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Audronė Jankuvienė

Birželio18-ąją Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų bendruome-
nė jau penktą kartą paminėjo rūmų 
įkūrimo dieną. Keturis kartus nariai rin-
kosi kaimo turizmo sodybose, o pernai 
Kauno valstybiniame muzikiniame te-
atre vyko ypatingos, jubiliejinės rūmų 
90-mečio iškilmės.

Šiemet bendruomenė sugrįžo ten, 
kur gimtadienis buvo švenčiamas ir 
2014-aisiais – į Jonavos miškų tankmėje 
įsikūrusią sodybą „Kaimas Kryžkelėje“. 

Artėjant vasaros olimpinėms žaidy-
nėms, šauniosios Kristina ir Laura iš Jo-
navos kultūros centro perkėlė olimpinę 
dvasią ir nuotaiką į šventės metu vykusią 
„Chamberiadą“, o komandos atstovavo 
skirtinguose pasaulio žemynuose esan-
čioms valstybėms: nuo Lietuvos iki Zim-
babvės, nuo Vokietijos iki Brazilijos, nuo 
Turkijos iki Indijos.

Penktojo rūmų gimtadienio „Chamberiada“: 
pergalės džiaugsmo pakako visiems

Tikrino sveikatą ir fantaziją
Dalyvių registracija prasidėjo medici-

nos punkte, kuriame „medicinos seselės“ 
tikrino atvykusiųjų sveikatą ir regėjimą, o 
iš tikrųjų – fantaziją. Ir ko baltame lape 
su spalvotomis dėmelėmis neįžiūrėjo bū-
simieji „Chamberiados“ dalyviai: kam 
tas pats taškelis priminė pelę, o kam bež-
džionę arba dramblį, kas kam bučiavosi, o 
kam atrodė besipykstantys, kas gulinėjo, 
o kas atrodė dirbantis kompiuteriu...

Fantazija pasirodė beribė, o psicho-
loginis atvykusiųjų paveikslas – kaip 
mozaika. Nuo to priklausė, kokios „le-
karstvos“ ar skiepų gaus atvykusieji...

Ugnis perduota iš rankų į rankų
Olimpinė ugnis – neatsiejamas žai-

dynių simbolis. „Chamberiada“ prasidėjo 
nuo visus vienijančio bendro simbolinio 
veiksmo – ugnies perdavimo iš rankų į 
rankas, kol ji ratu apkeliavo visą „olimpi-
nį“ stadioną. Tada rūmų prezidentas Ben-

jaminas Žemaitis įžiebė „Chamberiados“ 
ugnį stadiono viršukalnėje, kur tądien 
apsigyveno visi Olimpo dievai. Taip pra-
sidėjo rūmų „olimpinė“ diena, pilna nuo-
tykių, iššūkių, kūrybos, šypsenų, azarto ir 
sporto. 

Dalyviai, susiskirstę į „Graikijos“, 
„Vokietijos“, „Turkijos“, „Indijos“, „Zim-
babvės ir Kinijos“, „Brazilijos“ ir „Lietu-
vos“ (arba Kryžaukos kaimo) komandas, 
entuziastingai palaikomi žiūrovų, ne-
trukus žygiavo aplink stadioną vokiško 
valso, graikiško sirtakio, lietuviškosios 
„Bitute pilkoji“ ritmu... O „Brazilijos“ ko-
mandos kapitono Eugenijaus iš „Tranzito 
paslaugų centro“ sušokta ir ovacijomis 
palydėta lambada tapo renginio hitu. 

Laimėjo komandinė dvasia
„Chamberiados“ užduotys – žolės 

riedulys surištomis porų kojomis, tenisas 
su vandens pripildytais balionėliais, „tri-
kovė“, „irklavimas“, „lengvoji atletika“ 

(surištomis visos komandos kojomis), 
linksmasis spirdinys – nereikalavo specia-
laus sportinio pasirengimo ir ištvermės. 
Laimėjo tie, kurie pasižymėjo komandine 
dvasia, disciplina ir išradingumu. 

Puiki nuotaika ir uždegantis azartas 
nepaliko nei vaikų, nei solidžių bendrovių 
vadovų. Jie pyko dėl prarasto taško, gin-
čijosi su teisėjomis, išgyveno dėl pamesto 
vandens balionėlio ar grakščiai neperšok-
to kelmelio taip, tarsi būtų žlugusi kokia 
reikšminga jų verslo sutartis...

Šventėje buvo bendruomenės narių, 
dalyvavusių visuose rūmų gimtadieniuo-
se gamtoje, pavyzdžiui, UAB „Sanveda“ 
trijų kartų šeima. Arba Tomas Pivoras 
iš „TUV Uolektis“, kuriam kaip vienam 
linksmiausių šventės dalyvių atiteko „Bi-
tės Lietuva“ dovanota planšetė. UAB 
„SDG“ dalyvavo su tradiciškai visuomet 
gausiausia komanda.

Ir nesvarbu, kam buvo įteikti „Cham-
beriados“ aukso, sidabro ir bronzos meda-
liai, kam atiteko „Daumantų LT“ skonio 
meistrų įsteigti prizai, didieji arbūzai ir 
kitos dovanos. Pergalės džiaugsmo, kaip 
ir rėmėjų „Aurum“ ledų, „Volfas Engel-
man“ alaus ir giros ar gimtadienio torto, 
pakako visiems.

Rūmų vasaros šventė gamtos prieglobstyje vyko ketvirtą kartą

„Chamberiada“ prasidėjo nuo visus vienijančio veiksmo – ugnies perdavimo iš rankų į rankas
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Paskutinę pavasario sesijos dieną 
Seimas nutarė Vyriausybei grąžinti to-
bulinti naująjį Viešųjų pirkimų įstatymo 
projektą. Tai padaryta nepaisant gegu-
žės mėnesį pareikšto Europos Komisi-
jos įspėjimo Lietuvai ir kitoms ES ša-
lims, vėluojančioms į nacionalinę teisę 
perkelti pavasarį įsigaliojusią Bendrijos 
direktyvą dėl naujų viešųjų pirkimų tai-
syklių įdiegimo.

Kaip žiniasklaidoje aiškino Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmininkas Remi-
gijus Žemaitaitis, naujas projektas labai 
didelės apimties ir beveik kiekvienam 
straipsniui gauta ne po vieną įvairiausių 
pastabų, pasiūlymų ir pataisų. 

Ūkio ministerija bus įpareigota pa-
tobulinti projektą. Ar parlamentarai spės 
įstatymą priimti paskutinę sesiją, ar tai 
padarys naujos kadencijos Seimas, pradė-
siantis dirbti lapkritį, neaišku. 

Lietuva per du mėnesius nuo gauto 
EK įspėjimo turi pateikti atsakymą, ko-
dėl tai nebuvo padaryta. Jeigu atsakymas 
EK netenkintų, ji galėtų nusiųsti oficialų 
prašymą laikytis ES teisės, įpareigodama 
per nustatytą laiką, paprastai dar per 2 
mėnesius, pateikti Komisijai atnaujin-
tą informaciją apie priemones, kurių ji 
ėmėsi ES teisės aktams įgyvendinti. Jei-
gu Lietuva ir toliau nesilaikytų ES teisės 
aktų reikalavimų, EK gali nuspręsti šį 

Viešųjų pirkimų įstatymo 
projektas grąžintas Vyriausybei

klausimą perduoti nagrinėti ES Teisingu-
mo Teismui.

Visa tai reiškia, kad EK tikėtųsi nau-
jojo Viešųjų pirkimų įstatymo priėmimo 
Lietuvoje ne vėliau kaip šių metų rudenį. 
Priešingu atveju gali prasidėti teisinės ir 
finansinės sankcijos Lietuvai dėl neįgy-
vendinamos ES direktyvos. 

Pagal naująjį Viešųjų pirkimų įstaty-
mo projektą numatoma, kad nuosekliai 
per kelerius ateinančius metus kainos ir 
kokybės santykis taps svarbiausiu krite-
rijumi vykdant viešuosius pirkimus. Pro-
jekte nustatyta, kad iki 2020 m. pirkimai, 
atliekami tik pagal kainos kriterijų, nega-
lės kasmet sudaryti daugiau kaip 60 proc. 
bendros pirkimų vertės, bet nuo 2020-ųjų 
jų jau nebegalės būti daugiau nei 30 proc. 
bendros pirkimų vertės.

Perkančiosios įstaigos taip pat bus 
įpareigotos eliminuoti iš viešųjų pirkimų 
konkursų tas įmones, kurios nesilaikys 
socialinės atsakomybės principo, pvz., 
nustatys akivaizdžiai per mažą konkursui 
siūlomą prekės ar paslaugos kainą, savo 
darbuotojams dėl to bus nustačiusi mažes-
nį nei atitinkamame rinkos segmente nu-
sistovėjusio atlyginimo vidurkį. Įstatymu 
taip pat numatytas visų viešųjų pirkimų 
perkėlimas į elektroninę erdvę.

Parengė Audronė Jankuvienė

Tokia naujovė numatyta Seimo pri-
imtame naujame Valstybinio socialinio 
draudimo įstatyme. Kad dokumentas įsi-
galiotų, jį dar turi pasirašyti prezidentė.

Priimtame įstatyme išplečiamas duo-
menų, kurie laikomi viešais, sąrašas. Jį 
įgyvendinus viešai bus skelbiamas vidur-
kis užmokesčio, kurį sumokamas daugiau 
kaip 3 darbuotojus turinčiose įmonėse ir 
organizacijose. Taip pat bus vieša tokių 
darbdavių „Sodrai“ sumokama įmokų 
suma. Šiuo metu „Sodra“ viešai skelbia 
duomenis apie darbdavių įsiskolinimą ir 
įdarbintų asmenų skaičių.

Seimo priimtame Valstybinio sociali-
nio draudimo įstatyme numatyta ir daugiau 
naujovių. Viena iš jų socialinio draudimo 
įmokų „lubos“. Nustatyta, kad draudžiamų 
asmenų socialinio draudimo bazė, kurią 
privalo taikyti kiekvienas draudėjas ir ap-
draustasis, skaičiuojant socialinio draudi-
mo įmokas, kalendoriniais metais negalės 
būti didesnė negu 60 praėjusių metų Lie-
tuvos statistikos departamento paskelbto 
VDMU (vidutinio mėnesinio šalies darbo 
užmokesčio). Šios „lubos“ bus pasiektos 
palaipsniui per šešerius metus. 

Pagal priimtas pataisas socialinio 
draudimo pensijų bendroji dalis bus fi-
nansuojama valstybės biudžeto lėšomis. 
Tik pereinamuoju laikotarpiu socialinio 
draudimo pensijų bendroji dalis bus finan-

Bus viešai skelbiami įmonių 
mokami vidutiniai atlyginimai

suojama iš valstybės Socialinio draudimo 
biudžeto fondo lėšų.

Nuspręsta, kad 2017 m. darbdavių 
įmokos „Sodrai“ tarifas mažės 1 proc., 
o nuo 2018 metų dėl to bus sprendžiama 
kasmet įvertinus įtaką valdžios sektoriaus 
finansų tvarumui. Privalomai bus sudaro-
mas Socialinio draudimo rezervinis fon-
das, kuris bus sudarytas iš dviejų dalių, t. y. 
viena dalis bus skirta pensijoms, kita dalis 
– kitoms socialinio draudimo išmokoms.

Priimtais pakeitimais taip pat nutarta 
išplėsti savarankiškai dirbančių asmenų 
socialinį draudimą: individualių įmonių 
savininkus, mažųjų bendrijų narius, ūkinių 
bendrijų tikruosius narius drausti ir ligos, 
motinystės, nedarbo socialiniu draudimu; 
dirbančius pagal verslo liudijimus drausti 
ir individualiajai pensijos daliai gauti, so-
cialinio draudimo įmokas skaičiuojant nuo 
minimaliosios mėnesinės algos.

Pakeitimais nustatyta, kad tantjemų 
gavėjai bei mažųjų bendrijų vadovai, ku-
rie nėra tų mažųjų bendrijų nariais, mokės 
socialinio draudimo įmokas pensijai nuo 
gaunamų pajamų. Terminuotoms darbo 
sutartims nedarbo draudimo įmokos tari-
fą, nustatytą Valstybinio socialinio drau-
dimo fondo biudžeto rodiklių patvirtini-
mo įstatymu, nuspręsta didinti du kartus.

Parengė Audronė Jankuvienė

Sveikata ir gerovė yra laikomos 
svarbiais visuomenės socialiniais tiks-
lais, kuriuos padėtų įgyvendinti pareng-
ti Įmonių socialinių iniciatyvų skatinimo 
įstatymo, Pelno mokesčio įstatymo Nr. 
IX-675 2, 26 straipsnių pakeitimo įsta-
tymo, Gyventojų pajamų mokesčio įsta-
tymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeiti-
mo įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymų 
Nr. I-1491 37, 38 straipsnių pakeitimo 
ir papildymo įstatymo projektai.

