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Londono Sičio lietuvių klubo
jubiliejaus iškilmėse – rūmų
atstovai
Vera Mileikienė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros
skyriaus vadovė,
Kauno finansininkų klubo
koordinatorė

Londono Sičio lietuvių klubas (Lithuanian City of London Club, LCLC)
rugsėjo 9 d. šventė 10-ties metų veiklos
jubiliejų. Į sukakties minėjimo šventę
susirinko didžiulis būrys dabartinių bei
buvusių klubo narių, draugų ir garbingų svečių iš Briuselio, Stokholmo, Paryžiaus, Vašingtono, Čikagos, Dubajaus
ir Lietuvos.

Iškilmingas renginys vyko pačioje
Londono Sičio širdyje – greta Šv. Pauliaus katedros esančiame, dar XVII amžiuje pastatytame ir istorija dvelkiančiame The Stationers Hall. Nuo 2006–ųjų
metų, kuomet buvo įkurtas LCLC klubas,
nariais buvo daugiau nei šimtas Londono
Sičio kompanijose dirbančių lietuvių.
Kauno PPA rūmuose veikiantis Kau-

no finansininkų klubas 2015 m. užmezgė
partnerystės ryšius su LCLC profesionalais, dirbančiais finansų srityje. Klubo atstovai buvo pakviesti dalyvauti jubiliejaus
šventėje.
Londone vykusiose iškilmėse dalyvavo Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, viceprezidentė, Kauno
finansininkų klubo vadovė Vaida Butkuvienė, AB DNB banko Vidurio regiono
vadovė Roma Noreikienė, AB Citadele
banko Kauno filialo valdytojas Mindaugas Bičkauskas, rūmų Revizijos komisijos pirmininkė, „SDG“ įmonių grupės
finansų direktorė Žydra Visockienė, UAB
„Kauno geležinkelių infrastruktūra“ Investicijų skyriaus viršininko pavaduotoja Laura Girdžiūtė, klubo koordinatorė,
rūmų Verslo plėtros skyriaus vadovė Vera
Mileikienė.
Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis pasakė sveikinimo kalbą,
palinkėdamas puoselėti klubo vertybes,
daryti gerus darbus, garsinti Lietuvos

Ūkio ministro Evaldo Gusto
vizitas rūmuose
Daiva Vyšniauskienė,
Kauno PPA rūmų verslo
savivaldos koordinatorė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose lankėsi LR ūkio ministras
Evaldas Gustas, viceministrai Rasa Noreikienė ir Marius Skarupskas.

Pirmoji susitikimo dalis vyko UAB
„Novameta“. Su rūmų prezidentu Benjaminu Žemaičiu aptarti ūkio plėtros klausimai, verslo aplinkos gerinimo pasiūlymai,
pvz., pelno mokesčio lengvata reinvesticijoms, žemės reformos, užsieniečių teisi-

nės padėties ir migracijos problemos, ES
paramos programų efektyvumas ir kt. Vėliau ministras, viceministrai, VšĮ „Versli
Lietuva“ direktorė Rūta Pentiokinaitė ir
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovė Vida
Staskonienė susitiko su rūmų tarybos ir
bendruomenės nariais.
Marius Skarupskas pristatė visas sritis, į kurias investuoja Ūkio ministerija:
tai inovacijų, SVV konkurencingumo
skatinimas, produktyvumo didinimas,
energetinio efektyvumo ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas, finansų inžinerijos priemonės, kurios administruo-

Su verslo bendruomene susitiko Ūkio ministerijos vadovai

Rūmų taryboje | 2 psl.

Apie i.SAF ir i.VAZ | 4 psl.

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis (centre) ir kiti kauniečiai su Lietuvos atstovu Europos audito rūmuose Rimantu Šadžiumi
(trečias iš kairės) ir Lietuvos ambasadore JK Asta Skaisgiryte-Liauškiene (ketvirta iš kairės)

vardą pasaulyje, kiekvienam klubiečiui
pasiekti asmeninių ir profesinių tikslų. B.
Žemaitis pareiškė tikįs bendradarbiavimo
tęstinumu, pakvietė Londono Sičio lietuvių klubo narius apsilankyti Kaune, susitikti su KFK ir rūmų verslo bendruomene.
LCLC šventinį vakarą taip pat sveikino Lietuvos ambasadorė Jungtinėje
Karalystėje Asta Skaisgirytė-Liauškienė,

užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, diplomatas, ES atstovybės
Rusijoje vadovas Vygaudas Ušackas,
„The Economist“ žurnalistas ir rašytojas
Edward Lucas, London Sičio Tarybos narys seras Paul Judge, „Global Lithuanian
Leaders“ vadovė Kotryna Stankutė-Jaščemskienė.
Nukelta į 4 psl.

jamos per UAB „Invega“. Viceministras
kvietė verslininkus pasinaudoti parama
ir teikti projektines paraiškas pagal skelbiamus kvietimus www.lvpa.lt, taip pat
aktyviai teikti pasiūlymus dėl priemonių
aprašų tobulinimo. Daugiau informacijos
galima rasti http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklossritys/es-parama/2014-2020-m. Taip pat
išleistas leidinys apie ūkio ministerijos
administruojamas 2014-2020 m. ES investicijų priemones „Investicijų žemėlapis verslui“.
Ministras E. Gustas paaiškino, kad
dalis paraiškų atkrinta jau pirmajame vertinimo etape, nes vertinimas atliekamas
atsižvelgiant į susijusias įmones ir jų gautą paramą, techninių projektų parengimą,
savos dalies užtikrinimą. Susijusių įmonių sąvoka paaiškinta Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
V. Staskonienė pristatė užsienio investicijų būklę ir tendencijas Lietuvoje:
eksportas ir investicijos auga (2015 m. –
31 tiesioginių užsienio investicijų projektas, šiemet – jau 19), didėja investicijos
į gamybą bei regionus. Sukurta 12 300
naujų darbo vietų, pridėjus papildomą poveikį, susidaro 25 000 darbo vietų. Informacijos apie Lietuvos regionus, jų specializaciją ir kitus naudingus duomenis galima rasti: http://www.investlithuania.com/
business-locations-projects/#regions. Informacijos apie Lietuvą, sektorius: http://
www.investlithuania.com/info-stop/
downloads/. Rūmų prezidentas B. Žemai-

tis atkreipė dėmesį, kad pasirinkta Kauno
specializacija – elektronika ir mechaninė
inžinerija – sudaro nedidelį procentą įmonių, veikiančių šioje srityje.
Rūta Pentiokinaitė pabrėžė, kad klientų pasitenkinimas VšĮ „Versli Lietuva“
teikiamomis paslaugomis nuolatos auga,
visa veiklos programa yra pagrįsta verslo įmonių poreikiais, aktyviai dirbama su
patarėjų taryba, kurią sudaro įvairių institucijų, susijusių su verslu, atstovai. Kauno
PPA rūmų generalinis direktorius Vytautas
Šileikis yra vienas iš aktyviausių patarėjų
tarybos narių. „Verslios Lietuvos“ tikslas –
tapti kompetencijų ir konsultacijų centru,
padėti įmonėms per visą verslo gyvavimo
ciklą. Tikslinės grupės: moterys, senjorai,
emigrantai, jaunimas, vystoma startuolių
sistema, plečiama veikla regionuose: kuriami bendradarbystės centrai, plėtojamas
„vieno langelio“ principas. Per 2015 m.
su „Verslios Lietuvos“ pagalba įkurta
520 įmonių, didėja eksportas. Parengta
rinkų apžvalga ir jos prioriteto tvarka suskirstytos, kad Lietuva tikslingai dirbtų su
kiekviena iš jų. „Valstybė sukoncentravo
savo pastangas darbui su šiomis rinkomis“, – sakė viceministrė R. Noreikienė.
„Versli Lietuva“ įsteigė verslo konsultantų
tinklą, į jį pagal kompetenciją konkurso
tvarka atrinkti įvairių sričių verslo konsultantai, o konsultacijoms UAB „Invega“
suteikia finansinę paramą. Daugiau informacijos www.verslilietuva.lt.
Nukelta į 3 psl.

Narių jubiliejai | 5 psl.

VMT laumių vakarėlis | 8 psl.
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Rūmų tarybos darbotvarkėje – aktualūs klausimai
Rugsėjo 6 d. įvyko Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų tarybos pirmasis rudens posėdis. Jame apsvarstyti
septyni klausimai.

