Lietuvoje iš aukščiausios kokybės
Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių
žaliavų pagal Geros gamybos praktikos (GGP)
standartus. Kokybę ne vieną kartą aukštai įvertino Lietuvos pramonininkų konfederacija:
įmonės gaminami maisto papildai pelnė ne
vieną aukso medalį geriausio metų gaminio
kategorijose.
Inovacijų g. 4, LEZ, LT-54469 Kauno r.
Tel.: (8 37) 32 80 08
Faks.: (8 37) 33 84 87

El. paštas: aconitum@aconitum.lt
www.aconitum.lt,
internetinė parduotuvė www.gyvenksveikai.lt
UAB „Adeo Web“
El. prekybos sistemos „Magentas“ vystymas
ir tobulinimas. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas:
Android ir iOS, el. verslo sistemų sprendimai.
Lietuvoje dirba su AB „Audimas“, UAB „Iris“,
UAB „Baltijos kontaktų grupė“ ir kt.
Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas
Tel.: (8 676) 47 849
El. paštas: info@adeoweb.lt
www.adeoweb.lt, www.adeoweb.biz
„Advokatų profesinė bendrija Viliušis ir Astromskis“
Teisinės paslaugos verslui: įmonių teisė; projektų finansavimas, kreditavimas ir vertybiniai
popieriai; sutarčių sudarymas ir jų vykdymo
kontrolė; viešieji pirkimai; nekilnojamojo turto
teisė; teisminis ir alternatyvus ginčų sprendimas; darbo teisė.
K. Donelaičio g. 24-1, LT-44239 Kaunas
M. Valančiaus g. 3-11, LT-03105 Vilnius
Tel.: (8 37) 20 11 07
Faks.: (8 37) 20 11 07
El. paštas: info@vilast.lt
www.vilast.lt
UAB „Aivita“
Didmeninė prekyba įvairiais įrankiais, grindjuostėmis, kopėčiomis, dažais ir kitomis prekėmis.
Asortimentą sudaro apie 10 000 pavadinimų
prekės.
Svirbygalos 6, LT-46281 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 76 41
www.aivita.lt
AB „Aksa“
Gelžbetoninių gaminių gamyba.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 35 14 05
Faks.: (8 37) 45 57 84
El. paštas: info@aksa.lt
www.aksa.lt
UAB „Alvinta“
Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas; atliekų
(pavojingų, nepavojingų) tvarkymas (ATĮR
219195); darbuotojų profesinės rizikos vertinimas ir kitos su darbo sauga susijusios paslaugos; prekyba kompanijų „Chemjay“, „Norstar“
produkcija.
Studentų g. 65-407, LT-51369 Kaunas
Tel.:(8 37) 30 08 16, (8 37) 30 08 22,
(8 685) 12 411
Faks.:(8 37) 45 15 99
El.paštas: alvinta@ktc.lt
www.alvinta.ktc.lt
UAB „Anona“
Reklamos agentūros specializacija – reklaminiai suvenyrai ir verslo dovanos, sportiniai prizai, įvairūs apdovanojimai, antspaudų gamyba
ir smulkiatiražė spauda. Veikia nuo 1991 m.
Turi lazerinio graviravimo, tampografijos, graviravimo smėliu ir kitas technologijas, reikalingas reklaminei produkcijai ženklinti.
Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 37 65
Faks.: (8 37) 32 37 65
El. paštas: info@anona.lt
www.anona.lt
UAB „Asiga“
Projektuoja, gamina išskirtinius baldus ir interjero detales. Teikia baldų projektavimo paslaugas pagal individualius kliento užsakymus.
Turi didelę patirtį baldų privačiam ir viešajam
sektoriui gamyboje. Taikomi aukšti kokybės
reikalavimai projektavimo paslaugai ir gaminamai produkcijai.
Neries g. 4, Domeikava, LT-54370 Kauno r.
Tel./faks.: ( 8 37) 26 31 24
Tel.: (8 655) 32 332
El. paštas: albertas@asiga.eu
www.asiga.eu
UAB „Aša“
Sprendimai stiklo tobulinimui. Plėvelių gamintojo SOLAMATRIX Inc. (JAV) atstovas Pabaltijo šalims. Plėvelių nuo akinimo, karščio,
sužalojimo šukėmis, žaibiškos vagystės klija-