Projektų tikslas – paskatinti įmones 
imtis įvairių socialinių iniciatyvų, padidi-
nant darbuotojų motyvaciją sveikai gyven-
ti ir siekti geresnių darbo rezultatų. Įstaty-
mo projektu siūloma įgyvendinti papildo-
mas priemones, skatinančias kvalifikuotus 
darbuotojus neišvykti į kitas šalis ieškoti 
geresnių darbo sąlygų ir galimybių didinti 
savo ir savo šeimos narių socialinę gerovę.

Siūloma nustatyti, kad įmonė savano-
riškai įgyvendina socialines iniciatyvas, 
skirdama lėšų saugios ir ekologiškai šva-
rios darbo aplinkos kūrimui, skaidrios ir 
etiškos verslo praktikos diegimui, socia-
linės integracijos didinimui, darbuotojų 
apgyvendinimui, transporto išlaidų kom-
pensavimui, maitinimo bei sveikatinimo 
ir laisvalaikio organizavimui. Gyventojui 
suteiktų paslaugų vertė nelaikoma ap-
mokestinamosiomis pajamomis. Įmonės 
teikiamų paslaugų išsamus sąrašas nu-
statomas kolektyvinėje sutartyje, o jeigu 
įmonėje kolektyvinė sutartis nesudaryta – 
įmonės ir darbuotojų atstovų susitarime.

Įmonių socialinių iniciatyvų skati-
nimo įstatymo projekto lydimuosiuose 

Skatins įmonių socialines 
iniciatyvas

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 
26 straipsnių pakeitimo įstatymo, Gy-
ventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. 
IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymo 
ir Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 
37, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projektuose siūloma nustatyti 
mokesčių lengvatas ir ekonominio skati-
nimo priemonės.

Siūloma pakeisti Pelno mokesčio 
įstatymo Nr. IX-675 26 straipsnio 2 dalį 
ir nustatyti, kad jeigu įmonių socialinių 
iniciatyvų teikiamą naudą vieneto dar-
buotojams ir (arba) jų šeimos nariams (su-
tuoktiniams, vaikams (įvaikiams) neįma-
noma nustatyti konkretaus darbuotojo ir 
(arba) jo šeimos nario (sutuoktinio, vaiko 
(įvaikio) gautos individualios naudos, dėl 
tokios naudos teikimo patirtos išlaidos, 
kurios pagal kitas šio Įstatymo nuostatas 
nėra priskiriamos leidžiamiems atskaity-
mams arba ribojamų dydžių leidžiamiems 
atskaitymams, mokestiniu laikotarpiu iš 
pajamų gali būti atskaitomos tik tuo atve-
ju, kai tokios naudos teikimas numatytas 
vieneto kolektyvinėje sutartyje ir šia nau-
da be diskriminacijos ir apribojimų turi 
teisę naudotis visi to vieneto darbuotojai. 
Iš pajamų atskaitoma šioje dalyje nurody-
tų išlaidų suma negali viršyti 25 procen-
tų per mokestinį laikotarpį darbuotojams 
apskaičiuoto darbo užmokesčio (nuo ku-
rio skaičiuojamos valstybinio socialinio 
draudimo įmokos) sumos. 

Siūloma papildyti Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatymo 9 straipsnio 1 dalį 6 
punktu ir nustatyti, kad pajamoms natūra 

nepriskiriama ir todėl neapmokestinama 
„gyventojo nauda, gauta iš asmens, susiju-
sio su gyventoju darbo santykiais arba jų 
esmę atitinkančiais santykiais, įgyvendi-
nant įmonių socialines iniciatyvas (visiškai 
ar iš dalies), kaip jos apibrėžtos Lietuvos 
Respublikos įmonių socialinių iniciatyvų 
skatinimo įstatyme, jei jų įgyvendinimas 
numatytas vieneto kolektyvinėje sutartyje 
ir jomis be diskriminacijos ir apribojimų 
turi teisę naudotis visi to vieneto darbuo-
tojai, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 
25 procentų per mokestinį laikotarpį dar-
buotojui apskaičiuotų su darbo santykiais 

susijusių pajamų (išskyrus šio straipsnio 
1 dalies 3 ir 4 punktus).“ Siūloma papil-
dyti Viešųjų pirkimų įstatymo I-1491 37, 
38 straipsnių nuostatas ir nustatyti, kad 
perkančioji organizacija gali reikalauti, 
kad kandidatas ar dalyvis pateiktų įmonių 
socialinės atsakomybės veiklos ataskaitą 
ir tai būtų viena iš privalomų reikalavimų 
įtraukiant įmonę į oficialius patvirtintų tie-
kėjų sąrašus. Atskleidus socialinę ir aplin-
kosaugos informaciją didės perkančiųjų 
organizacijų pasitikėjimas įmonėmis. 

Parengė Audronė Jankuvienė

Socialinė atsakomybė, socialinės iniciatyvos – viena iš „IKEA“ prioritetinių sričių Kazlų Rūdoje veikiančiose 
koncerno gamyklose
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Birželio 16 d. Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmuose pradėjo veikti 
įmonių vadovus vienijantis ir inovacijas, 
jų diegimą skatinantis klubas „INNO“. 
Jo vadovu išrinktas rūmų tarybos narys, 
UAB „Kika group“ valdybos narys Tauras 
Plungė.

Steigiamajame susirinkime rūmų na-
rių iniciatyvą sveikino rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis ir generalinis direk-
torius Vytautas Šileikis. 

Klubo steigėjais tapo Vytautas Vaške-

Įsteigtas inovacijas skatinantis 
rūmų klubas „INNO“

vičius iš UAB „Sekasoft“, Linas Gudona-
vičius iš UAB „Invertus“, Saulius Drasu-
tis iš Swedbanko, Tautvydas Andziulevi-
čius iš UAB „Akto“, Vytas Volkevičius 
iš UAB „Hoptrans Holding“, Jaunius Ra-
moška iš UAB „Gerovė“, Valdas Bukšnys 
iš UAB „Printela“, Virginijui Ramanaus-
kui atstovavęs Valdemaras Beržinskas iš 
UAB „Enerstena“.

Steigėjai išsakė savo lūkesčius dėl 
klubo veiklos ir valdymo, aptarė galimas 
susitikimų ir diskusijų temas. Steigiama-

 „INNO“ klubo steigėjai

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai ir Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas nuo šiol drauge aktyviau 
sieks bendrų tikslų. Tai numatyta rūmų 
prezidento Benjamino Žemaičio ir 
LSMU rektoriaus prof. habil. dr. Remi-
gijaus Žaliūno 2016 m. liepos 12 d. pa-
sirašytoje bendradarbiavimo sutartyje. 

Istorinėje rūmų salėje, Kauno apskri-
ties viešosios bibliotekos pastate, pasira-
šant sutartį dalyvavo LSMU prorektorė 
studijoms prof. habil. dr. Daiva Raste-
nytė, LSMU Administracijos ir finansų 
direktorius Justas Babarskas, LSMU Plė-
tros tarnybos vadovės pavaduotoja Jolita 
Sabalienė, LSMU Neuromokslų instituto 
direktorius prof. habil. dr. Arimantas Ta-
mašauskas, LSMU Neuromokslų instituto 

Pasirašyta rūmų ir LSMU 
bendradarbiavimo sutartis

Neurotoksikologijos laboratorijos vadovė 
dr. Rima Naginienė.

Šalys sutarė bendradarbiauti informa-
cijos sklaidos apie LSMU mokslo, mokslo 
– verslo bendradarbiavimo potencialą ir su 
jais susijusiais visuomenės švietimo klau-
simais; informacijos sklaidos apie rūmų 
veiklos, mokslo–verslo bendradarbiavimo 
potencialą ir su jais susijusiais visuome-
nės verslumo klausimais; keičiantis infor-
macija, žiniomis, patirtimi, leidiniais apie 
mokslo–verslo bendradarbiavimo potenci-
alą, jo skatinimą, organizuoti ar dalyvauti 
organizuojant su šia sritimi susijusius ren-
ginius; kviečiant šalių atstovus dalyvauti 
organizuojamose konferencijose, semina-
ruose ir kituose renginiuose mokslo–verslo 
bendradarbiavimo tematika; rengiant šalių 

atstovų susitikimus kitoms bendradarbia-
vimo perspektyvoms numatyti.

Sutartis, pasirašyta penkeriems me-
tams, bendradarbiavimą stiprinančiais pa-

grindais pratęsia iki šiol vykusią abipusiai 
naudingą veiklą su LSMU „Santakos“ slė-
niu.

RŽ inf.

Daiva Vyšniauskienė,
Kauno PPA rūmų verslo 
savivaldos koordinatorė

Liepos 12 d. Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų tarybos ir ben-
druomenės nariai susitiko su Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatais 
Seimo rinkimuose Kauno vienmanda-
tėse apygardose. Diskusijoje dalyvavo 
LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis, 
prof. Aurelijus Veryga, doc. Mindaugas 
Puidokas, Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė 
Audronė Jankuvienė, kuri kandidatuos 
Centro-Žaliakalnio apygardoje ir bus 
įrašyta daugiamandačiame LVŽS sąraše.

R. Karbauskis susitikimo metu sakė: 
„Seimas – tai ta vieta, kur sprendžiama 
Lietuvos ateitis, todėl jame turi dirbti 
profesionalai, tai taikoma ir Vyriausy-
bei: 13 iš 14 mūsų galimų ministrų nėra 
jokios partijos nariai, jie savo srities pro-
fesionalai. Šiuo metu ministerijose daug 
neprofesionalumo. Kviesime visus dirbti 
kartu, be opozicijos, nes turime per daug 
problemų, kad ginčytumės, kaltintume, 
trukdytume vieni kitiems. Rugsėjo 9 d. 
pristatysime Vyriausybės programą, tada 
„šešėliniai“ ministrai turės galimybę ben-
drauti su konkrečių sričių specialistais ir 

Verslo bendruomenė susitiko su 
LVŽS kandidatais Seimo rinkimuose

konsultuotis dėl veiksmų plano, kad su-
formavus Vyriausybę būtų galima pradėti 
dirbti iš karto.“ 

Daugiau nei dvi valandas trukusioje 
diskusijoje buvo nagrinėjamos opiausios 
temos verslui: emigracija, darbo jėgos trū-
kumas, menkas inovacijų lygis, korupcija, 
įsigalėjusi biurokratija, ypač viduriniuose 
valdininkų sluoksniuose, mokesčiai, di-
džiulis „šešėlis“ ekonomikoje ir kt.

Atsakydamas į rūmų prezidento Ben-
jamino Žemaičio klausimą dėl emigraci-
jos stabdymo būdų, R. Karbauskis ypač 
akcentavo bendrą nusivylimo, nevilties 
atmosferą, kuri skatina jaustis nesaugiais, 
nereikalingais Lietuvoje. Jo nuomone, 
labai svarbu jaunus žmones išlaikyti su-
kūrus suomiško modelio švietimo sistemą 
ir sudarius palankias adaptacijos sąlygas 
šeimoms su vaikais grįžti į Lietuvą. „Lie-
tuvos mokykla nepasirengusi priimti, in-
tegruoti Lietuvos vaikų, kurie mokėsi už-
sienio šalyse“, – sakė LVŽS pirmininkas. 
Jo nuomone, pirmiausia turime suteikti 
galimybę savo žmonėms įsidarbinti, susi-
grąžinti juos iš emigracijos, nes atvežtinė 
darbo jėga nepadės išspręsti ilgalaikių 
problemų.

Kaip absurdą R. Karbauskis įvardijo tai, 
kad kultūrai skiriamas biudžetas priklauso 
nuo alkoholio ir tabako akcizų – vadinasi, 

per mažai geriame, jei kultūrai trūksta pi-
nigų? Kodėl Lietuva atsilieka pagal inova-
cijų ir investicijų rodiklius, vienareikšmio 
atsakymo nėra. R. Karbauskis įsitikinęs, 
kad Seimo narių skaičiaus mažinimas pro-
blemos neišspręs – ar nuo to Seimas pradės 
dirbti geriau? Svarbiau atsisakyti rinkimų 
pagal partijų sąrašus. Korupciją ir protek-
cionizmą padėtų įveikti profesionalumas ir 
atsakomybė visose srityse.

LVŽS pirmininkas pabrėžė, kad mo-
kesčiai yra ne tik biudžeto pajamų šaltinis, 
bet ir ekonomikos skatinimo priemonė. 
Mokesčiai nėra dideli, bet per daug valsty-
bėje jokių mokesčių nemokančio „šešėlio“.

