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Garbingi vardai „Lietuvos verslo alėjoje“ ir „Verslo skvere“

Audronė Jankuvienė

Kaip jau buvo skelbta, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vykdo
verslo bendruomenės projektą, kurio
tikslas – sukurti erdvę, įprasminančią
verslą kaip piliečių gerovės šaltinį, valstybės stiprybės pagrindą, sukuriantį sąlygas mokslui, menui, kultūrai, sportui.

Projektas nacionalinis, apimantis
visas ūkio šakas, ypatingai prasmingas
artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 2018 m.
Projekto erdvę sudaro „Lietuvos verslo
alėja“ ir „Verslo skveras“, kuriuos papuoš
skulptūros „Pinigų kalnas“ ir „Plaktukas“.
Šiomis dienomis pradėjo veikti speciali projektui skirta interneto svetainė
versloaleja.lt, kurioje galima susipažinti
su projekto tikslais, kūrybiniais sumanymais, naujienomis, iniciatyvą remiančiomis asmenybėmis ir įmonėmis bei kt.
„Lietuvos verslo alėja“ numatyta teritorijoje prie K. Petrausko ir Radastų g. san-

kryžos. Meninė koncepcija – „Homo faber
– žmogus kalvis“. Autorių pasirinkti simboliai – pirmapradžiai gamybos įrankiai:
milžiniškas plaktukas ir vinys. Vienoje linijoje, imituojant konvejerinį gamybos principą, bus įmontuojamos iš granito iškaltos
36 vinių galvutės su inkrustuotais verslo
sektorių, įmonių logotipais ar pavadinimais, prekių ženklais – liejiniais iš bronzos.
Ant vinių numatoma pateikti informaciją
apie sektorių, bendrovę ar prekės ženklą
QR kodu. Kitoje tako pusėje bus įrengiami
suoliukai ir šviestuvai, pasodinamos gėlės.
„Verslo skveras“ numatomas teritorijoje prie K. Petrausko ir Vydūno al.
sankryžos. Pagrindinis akcentas – kompozicija „Pinigų kalnas“, kurios meninė
koncepcija – kylanti, granito akmeniu padengta plokštuma ir jos viršūnėje esantis
sostas. Autorių sukurta kompozicija turi
interaktyvią funkciją – bus galima užlipti ant trikampės kylančios plokštumos ir
pasėdėti jos viršūnėje esančiame soste.
Kompozicija turi ir edukacinę funkci-

ją – granito plokštumoje bus inkrustuota
12 bronzinių Lietuvos istorinių monetų
kopijų (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės denarai, grašiai, dukatai, šilingai),
tarpukario Lietuvos Respublikos ir atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos
litai bei Europos Sąjungos valiuta – eurai. Išsami informacija apie monetas bus
pateikiama QR kodu. Skvere išdėstomi
suoliukai, įrengiami šviestuvai, pasodinamos gėlės.
Projektui parinkta vieta Kaune, Ąžuolyno teritorijoje, Parodų kalne. Tarpukario
metais čia vyko Lietuvos žemės ūkio ir
pramonės parodos, atskleidusios šalies
ūkio ir pramonės pažangą. Parodų tikslas
buvo supažindinti su naujovėmis, populiarinti lietuviškas prekes.
Lietuvos žemės ūkio ir prekybos parodos buvos siejamos ir su svarbiais valstybės įvykiais. Ypač iškilmingos jos buvusios
1928 m. švenčiant Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį ir 1930 m. minint Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų metų sukaktį.

Regiono transporto infrastruktūra – piliečių
ir verslo savivaldų aktualija
Daiva Vyšniauskienė,
Kauno PPA rūmų verslo
savivaldos koordinatorė

Spalio 13 d. Kauno rajono meras
Valerijus Makūnas pakvietė atsakingus
valstybės institucijų asmenis ir Kauno
PPA rūmų vadovus bei narius į apskritojo stalo diskusiją dėl Kauno regiono
transporto infrastruktūros plėtros.