vimas pastatams ir automobiliams. Stiklo pertvarų ir baldų stiklų dekoravimas ornamentais
ir įvariaspalve spauda. Ieško partnerių – baldininkų ir stiklo pertvarų statytojų.
Partizanų g 17, LT-49476 Kaunas
Tel.: (8 37) 41 15 66
Faks.: (8 37) 41 08 20
El. paštas: info@pleveles.lt
www.pleveles.lt
UAB „Autokurtas“
„Mersedes-Benz“ lengvųjų automobilių ir komercinio transporto priežiūra ir remontas; originalios, neoriginalios, dėvėtos detalės. „Volvo“, „Scania“ naujos ir dėvėtos detalės, šių ir
kitų markių sunkvežimių priežiūra ir remontas.
Autonominių („Webasto“, „Eberspacher“) šildytuvų pardavimas, montavimas, priežiūra ir
remontas. Tachografų patikra, priekabų remontas. Padaliniai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose.
Verslo g.13, LT-54311 Kumpių k. Kauno r.
Tel.: (8 37) 39 10 90
Faks.: (8 37) 39 14 54
El. paštas: info@autokurtas.lt
www.autokurtas.lt
UAB „Autotoja“
Oficiali „TOYOTA“ ir „LEXUS“ atstovybė
Kaune.Prekiauja „TOYOTA“ ir „LEXUS“
markės naujais ir naudotais automobiliais, šių
markių automobilių aksesuarais ir atsarginėmis
dalimis.
Teikia garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros paslaugas bei visų markių automobilių
kėbulo remonto ir dažymo darbus.
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
Tel.: (8 37) 40 80 32
Faks.: (8 37) 31 27 79
www.autotoja.lt
UAB „Azovlitas“
Importuoja ir prekiauja įvairių Europos ir Azijos gamintojų plieno linijinių ir lakštinių gaminiais.
Ieško verslo kontaktų, plieno gaminių vartotojų, metalo konstrukcijų gamintojų, statybinių
firmų, katilų gamintojų.
Domina pasiūlymai iš užsienio metalurgijos
įmonių ir plieno tiekėjų.
Elektrėnų g. 10, LT-51218 Kaunas
Tel.: (8 37) 45 26 00
Faks.:(8 37) 35 02 48
www.azovlitas.lt
UAB ,,AZ-Pack“
Secializuojasi pakavimo medžiagų rinkoje. Pagrindinė veikla – vakuuminių maišelių, pastatomų ,,Doy-Pack“ maišelių su styginiu užsegimu, ,,Bag-in-Box“ maišų skysčiams, polipropileninių (PP) indelių, fasuotų vienkartinių indų
rinkinių, OPS indelių gamyba, pardavimas.
Siūloma produkcija atitinka aukščiausims
Europoje taikomiems reikalavimams medžiagoms, kurios naudojamos sąlyčiui su maistu.
Bendradarbiaudama su KTU ir MITA (Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūra), įmonė viena pirmųjų įgyvendino vidaus rinkai tiekiamų
pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal
Lietuvos darniuosius standartus sistemą, todėl
gali pasiūlyti optimalios pakuotės reikalavimus
atitinkančius produktus.
Mažmeninė prekyba
,,Prekybos miestelis URMAS“
Pramonės pr. 16, 51185 Kaunas
Rytinė galerija, 12 salė, 1-B vieta
Taikos pr. 106 B, 51174 Kaunas
Tel.: (8 37) 31 42 46
El. paštas info@azpack.lt
www.azpack.lt
UAB ,,Baldai Jums“
Gamina svetainės, miegamojo, vaikų kambario
baldus iš ąžuolo ir beržo masyvo. Baldų ekspozicijas galima rasti internete: http://parduotuve.
baldaijums.lt/, www.baldaijums.lt,
JONAVOJE (pardavimo salonas bei būstinė):
Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava
Darbo laikas:
I-V: 7:30 - 16:00
Tel.: (8 349) 50 525
Mob. tel.: (8 656) 16 891
Faks.: (8 349) 50 525
El. paštas: prekyba@baldaijums.lt
www.baldaijums.lt
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRSE20160518001 Švedijos įmonė užsiima funkcinių sporto, laisvalaikio produktų prekyba. Ieško išmanių saugojimo gaminių kemperiams gamintojų. Galimi pavyzdžiai
pridedami.
BRUK20160128002 JK bendrovė užsiima maisto produktų platinimu Jungtinėje Karalystėje ir
Airijoje. Ieško delikatesinių mėsos, pieno ir kitų gaminių gamintojų. Siūlo
platinimo, marketingo ir panašias paslaugas.
BRFR20160404003 Prancūzijos mados įmonė projektuoja, siuva ir parduoda moteriškus drabužius. Ieško apdailos detalių tiekėjų: smulkių nėrinių, nėrinių juostelių ir pan..
BRUK20160426002 JK įmonė dirba skaitmeninių spendimų srityje. Ieško subrangovų e-mokymosi, virtualios realybės ir kompiuterinio vaizdo plėtros paslaugų srityse.
BRRU20160331001 Rusijos bendrovė, įsikūrusi Kaliningrade, specializuojasi bakalėjos produktų
(cukraus, grūdų ir sausų maisto produktų) gamybos ir prekybos srityse. Ieško
gamintojų, siūlo platinimo paslaugas.
BRUK20160504002 JK įsikūrusi įmonė projektuoja sveikatos priežiūros gaminius. Neseniai sukūrė unikalią liemenę vėžiu sergantiems pacientams, kuri leis išvengti netyčinio
kateterio ištraukimo. Ieško sveikatos produktų gamintojų abipusiam bendradarbiavimui.
BRES20140909002 Ispanijos įmonė specializuojasi inžinerijos srityje ir gamina elektromechaninę
įrangą vandens valymui. Ieško partnerių ir naujų produktų komercializavimui.
BRUK20160513001 JK miegamojo baldų ir aksesuarų gamintojas specializuojasi medinių vaikiškų lovų (paaukštintų ir/arba pritaikytų palėpėms – loftams) srityje. Nori padi-