Kalbant apie būtinybę decentralizuoti 
valstybės valdymą ir stiprinti savivaldą, 
Audronė Jankuvienė pabrėžė valstiečių 

partijos pavadinimo kilmės istorinį as-
pektą. Tarpukario Lietuvos Prezidentas 
Kazys Grinius, Kauno burmistras Jonas 
Vileišis, Ministras Pirmininkas Mykolas 
Šleževičius, daug to meto ministrų buvo 
valstiečiai liaudininkai. Viena iš esminių 
jų politinių nuostatų buvo valsčių savi-
valda ir kiekvieno valsčiaus atstovavimas 
Seime. Užtat jie save vadino valsčioni-
mis. Atkurta LVŽS perėmė ne tik vals-
tiečių pavadinimą, bet ir stiprios vietos 
savivaldos principą.

LVŽS rengiamą rinkimų programą 
sudarys penkios strateginės kryptys, ak-
centuojant darną – valstybėje, visuome-
nėje, ekonomikoje ir kt. Bus siekiama 
susitarimo tarp politinių jėgų dėl plataus 
masto ilgalaikių strateginių pokyčių 

jame susirinkime patvirtintas klubo regla-
mentas, nustatytas nario mokestis. 

Kitas susitikimas numatomas liepos 

mėnesį – nariai aplankys „Kika group“ 
įmones. 

RŽ inf.

Rūmų prezidentas B. Žemaitis ir LSMU rektorius prof. R. Žaliūnas po sutarties pasirašymo

LVŽS pirmininkas R. Karbauskis (dešinėje) ir doc. M. Puidokas
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Penktojo rūmų gimtadienio „Chamberiada“: pergalės džiaugsmo pakako visiems
Atkelta iš 1 psl.

Renginio vedėjos – šauniosios Kristina ir Laura iš Jonavos 
kultūros centro

Kaip visuomet draugiška VšĮ „Interjero erdvė“ komanda Pirmą kartą šventėje – Aušrinė ir Valentinas Novikovai su vaikais iš 
Jonavos UAB „Statybų sritis“

UAB „SDG“ Rizikų departamento laboratorijos 
vadovė Monika Paulauskienė su vyru ir sūnumi

Skaistė Vėtienė iš UAB „Nofus“ į rūmų gimtadienį 
atvyko su dviem sūnumis

Net trys UAB „Sanveda“ šeimos kartos dalyvavo visose vasaros 
šventėse

Dominykas Vorevičius iš UAB „Renesa“ su drauge Mantas Šidlauskas, Ineta Šidlauskienė ir Žydrūnas Kazlauskas iš 
UAB „Copy Print“

Kiekviena komanda piešė savo vėliavą Arūno Tarnausko, Šakių UAB „Gulbelė“ generalinio 
direktoriaus, šeima

„Bitute pilkoji“ ritmu per stadioną žygiuoja „Lietuvos (arba Kryžaukos kaimo)“ komanda Žavus „Indijos“ komandos šokis Kaip kumštis darbe ir šventėje Jonavos atstovybės nariai

Darius Petrauskas, Kėdainių UAB „Bieltransa“ 
vadovas, buvo itin azartiškas žaidėjas

Aistringoji „Turkijos“ komanda AB „Achema“ personalo ir bendrųjų reikalų direkto-
rius Gitenis Subačius su žmona

Apšilimas prieš „olimpines rungtis“

Partneriai:generalinis rėmėjas: rėmėjai:
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Instruktažas kapitonams: svarbu komandinė dvasia Štai taip išbandoma komandos stiprybė Žolės riedulys surištomis kojomis

Smagu ridenti po du... „Tenisas“ su vandens pripildytais balionėliais

Kas greičiau išsems ir išsaugos vandenį? Viena iš „trikovės“ rungčių priminė šimtakojį

Funbolo linksmybės Kūrybos valandėlė vaikų zonoje Povilas Jauniškis iš UAB „Acme valda“ 
su šeima

Tradicinis gimtadienio tortas „Bronziniai“ nugalėtojai „Sidabriniai“ nugalėtojai

„Auksiniai“ čempionai „Bitės Lietuva“ dovana – planšetė atiteko linksmiausiam šventės dalyviui 
Tomui Pivorui

Arbūzas – irgi puiki dovana



Nr. 607   |   KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žINIOS

6

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais devy-
ni Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų nariai pažymi jubiliejines veiklos 
sukaktis. 

UAB „Plastic formo“ – gamybinė 
įmonė, sėkmingai dirbanti nuo 1991 m. 
rugpjūčio. Jos veiklos profilis – stiklaplas-
čio (armuoto plastiko) ir polipropileninių, 
polietileninių gaminių gamyba.

Pagrindinius stikloplasčio gaminius 
sudaro: smėlio, šiukšlių, sorbento dėžės, 
dangčiai, lauko tualetai, gydomosios te-
rapijos vonios, dėžutės skaitikliams ir kiti 
techniniai gaminiai.

Pagrindiniai gaminiai iš aukšto tankio 
polipropileno ir polietileno: įvairios pa-
skirties stambagabaritinės talpyklos, lau-
ko ir vidaus baseinai, plastikiniai kubilai, 
biologiniai buitinių nuotekų valymo įren-
giniai, riebalų skirtuvai, naftos produktų 
skirtuvai ir kt.

1999 m. įmonė pirmoji Lietuvoje 
įdiegė polipropileno ir polietileno lakštų 
suvirinimo technologiją. Tai ekologiš-
kai švari technologija, leidžianti gaminti 
stambiagabaritinius techninius gaminius: 
talpyklas vandens valymui, galvaniniams 
cechams, cheminių medžiagų saugojimui 
ir kt., taip pat buitinių nuotekų valymo 
įrenginius, naftos produktų ir riebalų skir-
tuvus, baseinus ir kitos paskirties talpas.

Siekdama pagerinti gamybos proce-
są 2005 m. bendrovė įsigijo Vokietijos 
įmonės automatizuotas polipropileno ir 
polietileno suvirinimo stakles, kurios lei-
džia formuoti neriboto diametro talpas ir 
gaminti jas net iš 60 mm storio lakštų. 
Šios įrangos kokybės kontrolės sistema 
užtikrina aukščiausią gaminių kokybę.

UAB „Plastic formo“ įsigyta talpų sti-
pruminių parametrų skaičiavimo progra-
ma pagal pateiktus reikalavimus tiksliai 
apskaičiuoja reikiamą gaminio konstruk-
ciją, parenka atitinkamas medžiagas ir 
nustato tarnavimo laiką.

2008 m. UAB „Plastic formo“ įsigijo 
automatizuotas talpų cilindrinio suvirini-
mo staklės.

Šiuo metu bendrovė vienintelė Lietu-
voje gali visiškai automatizuotai gaminti 
talpyklas iš aukšto tankio polipropileno 
ir polietileno lakštų visiškai užtikrinant 
aplinkos apsaugą ir kokybę. Kasmet in-
vestuojama į naujus įrenginius ir naujų 
produktų kūrimą.

2014 m. UAB „Plastic formo“ „Verslo 
žinių“ rengiamame „Gazelės“ konkurse pri-
pažinta viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir 
sparčiai besivystančių įmonių.

ERGO yra viena pirmaujančių drau-
dimo bendrovių Lietuvoje ir vienintelė 
siūlanti ne gyvybės, gyvybės bei sveika-
tos draudimą.

1991 m. gegužės mėn. įsteigta Lietu-
vos ir Vokietijos UAB „Drauda“ tapo pir-
mąja privataus užsienio kapitalo draudimo 
bendrove Lietuvoje. Devynerius metus 
ji priklausė Vokietijos draudimo grupei 
„Alte Leipziger“. 2000 m. sausio mėnesį 
draudimo bendrovių pagrindiniu akcinin-
ku tapo Vokietijos ERGO draudimo grupė. 

2001 m. rugsėjo 20 d. „Drauda“ pa-
keitė pavadinimą į „ERGO Lietuva“. 

Lietuvoje kaip ADB „ERGO Lietu-

Sėkmės datos va“ veikusi ne gyvybės draudimo ben-
drovė, sėkmingai sujungus tris ERGO ne 
gyvybės draudimo bendroves Baltijos ša-
lyse, nuo 2013 m. sausio 14 d. tęsia drau-
dimo veiklą nauju pavadinimu – ERGO 
Insurance SE Lietuvos filialas. Tai tvirtas 
rinkos pozicijas transporto, turto, civilinės 
atsakomybės ir kitose draudimo rūšyse tu-
rinti ne gyvybės draudimo bendrovė.

Po sėkmingo ERGO gyvybės draudi-
mo bendrovių Baltijos šalyse susijungimo 
gyvybės draudimo veikla nuo 2011 m. sau-
sio 3 d. tęsiama ERGO Life Insurance SE 
vardu. ERGO gyvybės draudimo bendrovė 
– seniausias draudimo tradicijas turinti ir il-
giausiai Lietuvos gyvybės draudimo rinkoje 
veikianti įmonė. Bendrovė įsteigta 1995 m.

ERGO Life Insurance SE – pirmoji 
Europos bendrovė, kurios pagrindinė būs-
tinė įkurta Lietuvoje.

ERGO pirmoji rinkoje pasiūlė šias 
naujoves: 2003 m. pirmoji rinkoje pradėjo 
teikti draudimo asistavimo ir registravimo 
telefonu paslaugas atsitikus eismo įvykiui. 
2004 m. balandį pirmoji Lietuvoje pradė-
jo pardavinėti europinį privalomojo vai-
ruotojų civilinės atsakomybės draudimo 
polisą, kuris galioja visoje Europos Sąjun-
gos teritorijoje, Šveicarijoje, Norvegijoje, 
Lichtenšteine ir Islandijoje. 2004 m. birže-
lį pirmoji Lietuvoje pradėjo drausti trans-
porto priemones kasko draudimu pagal 
europietiškas taisykles. Lietuvos vairuo-
tojai gali apdrausti savo transporto prie-
mones naudojant įmokos apskaičiavimo 
metodiką pagal automobilio tipus ir klases 
bei nenurodydami draudimo sumos. 

Paltanavičiaus įmonė „Ipukis“ 
įsteigta 1991 m. rugpjūtį Marijampolėje. 
Įmonės savininkas – Juozas Paltanavičius. 
Pradžioje įmonės veiklos pobūdis buvo 
megztų (trikotažinių ) ir nertų gaminių bei 
dirbinių gamyba, kitų viršutinių drabužių 
siuvimas, didmeninė prekyba už atlygini-
mą ar pagal sutartį, mažmeninė prekyba 
nespecializuotose parduotuvėse.

1995 m. įmonė iš pagrindų pakeitė 
veiklos kryptį ir ėmė verstis kelių trans-
porto veikla (vežti krovinius tarptautiniais 
maršrutais). Įsigijus pirmuosius autove-
žius, buvo vežami naudoti automobiliai 
Lietuvos fiziniams asmenims. 1995 m. 
įmonė pradėjo pirkti naudotus automobi-
lius Vokietijoje, gabenti ir parduoti juos 
Lietuvos ir Rytų Europos šalių piliečiams.

2006–2009 m. pagrindinė įmonės 
veikla – naujų automobilių pervežimas iš 
ES šalių Rytų Europos šalims. Pasirašy-
tos naujų automobilių gabenimo sutartys 
su „Interauropa D.D“, „A.M.Auto-Group 
OU“, SIA „Gerfco Baltic“, „STS Sp. z. 
o. o.“, „Werner Egerland Automobile“, 
„CAT Polska SP.z.o.o.“.

2007–2008 m. nupirkta 20 autovežių, 
atnaujintas įmonės turimas transporto par-
kas. 2009 m. įmonės autovežiai pradėjo 
dirbti su Vokietijos transporto kompanija 
„Werner Egerland Automobillogistik GmbH 
+ Co.KG“, tapo Vokietijos įmonės „DKV 
Euro Service GmbH + Co. KG“ partnere.

Nuo 2010 m. įmonė pradėjo teikti per-
vežimo paslaugas Belgijos firmai „GEFCO 
BENELUX“, „Lucas Logistics Autotrans-
port BV“, „Major Auto trans LLC“, „Mimo 
Trans“, SIA „Fracht“ ir kt. 2011 m. pradėta 
dirbti su automobilių gamykla „Volkswagen 
Logistics GmbH & Co. OHG“ bei su „CAT 
Group France“. 2015 m. Paltanavičiaus 
įmonės „Ipukis“ juridinis statusas pakeis-
tas į UAB „Ipukis“. Tomas Paltanavičius 
pradėjo eiti generalinio direktoriaus parei-
gas. 2016 m. pasirašyta tiesioginė bendra-

darbiavimo sutartis su „Toyota“ koncernu.  
Šių metų pradžioje įmonės autovežių par-
kas papildytas 6 naujais „Volvo“ vilkikais 
su „Kässbohrer“ (Metago Pro + Intago) 
antstatais, priekabomis. 