Tarybos nariai aptarė vasaros rūmų
veiklos kroniką, pažymėti svarbiausi
renginiai. Tai Šakiuose ir Jonavoje vykusios miestų šventės, kurių metu pagerbti
savivaldos ir verslo atstovai, susitikimas
su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
lyderiu Ramūnu Karbauskiu ir LVŽS kandidatais Seimo rinkimuose (tarp jų iškelta
Kauno PPA rūmų viešųjų ryšių vadovės
Audronės Jankuvienės kandidatūra Centro-Žaliakalnio apygardoje ir daugiamandačiame sąraše), ūkio ministro Evaldo
Gusto ir viceministrų Rasos Noreikienės
ir Mariaus Skarupsko vizitas UAB „Novameta“, susitikimas su socialdemokratų
kandidatais Seimo rinkimuose Orinta Leipute ir Dainiumi Pavalkiu. Liepą taip pat
pasirašyta rūmų bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu. Rūmai pateikė pasiūlymus įstatymų
leidėjams dėl Užsieniečių teisinės padėties ir Pelno mokesčio įstatymų pataisų.
Šiame posėdyje savo veiklą rūmų
tarybai pristatė nuo 2009 m. veikiantis
Kauno finansininkų ir vienas jauniausių –
Eksportuotojų klubai.
KFK vadovė, rūmų viceprezidentė

Vaida Butkuvienė pabrėžė, kad klubas
vienija 34 aktyvius narius – įmonių finansų vadovus, vyriausiuosius buhalterius,
finansines paslaugas teikiančių bendrovių
vadovus, mokslo institucijų atstovus, lektorius, auditorius. Darbų temos – finansų rinkų įtaka verslui, efektyvus finansų
valdymo sistemos kūrimas, finansinė
išmintis vadovams, pinigų srautų valdymo problemos įmonėje, mokesčių rizikos
valdymas įmonės finansuose, verslo vertė
ir kaina bei kt. Veiklos kryptys apima ir
nauda rūmų nariams kuriama per verslo,
finansų ir apskaitos mokslo bei valdžios
institucijų bendradarbiavimą; įtaką formuojant valstybės mokestinę politiką;
naujausių pažangių finansų ir ekonomikos
valdymo metodų (instrumentų) taikymą;
susitikimus su Lietuvos banko, Finansų
ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais; per bendradarbiavimą
su mokslo institucijomis; vaikų ir jaunimo
finansinį švietimą; tarptautinį bendradarbiavimą.
Kauno finansininkų klubas šiemet
įkūrė 5 narių ekspertų grupę, kuri teiks
konsultacijas rūmų nariams, rengs pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo. Jau
pateikti pasiūlymai dėl I.MAS sistemos
diegimo ir Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo. Su finansų ekspertais galima

Kaune įsteigtas STEAM AP
centras
Rugsėjo 15 d. Kaune įsteigtas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos,
matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centras
(STEAM AP).

Bendradarbiavimo sutartį Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų vardu pasirašė prezidentas Benjaminas Žemaitis.
Kiti steigimo partneriai – Kauno miesto
ir rajono savivaldybės, Vytauto Didžiojo,
Aleksandro Stulginskio, Lietuvos sporto universitetai, Kauno kolegija, Kauno
technikos kolegija, Kauno moksleivių
techninės kūrybos centras.
Partneriai sutarė sutelkti savo materialinius ir žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias,
siekdami sukurti ir įveiklinti mokiniams
pritaikytą Gamtos mokslų, technologijų,
inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos (STEAM – angl. Science, Technnology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) atviros pri-

eigos centrą Kauno apskrities teritorijoje.
Partneriai įsipareigojo užtikrinti centro veiklas ne trumpiau kaip 5 dienas per
savaitę po 6 valandas kasdien, iki 2020 m.
(vėliausiai iki 2023 m.) įtraukiant į veiklas
vidutiniškai 10 proc. apskrities teritorijos
mokinių, užtikrinant jiems ne mažiau kaip
10 val. ugdymosi laiko STEAM AP centre
per metus.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai įsipareigojo padėti vykdyti tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir
mokinių profesinio orientavimo veiklas
įtraukiant į laboratorijų veiklas įmones;
organizuoti susitikimus su pramonės ir
paslaugų sektorių atstovais; organizuoti individualius ir grupinius pažintinius
vizitus įmonėse; organizuoti profesinio
orientavimo renginius; tarpininkauti tarp
įmonių ir STEAM AP centro aprūpinant
laboratorijas medžiagomis ir priemonėmis, padėti viešinti centro veiklą Kauno
regione.

Steigimo sutartį pasirašo Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis
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susisiekti per klubo koordinatorę Verslo
plėtros skyriaus vadovę Verą Mileikienę.
KFK vadovė V. Butkuvienė pasiūlė
tarybai nustatyti klubų lėšų panaudojimo
tvarką.
Su Eksportuotojų klubo tikslais ir
nuveiktais darbais supažindino prieš pusmetį klubo vadovu išrinktas UAB „Acto“
komercijos direktorius Donatas Stočkūnas. Klubas šiuo metu jungia 18 aktyvių
narių, per metus surengiama ne mažiau
10 susitikimų, iš kurių vienas išvažiuojamasis. Susitikimuose dalijamasi gerąja ir
blogąja patirtimi, įžvalgomis ir praktikomis. Klubas siekia kelti narių kompetencijas, skatinti įmonių eksportą. D. Stočkūno
nuomone, klubas pasigenda tarpklubinio
bendravimo diskutuojant, kokiu būdu sukurti daugiau naudos nariams ir rūmams.
Tarybai buvo pristatytas rūmų finansinio plano vykdymas per 2016 m. pirmą
pusmetį. Nemažai diskutuota dėl Gamtos
mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos
atviros prieigos centro (STEAM AP) steigimo Kaune. Nutarta pritarti bendradarbiavimo sutarties projektui. Rūmai bus
vieni iš šio centro steigėjų kartu su Kauno
miesto ir rajono savivaldybėmis, Vytauto
Didžiojo, Aleksandro Stulginskio, Lietuvos sporto universitetais, Kauno kolegija,

Kauno technikos kolegija ir kt.
Rūmų taryba nutarė, kad šiemet metinis verslininkų pagerbimo vakaras vyks
gruodžio 9 d. Raudondvario dvare.
Taryba pritarė Apdovanojimų komisijos teikimui „Darbo žvaigždės“ medaliu
apdovanoti Henning Berven, nuo 1992
m. aktyviai dirbantį su daugeliu Lietuvos tekstilės ir aprangos įmonių. 2001 m.
įkurta Norvegijos kapitalo įmonė „Neo
Textile“, kurios direktoriumi paskirtas
Henning Berven. Didžiąją dalį Lietuvoje pagamintos produkcijos eksportuoja į
Skandinavijos bei Vakarų Europos šalis.
Įmonė „Neo Textile“ aprūpina darbu AB
„Gija“, UAB „Lelija“, UAB „Textrix“.
UAB „Vilkijos gija“, viena iš AB „Gija“
įmonių grupės įmonių, sėkmingai ir stabiliai dirba Vilkijoje, Kauno rajone nuo
2002 m. Įmonėje – 110 darbuotojų. Pagrindinis gamybos užsakovas yra UAB
„Neo Textile“. Siekiant plėsti gamybą,
įkurtas naujas siuvimo cechas Jurbarke.
Rekonstruotos patalpos, nupirkti nauji
įrengimai, sukurta 40 naujų darbo vietų
siuvėjams. Henning Berven vadovaujama
įmonė „Neo Textile“ investavo 80 000
eurų į UAB „Gija“ gamyklą Jurbarke pagal penkerių metų bendradarbiavimo sutartį. 2016 m. UAB „Neo Textile“ pažymi
savo veiklos 15 metų.
Į rūmų priimti penki nauji nariai:
UAB „Avevera“, UAB „Erudas“, UAB
„Ekosodas“, UAB „Go Distributions“,
UAB „Rosma ir ko“.

Išnagrinėti rūmų pasiūlymai dėl
užsieniečių teisinės padėties

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai gegužę surengė apskritojo stalo diskusiją, kurioje verslininkai siūlė supaprastinti
procedūras įdarbinant užsieniečius

Liepos mėnesį Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmai LR Seimui ir
Vyriausybei pateikė pasiūlymus įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
projektui.

Rašte siūlyta sutrumpinti terminus, per
kuriuos užsieniečio prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi turi būti išnagrinėtas,
neriboti užsieniečio galimybės dirbti pas
kitą darbdavį, supaprastinti kvalifikacijos
pripažinimą, nereikalauti užsieniečio darbo
patirties įrodymų, optimizuoti dokumentų
tvarkymo procedūras ir teikti vieno langelio principu grįstą paslaugą, daugiau įvesti
elektroniniu būdu teikiamų paslaugų ir kt.
Vidaus reikalų ministerija Vyriausybės pavedimu išnagrinėjo Kauno PPA
rūmų pasiūlymus ir informavo, kad pagal Lietuvos migracijos politikos gaires
vienas iš svarbiausių elementų – kontroliuojama imigracija iš trečiųjų šalių, išskiriant valstybei prioritetines užsieniečių
kategorijas, kurioms gali būti taikomos
palankesnės imigracijos procedūros. Tai
pirmiausia lietuvių kilmės užsieniečiai ir
ES valstybių narių piliečiai, taip pat už-

sieniečiai, kurie investuoja, kuria darbo
vietas, atvyksta dirbti aukštos profesinės
kvalifikacijos reikalingą darbą ar dirbti
kvalifikuotą darbą, ypač į tokius ekonominės veiklos sektorius, kuriuose trūksta
tam tikrų profesijų darbuotojų ir jų nerandama tarp vietinės darbo jėgos. „Darbo
jėgos pritraukimo į Lietuvą reglamentavimas neturėtų skatinti darbdavių telkti
pigią darbo jėgą iš trečiųjų šalių“, – pabrėžiama atsakyme.
Taip pat atkreiptas dėmesys, kad atvykimo reikalavimus nustato ir ES teisės aktai (Vieno leidimo, Mėlynosios kortelės,
Sezoninio darbo ir kitos direktyvos).
Vidaus reikalų viceministro Justo
Pankausko pasirašytame atsakyme informuojama, kad jau pradėti darbai siekiant
sukurti Elektroninių migracijos bylų
valdymo sistemą (MIGRIS) – inovatyvią vieno langelio principu veikiančią
sistemą, kuria būtų užtikrintas efektyvus
migracijos procesų valdymas, į elektroninę erdvę perkeltas migracijos procedūrų
administravimas.
RŽ inf.
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Ūkio ministro Evaldo Gusto
vizitas rūmuose
Atkelta iš 1 psl.