Junckerio planas – investicijų
programa Europai
Aivaras Knieža,
Kauno PPA rūmų Tarptautinių
ryšių skyriaus vadovas

Investicijų planas Europai, dar kitaip žinomas Junckerio planas, yra Europos investicijų banko grupės priemonė imtis konkrečių sprendimų skatinant
skolinimą, teikiant garantijas ir tokiu
būdu prisidedant prie naujų darbo vietų
kūrimo ir ES ekonomikos augimo.

2014 m. lapkritį Europos Komisijos (EK) pirmininkas Jeanas Claude’as
Junckeris pristatė 315 mlrd. Eur vertės
ES strateginių investicijų programą, kuri
buvo praminta Junckerio planu. Sukūrus
įgyvendinimo mechanizmus, programa
buvo patvirtinta 2015 m. birželį. Plano
esmė – Europos strateginių investicijų
fondas (ESIF) teikia paskolų garantijas,
skatindamas bankus finansuoti rizikingesnius projektus, kurie kitu atveju susidurtų su kapitalo pritraukimo problemomis.
Junkerio pinigais gali būti finansuojami ne
tik dideli infrastruktūros projektai, jų gali
skolintis ir smulkusis bei vidutinis verslas.
Investicijų planu siekiama šalinti
kliūtis investicijoms, suteikiant techninę
pagalbą investiciniams projektams ir didinant jų matomumą, taip pat sumaniau
naudojant naujus ir jau esamus finansinius
išteklius. Europos strateginių investicijų
fondas (ESIF), pasinaudodamas Europos
investicinio banko (EIB) grupės finansais,
siekia paskatinti aktyvesnį skolinimą ir
investicijas finansų rinkoje. Tai ESIF ir
EIB atlieka naudodami finansinius instrumentus: teikiamos dalinės paskolos itin
dideliems ir rizikingesniems projektams
įgyvendinti, suteikiamos paskolų garantijos ir investuojama į investicinius fondus.
Paskolos rizikingesniems projektams
yra skirtos pritraukti investicijas ir finansuoti itin didelius projektus, kurie esamomis rinkos salygomis negalėtų gauti finansavimo iš investuotojų, nes priešingu atveju
ESIF paskolos konkuruotų su komercines