1996 m. liepą įkurta UAB „Renesa“ 
specializuojasi verslo dovanų ir užrašų ant 
įvairių paviršių srityje. Nuo 2005 m. tapusi 
tarptautinės reklamos gamintojų ir tiekėjų 
asociacijos PSI nare, bendrovė atstovauja 
pagrindiniams Europos verslo dovanų ir su-
venyrų tiekėjams. Įsteigusi savo gamybinę 
bazę, įmonė gali pasiūlyti vartotojui įvairias 
užrašų ir logotipų uždėjimo technologijas: 
dekolė, tampografiją, šilkografiją, transferą, 
siuvinėjimą, graviravimą lazeriu. Taip pat 
atliekami mažų tiražų skaitmeninės spau-
dos darbai (spausdinami vizitinės kortelės, 
skrajutės, lankstinukai, kalendoriai). 

Kokybiškas siuvinėjimas atliekamas 
su kompiuterinėmis, pramoninėmis siu-
vinėjimo staklėmis ant marškinėlių, ke-
puraičių, švarkų, megztinių, palaidinių, 
patalynės, darbo rūbų ir kt. Su YAG-50 
lazeriu graviruojama ant plastiko, metalo, 
stilko, medžio, popieriaus, gumos, odos.

Tampografija – vienas populiariausių 
spaudos būdų smulkių verslo dovanų su 
firmine atributika gamyboje. Šilkografija 
arba šilkografinė spauda – tai plačiai nau-
dojamas spaudos būdas, skirtas spausdinti 
ant įvairiausių medžiagų ir paviršių: teks-
tilės, plastiko, odos, popieriaus paviršių. 
Plėvelės pjaustymas (ploteriavimas) – 
technologija, kuri leidžia greitai paga-
minti lipdukus – etiketes iš PVC plėvelės. 
Naudojimas yra labai platus: vitrinos, 
iškabos, informaciniai stendai, automobi-
liai, informacinės lentelės, trafaretai, sten-
dai, ir perspėjimo ženklai.

UAB „Marijampolės pieno konser-
vai“ ištakos siekia 1977 m. Nuo 2001 m. 
rugpjūčio gamykla tapo privačia lietuviško 
kapitalo įmone. Tai viena didžiausių ir pajė-
giausių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje, 
aktyviai diegianti naujausias technologijas 
ir siekianti aukščiausios produktų kokybės. 
Tai vienintelis pieno konservų gamintojas 
Baltijos šalyse.

Įmonės procesų struktūra leidžia dide-
lio masto gamybos apimtis. Naudojamos 
technologijos leidžia užtikrinti gamina-
mos produkcijos kokybę, kuri atitinka 
Lietuvos, Europos Sąjungos, NVS bei 
kitų šalių reikalavimus. Produktų gamybai 
naudojamas natūralus žaliavinis pienas 
superkamas iš Lietuvos pieno gamintojų.

Pagrindinių produktų gamybos pa-
jėgumai: pieno miltelių – 2350 tonų per 
mėnesį, pieno konservų – iki 10 milijonų 
sąlyginių (400 g) indelių per mėnesį, svies-
to – iki 1500 tonų per mėnesį, pasterizuo-
tos grietinėlės – iki 3000 tonų per mėnesį.

Bendrovė yra daugiausiai eksportuo-
janti pieno perdirbimo įmonė Lietuvoje. 
Eksportas ir jo plėtra yra vienas svarbiausių 
įmonės prioritetų. Pagrindinių gaminamų 
produktų (pieno miltelių, pieno konservų, 
sviesto) ilgi saugojimo terminai leidžia 
juos transportuoti į bet kurią pasaulio šalį, 
todėl apie 90 proc. produkcijos parduoda-
ma už Lietuvos ribų. Iš jų apie 10 proc. 
patenka į NVS šalis, likusi dalis keliauja 
į Europos Sąjungos, Afrikos, Azijos šalis, 
JAV, Kubą ir kitus tolimus pasaulio kraštus. 
Sėkmingai tenkinami ir kiti specifiniai klie-
ntų mitybos poreikiai (Halal, Košer ir kt.).

Įmonėje įdiegta Integruota maisto 

saugos (RVASVT) kokybės ir aplinkos 
apsaugos vadybos sistema, kuri nuo 2005 
m. patvirtinama sertifikatais.

Produktų saugos užtikrinimui veikla 
vykdoma pagal FSSC 22000, ISO 22000 
standartus, kokybės užtikrinimui – pagal 
ISO 9001 standartą. Siekiant mažinti po-
veikį aplinkai laikomasi ISO 14001 stan-
darto reikalavimų.  

Advokatų profesinė bendrija „ Vi-
liušis ir Astromskis“ veikia nuo 2011 
m. liepos. Paslaugų verslui grupė vienija 
teisės profesionalus, kurių specializacija 
apima ne tik teisės, bet ir verslo vadybos 
bei ekonomikos žinias.  

Didžiausia teisininkų patirtis ir žinios 
yra sukauptos šiose su verslu susijusiose 
srityse: įmonių teisė, įmonių įsigijimų ir 
susijungimų sandoriai (gali kompetentin-
gai spręsti visus su įmonių teise susijusius 
klausimus – nuo įmonių steigimo iki kom-
plikuotų sprendimų). Finansų ir mokesčių 
specialistų patirtis projektų finansavimo 
bei investicijų valdymo srityse garantuo-
ja užtikrintas konsultacijas visose finansų 
valdymo srityse. 

„Viliušis ir Astromskis“ profesinės ben-
drijos teisininkai yra suinteresuoti duomenų 
ir intelektinės nuosavybės apsaugos preven-
cija, todėl apsauga ir sandoriai, apsaugantys 
nuo grėsmių, yra jos stiprybė. IT ir komuni-
kacija yra viena iš profesinės bendrijos tei-
sininkų domėjimosi sričių, todėl šios srities 
konsultacijos visuomet yra kompetentingos 
bei atitinkančios rinkos situaciją. 

Nekilnojamojo turto ekspertai spe-
cializuojasi turto investicijų, valdymo 
sandorių, teritorijų planavimo ir statybos 
srityse. Viešieji pirkimai – tai sritis, kurio-
je ekspertai ieško geriausių sprendimų sė-
kmingoms viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystėms.

Teisės profesionalai APB „Viliušis ir 
Atromskis“ specializuojasi ne tik teisės, bet 
ir žmogaus elgsenos srityse, pasiūlo savo 
klientams individualizuotus ir veiksmingus 
teisinius sprendimus (specifinių fizinių as-
menų teisių įgyvendinimas ir gynimas; šei-
mos teisė; darbo teisė; turto ir įsipareigojimų 
valdymas; nekilnojamojo turto teisė ir kt.).

2011 m. rugpjūtį įsteigta UAB „Accou-
ting in Style“ skelbia, kad bendrovės pa-
slaugos –  tai ne tik laiku ir teisingai, bet 
ir protingai tvarkoma buhalterinė apskaita; 
tai operatyvi ir lengvai suprantama įmonės 
veiklos rezultatų analizė; tai toks verslo val-
dymas, kai vadovas gali užsiimti tuo, kas 
svarbiausia. „Ten, kur kiti mato tik forma-
lumus – mes įžvelgiame galimybes. Gali-
mybes geriau bei efektyviau tvarkyti verslą, 
optimizuoti mokesčius ir gauti didesnį pel-
ną.“ Bendrovė siekia suteikti tokias apskai-
tos, finansų analizės ir verslo organizavimo 
bei valdymo paslaugas, kad įmonės vado-
vui iš tiesų beliktų užsiimti tik savo tiesiogi-
niais, įmonei svarbiausiais reikalais.

Paslaugos teikiamos šiose srityse: 
buhalterinė apskaita (sukurti penki bu-
halterinės apskaitos paslaugų paketai), 
finansų analizė, verslo valdymas, verslo 
teisė, verslo administravimas, personalo 
valdymas, darbuotojų sauga ir sveikata, 
įvaizdis ir verslo kultūra. 

Šią vasarą savo dešimties metų su-
kaktis taip pat pažymi viena populiariau-
sių Kaune „Bernelių smuklė“ ir „Vera 
Bonus“ kavinė Jonavoje.
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Audronė Jankuvienė

Pamatyti tiek naujausius, tiek retro 
„Mercedes-Benz“ modelius, prašvilpti 
su vėjeliu šviežutėliais demonstraci-
niais automobiliais – tokią galimybę 
turėjo Rūmų bendruomenės klubo 
nariai, susirinkę į paskutinį šio sezono 
susitikimą UAB „Silberauto“ Kauno te-
ritoriniame padalinyje. 

UAB „Silberauto” – viena didžiausių 
automobilių verslo įmonių Baltijos šaly-
se ir vienintelė Lietuvoje, atstovaujanti 
„Mercedes-Benz“ ir „Mitsubishi Fuso“ 
prekių ženklams, vienintelis oficialus 
„Daimler AG“ atstovas Lietuvoje.  Ben-
drovė atstovauja „Mercedes-Benz“, „Uni-
mog“ ir „Evobus“, gaminančioms įvairių 
rūšių transporto priemones: lengvuosius 
automobilius, sunkvežimius, vilkikus, mi-
kroautobusus, keleivinius „Evobus“ auto-
busus, universalias „Unimog“ mašinas. 
Paslaugų spektras: lengvųjų, komercinių 
bei krovininių automobilių pardavimas 
bei nuoma; serviso, remonto bei techni-

Rūmų klubas „Silberauto“: 
mersedesai yra mersedesai

nės priežiūros paslaugos; originalių de-
talių pardavimas; naudotų automobilių iš 
Vokietijos prekyba.

Kaip klubo dalyviams pasakojo kom-
panijos Kauno teritorinio padalinio vado-
vas Valdas Bleizgys, savo veiklą bendrovė 
Lietuvoje pradėjo 2002 m. Šiandien joje 
dirba 145 darbuotojai. 2015 m. bendrovės 
apyvarta buvo didžiausia istorijoje – 167 
mln. eurų. Vien vilkikų pernai parduota 
1500 – tai pusė visų Lietuvoje parduotų 
sunkvežimių. Pagal valstybei sumokamus 
mokesčius UAB „Silberauto” yra 19-oje 
vietoje, o skaičiuojant vienam darbuotojui 
šis rodiklis yra itin aukštas. 

Salone bendruomenės nariai smalsiai 
apžiūrinėjo naujus mersedesus, taip pat 
ir šiemet „Verslo žinių“ konkurse „Metų 
verslo automobilio 2016“ titulą pelniusį 
„Mercedes-Benz“ E klasės modelį, ku-
riam atiteko tiek skaitytojų, tiek specialis-
tų simpatijos.

Po šios pažinties verslininkai išgirdo 
„Retro klasikos“ vadovo Šarūno Žitkevi-
čiaus pasakojimą apie senųjų automobilių 

Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų Jonavos filialas kartu su 
Jonavos rajono savivaldybe, siekdami 
skatinti lietuviškų, aukštos kokybės, 
inovatyvių, išskirtinių, galinčių konku-
ruoti Lietuvos bei užsienio rinkose pro-
duktų gamybą ir vartojimą bei verslo 
plėtrą Jonavos rajone, rengia konkursą 
„Sukurta Jonavos rajone“. Konkurse 
gali dalyvauti visos Jonavos rajone re-
gistruotos ir veikiančios įmonės, ne-
priklausomai nuo jų narystės rūmuose, 
asociacijose, konfederacijose ar kituo-
se susivienijimuose.

Iki liepos 29 d. renkamos paraiškos – 
dalyvių anketos dalyvauti konkurse. Rug-
pjūčio mėnesį Jonavos miesto šventės 
metu bus paskelbtas ir apdovanotas nu-
galėtojas.

Įmonė, norėdama dalyvauti konkurse, 
iki nurodytos datos turi pateikti dalyvio 
paraišką – anketą Kartu su dalyvio anke-
ta pateikiamas gaminio pavyzdys. Jeigu 
nėra galimybių pateikti gaminio pavyzdį, 
teikiama jo nuotrauka ir laisvos formos 

aprašymas. Pasibaigus konkursui, nepa-
naudoti gaminiai įmonei grąžinami.

Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš 
dviejų Kauno PPA rūmų Jonavos filialo ir 
dviejų Jonavos rajono savivaldybės atsto-
vų. Vertinimo kriterijai: gaminio (paslau-
gos) išskirtinumas, unikalumas; gaminio 
(paslaugos) kokybė; gaminio (paslaugos) 
gauti apdovanojimai nacionalinėse ir tarp-
tautinėse parodose, mugėse ir kt.; varto-
tojų pasitenkinimas gaminiu (paslauga); 
inovacijų panaudojimas kuriant, gaminant 
gaminį ar teikiant paslaugą; gamybos, ga-
minio (paslaugos) ekologiškumas, „drau-
giškumas“ aplinkai ir gamtai; gaminio 
(paslaugos) konkurenciniai pranašumai 
šalies ir užsienio rinkose. Pagal kiekvie-
ną kriterijų bus skiriama nuo 0 iki 3 balų. 
Susumavus balus nustatomas konkurso 
laimėtojas.