Rūmų nariai svečiams pateikė nemažai aktualių klausimų. Vienas iš pagrindinių – dėl pelno mokesčio lengvatų reinvesticijoms. Rūmų administracija drauge
su Kauno finansininkų klubu po susitikimo pateikė argumentuotą pasiūlymą
Finansų ministerijai pakeisti įstatymą suteikiant pelno mokesčio lengvatą iki 100
proc. vykdomoms įmonių investicijoms ir
neriboti termino, o leisti pasinaudoti visa
lengvatos suma.
Atkreiptas Ūkio ministerijos dėmesys, kad pakeitus „Regio Invest LT+“
aprašą Kauno rajono įmonės pagal siūlomus pakeitimus negalės pasinaudoti
numatyta parama modernizavimui, nes
yra eliminuotos iš paraiškų teikėjų sąrašo.
Rūmų administracija, išnagrinėjusi aprašo
pakeitimus, konsultavosi su rūmų nariais,
Kauno rajono savivaldybės administracija
ir pateikė argumentuotą pasiūlymą Ūkio
ministerijai dėl Kauno rajono įmonių dalyvavimo priemonėje.
Ūkio ministerija informuota apie
rūmų teiktas pastabas dėl Užsieniečių teisinės padėties įstatymo tobulinimo, greitesnių ir paprastesnių procedūrų įdarbi-

nant užsienio piliečius iš trečiųjų šalių. Po
susitikimo rūmų pasiūlymai išsiųsti ir VšĮ
„Investuok Lietuvoje“, nes ši įstaiga buvo
viena iš įstatymo pakeitimų iniciatorių.
Ūkio ministrui buvo perduotas raštas dėl Tauriųjų metalų ir brangakmenių
valstybinės priežiūros įstatymo nuostatų
taikymo, konkrečiai – dėl tauriųjų metalų
ar brangakmenių laboratorijų demonopolizavimo.
Susitikime taip pat diskutuota dėl galimybių koreguoti suplanuotus projektų
rodiklius. Verslininkai atkreipė dėmesį,
kad pasikeitus aplinkybėms sunku ar net
neįmanoma pasiekti projekte numatytų rodiklių. Tokiu atveju reikia kreiptis į
Ūkio ministeriją, Lietuvos verslo paramos
agentūrą.
Viceministras M. Skarupskas informavo, kad jau svarstomos verslo inkubavimo priemonės.
Po susitikimo rūmai nagrinės ir teiks
pasiūlymus dėl „Naujų galimybių“ pakeisto aprašo, dėl paramos didelėms įmonėms, turizmo įmonių galimybės dalyvauti „Naujų galimybių“ projektuose.
RŽ inf.

Valdžios ir verslo atstovai diskutavo apie verslo aplinkos sąlygų gerinimą

Paklausių profesijų grupių
Mokslo ir
prognozės – interneto tinklalapyje inovacijų
politikos kaitos
gairės
Apsisprendžiant dėl studijų abiturientams gali padėti Ūkio ministerijos
atlikta stebėsena ir žmogiškųjų išteklių
poreikio prognozavimas 2014-2018
metams. Viešai prieinamame interneto
tinklalapyje www.zips.lt skelbiama informacija apie paklausias ateityje profesijas ir kvalifikacijų grupes.

„Valstybei rengiant švietimo sistemos plėtros strategiją, planuojant studijų
krepšelius, numatant mokymosi visą gyvenimą kryptis, o būsimiesiems abiturientams ir jų tėvams sprendžiant tolesnio
mokymosi kelio pasirinkimo klausimą
yra svarbus žinojimas apie ateityje paklausias specialybes, būsimas karjeros galimybes, ateities finansines perspektyvas.
Šioje svetainėje matyti, kokių specialistų
trūks, kokios bus įsidarbinimo galimybės,
todėl tikimės, kad ši viešai prieinama informacija bus naudinga renkantis studijas
bei profesiją“, – sako ūkio viceministras
Gediminas Onaitis.
Lietuvos žmogiškųjų išteklių prognozavimo modelyje atsižvelgiama tiek į
plėtros, tiek pakeitimo paklausos poveikį
užimtumui. Plėtros paklausa rodo, kiek
darbo vietų bus sukurta ar prarasta profesijose ar kvalifikacijose per 2014-2018
metus dėl ekonomikos tendencijų ir ekonominių sektorių augimo ar nuosmukio.
Pakeitimo paklausa rodo, kiek padidės ar
sumažės darbo vietų poreikis profesijose
ar kvalifikacijose per 2014-2018 metus
dėl darbo jėgos senėjimo ir darbuotojų
pasitraukimo iš profesijų ar kvalifikacijų
grupių.
Šio modelio rezultatai rodo, kad prognozuojama paklausa labiausiai išaugs
aukštesnę pridėtinę vertę sukuriančių
verslo vadovų ir viešojo sektoriaus vado-

vų ir specialistų bei teisės specialistų profesijų grupėse.
Dėl didelio darbuotojų pasitraukimo
iš atitinkamų profesijų grupių, prognozuojamas didelis pirkimo ir pardavimo
vadybininkų poreikis, taip pat gamybos,
gavybos ir statybos darbų vadovų, statybininkų montuotojų ir giminiškų profesijų
atstovų poreikis. Dėl tos pačios priežasties didėja ir švietimo darbuotojų poreikis – mokytojų, dėstytojų ir kitų švietimo
įstaigų darbuotojų.
Prognozuojama, kad didelis reklamos
ir rinkodaros bei personalo valdymo specialistų, finansų ir ekonomikos specialistų
(analitikų) ir buhalterių poreikis atsiras
dėl augančios šių profesijų plėtros paklausos rinkoje. Dėl spartaus sektoriaus augimo ypač išaugs inžinierių ir informacinių
technologijų specialistų poreikis.
Artimiausiu metu sujungus esamų
valstybės registrų duomenis žmogiškųjų
išteklių paklausos prognozavimas bus dar
tikslesnis, išsamesnis ir kokybiškesnis.

Viešame interneto tinklalapyje skelbiama informacija padės
jaunimui pasirinkti paklausias profesijas

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad viena svarbiausių
šiuolaikinės visuomenės pažangos ir
klestėjimo prielaidų yra konkurencinga
ir darni švietimo, mokslo ir inovacijų
sistema, siekdamas gerinti mokslo ir
inovacijų politikos formavimą ir įgyvendinimą, ketina patvirtinti Lietuvos
mokslo ir inovacijų politikos kaitos gaires ir Vyriausybei iki 2016 m. spalio 1 d.
parengti ir patvirtinti gairių įgyvendinimo priemonių planą.

Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje buvo
siekiama sudaryti sąlygas aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimui, pažangios mokslo infrastruktūros ir inovacijų
plėtrai, vykdyti aukšto lygio mokslinius
tyrimus, skatinti tarptautinį ir įvairių sektorių bendradarbiavimą. Nepaisant šių pastangų, daugelis visuomenės raidos ir konkurencingumo rodiklių vis dar blogėja, o
Europos bendradarbiavimo ir prekybos
organizacijos 2016 m. kovo mėn. Ekonominės apžvalgos ataskaitos bei Europos
Komisijos 2016 m. vasario 26 d. šalies
ataskaitoje. Lietuva 2016. SWD(2016)83
Lietuvai rekomenduojama gerinti inovacijų politikos koordinavimą ir skatinti
technologijų kūrimą, didinti švietimo
sistemos atitiktį darbo rinkos poreikiams,
gerinti mokymo kokybę.
Kiekvienais metais Lietuvos gyventojų skaičius dėl natūralios kaitos mažėja vidutiniškai 11,6 tūkstančių, tačiau Lietuvos
aukštųjų mokyklų skaičius išlieka didelis:

milijonui gyventojų tenka 14,5 aukštosios
mokyklos, Europos Sąjungoje – 4,6 aukštosios mokyklos; nuo 2008 m. iki 2015
m. studentų skaičius Lietuvoje sumažėjo
trečdaliu – nuo 210 tūkstančių iki 140
tūkstančių studentų. Švietimui tenkančios
viešosios išlaidos kaip bendrojo vidaus
produkto (BVP) dalis viršija Europos Sąjungos vidurkį, tačiau moksliniams tyrimams tenkanti viešųjų išlaidų dalis labai
atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio,
o patento paraiškų skaičius vienam Lietuvos gyventojui siekia tik 10 procentų Europos Sąjungos vidurkio.
2015 m. Europos inovacijų diegimo
rezultatų suvestinės duomenimis, Lietuva pagal pažangą inovacijų srityje yra
25 vietoje iš 28 valstybių. Pagal Pasaulio
ekonomikos forumo skaičiuojamą bendrą
pasaulio šalių konkurencingumo indeksą,
2015 m. Lietuva pagal gebėjimą išlaikyti
ir pritraukti talentus atitinkamai buvo 108
ir 116 vietoje iš 140 šalių, o pagal mokslininkų ir inžinierių pakankamumą – 61
vietoje. Lietuvos tyrėjų vidutinis atlyginimas yra 4 kartus mažesnis negu Europos
Sąjungos vidurkis.
Nuo 2008 m. Lietuvoje yra numatytos mokesčių lengvatos įmonėms, kurios
investuoja į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, tačiau verslo sektoriaus
išlaidos moksliniams tyrimams nuo 2009
m. pakito nežymiai – nuo 0,2 procento
BVP iki 0,3 procento BVP. Daugiau kaip
80 procentų užsienio investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas sudaro Europos
Sąjungos struktūrinės paramos lėšos.
Dokumente konstatuojama, kad Lietuvos mokslo ir inovacijų sistemos veiklos rezultatai neatitinka šalies socialinės
ir ekonominės plėtros poreikių, Lietuvos
mokslo ir inovacijų sektoriaus trūkumai
yra sisteminiai ir susiję ne tiek su išteklių
stoka, kiek su neefektyviu jų panaudojimu.
Su visu dokumentu galima susipažinti
čia LRS teisės aktų duomenų bazėje.
RŽ inf.
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Londono Sičio lietuvių klubo jubiliejaus iškilmėse – rūmų atstovai
Atkelta iš 1 psl.

Šiuo metu LCLC nariais yra daugiau
nei 60 įvairių sričių profesionalų. Klubo
nariai daugiausia yra aukštos kvalifikacijos finansų srities profesionalai, dirbantys
galingiausiuose pasaulio bankuose, investicinėse bendrovėse, draudimo, nekilnojamo turto vystymo, juridinėse kompanijose.
Jie organizuoja ir vykdo ne tik įvairius projektus Londone, bet ir ženkliai prisideda prie labdaringų, edukacinių, mentorystės programų, skirtų Lietuvos jaunimui, nemažą vaidmenį atlieka ir gerinant
Lietuvos įvaizdį tarptautinėje erdvėje, prisideda pritraukiant investicijas į gimtinę.
Renginio metu kūrinius atliko akordeonistas Aurimas Goris, Londono filhar-

monijos orkestro narė smuikininkė Rasa
Žukauskaitė, bei garsus Londono pianistas Danny Mills.
Vakaro dalyviai skyrė dėmesio ne
tik vieni kitiems, bet ir nepamiršo kilnių
tikslų bei noriai aukojo Lietuvos Caritui,
kuris surinktas lėšas skirs socialiai remtiniems Lietuvos vaikams bei karo pabėgėlių integracijai į Lietuvos visuomenę.
Šventėje dalyvavę Kauno PPA rūmų
atstovai susipažino ir užmezgė kontaktus su daugeliu dalyvių. Diplomatas, ES
atstovybės Rusijoje vadovas Vygaudas
Ušackas buvo pakviestas ir maloniai sutiko artimiausiu metu atvykti į rūmus ir
susitikti su verslo bendruomene.

Iškilmingo renginio dalyviai

Apie i.SAF ir i.VAZ – specialistų
komentarai
Šiuo metu Valstybinė mokesčių
inspekcija diegia Išmaniąją mokesčių
administravimo sistemą. Jos tikslas –
mokesčių surinkimo, administravimo
efektyvumo didinimas ir naštos mokesčių mokėtojams mažinimas. To
siekiama diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių
mokėtojų ūkinių operacijų duomenų
rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į
elektroninę erdvę.

Nuo spalio 1 d. verslo subjektai turės
teikti VMI pridėtinės vertės mokesčio
sąskaitų faktūrų registrų (i.SAF) duomenis ir važtaraščių bei kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenis (i.VAZ). Todėl Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmuose veikiantis Kauno finansininkų
klubas surengė seminarą įmonėms dėl
šių naujovių diegimo. Į verslui aktualius
klausimus atsakinėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento
Švietimo ir konsultavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Renata Vaikasienė ir
Danguolė Jegelavičienė. Renginyje dalyvavo beveik 90 įmonių atstovų.
i.MAS susideda iš 7 posistemių, kurie
bus kuriami trimis grupėmis.
E-sąskaitų faktūrų sistema – tai elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo bei pa-
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teikimo, taip pat duomenų apie gautas ir
išrašytas sąskaitas faktūras pateikimo elektroniniu standartizuotu formatu ir programinėmis priemonėmis sistema. I .VAZ –
tai e-važtaraščių sistema, elektroninių
važtaraščių paslaugų, sudarančių sąlygas
išrašyti, perduoti ir naudoti elektroninius
važtaraščius krovinių vežimui, priemonė.
E. sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF)
tikslas – mažinti administracinę naštą
mokesčių mokėtojams, gerinti mokesčių
administravimo efektyvumą ir mažinti
neapskaitomų pajamų mąstą, sukuriant
sąlygas mokesčių mokėtojui pateikti
sąskaitų faktūrų duomenis elektroniniu
standartizuotu formatu ir programinėmis
priemonėmis mokesčių administratoriui ir
galimybę gauti e. paslaugas.
Esminiai pokyčiai: preliminari PVM
deklaracija parengiama už mokesčių mokėtoją, taupomas mokesčių mokėtojų laikas, kuriama sąskaitų faktūrų išrašymo ir
saugojimo sistema smulkiam verslui, vienodinamos verslo sąlygos sąžiningiems
mokesčių mokėtojams („kryžminis“ informacijos sutikrinimas leidžia identifikuoti
sukčiaujančius mokesčių mokėtojus).
E.važtaraščių posistemio tikslas – gerinti mokesčių administravimą ir mažinti
pajamų neapskaitymą bei mokesčių vengimą, kuriant elektronines paslaugas, ku-

rios ūkio subjektams sudarytų galimybes
išrašyti, perduoti, gauti ir naudoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui
kelių transportu LR teritorijoje.
Esminiai pokyčiai: galimybė atsisakyti popierinių važtaraščių naudojimo ir
saugojimo, kaupiami duomenys apie kro-

vinio vežimą, priėmimą, perėmimą, pristatymą. i.VAZ naudojasi kontroliuojančios institucijos, todėl nebus reikalaujama
popierinio dokumento. Taip pat vienodinamos verslo sąlygos sąžiningiems ūkio
subjektams.
RŽ inf.

Kauno finansininkų klubas surengė seminarą įmonėms dėl diegiamų naujovių
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Narių sukaktys rugsėjį
UAB „Wilara“ pažymi jau 25 metų
sėkmingos veiklos jubiliejų. Tai viena
pagrindinių bitininkystės reikmenų įmonių Lietuvoje, turinti didžiausią Baltijos
šalyse prekių bitininkams parduotuvę ir
gausiausią pasiūlą. Importuojamo ir gaminamo inventoriaus nuolat daugėja: tai
kokybiški medsukiai, tradiciniai ir aukštiniai aviliai, vaškuolės, dūminės, atakiavimo ir filtravimo priemonės, bitininko
apranga ir gausybė dabar jau nepakeičiamų smulkmenų, kurios Lietuvos bitininkų
kasdienybe tapo „Wilaros“ dėka.
Be to, Prienuose įsikūrusi bendrovė
superka pikį, bičių duonelę, vašką, teikia
paslaugas bitininkams, gamina bičių vaško žvakes ir jų liejimo formas.
„Wilara“ savo istoriją pradėjo 1991
m. nuo mažytės raktų dirbtuvėlės, ūkinių
prekių krautuvėlės ir nedidelės lentpjūvės.
O pirmasis avilys buvo pagamintas 1994
m. Nuo tol bendrovė yra vienintelė įmonė
Lietuvoje, gaminanti avilius serijiniu būdu.
1995 m. Lietuvos bitininkų šventėje Šiauliuose pirmą kartą buvo pristatomi „Wilaros“ gaminiai. Aviliai „Klasika-16“ ir „Klasija-22“ pelnė aukščiausius įvertinimus už
originalią tradicinio avilio konstrukciją. Po
metų aukštinis bedugnis avilys bitininkų
šventėje Kaune pripažįstamas originaliausiu. 1997 m. užmezgami pirmieji tarptautiniai ryšiai su Vokietija, Čekija, Lenkija.
2001 m. Prienuose atidaroma bitininkystės
reikmenų ir produktų parduotuvė. Dar po
poros metų persikeliama į naujas gamybines ir prekybos patalpas, paleidžiama vaškuolių gamybos linija. 2008 m. gavus ES
paramą įrengiamas modernus korių lydymo
cechas. 2009 m. užmezgami ryšiai su Prancūzija, o prekybos asortimentas padidėja iki
1000 pavadinimų prekių (šiuo metu – jau
iki 1500). 2010 m. produkcija pradedama
eksportuoti į Rusiją, Švediją. „Wilara“ turi
elektroninę parduotuvę, prekiaujančią įvairiomis prekėmis su bičių produktais.
Bendrovės pasiekimus 2013 m. vainikavo aukso medalis pasaulinėje parodoje
„APIMONDIA“ Kijeve, kur Lietuva pirmą kartą pristatė savo gaminius. Apdovanojimas pelnytas už unikalų įrenginį – stalinę bičių duonelės kūlimo mašiną. Bičių
duonelė tapo pretekstu užpatentuoti tris
įrenginius, kurie palengvina šio produkto
paėmimą iš korių bei apdorojimą.