paslaugos vykdančiais skolintojais. Tokių
projektų pavyzdžiai galėtų būti valstybiniai
projektai, viešojo ir privataus bendradarbiavimo (PPP) projektai arba stambių įmonių investiciniai, infrastruktūros projektai,
pvz. PPP projektas socialinių būstų statyba
Prancūzijoje, plieno gamyklos modernizavimas Italijoje, vėjo jėgainių parkų statybos Airijoje ir Danijoje. Daugiau pavyzdžių galima rasti EIB svetainėje.
Paskolų garantijos, paskolos ir investicijos į fondus yra priemonė, skirta mažų ir
vidutinių įmonių rizikingiems projektams
finansuoti. Kadangi šios srities finansavimas yra skirtas mažoms ir vidutinėms
įmonėms, ESIF šias paslaugas teikia per
tarpininkus šalyse. Pasirašomos sutartys su
tarpininkais, kurie teikia paskolas, garantijas arba fondų atveju, investuoja į smulkias
ir vidutines įmones arba mažesnius fondus.
Tokio tipo bendradarbiavimo Lietuvoje
pavyzdys yra ką tik sutartį su ESIF pasirašę Swedbank, teiksiantis paskolas ir lizingo
sutartis, ir Suomijos OP bankas.
Suomijos OP bankas, kaip Europos
investicijų fondo (EIF) tarpininkas, jau
pasirengęs teikti nuo 1 iki 7,5 mln. Eur
paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms
su strateginių investicijų fondo garantija.
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje tokioms
paskoloms planuojama skirti mažiausiai
20 mln. eurų. „Swedbank“pagal tarpininkavimo sutartį su EIF per artimiausius trejus metus suteiks paskolų ir bus pasirašyta
lizingo sutarčių su 3 000 nedidelių verslų
Baltijos šalyse už 165 mln. Eur. Ši sutartis leis sumažinti paskolos užtikrinimo bei
pradinio lizingo įnašo reikalavimus, taip
pagerinant finansavimo prieinamumą mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Europos investicijų bankas (EIB) Lietuvoje dar šiais metais tikisi sulaukti didelių infrastruktūrinių projektų paraiškų.
Vystytojai, svarstantys galimybes
finansuoti didelius infrastruktūros projektus, gali tiesiogiai kreiptis į EIB. Mažesnius infrastruktūros projektus, prieš

dinti verslo apimtis ir ieško patyrusių medienos baldų gamintojų ilgalaikiam
gamybos susitarimui.
BRAM20140714001 Armėnijos įmonė importuoja ir parduoda chemikalus, susijusius su kalnakasybos, metalurgijos, metalo apdirbimo ir energetikos pramonės sritimis. Siūlo
agento ir / ar platintojo paslaugas chemijos sektoriaus gamintojams.
BRUK20160517001 JK vyno ir alaus distributorius ieško naujų šios srities produktų tiekėjų, siūlo
platintojo paslaugas. Taip pat ieško bendradarbiavimo partnerių – britų alaus
ir vyno platintojų Europoje.
BRNL20160510001 Olandijos kompanija gamina saldainius ir užkandžius be cukraus ir kenksmingų ingredientų. Ieško partnerio, kuris galėtų gaminti traškučius (popped
chips) iš bulvių ir sojų.
BRCY20160318001 Kipro bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra maisto produktų (šaldytos mėsos, žuvies) ir kitų prekių eksportas, ieško jautienos, kiaulienos, vištienos ir
kalakutienos gamintojų, tiekėjų. Siūlo agento, platintojo paslaugas įvairiose
rinkose.
BRUK20160504001 JK įmonė kuria ir parduoda polo marškinėlius, marškinėlius, marškinius,
švarkus ir džemperius. Ieško gamybos partnerio, galinčio pagal pateiktą dizainą siūti medvilninius gaminius.
BRDE20160510001 Vokietijos įmonė užsiima pakavimui skirtų produktų platinimu. Ieško apsauginių kampų, vamzdžių, neslystančių lakštų, formuotos masės pakuočių,
popierinių maišelių, sulankstomų dėžių ir pan. gamintojų, siūlo atstovo paslaugas Vokietijoje, Austrijoje, Beniliukso šalyse.
BRUK20160420001 Didžiosios Britanijos kompanija sukūrė ir užpatentavo saugias ir išoriniam
poveikiui atsparias pašto dėžes. Įmonė ieško partnerių, galinčių gaminti metalinių spintų lakštus ir komponentus, siūlo gamybos susitarimą.
Jei turite papildomų klausimų apie Enterprise Europe Network tinklą ir verslo pasiūlymus,
prašome kreiptis: agne.kudirkiene@chamber.lt, tel.: (8 37) 20 34 83