Nugalėtojui bus įteikiamas prizas 
„Sukurta Jonavos rajone“. 

Išsami informacija skelbiama cham-
ber.lt.

RŽ inf.

Birželio 17 d. vykusiame Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
Prienų atstovybės rinkiminiame susi-
rinkime buvo išrinktas naujas vado-
vas. Juo tapo bendrovės „Wilara“ di-
rektorius Gediminas Olsevičius, kuris 
pakeitė UAB „Ekofrisa“ direktorę Liną 
Padvaiskienę.

Būtent L. Padvaiskienės pastango-
mis pavyko suburti krašto verslininkus ir 
įsteigti Kauno PPA rūmų atstovybę. Jos 
vadovavimo metu rajone buvo sudaryta 
Verslo taryba, kurios nariais tapo rūmų 
Prienų atstovybės, Prienų ūkininkų sąjun-
gos ir Prienų rajono savivaldybės atstovai.

Susirinkime dalyvavo Kauno PPA 
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir 
generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis.

Susirinkimo metu buvo patenkintas 
„Doletos“ bendrovės akcininko Vytauto 
Silevičiaus prašymas dėl pasitraukimo iš 
Verslo tarybos. Vietoje jo deleguotas G. 
Olsevičius.

Prienų atstovybės nariai ir rūmų va-
dovai apsikeitė nuomonėmis apie šiais 
metais vykusią rūmų asamblėją ir išsakė 
nuogąstavimą, jog į rūmų tarybą nebuvo 
išrinktas Prienų  atstovas.

Prezidentas B. Žemaitis pripažino, 
jog rūmų vadovybės rinkimo procedūra 
turi spragų ir pažadėjo šį klausimą paruoš-
ti kitai asamblėjai.

Pagal kvitrina.com

Išrinktas naujas 
Prienų 
atstovybės 
vadovas

Birželio 28 d. Jonavoje buvo įkurtas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
filiale veiksiantis Jonavos verslo klubas. 

Iniciatyvinė grupė, sudaryta iš 7 įmonių, sutarė dėl klubo steigimo, numatė veiklos 
tikslus, tematiką, išsirinko pirmininkę ir tarybą.

Klubo pirmininkė – UAB „Subtilija“ akcininkė Karolina Bielskė.
Klubo tarybos nariais tapo įmonių  UAB „Rivauta“, UAB „Achemos mokymo 

centras“, UAB „Lonas“, UAB „Baldai Jums“, UAB „Vera bonus“ ir UAB „Jonavos 
paslaugos“ atstovai. Vėliau buvo patvirtintas Jonavos verslo klubo reglamentas, nutarta 
rinktis kartą per mėnesį, ne mažiau kaip 8 kartus per metus.

Į klubo renginį susirinkę 15 dalyvių išklausė diplomuotos psichologės Faustos Ci-
kanavičienės paskaitą „Metinis pokalbis su darbuotoju.Veiklos vertinimas“. Po jos ne-
trūko klausimų, diskusijų, dalijimosi savo patirtimi.

RŽ inf.

Jonavoje įkurtas Verslo klubas

Skelbiamas konkursas „Sukurta 
Jonavos rajone“

restauravimą, apžiūrėjo vieną restauruo-
tą 1969-ųjų „M-220“, kitą – belaukiantį 
„antrojo gyvenimo“ 1973-ųjų „M-450“. 
Ne mažiau įdomus buvo ir 1970-ųjų metų 
mersedesas, kuriuo į klubo susitikimą at-
vyko rūmų bendruomenės narys Elmantas 
Mickevičius iš Jonavos.

Pasak Š. Žitkevičiaus, automobilio 
restauravimui prireikia nuo 1000 iki 3000 
darbo valandų, vienos valandos įkainis 
Lietuvoje vidutiniškai sudaro 20–30 eurų 
be mokesčių (Europoje – bent dvigubai 
daugiau). Kada verta restauruoti? „Re-

tro klasikos“ vadovo nuomone, tuomet, 
kai esi tikras, kad bet kurią dieną galėsi 
atsiimti investuotus pinigus arba ateityje 
parduoti gerokai brangiau. Taip pat reikia 
įvertinti, kiek modelis yra retas arba pa-
plitęs. Būna, kad kai kurių modelių vertė 
labai greitai šoka 100 proc.

Klube buvo tradiciškai pasveikinti 
nauji nariai. Nario pažymėjimai įteikti 
UAB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB 
„Kika Group“, UAB „Agrofertis“, Jona-
voje veikiančiai UAB „Militera“ ir Mari-
jampolės VšĮ „Profesijų spektras“.

Gediminas Olsevičius

Pasveikinti nauji bendruomenės nariai

Susitikimo dalyviai išgirdo įdomų pasakojimą apie senų automobilių restauravimą
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Trys švietimo sektoriaus orga-
nizacijos iš Lietuvos, Danijos ir Nor-
vegijos baigė įgyvendinti „NordPlus 
Adult“ programos projektą Nr. NPAD-
2014/10153 „Reikiami įgūdžiai pro-
fesiniame rengime statybų sektoriu-
je“. Veiklos tipas – teminis tinklas su 
mobilumo veiklomis viduje. Projekto 
tikslinės grupės: mokiniai, mokytojai, 
profesinio rengimo statybų pramonėje 
personalas, statybų pramonės asoci-
acijos, įmonės. Organizacijos: Kauno 
socialinių paslaugų ir statybos verslo 
darbuotojų profesinio rengimo centras 
(Lietuva), Bergeno techninis koledžas 
(Norvegija), CELF (Danija). Projektas 
prasidėjo 2014 m. rugsėjo 1 d., projek-
to trukmė 2 metai.

Šios organizacijos rengia statybinin-
kus, itin reikalingus statybų pramonei. 
Šalių manymu, yra aktualu ir svarbu su-
pažindinti studentus, mokytojus su moky-
mo programomis, mokymo strategijomis, 
metodais, dalyvauti projekto veiklose, 
surinkti informaciją apie darbo rinkos 
poreikius, žinias, kurių reikės statybų pra-
monėje ateityje.

Projekto metu sukurtas teminis tinklas 
tarp Norvegijos, Danijos ir Lietuvos suau-
gusiųjų profesinio mokymo organizacijų 
statybų pramonei, atlikti trys išsamūs 
švietimo profesinio rengimo situacijos 
tyrimai kiekvienoje šalyje (Norvegijoje, 
Danijoje, Lietuvoje) ir identifikuotos gali-
mos profesinio mokymo įgūdžių spragos 
statybų sektoriuje. Sukurtas rekomenda-
cijų sąvadas statybų sektoriaus profesinio 
mokymo programoms. Sukurti ir išleisti 
DVD – 80 vnt. lietuvių ir 240 vnt. anglų 
kalbomis su rekomendacijomis profesinio 
mokymo įstaigoms statybų sektoriuje. 
2016 04 27 surengta baigiamoji projek-
to konferencija Kaune, kurioje dalyvavo 
apie 30 svečių. Gegužės mėnesį vietinės 
sklaidos konferencijos vyko Norvegijoje, 

Įgyvendintas „NordPlus Adult“ programos projektas Nr. NPAD-2014/10153

„Reikiami įgūdžiai profesiniame rengime 
statybų sektoriuje“

Danijoje. Šiuo metu vykdoma projektų 
rezultatų sklaida. Projekto pradžioje buvo 
sukurtas projekto logotipas ir interneto 
svetainė http://www.rightskills.eu/.

Projekto rezultatai tiesiogiai turės įta-
kos profesinio mokymo organizacijoms 
mokant suaugusiuosius statybininko pro-
fesijos, netiesiogiai paveiks asociacijas, 
įmones. Projektas suteiks suaugusiesiems 
naujų įgūdžių, šiuolaikinių žinių, sukurti 
DVD bus naudojami mokymo procesuose.

Išleistame DVD aptartos temos, at-
spindinčios didelius pokyčius statybų 
pramonėje: tai naujos, aplinką tausojan-
čios technologijos, kaštų mažinimas, di-
delė konkurencija, darbo jėgos judumas 
ir būtinybė prisiderinti prie šių kintančių 
sąlygų. Glaudi partnerystė tarp statybų 
pramonės įmonių ir švietimo institucijų 
yra labai svarbi siekiant, kad profesinis 
rengimas atitiktų ateities poreikius.

DVD aptarta, kad ne vėliau kaip 2020 
m. gruodžio 31 d. ES visi nauji pastatai 
bus beveik nulinės energijos. Direktyva 
reikalauja, kad valstybės narės parengtų 
nacionalinius planus, kaip padidinti be-
veik nulinės energijos pastatų skaičių ir 
užtikrinti, kad būtų skatinama pertvarka 
į beveik nulinės energijos pastatus. Lie-
tuvos nacionalinėje energetikos strategi-
joje nurodoma, kad iki 2020 m. plėtojant 
darnią energetiką bus įgyvendinamos šios 
strateginės iniciatyvos: kasmet 1,5 proc. 
didinamas energijos vartojimo efektyvu-
mas; iki 2020 m.  renovavus daugumą 
pastatų, Lietuvoje šilumos energijos var-
tojimas sumažės 30–40 proc., mažės CO2 
išmetimai.

Trečias projekto susitikimas įvyko 
Danijoje 2015 m. spalio 20–22 d. Susiti-
kimo metu susipažinta su CELF profesi-
nio mokymo centru, susipažinta su Nordic 
Built Charter dokumentu Tai Šiaurės šalių 
iniciatyva siekiant paspartinti darnią staty-
bų pramonės plėtrą. Dokumentą inicijavo 

Šiaurės šalių prekybos ir pramonės minis-
trai, dokumentas aprėpia visus Šiaurės ša-
lių statybų pramonės privalumus, formuo-
ja patrauklią ir veiksmingą aplinką ben-
dradarbiauti, perteikia realius pasaulinio 
lygio, įvairios apimties statybų projektus. 

Atsižvelgdamas į pasaulio poreikius, 
Šiaurės šalių statybų sektorius vienija 
pajėgas ir pabrėžia bendrus tvarių spren-
dimų Šiaurės šalių regionui privalumus, 
pagrįstus Šiaurės šalių statybos principais 
pagrįsta aplinkotvarka, kuri:  

 kuria palankią žmonėms aplinką ir 
gerina gyvenimo kokybę;

 pagrįsta darnia plėtra kaip inovaty-
vaus mąstymo ir aukšto žinių lygio rezul-
tatu;

 jungia gyvenimo mieste ir gamtos 
teikiamus privalumus;

 gyvavimo ciklo metu nesukuria jo-
kių šalutinių kenksmingų produktų;

 yra funkcionali, išmani ir estetiška, 
atitinka geriausias Šiaurės šalių dizaino 
tradicijas;

 sukurta ilgam: yra tvirta, lanksti ir 
ilgalaikė;

 naudoja vietines žaliavas ir prisitai-
ko prie regioninių sąlygų;

 kuriama ir palaikoma partneriams 
skaidriai bendradarbiaujant tarp sektorių 
ir disciplinų; 

 naudoja įvairiu mastu pritaikomas ir 
visuotinai pripažintas koncepcijas;

 yra naudinga žmonėms, verslui ir 
gamtinei aplinkai.

Bergeno techniniame koledže buvo 
atliktas mokinių tyrimas.  Konstatuota:

 beveik visi buvę mokiniai pastebi, 
kad mokymo procesą būtina labiau kom-
piuterizuoti, o kai kurie netgi pasiūlė, ko-
kių kompiuterinių programų reikia staty-
bų sektoriui;

 dalis apklaustųjų pažymėjo, jog skir-
tumas tarp kolegijos aplinkos ir realaus 
darbo sąlygų statybų sektoriuje yra dra-

matiškas. Statybų įmonėse reikalaujama 
dirbti greitai, būdinga ilga darbo diena. 
Kai kuriose įmonėse viršvalandžiai yra 
tapę norma;

 daugelis studentų pabrėžė, kad pa-
tekus į statybos pramonę teko prisitaikyti 
prie pokyčių, ypač susidūrus su skirtumu 
tarp savo lūkesčių ir to, kas iš tiesų vyksta 
statybų aikštelėse; 

 dauguma buvusių mokinių pastebi, 
jog darbui statybų sektoriuje geriau pasi-
rengti padėtų glaudesnis bendradarbiavi-
mas su įmonėmis, didesnis jų įsitraukimas 
į darbuotojų parengimo procesus. 

Buvę mokiniai pabrėžė, jog šiuo metu 
statybų sektoriuje dirba daug imigrantų, 
tad tampa svarbi užsienio kalbų mokėji-
mo, susikalbėjimo problema. Šiuo metu 
plačiai taikoma praktika – pagrindinius 
dokumentus, instrukcijas pateikti ir kito-
mis kalbomis, pavyzdžiui, šalia norvegų – 
lenkų, anglų kalba. Taip pat būtina daugiau 
dėmesio skirti bendravimo įgūdžiams.  