Diskusijoje dalyvavo LR susisiekimo
viceministras Saulius Girdauskas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas Dainius Miškinis, AB
„Lietuvos geležinkeliai“ Kauno intermoPaskelbti konkursai | 2 psl.

dalinio terminalo grupės vadovas Sigitas
Baltokas, VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“ atstovas, VĮ „Kauno oro uostas“
pardavimų vadovas Žygimantas Šeštokas,
Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas
Žemaitis, viceprezidentai Vytas Čičelis,
Saulius Valunta, generalinis direktorius
Vytautas Šileikis, pramonės ir logistikos
įmonių vadovai, kitų institucijų specialistai.
Transportas ir logistika sukuria dešimtadalį BVP
V. Makūnas akcentavo, kad svarbu
dirbti visiems kartu, kad rajone būtų nuo-

sekliai plėtojama infrastruktūra, užtikrinami verslo ir gyventojų poreikiai. Kauno
regionas ypatingas, nes jame susikerta
kelių arterijos, vykdoma „Via Baltica“,
„Rail Baltica“ plėtra, Palemone yra Kauno intermodalinis (konteinerinis) terminalas, pastatyta prieplauka. Transporto ir
logistikos paslaugos sudaro 10–12 proc.
BVP, dirba 5 proc. darbuotojų. Kauno
laisvojoje ekonominėje zonoje yra panaudota 10 proc. ploto, 90 proc. dar neužimta – investuotojai nori žinoti, kaip plėtosis
infrastruktūra, privažiavimai, jungtys su
oro uostu. Svarbus klausimas dėl viaduko
statybos Kumpių kaime.

Rūmų klube – egzotika | 4 psl.

Diskusija Marijampolėje | 5 psl.

Kviečiame bendruomenės narius
prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo
ir tapti jo mecenatais arba rėmėjais,
garsinti savo įmonę, jos istoriją, laimėjimus arba prekės ženklą „Lietuvos
verslo alėjoje“.
Yra numatomos paskatos ir būdai,
kaip bus įamžinami rėmėjai – ant simbolinių alėjos vinių arba rėmėjų lentoje
ant „Pinigų kalno“, skiriamos simbolinės vinys ir kt.
Išsamesnės sąlygos aptariamos individualiai.
Daugiau informacijos Jums suteiks: Vera Mileikienė, Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų Verslo plėtros
skyriaus vadovė, tel. (8 37) 20 34 83,
vera.mileikiene@chamber.lt
Pageidaujantieji maloniai prašomi
lėšas pervesti į Kauno PPAR sąskaitą:
A/s LT87 7300 0101 3502 7049 Swedbank, AB

S. Girdauskas paantrino, kad penktadalis šalies BVP sukuriama šiame regione, todėl visi darbai turi atitikti verslo
lūkesčius.
Dėmesys magistraliniams keliams
D. Miškinis pristatė automobilių kelių
plėtrą, ypatingas dėmesys skiriamas magistraliniams keliams: A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda), A5 (Kaunas – Marijampolė – Suvalkai), A6 (Kaunas – Daugpilis), šiuose keliuose didėja keleivinio
ir krovininio eismo intensyvumas, nėra
užtikrinamas saugumas. Reikalinga tiesti
dviračių takus, pėsčiųjų zonas atskirti nuo
važiuojamosios dalies. Aplink Kauną yra
10 „juodų“ dėmių (nesaugių vietų), o iš
viso tokių Lietuvoje – 30. Įgyvendinus
„Via Baltica“ plėtrą (4 projektai), 2018 m.
Nukelta į 3 psl.
Narių jubiliejai | 6 psl.
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Statinių naudojimo ir priežiūros naujovės
Nuo kitų metų sausio 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Statybos
įstatymui, keisis statinių naudojimo ir
priežiūros tvarka.