kreipiantis, reikėtų sugrupuoti į bendro
investavimo platformas.
Mažų ir vidutinių įmonių bei vidutinės
kapitalizacijos įmonių atveju finansavimui
daugiau kaip 7 mln. Eur gauti galima tiesiogiai kreiptis į EIF.
Įvertinant, kad įmonėms gali trūkti
techninių žinių projektų parengimui, EK ir
Europos investicijų banko iniciatyva buvo
sukurtas vieno langelio principu veikiantis
Europos investavimo konsultacijų centras,
kuris gali suteikti techninę paramą projektams, padėti formuoti projektų struktūrą.
Praėjus vieneriems metams nuo ESIF
veiklos pradžios, fondo patvirtintas finansavimas siekia per 12 mlrd. Eur. Įvertinant
papildomą privatų bei viešąjį finansavimą,
kurį pritrauks šios lėšos, fondo sutelktos investicijos siekia 100 mlrd. Eur. Tai beveik

trečdalis užsibrėžto tikslo per trejus metus
mobilizuoti 315 mlrd. Eur investicijų.
Kalbant apie didelius projektus, finansuojamus Europos investicijų banko
(EIB), patvirtinti 64 tokie projektai už 9,3
mlrd. Eur. Vyrauja energetikos, transporto,
aplinkos ir išteklių efektyvumo didinimo
projektai. Daugiausia projektų sulaukta iš
didžiųjų valstybių – Prancūzijos, Ispanijos,
Didžiosios Britanijos, Italijos, taip pat pateikti keletą valstybių apimantys projektai.
Pasirašytos 185 sutartys su tarpininkais
už 3,5 mlrd. Eur, pagal jas finansavimas pasieks daugiau kaip 140 000 mažų ir vidutinių bei vidutinės kapitalizacijos įmonių.
Įvertinant papildomą finansavimą, kurį pritrauks šios lėšos, fondo sutelktos investicijos mažoms ir vidutinėms bei vidutinės kapitalizacijos įmonėms siekia 49 mlrd. Eur.

„Vikingų dienos 2016“ Roskilde
Aivaras Knieža,
Enterprise Europe Network
projekto vadovas

Septintasis Enterprise Europe
Network verslo kontaktų renginys „Viking Days 2016“ gegužės 25-26 d. vyko
Danijoje, Roskilde mieste, kuriame yra
rastos seniausios išlikusios vikingų gyvenvietės. Šio renginio pavadinimas
šiek tiek atskleidžia jo turinį – tai Enterprise Europe Network tinkle dirbančių
Šiaurės šalių verslo konsultantų susitikimas, kurio metu aktyviai bendraujama pristatant savo regiono verslo
galimybes, lyderiaujančias įmones ir
bandant surasti galimus bendradarbiavimo partnerius.

Šiais metais „Vikingų dienose“ dalyvavo 44 Enterprise Europe Network partneriai iš 12 šalių. Pagrindiniai susitikimai
vyko tarp Lietuvos, Latvijos, Norvegijos,
Švedijos, Suomijos, Danijos ir Islandijos
verslo konsultantų, o kviestinių teisėmis
renginyje dalyvavo šio renginio formato
vieni iš kūrėjų olandai bei partneriai iš
Jungtinės Karalystės ir Airijos. Kolegos
iš Italijos ir Austrijos svečiavosi stebėtojų
teisėmis, nes ketina tokio tipo renginius

organizuoti ir kituose Europos regionuose.
„Vikingų dienose“ Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmai yra kviečiami dalyvauti jau ketvirtus metus iš eilės.
Renginyje buvo pristatyta 12 Kauno regiono įmonių bei papildomai surinkta informacija dėl galimo bendradarbiavimo dar
mažiausiai 15 įmonių.
Šio renginio tikslas yra ne tik apsikeisti informacija apie verslo poreikius
atstovaujamuose regionuose bei rasti bendradarbiavimo partnerių įmonėms, bet ir
užmegzti glaudesnius ryšius su Šiaurės
šalių kolegomis ir taip gerinti Enterprise
Europe Network ir rūmų teikiamų paslaugų regiono įmonėms kokybę.
Dalyvavimas ankstesniuose renginiuose padėjo 3 Lietuvos įmonėms užmegzti ryšius ir pasirašyti kontraktus su
Šiaurės šalių įmonėmis, o dar 5 kontraktai
buvo pasiekti netiesiogiai, t. y. dėl tolesnio
bendradarbiavimo tarp Kauno PPA rūmų
ir renginio metu sutikto tinklo partnerio.
Lietuvos partneriams sėkmingai dalyvaujant „Vikingų dienose“, o Šiaurės šalių
įmonėms turint didelį poreikį rasti įmones
pagal savo klientų poreikius, nuspręsta,
kad 2017 m. renginys vyks Lietuvoje,
Vilniuje.
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Kauno finansininkų klubas –
pirmasis su vėliava
Vienas seniausių, Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmuose veikiantis
nuo 2009 m., Kauno finansininkų klubas pirmasis iš bendruomenės profesinių klubų įsigijo savo vėliavą. Pirmą
kartą oficialiai ji pristatyta KFK renginio
metu 2016 m. gegužės 26 d.