Visi projekto susitikimai buvo įver-
tinti dalyvių anonimiškais klausimynais, 
atliktas galutinis įvertinimas.

Projektas pagerino darbuotojų kom-
petenciją suaugusiųjų švietimo srityje: 
kūrybiškumo ir motyvacijos darbe, ko-
munikacijos, komandinio darbo, kalbų, 
IT, projektų administravimo veiklose, 
suteikė daugiau kultūros, istorijos ir geo-
grafijos žinių.

Projektas finansuojamas „NordPlus 
adult“ programos http://www.nordplu-
sonline.org

Daugiau informacijos: http://www.
rightskills.eu/

Projekto koordinatorius: Tomas Vil-
činskas tomas.vilcinskas71@gmail.com 
tel. +370 603 19 110

Norvegija: Signe Olga Gangsoy Si-
gne.Olga.Gangsoy@hfk.no

Danija: Claus Brandt Kristensen 
clkr@celf.dk 

Rūmų narys informacinių techno-
logijų įmonė „BTT Group“ tapo Vokie-
tijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Es-
tijoje, Latvijoje, Lietuvoje (AHK) orga-
nizuoto konkurso „Vokietijos ūkio ap-
dovanojimai 2016“ finalininke. Atvirą 
balsavimą internetu laimėjusi įmonė 
buvo apdovanota specialiu 4000 eurų 
vertės „Žinių radijo“ prizu. 

11-ą kartą vykusio renginio tema – 
„Mūsų darbuotojai – raktas į sėkmę“. 
Kartu su „BTT Group“ varžėsi 16 įmo-
nių, iš kurių kompetentinga komisija 
atrinko šešis finalistus. Į finalą pateko: 
UAB „BTT Group“, UAB „Arginta En-
gineering“, UAB „August ir Ko“, UAB 
„Esemda“, UAB „Rhenus Svoris“ ir 
UAB „Ruptela“. Konkurso nugalėtoja 
„Ruptela“ ir kiti penki finalistai gavo 

UAB „BTT Group“ pelnė specialų 
Vokietijos ūkio apdovanojimų prizą 

nemokamą vienerių metų narystę AHK 
tinkle, kuris šiuo metu vienija 430 na-
rių.

Anot įmonės vadovo Donato Zavec-
ko, pripažinimas svarbus įmonei ir dar-
buotojams, jis parodo, kad „BTT Group“ 
juda tinkama linkme, turi kompetentingą 
komandą, o darbdavio ir darbuotojų pa-
stangos yra pastebėtos ir įvertintos. 

UAB „BTT Group“ – informacinių 
technologijų įmonė, nuo 2007 m. tei-
kianti IT paslaugas vidutiniam ir stam-
biam verslui bei valstybiniam sektoriui. 
Pagrindinis dėmesys skiriamas IT ūkio 
priežiūrai ir pažangių debesų kompiu-
terijos sprendimų kūrimui. Įmonės pas-
laugų kokybė įvertinta tarptautiniais ISO 
9001:2008 bei ITIL sertifikatais, kurie 
patvirtina darbuotojų kompetenciją. 

Įmonėje yra įdiegta ir sėkmingai veikia 
kokybės vadybos sistema. Taip pat ben-
drovėje įdiegta ISO 27001 informacijos 
saugumo vadybos sistema.

„BTT Group“ savo darbuotojus au-

gina nuo pirmosios darbo dienos, mo-
tyvuoja ir parodo, kad geriausiai sekasi 
daryti tai, kas teikia džiaugsmą.

Įmonės inf.

Apdovanojimų ceremonija
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Vidaus reikalų ministerijos Regio-
ninės politikos departamentas, atlikęs 
naudos ir kokybės įvertinimą, prita-
rė, jog Kauno miesto Aleksoto vietos 
veiklos grupės pateiktam projektui 
„Aleksoto vietos plėtros strategija 
2015-2020“ būtų paskirtas 1 mln. eurų 
finansavimas.

Pasak Aleksoto vietos veiklos grupės 
(VVG) pirmininko Arūno Samochino, 
bendrame Lietuvos kontekste Aleksoto 
VVG, vertinant pagal finansavimo apim-
tis, nusileido tik Klaipėdos vietos veiklos 
grupei. Iš viso svarstymui buvo pateiktos 
59 vietos veiklos grupių strategijos iš vi-
sos Lietuvos.

„Viena vertus tikrai labai džiugu, jog 
mūsų pateikta strategija yra įvertinta labai 
gerai, tačiau kita vertus laukia ir labai dide-
li iššūkiai kuo efektyviau panaudoti gautas 
lėšas, kurios bus skirtos Aleksoto tikslinei 
teritorijai. Taip pat pasinaudodamas proga 
noriu padėkoti prie strategijos labai žymiai 

prisidėjusiam UAB „Ekonominių ir teisi-
nių konsultacijų centras“ direktoriui dr. 
Daliui Raškiniui, be kurio aktyvaus daly-
vavimo bei įžvalgų sunku būtų buvę tikėtis 
tokios sėkmės“, – teigė A. Samochinas.

Įsteigtos Kauno miesto Aleksoto 
vietos veiklos grupės užduotis – paskirs-
tyti ES lėšas vadinamiesiems „minkštie-
siems“ projektams. Šios VVG valdybos 
narys yra ir Kauno PPA rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis.

Naudojant patvirtintą finansavimą, 
bus galima įgyvendinti įvairias veiklas, 
kurios yra patvirtintos Aleksoto VVG stra-
tegijoje. Kauno miesto Aleksoto tikslinės 
teritorijos vietos veiklos grupė, vadovau-
damasi 2014-2020 m. Europos sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programos 8 
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas 
ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prio-
riteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos 
plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 
uždaviniu „Pagerinti vietines įsidarbini-

Kauno Aleksoto vietos veiklos grupei 
skirtas 1 mln. eurų finansavimas

Kokią profesiją rinktis? Kokie spe-
cialistai bus reikalingi darbo rinkai? Ar 
specialybė, kurią norėčiau įgyti, po ke-
lerių metų bus paklausi? Tokie ir pana-
šūs klausimai kasmet kirba absolventų 
galvose. Tačiau ar yra tokių sričių, ku-
rioms specialybių „mados“ negalioja? 
Darbdaviai sako taip ir pavyzdžiu patei-
kia finansų sferą, tačiau pabrėžia, kad 
nusprendusieji su ja sieti savo karjerą 
turi labai gerai išsiaiškinti, kokie įgū-
džiai darbdaviams yra aktualiausi. 

Pasak finansines paslaugas teikiančios 
įmonės „Aurita“ direktorės Vaidos Butku-
vienės, finansai neabejotinai yra ta sritis, 
kurios specialistų visada reikėjo ir reikės. 
Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kaip kei-
čiasi požiūris į šią profesiją ir žinias, pri-
klausomai nuo laikmečio ir rinkos sąlygų. 

„Šiuo metu yra aktualus analitinis po-
žiūris. Neužtenka žinoti tik pagrindines 
finansų tiesas. Reikia mokėti sisteminti, 
analizuoti, perteikti finansinę informaciją 
ir, žinoma, priimti finansinius sprendimus. 
Šios srities atstovas turi gebėti įžvelgti 
skaičiuose tai, ko nemato kitų sričių spe-
cialistai ir laiku apie tai informuoti. Tai 
pakankamai sudėtingas uždavinys, tačiau 
to reikalauja greita ir dinamiška rinka. 
Tokį požiūrį turintys specialistai visada 
bus reikalingi privačiam verslui, bankų 
sektoriui, draudimui ir kitoms finansų ins-
titucijoms“, – sako V. Butkuvienė.  

Finansai – ne tik pinigai
Anot V. Butkuvienės, finansų srities 

atstovai privalo mokytis visą savo profe-
sinę karjerą. Jeigu studentas gebės atsi-
rinkti aukštąją mokyklą, tinkamai pritai-
kyti studijose įgytas žinias bei tą parodyti 
darbdaviui – sėkmė garantuota. 

Finansininkų 
reikės visada, tik 
kaip neprašauti 
pro šalį?

„Pirmiausia reikia suvokti, kad finan-
sai – tai ne tik pinigai. Būsimas specialistas 
turi domėtis ir norėti pažinti šią profesiją, 
turėti motyvacijos siekti daugiau. Domė-
tis kokios darbo vietos egzistuoja rinkoje, 
koks darbo pobūdis, kokių žinių reikia įgy-
ti, bendrauti jau su dirbančiais šios srities 
specialistais Jei bus noras tapti geru spe-
cialistu, reikės mokytis ir kelti savo kva-
lifikaciją nuolat, – pataria V. Butkuvienė. 
– Prieš nuspręsdamas, kur stoti, absolven-
tas privalo gerai išanalizuoti, ką kiekviena 
aukštoji mokykla siūlo. Finansams reikia 
naujo požiūrio, įžvalgų ir sprendimų. Kie-
kvienas universitetas puikiai pristato savo 
finansų programas, turi savo stipriąsias pu-
ses ruošiant šios srities specialistus. Tačiau 
jei reikia stipraus finansų analitiko, tikrai 
rekomenduočiau Kauno technologijos uni-
versitetą (KTU). Mano nuomone, čia ruo-
šiami specialistai ir yra labiausiai orientuo-
ti į analitines finansų žinias“. 

UAB „Aurita“ vadovei pritaria ir 
Finansų bakalauro studijas KTU baigęs 
Liudvikas Mickevičius, kuris dar studijų 
metu įsidarbinęs finansų srityje toliau sė-
kmingai kopia karjeros laiptais. 

„Galima sakyti, kad darbas finansų 
sektoriaus įmonėje susirado mane pats. 
Įsidarbinau dar besimokydamas 4 kurse. 
Kaip vėliau paaiškėjo, mane pasirinko tik 
todėl, kad mokiausi KTU Ekonomikos ir 
verslo fakultete (EVF) bei buvau ne tik 
gerai besimokantis, bet ir aktyvus studen-
tas. Norint būti finansininku, mano ma-
nymu, žmogui reikia įvaldyti kelias labai 
svarbias sritis: ekonomiką ir matematiką, 
o kuo toliau tuo labiau ir informatiką. Ne-

žinau, kur dar geriau gali paruošti žmogų 
susidoroti su šiomis sritimis jei ne tiks-
lusis KTU“, – patirtimi dalijasi finansų 
kontrolieriaus asistentu UAB „Baltic Bu-
siness Development“ šiuo metu dirbantis 
KTU absolventas. 

Dinamiškumas ir įgyvendinti poky-
čiai

Kaip teigia KTU EVF Finansų ka-
tedros vedėjas prof. Rytis Krušinskas, 
nuolatinis studijų bei mokslinių tyrimų 
kokybės gerinimas yra vienas iš svar-
biausių Universiteto prioritetų. Per pas-
taruosius metus į Finansų studijų procesą 
integruota geriausia pasaulyje finansinių 
ir ekonominių žinių platforma „Bloom-
berg Professional“, moduliuose vis labiau 
akcentuojamos atvejų studijos, paremtos 
realių situacijų bei duomenų analize. Taip 
pat vyksta aktyvus bendradarbiavimas su 
verslo atstovais bei užsienio ekspertais. 

„Verslo atstovai aktyviai dalyvauja 
užsiėmimuose, baigiamųjų darbų gynimų 
komisijose, į studijų bei tyrimų procesą 
įtraukiami užsienio aukštojo mokslo insti-
tucijų mokslininkai. Suvokiame savo mi-
siją visuomenėje ir jaučiame atsakomybę 
už tai, kokį finansų specialistą išleidžiame 
į darbo rinką. Todėl iššūkių, kurie nuolatos 
pasitaiko versle, yra gausu ir KTU Finan-
sų studijose. Įvairūs bendri projektai su 
verslo organizacijomis, verslo atstovų įsi-
traukimas į studijų procesą yra labai ver-
tingi. Tikiu, jog šią naudą pajaučia visos 
suinteresuotos pusės“, – sako profesorius. 

Prie studijų proceso gerinimo nema-
žai prisideda ir KTU absolventai, kurie 

jau grįžta ir dalinasi darbo rinkoje įgyta 
patirtimi su esamais Finansų programų 
studentais.

Kartelė keliama dar aukščiau
Nepaisant jau įgyvendintų pokyčių, 

KTU Finansų studijos ir toliau tobulina-
mos. Pasak R. Krušinsko, pagrindinis tiks-
las – užtikrinti, kad KTU parengti finansų 
specialistai būtų konkurencingi ne tik Lie-
tuvoje, bet ir visame pasaulyje.  