UAB „Anjesė“ nuo 1996 m. sėkmingai aprūpina Lietuvos įmones ir privačius
vartotojus patikimomis tvirtinimo detalėmis. Įmonė veiklą vykdo pagrindiniame
biure Kaune ir Vilniaus bei Panevėžio
filialuose. Platų tvirtinimo detalių asortimentą sėkmingai papildo rankiniai, elektriniai, metalo apdirbimo, suvirinimo ir
kiti įrankiai, bei darbo priemonės.
UAB „Anjesė“ partnerių įmonė atlieka įvairius metalo apdirbimo darbus pagal
individualius klientų užsakymus.
Šiuo metu įmonėje dirba 46 darbuotojai. Nuolat plečiami sandėliavimo bei prekybos plotai, siekiant kuo geriau patenkinti
klientų poreikius ir reikalavimus. Kasmet
diėja importo apimtys, nuolat ieškoma
naujų tiekėjų Europos ir Azijos šalyse.

Prekių asortimente – labai platus įvairios paskirties tvirtinimo detalių asortimentas pagal DIN, ISO, EN standartus. Taip
pat tiekiamos nestandartizuotos tvirtinimo
detalės statyboms, žemės ūkiui, gamybai,
servisams bei mažmeninės prekybos tinklams. Prekių tiekėjai – Europos ir Rytų
šalių kompanijos, garantuojančios aukštą
kokybę ir stabilius pristatymo terminus.
Klientams prekės visoje Lietuvoje pristatomos nemokamai. Užtikrinami trumpi tiekimo terminai, poreikius atitinkanti
prekių kokybė, patraukli kainų ir nuolaidų
sistema, asmeniškas aptarnavimas. Stengiamasi pateikti net ir retai naudojamas
specifines detales.

UAB „SAKRET LT“ savo veiklą
pradėjo 2006 m. rugsėjį kaip įvairios
paskirties SAKRET statybinių mišinių
importuotoja ir platintoja Lietuvoje. Nepraėjus nė dvejiems metams, 2008 m.
įmonė oficialiai pradėjo gamybą didžiausioje Baltijos šalyse sausų statybinių mišinių gamykloje Kėdainiuose. Šiuo metu
bendrovėje dirba daugiau kaip trisdešimt
darbuotojų, nuolat plečiamas gaminamos
ir platinamos produkcijos asortimentas ir
kiekis, siūlomi statybiniai mišiniai ir komplektuojami elementai beveik visiems statybos, remonto ir renovacijos darbams.
Bendrovės misija – statybų rinkos dalyviams pasiūlyti visais aspektais konkurencingus sausuosius ir paruoštus naudoti
statybinius mišinius, komplektuojamus elementus ir technologijas, leidžiančius atlikti
pačias įvairiausias statybos, remonto ir renovacijos darbų užduotis. Įmonė nuolat stebi statybos ir statybinių medžiagų gamybos
technologijų mokslo naujoves, kuriomis
stengiasi pasinaudoti tobulindama gamybinius procesus ir technologinių sprendimų
pasiūlą. SAKRET siūlo didelį statybinių
mišinių asortimentą, kurio produktus jungia
į sistemas ir siūlo kompleksinius sprendimus aukštos kokybės rezultatams pasiekti.
UAB „SAKRET LT“ tikslas – tapti
vienu pagrindinių statybinių mišinių rinkos dalyviu Pabaltijo regione.
Bendradarbiaujant su SAKRET centrine laboratorija Berlyne, įmonės gamyklose įdiegtos gaminamo produkto kokybės kontrolės sistemos, užtikrinančios
galimų nuokrypių prevenciją dar pradiniuose gamybos etapuose.
Produktų kokybės kontrolės procese
nuolat naudojamasi Latvijos, Lietuvos,
Estijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos akredituotų ir notifikuotų laboratorijų
paslaugomis. Kiekvienos gamyklos laboratorijos yra aprūpintos šiuolaikine laboratorine įranga, sėkmingai naudojama
kasdienei kokybės kontrolei atlikti, jose
dirba aukštos kvalifikacijos ir didelę patirtį
turintys darbuotojai. Gaminami produktai
ir technologijos nuolat tikrinamos ne tik
laboratorinėmis, bet ir praktinio darbo ir
eksploatavimo sąlygomis. Kokybės klausimais nuolat bendraujama su statybos
darbus atliekančiais profesionalais.

Marijampolės kolegija – aukštoji
mokykla, įsteigta 2001 m. reorganizavus
Marijampolės aukštesniąją pedagogikos

mokyklą ir Marijampolės aukštesniąją žemės ūkio mokyklą. Kolegija vykdo į praktinę veiklą orientuotas studijas. Per trejus
(kai kurių specialybių ketverius) metus absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį
profesinio bakalauro diplomą. Studijų programose daugiausia laiko skiriama tam,
kad studijuojantieji įgytų kompetencijas,
būtinas konkrečioje praktinėje veikloje.
Marijampolės kolegijos Edukologijos
ir socialinio darbo fakulteto pradžia – 1919
m. įsteigta Marijampolės mokytojų seminarija. Verslo ir technologijų fakulteto istorija prasideda 1926 m., kai buvusiame
Kvietiškio dvare tuometinio Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerio M. Krupavičiaus patvirtinimu buvo įsteigta Kvietiškio žemesnioji žemės ūkio mokykla.
Kolegijoje studijuoja apie 1000 jaunuolių, kurie mokosi pagal 17 programų,
dirba maždaug 120 dėstytojų. Kolegija
plėtoja glaudžius ryšius su 15 užsienio
partnerių.
Kolegija teikia paslaugas pagal priemonę „INOČEKIAI LT“ , taip pat kitas
užsakomas mokslinės veiklos paslaugas,
sėkmingai dalyvauja projektinėje veikloje.

Rugsėjį sukanka 15 metų, kai Kauno
aukštesnioji kooperacijos mokykla reorganizuota į Vilniaus kooperacijos kolegijos
(VKK) skyrių Kaune. Gilias istorines šaknis, siekiančias 1930 m., turinti nevalstybinė aukštoji mokykla vykdo pirmos pakopos kolegines studijas bei teikia profesinio bakalauro laipsnį. Pagrindinės veiklos
sritys – švietimas bei profesinė ir mokslinė
veikla. VKK Kauno skyrius šiuo metu rengia buhalterinės apskaitos bei verslo vadybos specialistus. Aukštosios mokyklos
pagrindinis tikslas yra ugdyti visapusiškai
išsilavinusius, atsakingus, kūrybingus ir
verslius specialistus. Šalia to didelis dėmesys kreipiamas darbo aplinkai, nuolatiniam dėstytojų ir darbuotojų tobulėjimui,
mokslo taikomajai veiklai.
VKK Kauno skyriaus bendruomenei
itin svarbu humanistinių ir tautinių vertybių, pilietiškumo ir kultūros ugdymas,
aplinkos apsauga, akademinės bendruomenės narių solidarumas, tarpusavio pagarba. Savo tiesioginėje veikloje ir santykiuose su visuomene VKK Kauno skyrius
laikosi socialinio atsakingumo principų.
VKK Kauno skyrius įsikūręs Kauno
miesto centre ir pasižymi patogiu susisiekimu. Studentai turi galimybę apsigyventi
bendrabutyje, esančiame strategiškai patogioje vietoje.
Vilniaus kooperacijos kolegija taip
pat yra VšĮ VKK Suaugusiųjų švietimo
centro steigėja, kuris Kaune vykdo mokymus pagal formalias ir neformalias
verslo organizatoriaus, virėjo, pardavėjo,
barmeno, padavėjo profesinio mokymo
programas. Darbo rinką nuolat papildo
pagal šias mokymo programas parengti
specialistai, o šiais mokslo metais prie
jų prisijungs pagal naujai patvirtintas neformalaus mokymo programas rengiami
buhalterinės apskaitos, smulkaus verslo organizavimo specialistai.