„Mintis turėti klubo vėliavą mums
gimė profesinės kelionės metu 2015 m.

lapkritį svečiuojantis Londono Sičio lietuvių klube. Vėliava yra įpareigojantis,
prasmingas ir simbolinis atributas, kuriame atvaizduoti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir klubo logotipai.
Ją naudosime savo renginių, profesinių
kelionių ir susitikimų metu“, - sako KFK
vadovė, rūmų viceprezidentė Vaida Butkuvienė.
RŽ inf.

„Enerstenos“ įmonių grupė remia
Lietuvos krepšinio ateitį
„Enerstenos grupė“ pasirašė paramos sutartį su Lietuvos krepšinio
federacija. Ją savo parašais patvirtino
„Enerstenos grupės“ generalinis direktorius Virginijus Ramanauskas ir Lietuvos krepšinio federacijos generalinis
sekretorius Mindaugas Špokas dalyvaujant Lietuvos krepšinio federacijos
prezidentui Arvydui Saboniui.

„Enerstenos“ įmonių grupė pastaruosius 3 metus kasmet skiria apie 50 000
eurų socialinei veiklai ir paramai. Paremtos sritys: mokslas, sportas, ekonomika,
kultūra ir labiausiai pažeidžiamos grupės.
Pagrindinis įmonių grupės prioritetas rėmimo srityje – jaunimo švietimas ir ugdymas, talentų tobulėjimo palaikymas.
Todėl ne nuostabu, kad norėdama prisidėti prie Lietuvos krepšinio Lietuvoje
vystymo „Enerstenos“ įmonių grupė pasirinko paramą jauniesiems krepšininkams.
„Enerstenos“ įmonių grupė tapo generaliniu tarptautinio pripažinimo sulaukusio
projekto „Talentų U15 karta“ rėmėju. Visi

projekto dalyviai gauna treniruočių aprangas, atliekami išsamūs jų fiziniai bei medicininiai tyrimai. Pagal juos specialistai
sudaro individualias rekomendacijas, ką
reikia tobulinti, kaip maitintis ir kokio režimo laikytis. Specialistai prižiūri vaikus
ištisus metus.
„Savo įmonę įkūrėme ką tik baigę
studijas. Kaip ir visiems pradedantiesiems
buvo sunku augti ir įsitvirtnti, todėl visuomet palaikome jaunimą. Norime remti ir
Lietuvos krepšinio ateitį. Manome, kad
šiuo projektu kuriama Lietuvos krepšinio pridėtinė ir išliekamoji vertė“, – sakė
„Enerstenos grupės“ generalinis direktorius Virginijus Ramanauskas.
Šiam projektui atrinkta 12 talentingiausių Lietuvos vaikinų ir merginų, gimusių 2001 m. Projekto ambasadoriumi
yra Ramūnas Šiškauskas. Projektą, kuris
vykdomas visą sezoną, sudaro 5 stovyklos. Jos rengiamos kas du mėnesius vis
kitame Lietuvos mieste. „Talentų U15
kartos“ šio sezono projektą planuojama

baigti tarptautiniu turnyru. Stovyklų metu
vaikinai ir merginos didžiausią dėmesį
skirs individualiam meistriškumui. Jo paslapčių jaunuolius mokys olimpinis čempionas Šarūnas Marčiulionis, Europos
čempionas ir olimpinės bronzos laimėtojas R. Šiškauskas, Europos čempionė

Jurgita Štreimikytė-Virbickienė, pasaulio
čempione tapusios U19 rinktinės strategas
Kazys Maksvytis, žinomi treneriai Alfredas Vainauskas ir Vytautas Valiulis, Lietuvos vyrų rinktinės kineziterapeutas Petras
Mikučionis.
RŽ inf.

Sutarties sudarymo akimirka: Virginijus Ramanauskas ir Arvydas Sabonis
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