„Studijų programos yra tarsi gyvas 
organizmas, kuris privalo nuolat keistis ir 
prisitaikyti prie rinkos procesų, naujų ži-
nių ir mokymosi metodų atsiradimo. Šiuo 
metu ketinamos pradėti įgyvendinti dar 
kelios naujovės, t. y. programų atitikties 
įvertinimas CFA (angl. „Chartered Finan-
cial Analyst“) standartams, tai mūsų stu-
dentams dar plačiau atvertų vartus į tarp-
tautinį finansų pasaulį. Kuriami ir nauji 
tarpdisciplininiai moduliai, pavyzdžiui, 
viešųjų projektų finansai, asmeninių fi-
nansų valdymas. Be jokios abejonės, to-
liau tobulinamos klasikinėmis vadinamos 
įmonės finansų, finansų rinkų ar finansų 
institucijų, valstybės finansų studijos“, – 
apie planus pasakoja prof. R. Krušinskas.

Profesorius įsitikinęs, jog finansų pro-
fesionalai yra kūrybingų, vertę kuriančių 
ir konstruktyvių sprendimų autoriai, tad 
karjerą šioje srityje norintiems pradėti ab-
solventams bei studentams pataria rinktis 
programas, kurios jau turi savo istoriją, 
yra gerai vertinamos darbdavių, turi tarp-
tautiškumo „prieskonių“ ir numatomą 
karjeros trajektoriją. 

KTU EVF inf.

mo galimybes ir didinti bendruomenių 
socialinę integraciją, išnaudojant vietos 
bendruomenių, verslo ir vietos valdžios 
ryšius“ bei Kauno miesto integruota teri-
torijų vystymo programa rengia Aleksoto 
vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. rengtas 
dokumentas yra bendras Aleksoto vietos 
veiklos grupės, Aleksoto seniūnijos, Kau-
no miesto savivaldybės atstovų, Aleksoto 
verslo bendruomenės, nevyriausybinių 
organizacijų bei seniūnijos gyventojų dar-
bo rezultatas.

Vietos plėtros strategijos tikslas – pa-
gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir 
didinti bendruomenių socialinę integra-
ciją, išnaudojant vietos bendruomenių, 
verslo ir vietos valdžios ryšius. Strategija 
numato tris uždavinius tikslui pasiekti: 
mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG 
teritorijos gyventojų socialinę atskirtį; 
didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų 
gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti 
šių asmenų padėtį darbo rinkoje; didinti 
gyventojų verslumą, siekiant pagerinti 
darbingų vietos veiklos grupės teritorijos 
gyventojų padėtį darbo rinkoje.

Siekiant strategijoje numatyto tikslo, 
uždavinių įgyvendinimo bus skatinama 

savanoriška gyventojų veikla, mecenavi-
mo veikla, bendradarbiavimo ir informa-
cijos sklaidos tinklų, kiek tai reikalinga 
strategijos tikslui ir uždaviniams pasiekti, 
kūrimas ir palaikymas.

Kauno miesto Aleksoto plėtros 2015-
2020 m. strategija bus įgyvendinama 
Aleksoto VVG teritorijoje, visiškai su-
tampančioje su Kauno miesto savivaldy-
bės išskirta tiksline teritorija, prisidedant 
prie Kauno miesto integruotos teritorijos 
vystymo programos įgyvendinimo.

Strategijos įgyvendinimas pagerins 
įsidarbinimo galimybes Aleksoto VVG 
veikimo teritorijoje, prisidės prie darbin-
go amžiaus asmenų socialinės atskirties 
mažėjimo, stiprins vietos verslo, valdžios, 
bendruomenių ir gyventojų įsitraukimą ir 
bendradarbiavimą sprendžiant iškilusias 
problemas, didins bendruomenių sociali-
nę integraciją.

Artimiausiu metu bus inicijuojami 
susitikimai su Aleksoto bendruomenių, 
gyventojų bei verslo atstovais. Susitikimų 
metu visi norintieji galės išsamiau susipa-
žinti su planuojamomis vykdyti veiklomis 
bei pateikti jiems rūpimus klausimus.

Pagal kaunas.lt

Vaida Butkuvienė Prof. Rytis Krušinskas Liudvikas Mickevičius
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KONTAKTŲ MUGĖ

Kauno ir Marijampolės regionų įmonių 
kontaktų mugė
UAB „Baltic Clipper“
Visos turizmo paslaugos užsienyje ir Lietuvo-
je. Rezervuoja, užsako ir parduoda aviabilietus, 
viešbučius, vizas, organizuoja poilsio ir pažin-
tines keliones, keliones šeimoms, poroms, gru-
pėms, vaikams, pagal individualius užsakymus 
į visas šalis.
Teikia verslo (tarnybinių) kelionių organizavi-
mo paslaugas. Organizuoja konferencijas, mo-
kymus, verslo renginius, sutinka užsienio sve-
čius. 17 metų kelionių organizavimo patirtis!
Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 00
Faks. (8 37) 22 34 71
www.bc.lt , www.avia.lt 

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

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

UAB ,,BDO auditas ir apskaita“
Tarptautinė audito kompanija, užimanti 5 vietą 
pagal dydį Lietuvoje ir pasaulyje. Finansinių 
ataskaitų auditas (finansinių pagal nacionali-
nius ir/arba tarptautinius finansinės atskaitomy-
bės standartus); kitos audito paslaugos įskaitant 
Europos Sąjungos lėšų panaudojimo auditą ir 
t.t.; įmonių apskaitos tvarkymas bei finansinės 
atskaitomybės parengimas; mokesčių ir aps-
kaitos konsultacijos; reorganizavimo projektų 
sąlygų įvertinimas; bendrovių veiklos atitikimo 
LR Akcinių bendrovių įstatymui įvertinimas; 
ekspertizė ir atstovavimas ūkinėse-finansinėse, 
mokestinių ginčų ir bankroto bylose; vidinės 
kontrolės ir audito paslaugos; verslo konsulta-
cijos (verslo analizė, valdymo apskaita, sąnau-
dų įvertinimas, biudžeto bei pinigų srautų pro-
jektavimas); finansinės konsultacijos (įmonių 
sujungimai ir įsigijimai, pardavimo sandoriai).
Kęstučio g. 58-5, LT-44304 Kaunas
Tel.: (8 37) 32 03 90
Faks.: (8 37) 20 27 40 
El. paštas: info@bdo.lt 
www.bdo.lt

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

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

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

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

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

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

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

UAB „Dizaino sprendimai“
Prekybinės įrangos ir baldų projektavimas, ga-
myba, prekyba.
Nauja ir naudota prekybinė įranga ir baldai. 
Prekybinės įrangos ir baldų elektroninė par-
duotuvė.
Neries kr. 4-5, LT-48344 Kaunas
Dievogalos km., Alšėnų sen., Kauno raj., 
LT-53321 (gamyba)

Tel.: (8 610) 35 633
El. paštas: info@dizainosprendimai.lt
www.dizainosprendimai.lt

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

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

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

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

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

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

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

Servisas
Žemaičių pl. 65A, LT-48104 Kaunas

Tel. (8 37) 46 94 44, (8 697) 11 872
Faks. (8 37) 46 97 77
El. paštas: servisas@kaunas.eoltas.lt

MB „Eshoper“
El. parduotuvių ir internetinių svetainių kū-
rimas. Komanda turi daugiau nei 8 metų web 
projektų kūrimo ir vystymo patirtį. Viena 
įmonės veiklos sritis yra labiau orientuota į 
tinklalapių ir el.parduotuvių kūrimą, įvairių 
ITservisų diegimą bei serverių greitaveikos 
didinimą – www.noriusvetaines.lt Kita veiklos 
sritis apima jau sukurtų web projektų vystymą, 
taikant sėkmingą seo praktiką ir metodus, e-
marketingo įrankius ir galimybes, analizuoja 
vartotojo elgseną, konsultuoja pardavimų ir už-
sakymų didinimo klausimais – www.eshoper.lt
Savanorių 135, LT 44146 Kaunas
Tel.: (8 612) 12 494
El. paštas: simonas@noriusvetaines.lt
www.noriusvetaines.lt

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

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

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

UAB „Garlita“ 
Gamina (mezga, siuva) viršutinį ir apatinį mo-
terišką, vyrišką, vaikišką trikotažą: įvairius 
uniforminius megztinius, mokyklines unifor-
mas, šalikus, kepures, pledus. Trikotažo ga-
mybos srityje turi daugiau nei 30 metų darbo 
patirtį. Gamina uniforminius megztinius polici-
jos ir muitinės pareigūnams, kariuomenei pagal 
NATO standartus. Įmonei suteiktas NATO ko-
mercinis kodas. Turi kokybės ir aplinkosaugos 
sertifikatus ISO9001 ir ISO14001. Bendradar-
biauja su Didžiosios Britanijos, Švedijos, Dani-
jos, Norvegijos, Vokietijos kompanijomis.
Pagirių km., Garliavos apl. sen., 
LT-53282 Kauno r. 
Tel.: (8 37) 39 36 77
Faks.: (8 37) 39 38 93
El.paštas: garlita@garlita.lt
www.garlita.lt
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BRRU20150217001 Rusijos kompanija specializuojasi cukraus, grūdų, sausų maisto produktų ir 
bakalėjos gamybos ir prekybos srityse. Siūlo platintojo paslaugas.

BRDE20150408002 Vokietijos MVĮ veikia sodo pramonės srityje. Gamina augalų auginimui skir-
tas įvairių rūšių palapines, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš tvirtos drobės, 
o vidinis – atspindintis. Ieško gamybos partnerio.

BRRO20160606001 Rumunijos didmenininkas užsiima žemės ūkiui skirtų produktų: sėklų, pesti-
cidų, trąšų, sodo įrankių ir t.t. platinimu. Ieško naujų produktų tiekėjų, siūlo 
distributoriaus paslaugas.

BRSE20150703001 Švedijos bendrovė gamina inovatyvius, apsaugančius nuo vagysčių šunų 
pavadėlius ir apykakles. Ieško natūralios odos, metalinių elementų tiekėjų. 
Pavyzdžiai ir išmatavimai pridedami.

BRPL20160531001 Lenkijos kompanija platina baseinus, sodo baseinus, SPA bei jų elementus. 
Ieško įvairių tipų baseinų, SPA įrangos ir komplektuojančių detalių gaminto-
jų. Domina apšvietimo sprendimai; fontanų įranga; baseinų siurbliai; įranga 
ir reikmenys, naudojami viešuosiuose baseinuose; kvapai, naudojami pirtyse 
ir pan. Siūlo atstovo, platintojo ar agento paslaugas.

BRIT20160526002 Italijos kompanija sukūrė naują medicinos prietaisą. Ieško partnerių, kurie 
galėtų gaminti šiam prietaisui pritaikytą pakuotę iš EVA (Ethylene-vinyl ace-
tate). Pavyzdžiai pridedami. 

BRHU20160512001 Vengrijos MVĮ gamina medžio granulių katilus. Ieško elektrinių valdymo 
įrenginių katilams gamintojų, domina gamybos susitarimas.

BRBG20160407001 Bulgarijos įmonė, gaminanti baldus namams, biurams, restoranams, kavi-
nėms, barams, parduotuvėms, viešbučiams ir t.t. ieško: įvairios medienos: 

medžio drožlių plokščių, faneros, medžio masyvo; metalo: plieno strypų, 
vamzdžių ir lakštų; aliuminio vamzdžių ir profilių; stiklo ir plastiko; poliu-
retano putų; vatos apmušalams; tekstilės (audinių); natūralios ir eko odos 
gamintojų ir tiekėjų.

BRCZ20160525001 Čekijos interjero dizaino įmonė ieško verslo partnerio / tiekėjo, kuris gamina 
aukštos kokybės minkštus svetainės baldus (kėdes, trijų dalių komplektus, 
sofas ir kt.). Pageidaujamas paprastas, nesenstantis dizainas. Siūloma užsa-
komoji arba gamybos sutartis.

BRFR20150324001 Garsi Prancūzijos amatų įmonė projektuoja, kuria ir parduoda unikalius ran-
kų darbo metalurgijos gaminius: vartus, užtvaras, stogelius, turėklus ir kt. 
Ieško kalvystės gaminių, įrankių, komponentų, priedų tiekėjų.

BRDK20150706001 Danijos kompanija, turinti didelį parduotuvių tinklą, užsiima aukštos koky-
bės mitybos produktų augintiniams ir būsto, aptvarų, įrangos žirgų priežiūrai 
platinimu. Ieško naujų produktų, siūlo platinimo paslaugas.

BRRO20160510001 Rumunijos kompanija specializuojasi insekticidų ir deratizācijos produktų 
platinimo srityje. Siūlo platinimo paslaugas šių produktų gamintojams.

BRUK20160426001 Jungtinės Karalystės agentas specializuojasi statybos sektoriuje. Ieško pre-
suoto plieno ir aliuminio statybos produktų. Siūlo jų gamintojams atstovavi-
mą Jungtinėje Karalystėje

BRPL20160512001  Lenkijos greito vartojimo prekių didmenininkas ieško gėrimų (nealkoholinių 
ir alkoholinių), kavos, arbatos, saldumynų, maisto vaikams, konservuotų ir 
šaldytų maisto produktų gamintojų. Siūlo platintojo paslaugas.