UAB „Jonavos vandenys“ įvairiais
pavadinimais, įvairiomis formomis egzistuoja beveik penkiasdešimt metų. Lemtingi
buvo 1991 m., kai rugsėjo mėnesį, atsisky-

rusi nuo Kauno teritorinės vandentiekio
ir kanalizacijos valdybos, įmonė pradėjo
veikti savarankiškai, tapdama Jonavos
valstybine vandens tiekimo įmone.
1995 m. pavadinimas buvo keistas į
specialiosios paskirties uždarąją akcinę
bendrovę, o 2002 m. priimtas sprendimas
SP UAB „Jonavos vandenys“ pakeisti į
UAB „Jonavos vandenys“.
Savarankiškos įmonės egzistavimo
pradžia 1991 m. iš dalies sutapo su Valstybės atgimimu ir tai buvo svarbi paskata
plėtrai. Vėliau prie spartaus augimo prisidėjo ir ES teikiama finansinė parama.
Pagal šių fondų programas buvo rekonstruota dešimtys kilometrų vandentiekio
bei nuotekų tinklų, pastoviai vykdyta ir
naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų
plėtra mieste bei rajone. Šiuo metu Jonavoje eksploatuojami šiuolaikiški nuotekų
valymo įrenginiai, vandens gerinimo stotis, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Rukloje, 99 proc. rajono gyventojų
naudoja kokybišką, valytą geriamąjį vandenį, beveik visas nutekamasis vanduo
išvalomas biologinio valymo įrenginiuose. Iš rajono biudžeto buvo finansuota
daugelio įvairių vandentvarkos objektų
statyba. Visas rajono vandentvarkos ūkis
yra perduotas UAB „Jonavos vandenys“
ir tai labai prisideda prie bendros tvarkos
eksploatuojant rajono vandentvarkos ūkį.
Šiais metais UAB „Jonavos vandenys“ perduoti ir visi Jonavos rajono paviršinių nuotekų tinklai, kuriems numatytas finansavimas pagal ES 2014-2020
m. programą. Šiuo metu vykdomi įvairūs
konkursai ir paviršinių nuotekų tvarkymo
darbams, vandentiekio bei nuotekų tinklų
renovacijai bei plėtrai.
RŽ inf.

Apdovanota
UAB „SDG“

Rugsėjo 6 d. Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje vyko renginys
„Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2015“.

Jau devintąjį kartą Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos organizuojamuose
apdovanojimuose buvo įvertinta ir UAB
„SDG“. Ji buvo pripažinta „Metų bendruomeniškiausia įmone 2015“ už nuoseklią
veiklą bei darbuotojų savanorystę prasmingoje partnerystėje su bendruomenėmis.
UAB „SDG“ pelnė sertifikatus ir kitose dviejose kategorijose – „Metų darbovietė 2015“ (už priemonių, susijusių su
Etikos kodeksu, įgyvendinimą) ir „Metų
aplinkosaugos įmonė 2015“ (už nuoseklų
aplinkosauginių principų laikymąsi.
Daugiau apie apdovanojimus:
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/
pranesimai-spaudai/atsakingo-verslo-apdovanojimuose-vsx2.html
http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/
kurios-lietuvos-imones-uzkope-ant-atsakingiausiuju-pakylos.htm
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Naujasis Darbo kodeksas:
kokios realios naudos gaus verslas?
Rugsėjo 14 d., Seimas atmetė prezidentės Dalios Grybauskaitės veto Seimo priimtam naujam Darbo kodeksui.
Už veto atmetimą balsavo 74 Seimo
nariai, prieš buvo 39 parlamentarai ir
10 susilaikė.

Tą pačią dieną rūmuose naujojo Darbo kodekso naujoves analizavo dr. Tomas
Bagdanskis, vienas žinomiausių Lietuvoje darbo teisės ekspertų, advokatų, vienas
iš naujojo socialinio modelio kūrėjų. Dr.
T. Bagdanskis specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės, sutarčių teisės ir atstovavimo teismuose srityse. Įtakingi tarptautiniai teisės žinynai „Best Lawyers“
ir „Chambers Europe“ šį teisininką nuo
2010 m. kasmet įtraukia į geriausių darbo

teisės advokatų sąrašą Lietuvoje, o 2014
ir 2016 m. T. Bagdanskis gavo prestižinį „Best Lawyers“ apdovanojimą „Metų
advokatas Darbo teisės specializacijoje”.
Dr. T. Bagdanskis labai nuodugniai ir
su įdomiomis įžvalgomis analizavo Prezidentės veto turinį ir ką jos pasiūlymai iš tikrųjų reikštų praktikoje, kokią realią naudą
verslui sukūrė (sukurs) ir ar sukurs naujasis kodeksas, kurie straipsniai realiai taip
ir neveiks. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad
politikai dažnai situaciją vertina ir komunikuoja emociškai, o nekalba teisine kalba.
Pasak pranešėjo, naujojo kodekso naujovė – jo skirstymas į „kietąją“
(MMA, maksimalus drabo laikas, poilsio laikas, darbo sutarties sudarymas ir

Gyvenimo be šiukšlių ekspertė
Bea Johnson: „Pirmiausia turite
išmokti pasakyti NE“

Bea Johnson

Per dieną žmogus išmeta apie 2 kg
šiukšlių, tai yra du kartus daugiau nei
prieš 30 metų. Nors didžioji dalis visuomenės žino pagrindines aplinkosaugos problemas, ypač apie šiukšlinimo
mastą, retas susimąsto apie tai, ką ji(s)
gali individualiai nuveikti, norėdama(s)
sumažinti po savęs paliekamų atliekų
kiekį.

Kaune įsikūręs „Kūrybos kampas
360°” kauniečius bei miesto svečius skatina vartoti darniai, rūšiuoti teisingai, o
kartą panaudotus ir pasidėvėjusius daiktus
prikelti naujam gyvenimui, t.y. siekiama
ir Lietuvoje išpopuliarinti antrinio dizaino
(trash design) idėją.
Projekto iniciatorius Giedrius Bučas,
pokyčių lyderis, teigia, kad svarbiausia
šio projekto misija ir žinutė – tvaresnis,
darnesnis ir švaresnis pasaulis ateities kartoms. „Kūrybos kampas 360°” dalyvauja
tarptautinėje ne pelno siekiančios organizacijos „Reach for Change“ programoje,
kurios pagrindinis tikslas investicija į asmenybes – socialinius verslininkus, padedančius kurti geresnį pasaulį vaikams.
Bea Johnson – „zero waste“ (jokio
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švaistymo ir atliekų) ekspertė, konsultantė ir rašytoja atvyko iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Kauną. Siūlome interviu su
Bea Johnson.
– Trumpai papasakokite, kaip pradėjote gyventi pagal „zero waste“ būdą ir ką
teko patirti, bandant įgyvendinti šią idėją?
– Mūsų mąstymas pradėjo keistis 2006 metais, persikrausčius gyventi
į miesto centrą, nes norėjome į mums
reikiamas vietas patekti pėsčiomis arba
važiuoti dviračiais (į mokyklą, parduotuves, kavines, kino teatrą, teatrą). Prieš
įsikraustydami į mūsų nedidelį namą,
metus nuomojomės butą ir naudojome
labai mažai daiktų (likusią dalį daiktų
padėjome saugojimui). Iškart pajutome
gyvenimo su mažiau daiktų privalumus:
turėjome daugiau laiko dalykams, kurie
mums svarbūs. Tai susitikimai su draugais ir buvimas su šeima, laiko leidimas
gamtoje. Kai nusipirkome namą, per pusę
mažesnį nei senasis, atsisakėme 80 proc.
savo daiktų (taip pat tų, kuriuos laikėme
saugykloje).
Savanoriškas paprastumas buvo pirmas žingsnis link gyvenimo be švaistymo
ir atliekų. Ilgainiui pradėjome domėtis
aplinkosaugos problemomis (kai kurios
šokiravo, kitos virkdė) – tuomet ir nusprendėme pakeisti savo gyvenimo būdą
dėl geresnės savo vaikų ateities ir siekti
„zero waste“. Įpusėjus ekonominei krizei, mano vyras išėjo iš darbo ir įkūrė
kompaniją, konsultuojančią darnaus vartojimo klausimais, aš rūpinausi namais ir
mūsų gyvenimo būdu. Nuo tada esame
visiškai „waste-free“.
– Dauguma galvoja, kad toks gyvenimo būdas atima labai daug laiko, todėl
yra neįgyvendinamas. Ar galite pasidalinti savo patirtimi sugebant visų metų šeimos šiukšles sutalpinti į stiklainį? Ar tai iš
tikrųjų taip sunku kaip atrodo iš pradžių?
– Tai, ką mano šeima daro, kad per
metus lieka tiek atliekų, jog galima sutalpinti į stiklainį, nėra taip sudėtinga kaip
gali atrodyti. Mes paprasčiausiai vadovaujamės šiuo taisyklių rinkiniu savo

Tomas Bagdanskis

pasibaigimas, sauga, diskriminacija) ir
„minkštąją“ darbo teisę. Šias normas galima pakeisti per individualią darbo arba
kolektyvinę sutartį.
T. Bagdanskio nuomone, kiekvieną

darbuotoją realiausiai saugo ne kodeksas,
o kiti dalykai: tai darbo vietų pasirinkimas
Lietuvoje, gaunamas darbo užmokestis ir
kompetencija.
RŽ inf.