Viena iš naujovių – tai, kad susiaurinta statinių, kuriuos galima pradėti
naudoti neatlikus statybos užbaigimo
procedūrų, grupė. Tokia išimtis galima
tik statant vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir
susisiekimo komunikacijas. Visus kitus
statinius galima pradėti naudoti tik atlikus statybos užbaigimo procedūras ir
statinį bei daiktines teises į jį įregistravus
Nekilnojamojo turto registre.

Šiuo įstatymu nustatyta, kad pastatytą naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį
galima naudoti tik atlikus statybos užbaigimo procedūras ir statinį bei daiktines
teises į jį įregistravus Nekilnojamojo
turto registre. Numatyta, kad šios nuostatos neprivalomos statant vieno ir dviejų
butų gyvenamuosius namus, inžinerinius
tinklus ir susisiekimo komunikacijas.
Ankstesnės Statybos įstatymo nuostatos
numatė išimtis visiems gyvenamiesiems
namams (t. y. ir daugiabučius), bet neapėmė dalies inžinerinių statinių.
Nauja yra ir tai, kad nebe savivaldybės, o Valstybinė energetikos inspekcija

Jonava iš paukščio skrydžio, autorius G.Tiška

prie Energetikos ministerijos prižiūrės,
kaip naudojami energetikos objektai.
Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos sudarys ir tvirtins
kultūros paveldo objektų, kurių naudojimą prižiūrintys subjektai turi atlikti šių
statinių priežiūrą vietoje ne rečiau kaip
kartą per metus, sąrašus. Dabar galioja
prievolė kartą per metus atlikti ypatingų
statinių, kurių kategorijai priskiriami ir
visi kultūros paveldo statiniai, priežiūrą.
Dar viena naujovė – viešojo administravimo subjekto, prižiūrinčio, kaip
naudojamas statinys, teisė kartu su statinio techniniu prižiūrėtoju patekti į butus

Kvietimas

Renginys vyks 2016 m. lapkričio 11 d.,
penktadienį, 18:30 val.
Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro mažojoje salėje.

RŽ inf.

Kviečiame dalyvauti konkurse
„Sukurta Kauno rajone“
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Kauno rajono savivaldybe, siekdami skatinti lietuviškų, aukštos kokybės, inovatyvių, išskirtinių, galinčių konkuruoti Lietuvos bei užsienio
rinkose produktų gamybą ir vartojimą
bei verslo plėtrą Kauno rajone, rengia
konkursą „Sukurta Kauno rajone”.

Jonavos rajono verslininkus, amatininkus,
švietimo įstaigų atstovus kviečiame dalyvauti
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Jonavos filialo rengiamame
verslo bendruomenės vakare.

ir kitas gyvenamąsias patalpas. Be kitų
atvejų, numatyta, kad pasinaudoti šia
teise galima gavus statinio bendraturčių
pagrįstą pranešimą, kad butas ar kitos
gyvenamosios patalpos naudojamos ne
pagal paskirtį.
Keisis ir juridinių asmenų, kurie
nesilaikys statinių techninės priežiūros
taisyklių ir nevykdys statinio naudotojo
pareigų, atsakomybė. Dabar nustatytos nuo 289 iki 7240 eurų baudos. Nuo
sausio 1 d. nuobaudos už tokius pažeidimus bus labiau diferencijuojamos pagal padarytus nusižengimus ar neatliktus
veiksmus. Numatyta taikyti baudas nuo
150 eurų ir atskirais atvejais net iki 20
tūkst. eurų.