BRSE20160531001 Švedijos įmonė gamina vakuumo ar termo pakuotes maisto produktus. Siūlo 
subrangos sutartį didelių plastikinių maišelių (kurie tiesiami į kartono dėžes 
pakuojant produktus) gamintojams.

Jei turite papildomų klausimų apie Enterprise Europe Network tinklą ir verslo pasiūlymus, 
prašome kreiptis: agne.kudirkiene@chamber.lt, tel.: (8 37) 20 34 83

Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

Kauno socialinių paslaugų ir staty-
bos verslo darbuotojų profesinio ren-
gimo centras baigė įgyvendinti „Eras-
mus+“ mobilumo projektą „Adaptaci-
ja“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013090, 
skirtą mokiniams su spec. poreikiais 
profesinio rengimo centruose.

Vienas iš Lietuvos profesinio moky-
mo sistemos principų – lygių galimybių 
užtikrinimas. Profesinio mokymo sistema 
yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmenų 
lygybę nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikė-
jimo, įsitikinimų ar pažiūrų; kiekvienam 
asmeniui ji laiduoja pirmosios kvalifika-
cijos įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti 
turimą kvalifikaciją ar įgyti naują.

Asmenims su spec. poreikiais eg-
zistuoja šios problemos įsitvirtinti darbo 
rinkoje: pasitikėjimo savo gebėjimais sty-
gius, išsilavinimo trūkumas, menki darbo 
įgūdžiai, nenoras tobulėti, motyvacijos 
problemos.

Šiandieninei darbo rinkai reikalingas 
kvalifikuotas specialistas, sugebantis pri-
sitaikyti prie naujų darbo sąlygų, mokantis 
dirbti kokybiškai, sparčiai, savarankiškai. 

2012 m. Lietuvoje vykdyta asmenų su 
spec. poreikiais apklausa parodė, kad di-
desnį asmenų su spec. poreikiais dalyvavi-
mą darbo rinkoje užtikrintų didesnių kvali-
fikacijos tobulinimo galimybių suteikimas, 
adaptacijos programos. Įgytos tarptautiš-
kumo ir europinės kompetencijos suteiks 
projekto dalyviams naują pagreitį, gali-
mybę sėkmingiau integruotis į visuomenę, 
darbo rinką, pajusti gyvenimo džiaugsmą.

Projektas svarbus dalyvių profesi-
niam tobulėjimui siekiant įgyti naujų 
žinių, gebėjimų, kompetencijų ir jas pri-
pažinti. Projektas didina projekto dalyvių 
konkurencingumą darbo rinkoje, karjeros 
galimybes, įgalina būti mobiliu ir mobi-
lesniu Europos rinkoje, skatina asmeninį 
tobulėjimą, motyvaciją mokytis, dirbti.

Projekto dalyviai stažuotės metu pa-
tobulino šias kompetencijas: įsiliejimo, 

Įgyvendintas „Erasmus+” 
mobilumo projektas „Adaptacija“

adaptacijos į įmonę, darbo rinką, mobi-
lumo darbo rinkoje; tobulino profesinius 
įgūdžius; įgijo naujų profesinių įgūdžių; 
tobulino profesinį universalumą; susi-
pažino su naujomis technologijomis, 
įrankiais, įranga; mokėsi kokybiškesnio 
darbų atlikimo; įgijo tarptautiškumo kom-
petencijų; vystė europines kompetencijas; 
didino motyvaciją mokytis; stiprino mo-
kymosi mokytis, pažinimo, socialines, 
asmenines, kūrybiškumo kompetencijas. 

Projekte dalyvavo šių specialybių as-
menys su spec. poreikiais: virėjai, kondi-
teriai, apdailininkai (statybininkai), vytelių 
pynėjai, staliai. Projekto dalyviai (56) as-
menys su spec. poreikiais buvo iš 6 siun-
čiančių partnerių: VšĮ „Kauno socialinių 
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų pro-
fesinis rengimo centras“, Radviliskio tech-
nologijų ir verslo mokymo centro, Šilutės 
žemės ūkio mokyklos, Alytaus profesinio 
rengimo centro, Kauno maisto pramones ir 
prekybos profesinio mokymo centro. 

Priimantys partneriai: IES CONSUL-
TING (Ispanija, Barselona), Ce.S.F.Or. 
Centro Studi Formazione Orientamento 
(Italija, Roma), F+U Sachsen gGmbH 
(Vokietija). 

2016 m. įvyko stažuotės Italijoje 
Ce.S.F.Or. Centro Studi Formazione Orien-
tamento, Ispanijoje IES CONSULTING, 
Sachsen F+U Sachsen gGmbH. Stažuotėse 
dalyvavo Kauno socialinių paslaugų ir sta-
tybos verslo darbuotojų profesinio rengimo 
centro, Šilutės žemės ūkio mokyklos, Kau-
no maisto pramonės ir prekybos profesinio 
mokymo centro mokiniai.

Mokiniai Italijoje, Romoje atliko 
praktiką, kavinių PAPERO GIALLO, 
GALLO UMBRO virtuvėse. Barselonoje 
virėjai dirbo, viešbutyje „Melia Sarria“, 
apdailininkai dirbo įmonėje „Urbany 
Hostels: Rosa dels vents SL Group“.

Vokietijoje mokiniai praktiką atliko 
nuo 2016 02 19 iki 2016 03 22. Į Vokietiją 
vyko vytelių pynėjai ir staliai. Mokiniai 
susipažino su pasiruošimo darbui proce-

su, naujais darbo metodais, technikomis, 
naujomis medžiagomis, įrankiais, įranga, 
vytelių pynimu Vokietijoje, darbų sauga.

Projekto dalyviai dalyvavo ekskursi-
jose Romoje, Barselonoje, susipažino su 
miesto istoriniais ir kultūriniais pamin-
klais, istorija.

Vokietijoje mokiniai taip pat gilino ne 
tik profesines žinias, bet ir daug keliavo. 
Per keturias savaites aplankė kelis vieti-
nius muziejus, pabuvojo Saksonijos sos-
tinėje Drezdene, susipažino su Cvikau-
Horcho automobilių muziejumi, buvo 
sužavėti Freibergo miesto mineralų  mu-
ziejumi, taip pat aplankė Leipcigą.

Mokiniai gavo įmonių sertifikatus, 
kad atliko praktiką, taip pat „Europass“ 

Rugsėjo 15 d. Vilniuje vyks Švedijos – 
Baltijos šalių arbitražo forumas. Jame 
didžiausias dėmesys bus skiriamas įvai-
rioms komercinių ir investicinių ginčų ar-
bitražo aktualijoms Lietuvoje ir užsienyje. 

Specialistų grupės, sudarytos iš tarp-
tautiniu mastu veikiančių arbitrų, teisinin-
kų ir Stokholmo prekybos rūmų arbitražo 
instituto narių, aptars Stokholmo prekybos 
rūmų vaidmenį investicinių ginčų arbi-
traže, šios arbitražo srities tendencijas ir 
ateities plėtrą Europoje, taip pat diskutuos 
kitomis temomis. Nors esminės tarptauti-
nio arbitražo koncepcijos šiais laikais yra 
didele dalimi suvienodintos, egzistuoja 
svarbūs praktiniai skirtumai tarp inves-
ticinių ginčų arbitražo procesų, kuriuos 
nagrinėja Tarptautinis investicinių ginčų 
sprendimo centras (angį. santr. ICSID) ir 
kiti arbitražo teismai, taip pat skirtumai 
tarp nacionalinių arbitražo įstatymų. Šie 
egzistuojantys skirtumai ir bus išryškinti.

Švedijos – Baltijos šalių arbitražo 
forumas 2016

mobilumo dokumentus. Mokinių įgytos 
žinios ir įgūdžiai buvo įvertinti ir užskai-
tyti siunčiančiose organizacijose. Moki-
niai patobulino kalbinius, socialinius, įgū-
džius, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, 
labiau domisi specialybe, stažuotė padės 
susirasti ateityje geresnį darbą. 

Projektinė veikla vykdoma gavus Eu-
ropos Sąjungos paramą pagal „Mokymosi 
visą gyvenimą programą“, kurią Lietuvos 
Respublikoje administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas.

Daugiau informacijos:
Ričardas Šeštokas, Kauno socialinių 

paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras, direktorius 
Tel. +370 37 45 14 34. El. p. info@pro-
fcentras.lt  

Tomas Vilčinskas, Kauno socialinių 
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras projektų va-
dovas. Tel. +370 687 52 810 El.p. tomas.
vilcinskas71@gmail.com 

Forumas siūlo interaktyvų formatą, 
leidžiantį dalyviams aptarti kausimus, 
kurie ypač rūpi tiems, kas naudojasi ar-
bitražo galimybėmis ar dirba šioje srityje. 
Programa orientuota į praktinius arbitražo 
proceso aspektus, pavyzdžiui, efektyvini-
mo metodai ar proceso ekonomija. Pro-
gramoje numatyta apžvelgti ir naujausius 
poslinkius šioje srityje, taip pat pristatyti 
naująsias Stokholmo prekybos rūmų Ar-
bitražo taisykles SCC 2017.

Renginys vyks anglų kalba.
Vieta: viešbutis „Novotel”, Gedimi-

no pr. 16, Vilnius 01103, Lietuva
Laikas: Pusdienio trukmės konferen-

cija 14-18.30 vai., po to – priėmimas 
Mokestis: 90 Eur + 21 % PVM
Su programa galima susipažinti rūmų 

interneto svetainėje chamber.lt.
Jei norite registruotis ar kilo klausi-

mų, prašoma kreiptis: vilnius@magnus-
sonlaw.com
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NAUjAs NArys. VIZITINĖ KOrTELĖ

Zoologijos sodo ruoniui naujus 
namus dovanojo „Hegelmann 
Transporte“

Prieš keletą mėnesių į Lietuvos zoo-
logijos sodą kreipėsi tarptautinė trans-
porto ir logistikos įmonė „Hegelmann 
Transporte“. Įmonės vadovas Anton 
Hegelmann po apsilankymo Zoologi-
jos sode su šeima pasiūlė skirti paramą 
ruonio baseino atnaujinimui. „Maži 
vaikai buvo sužavėti pamatę gyvūnė-
lius. Tačiau praeinant pro visų lankytojų 
mylimo ruonio voljerą pastebėjome by-
rantį baseino tinką. Nusprendėme tapti 
ruonio Kajaus globėjais ir atnaujinti jo 
aptrupėjusį baseiną“, – pasakojo Zoo-
logijos sodo rėmėjas.

Atnaujinant voljerą Lietuvos zoologi-
jos sodo darbuotojams teko neeilinis iššū-
kis – kol baseine buvo vykdomi remonto 
darbai, ruoniui teko ieškoti naujų namų. 
Pasak darbuotojų, ruonio perkėlimas yra 
didelio pasiruošimo reikalaujanti proce-
dūra, tačiau šį kartą ji praėjo be didesnių 
nuostolių. Paskutinį kartą ruonis iš savo 
voljero buvo iškeltas prieš šešis metus. 
Kol vyko remonto darbai, ruonis buvo 
perkeltas į kitą Zoologijos sode esantį be-
gemotų baseiną. 

Pasak A. Hegelmann, įdomiausia šio 
proceso dalis buvo galimybė iš arti stebėti 

ruonio perkėlimą į naująjį baseiną. „Zo-
ologijos sodą remiame pirmą kartą, tad 
patirties rūpinantis gyvūno voljero atnau-
jinimu anksčiau nesame turėję. Procesas 
buvo įdomus – teko susipažinti su statybų 
rangovų projektu, stebėti baseino atnauji-
nimo darbus, lankėmės sode rekonstruk-
cijos metu ir matėme Zoologijos sodo 
darbuotojų indėlį į šį projektą. Visa tai 
buvo nauja, įdomi patirtis ir malonus rū-
pestis. Išskirtinis reginys mums buvo ruo-
niuko iškėlimas ir įkėlimas į rekonstruotą 
baseiną“, – įspūdžiais dalinosi rėmėjas. 
Ruonio voljero atnaujinimui įmonė skyrė 
15 000 eurų.

Rekonstrukcijos darbai Zoologijos 
sode truko kelis mėnesius. Birželio 19 d. 
atidarymo renginio metu visi susirinku-
sieji būriavosi prie naujai įrengto ruonio 
baseino. Voljero atidarymui skirtoje šven-
tėje netrūko įvairių atrakcijų ir siurprizų – 
lankytojus linksmino garsus iliuzionistas 
Mantas Wizard, kuris juokavo, jog šian-
dien jo asistentu buvo Zoologijos sodo 
ruonis Kajus. Įmonės atstovams didžiau-
sia atrakcija tapo galimybė pašerti ruonį 
žuvimis. 

Įmonės inf.

Ruonio Kajaus atnaujintų namų atidarymo akimirkos