namuose ir kiekviename gyvenimo būdo
aspekte. Mes:
1. Atsisakome visko, ko mums nereikia (vienkartinio plastiko, reklaminio pobūdžio pašto, produktų mėginukų).
2. Sumažiname kiekius tų dalykų, kurių mums reikia (drabužių ir baldų).
3. Perkame second-hand parduotuvėse, vienkartinio naudojimo plastikinius
produktus (maišelius, stiklainius, butelius) keičiame į daugkartinio naudojimo
(apsiperkame naudodami medžiaginius
maišelius produktams susidėti).
4. Perdirbimui atiduodame viską, ko
negalime atsisakyti arba dar kartą panaudoti.
5. Kompostuojame visa kita (vaisių ir
daržovių lupenas, namų dulkes).
Taigi pirmas dalykas, kurį galite padaryti, norėdami sumažinti švaistymą ir
atliekas, yra pasakyti NE. Pagalvokite
prieš imdami ką nors nemokamo – lankstinukus, produktų mėginukus, vizitines
korteles, plastikinius maišelius ir t.t. Imdami šiuos dalykus ne tik kuriate jiems
paklausą, tačiau jie yra paprasčiausias
išteklių švaistymas, parsinešdami visus
šiuos dalykus, apkrauname savo namus
ir vėliau vis tiek tenka viską išmesti. Atsisakymas yra pirmoji „zero waste“ gyvenimo būdo taisyklė. Pabandykite ir pamatysite, kiek daug dalykų nebepateks į
Jūsų namus.
– Jeigu reikėtų išrinkti vieną, didžiausią grėsmę keliantį dalyką, kurio švaistymą ir atliekas reikėtų stipriai sumažinti – kas tai būtų (dėl ko labiausiai neramu
Jums ir Jūsų šeimai)?
– Aš manau, kad vienkartinio plastiko
naudojimas kelia daugiausiai nerimo: tarša vienkartiniais plastikais yra milžiniška,
o jų gamyba – išteklių, pinigų ir laiko
švaistymas.
– Kokie yra trys pagrindiniai „zero
waste“ gyvenimo būdo privalumai?
– Mes supratome, kad „zero waste“
yra ne tik naudinga aplinkai, bet ir mums:
tapome sveikesni ir sutaupome neįtikėtinai daug laiko ir pinigų (net 40 proc. viso
mūsų biudžeto).
– Gyvenote dviejuose žemynuose –
kokia Jūsų nuomonė apie švaistymą (susijusį su žmonių gyvenimo būdu) Europoje
ir Šiaurės Amerikoje?
– Žmonės galvoja, kad jeigu mes gyvename „zero waste“ Amerikoje, mums
lengviau kitose pasaulio valstybėse. Tačiau aš patyriau, kad pradėti tokį gyvenimo būdą kitoje šalyje nėra lengviau. No-

rint savo namuose pritaikyti „zero waste“, reikia ieškoti alternatyvų, kurios atitinka asmeninius planus, yra pritaikomos
pagal vietinius papročius ir apribojimus.
Tačiau kiekvienas, nepaisant geografijos,
gali savo gyvenime pritaikyti „zero waste“ taisykles.
– Kaip išlaikote „zero waste“ gyvenimo būdą keliaudami?
– Apie tai galėčiau parašyti bent dešimties puslapių rašinį, bet jei trumpai:
kiekvienas iš mūsų gabenamės medžiagines kuprines arba maišelius ir daugkartinio naudojimo vandens butelius. Maistui
susidėti naudojame kuprines, skysčiams –
butelius. Jeigu reikia apsipirkti, naudojame specialią programėlę telefone pavadinimu BULK, kuri parodo, kur yra artimiausi vietiniai turgeliai ir parduotuvės,
kurios maistą parduoda ne plastikiniuose
maišeliuose. Ir restoranus renkamės tokius, kur naudojami daugkartiniai indai.
– Papasakokite apie savo knygą, išleistą 2013 m, ir neseniai pristatymą programėlę BULK.
– Parašiau „Zero Waste Home: The
Ultimate Guide to Simplifying your Life
by Reducing your Waste“ norėdama pasidalinti visu darbu, kurį padarėme norėdami sumažinti savo švaistymą ir atliekas,
pasidalinti informacija apie šį gyvenimo
būdą ir atrastomis alternatyvomis, tam,
kad kiti galėtų pradėti vadovautis „zero
waste“ gyvenimo būdu ir gerų rezultatų pasiektų daug greičiau nei tai užtruko
mums. Jei siekiate sumažinti švaistymą ir
atliekas, kviečiu paskaityti šią knygą. Sukūriau „Bulk“ programėlę 2013 metais,
norėdama padėti žmonėms surasti darnios
prekybos vietas, esančias šalia jų. Ši programėlė ir mano knyga tapo pagrindiniais
„zero waste“ bendruomenės įrankiais!
– Ir pabaigai, kaip atrodytų Jūsų idealus pasaulis?
– Svajoju apie „zero waste“ visuomenę, kurioje gyvens mūsų vaikai. Jei „zero
waste“ labai pagerino mano šeimos gyvenimą, tik įsivaizduokite, koks poveikis
būtų visai civilizacijai? Tik įsivaizduokite,
jei mūsų visuomenė pradėtų labiau domėtis
„buvimu“ negu „turėjimu“, taip kaip padarė mano šeima! Aš manau, kad tai išspręstų
labai daug problemų. Šis judėjimas auga
labai greitai, todėl gali būti, kad teigiamų
pokyčių sulauksime greičiau nei manote.
Su Bea Johnson kalbėjosi Edita Kalesinskaitė
Teksto autorė Augustė Gumbytė
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

BRCN20160816001
BRDE20160803001

BRBE20160706001 Belgijos bendrovė yra aukščiausios kokybės rankų darbo natūralaus šokolado, ledų ir pyragaičių gamintojas. Ieško bendradarbiavimo partnerių – subrangovų, galinčių gaminti minėtus produktus.
BRDK20160721001 Didelė Danijos šviestuvų ir apšvietimo priedų gamintoja ieško kartono ir
/ arba popieriaus dėžių (spalvotų, su užrašu, įmonės logotipu, rankenėle)
gamintojų. Pavyzdžių foto ir aprašai pridedami.
BRES20160524001 Novatoriška Ispanijos kompanija užsiima mėsos produktų gamyba, ieško
mėsos pakavimo plėvelės gamintojų.
BRPL20151222001 Lenkijos plastikų gamintojas ieško plastiko (PP, PE, PS) granulių ir regranuliato tiekėjų.
BRDK20150812001 Danijos maisto produktų importo ir didmeninės prekybos įmonė ieško ekologiškų: sauso maisto, žaliavų, tofu ir kitų produktų (mėsos pakaitalų) tiekėjų.
BRBG20150617001 Bulgarijos veterinarijos įmonė siūlo platintojo paslaugas veterinarinių produktų ir įrankių, insekticidų ir biocidų, augintinių ir gyvulių identifikavimo
žetonų ir t.t. gamintojams.
BRDK20160801001 Danijos dizaineris skubiai ieško bendradarbiavimo partnerio, galinčio siūti
sportinius rūbus: vyrų ir moterų tampres, kelnes, šortus, marškinėlius ir pan.
BRPL20160803001 Lenkijos mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonė užsiima atsinaujinančių energijos šaltinių ir modernių šildymo sistemų platinimu. Ieško fotovol-

BRSE20150901001
BRRO20160704001
BRBE20160805001

TRIT20151214001

BRSE20160712001

tinių plokščių, saulės kolektorių, šilumos siurblių ir pan. produktų tiekėjų,
siūlo platinimo susitarimą Lenkijos rinkoje.
Kinijos bendrovė gamina ir parduoda aukštos kokybės ėdalą ir žaislus augintiniams. Siūlo platintojo paslaugas panašių produktų gamintojams.
Vokietijos prekybos agentas, turintis didelį klientų ratą, ieško pakavimo ir
ženklinimo produktų, reklaminių stovų, etikečių gamintojų. Siūlo bendradarbiavimą pagal komercinio atstovavimo sutartį Vokietijoje.
Švedijos mažmeninės prekybos kompanija ieško treniruočių / bėgimo tamprių gamintojų, siūlo prekybos atstovo paslaugas.
Rumunijos kompanija importuoja ir parduoda aromatus, esencijas ir oro
gaiviklius. Ieško šių produktų gamintojų, siūlo platintojo paslaugas vietinėje rinkoje.
Belgijos prekybos bendrovė dirba šiuose sektoriuose: medicinos įranga ir
produktai, veterinarijos, žemės ūkio ir veisimo, atsinaujinančios energijos,
žemės ūkio maisto produktai. Ieško naujų tiekėjų, siūlo platintojo paslaugas.
Italijos kompanija gamina medicininius įrenginius biologinių elektros signalų žmogaus širdyje stebėjimui, registravimui ir apdorojimui. Įmonė ieško partnerių (įmonių, išradėjų, universitetų ar MTTP įstaigų), kurie galėtų
suteikti / sukurti interneto platformą sveikatos stebėsenos ir telemedicinos
sistemų sričiai.
Švedijos MVĮ kuria ir parduoda šildančias pagalves kūdikiams ir mamoms.
Ieško ilgalaikio partnerio, siūlo gamybos sutarties pasirašymą.

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

Įgyvendintas „Erasmus+“ programos mobilumo
projektas daugiabučių namų renovacijos srityje
Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio
rengimo centras kartu su partneriais
inicijavo „Erasmus+“ mobilumo projektą „Pastatų renovatorius“, kuriuo
siekta tinkamai parengti Lietuvos statybų specialistus daugiabučių atnaujinimo programai. Projekto siunčiantys
partneriai: Alytaus profesinio rengimo
centras, Vilniaus statybininkų rengimo
centras, Klaipėdos statybininkų mokykla, Veisiejų technologijos ir verslo
mokykla, Plungės technologijų ir verslo
mokykla.

Projekto tikslai: susipažinti tiek Lietuvoje, tiek priimančiose šalyse (Danija,
Vokietija) su pastatų renovacijos pavyzdžiais; ugdyti praktikos darbų atlikimo
dalykinius ir technologijų įgūdžius; pagerinti ryšius su socialiniais partneriais
(verslo įmonėmis, amatų rūmais), o mokiniams atlikti praktikas su verslo įmonių atstovais; ugdyti projekto dalyvių
kūrybiškumą, norą dirbti komandoje, atsakomybės jausmą; skatinti darbų kvalifikuotą ir kokybišką atlikimą; optimalaus
medžiagų ir žaliavų gamybinių pajėgumų
naudojimą; medžiagų ir konstrukcijų kokybės tikrinimą; didinti profesinio mokymo patrauklumą; skatinti aktyvų pilietiškumą, kultūrų dialogą, socialinę įtrauktį,

solidarumą, savigarbą; tarptautiškumo
kompetencijų įgyjimą; novatoriškumo,
mokymosi mokytis, pažinimo, socialines,
asmenines, kūrybiškumo kompetencijas,
iniciatyvumą; europines kompetencijas.
Projekte įgyvendinti 5 stažuočių srautai, iš viso 68 dalyviai stažavosi Danijos,
Vokietijos įmonėse ir profesinio rengimo
centruose.
Paskutinysis vizitas vyko Danijoje,
CELF profesinio rengimo centre „Nykobink“ Falsteryje. Mokiniai praktikos metu
mokėsi statyti pastatą iš akytojo betono
blokelių. Jie dirbo pasidaliję į tris grupes.
Pastačius namelius, juos reikėjo apšiltinti
akmens vata, nutinkuoti, paskui padengti glaistu ir paruošti dažymui. Šie darbai
užėmė beveik tris savaites. Vėliau mokiniai mokėsi medžio darbų, susipažino su
medžio apdorojimo įrankiais ir gamino
medinius langus savo nameliams. Patys
įstatė langus, juos apšiltino akmens vata,
plyšius užpildė silikonu. Viena diena buvo
skirta susipažinti su santechnikos darbais.
Mokiniai turėjo įrengti vandentiekio sistemą iš metalinių vamzdžių ir juos pajungti
prie radiatoriaus. Viena diena buvo skirta
medžio apdorojimo staklių priežiūrai, ašmenų, grandinių keitimui ir galandimui.
Priešpaskutinę praktikos dieną mokiniai
turėjo išardyti savo statytus namelius ir

ES investicijos – darbuotojų
kompetencijų kėlimui
Ūkio ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kompetencijos LT“.

Šia priemone bus finansuojami specialieji mokymai įmonėms, skirti sektorinių
kompetencijų ugdymui.

sutvarkyti statybos aikštelę.
Stažuočių metu mokiniai ne tik dirbo.
Jiems buvo skirta plati kultūrinė programa: lankė miestus, istorijos paminklus,
muziejus, sportavo, važinėjosi dviračiais.
Įgyvendintas projektas teigiamai veikė mokinių ugdymą, profesinį tobulėjimą
atliekant pastato renovaciją. Stažuočių
metu dalyviai susipažino su Vokietijos,
Danijos įmonių ir profesinio mokymo
centrų patirtimi rengiant statybininkus.
Vokietijos, Danijos įmonės, profesinio
rengimo centrai yra toli pažengę į priekį
rengiant statybininkus, efektyviai sprendžia medžiagų parinkimo, statybos kokybės, efektyvumo problemas.
Projektas sustiprino projekto dalyvių konkuruoti darbo rinkoje, ekologinės
ekonomikos gebėjimus. Projekte buvo
siekiama pusiausvyros tarp bendrųjų
ekologiškos gyvensenos gebėjimų (angl.
green skills, pavyzdžiui, mažinti atliekų
kiekį, efektyviau vartoti energiją) ir specializuotų gebėjimų, o tai yra akcentuojama
išsivysčiusiose Vakarų šalyse.
Projektas svarbus dalyvių profesiniam tobulėjimui, siekiant įgyti naujų
žinių, gebėjimų, kompetencijų. Projektas
didina dalyvių konkurencingumą darbo
rinkoje, karjeros galimybes, įgalina būti
mobiliu-mobilesniu Europos rinkoje, ska-

tina asmeninį tobulėjimą, motyvaciją mokintis, dirbti, tobulinti turimą kvalifikaciją
ar įgyti naują. Šiandieninei darbo rinkai
reikalingas kvalifikuotas specialistas, sugebantis prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, mokantis dirbti kokybiškai, sparčiai,
savarankiškai.
Visi mokiniai gavo Europass mobilumo dokumentus, jų įgytos žinios ir
įgūdžiai buvo įvertinti ir užskaityti siunčiančiose organizacijose. Mokiniai patobulino kalbinius, socialinius, įgūdžius,
įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, labiau
domisi specialybe, stažuotė padės susirasti ateityje geresnį darbą.
Projektinė veikla vykdoma gavus Europos 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 centro direktorius. Tel.
(8 37) 45 14 34, el. p. info@profcentras.lt
Tomas Vilčinskas, Kauno socialinių
paslaugų ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centro projektų vadovas. Tel. (+370) 687 52 810, el. p. tomas.
vilcinskas71@gmail.com

„Šiais laikais retas darbuotojas gali išsiversti vien tik su kadaise įgyta kvalifikacija,
jos netobulindamas ir neatnaujindamas žinių bei įgūdžių. Sudarant galimybę įmonių
darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus, siekiama kelti darbuotojų kvalifikaciją, užtikrinti jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.
Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 360 tūkst. eurų.
Kvietimo biudžetas – 4 mln. eurų.
Paraiškos gali būti teikiamos iki 2016 m. lapkričio 2 d. 16 val.
Kvietimo dokumentus galima rasti internete šiais adresais: http://www.esinvesticijos.lt ir http://ukmin.lrv.lt/.

7

Nr. 608 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios

Aktyvios Lietuvos verslo moterys
susirinko į suvažiavimą ir....
laumių vakarėlį

Verslo moterys diskutavo ir teikė pasiūlymus dėl Verslo moterų tinklo nuostatų, strategijos ir jos įgyvendinimo iki 2020
m., rengiamo Verslo moterų tinklo garbės
(etikos) kodekso. Verslininkėms pristatytas
naujas www.verslomoterys.lt tinklalapis.
Kontaktų užmezgimas, bendradarbiavimo pasiūlymai, įvairūs socialiniai
ir verslo projektai buvo aptariami ne tik

oficialiose diskusijose, bet ir per stilizuotą laumių vakarėlį, neformaliuose pokalbiuose keliaujant iš Ventės į Rusnę.
Žodžiais „Menas yra švelnus būdas
susitikti savo sielą“ AP galerijos įkūrėja
Vilma Jankienė pradėjo meno degustaciją, kurios metu moterims pristatė Lietuvos
menininkų darbus.
RŽ inf.

Rugsėjo 2-3 d. Ventėje vyko Lietuvos verslo moterų tinklo, veikiančio prie
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacijos, narių metinis suvažiavimas. Jame dalyvavo 47 verslininkės, įmonių vadovės.

Kauno regiono Verslo moterų tinklui
atstovavo tinklo vadovė ir l. e. Lietuvos
VMT vadovės pareigas Saulė Motiejūnienė (UAB „Linolitas) ir narės: Dalia Kalašinskaitė (UAB „4X8“), Diana Lodienė
(MB „Di Lodi), Jurgita Jankuvienė (UAB
„Profesiniai kontaktai“), Laima Visockienė (UAB „Eismo uosta“), Rita Daugelienė (UAB „Diremta), Virginija Poškaitienė
ir Živilė Kaselienė (Nordea bankas), Živilė Vaitkūnienė (UAB „Aša“), tinklo koordinatorė Daiva Vyšniauskienė (Kauno
PPA rūmai).

Verslo moterų tinklo metinio suvažiavimo akimirkos

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ
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