Visos rajone registruotos ir veikiančios įmonės yra kviečiamos dalyvauti ir
iki lapkričio 7 d. teikti paraiškas – gaminio ar paslaugos aprašymus.
Įmonė, norėdama dalyvauti konkurse, iki nurodytos datos (lapkričio 7 d.)
turi pateikti dalyvio paraišką – anketą.
Užpildytas paraiškas prašome siųsti el.
paštu agne.kudirkiene@chamber.lt. Kartu su dalyvio anketa pateikiamas gaminio pavyzdys. Jis gali būti pristatytas į
Kauno PPA rūmus (K. Donelaičio g. 8,
Kaunas) arba Kauno rajono TVIC (Pilies

takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas).
Jeigu nėra galimybių pateikti gaminio
pavyzdį, prašome pateikti jo nuotraukas.
Gaminius (paslaugas) vertins komisija, sudaryta iš Kauno PPA rūmų, Kauno rajono savivaldybės ir Kauno rajono
turizmo ir verslo informacijos centro
atstovų, pagal išskirtinumo, unikalumo,
kokybės, inovatyvumo, ekologiškumo,
„draugiškumo“ aplinkai ir kt. kriterijus.
Nugalėtojas bus skelbiamas ir apdovanojamas lapkričio 25 d. Kauno rajono verslininkų pagerbimo vakaro metu.
Iškilus klausimams, galite kreiptis į
Agnę Kudirkienę el. paštu agne.kudirkiene@chamber.lt, tel. (8 37) 22 92 12, (8
623) 73 520.
Konkurso nuostatai ir paraiškos forma skelbiama chamber.lt.
RŽ inf.

Jonavos filialo verslininkų pagerbimo vakare dalyvaus Kauno PPA rūmų vadovai, Jonavos rajono savivaldybės vadovai, kiti oficialūs asmenys.
• Renginio metu pagerbsime ir apdovanosime nusipelniusius Jonavos filialo
verslo bendruomenės narius, įteiksime 2016 metų nominacijas;
• Stebėsime kaip išsipildė mūsų įmonių 2015 metų vizijos;
• Klausysimės linksmų vaikinų kvarteto „E.G.O.“ melodijų;
• Bus prizų bei siurprizų;
• Vaišinsimės, pramogausime, bendrausime, kelsime taures Jonavos verslo
bendruomenės rate.
Renginį ves Jonavos kultūros centro renginių režisierė Kristina Jaskūnienė.
Svečiai laukiami nuo 18:00 val., nepamirškite su savimi pasiimti geros nuotaikos!
Renginys mokamas: vienam asmeniui 35 EUR + PVM, dviem asmenims – 60 EUR + PVM.

Dėl dalyvavimo renginyje būtina išankstinė registracija:
el. p. dalia.sinkeviciene@chamber.lt, tel. nr. 8 679 74 343.
Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu (faksu) sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. PVM sąskaitas faktūras išrašysime ir išsiųsime paštu
po renginio.
Registracija vyksta iki 2016 11 09.

Pirmojo konkurso apdovanojimai 2015 m.

Maloniai kviečiame dalyvauti!
Alfonsas Meškauskas,
Kauno PPA rūmų Jonavos filialo tarybos pirmininkas

Mecenatas

generaliniai rėmėjAI

rėmėjai

Konkursas „Sukurta šakių rajone“
Šakių rajono savivaldybė ir Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmai
skelbia konkursą „Sukurta Šakių rajone“.

Konkurso nugalėtojo laukia šakiečio
menininko Kęstučio Dovydaičio autorinis darbas, kuris įmonei – nugalėtojai bus
įteiktas Verslo dienos šventėje lapkričio
18 dieną. Visos Šakių rajone registruo-

2

tos ir veikiančios įmonės kviečiamos iki
2016 m. lapkričio 11 dienos teikti paraiškas geriausio rajone sukurto gaminio
(paslaugos) konkursui. Paraiškos renkamos ir informacija teikiama Šakių verslo
informacijos centre, Bažnyčios g.4-101,
Šakiuose.
Nuostatai ir dalyvio anketa skelbiami
chamber.lt.
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Regiono transporto infrastruktūra – piliečių ir verslo savivaldų aktualija
Atkelta iš 1 psl.

nuo Kauno iki Marijampolės bus 4 juostų
magistralė. Iki 2020 m. Lenkija nuties 4
juostų kelią iki Lietuvos sienos. Iki 2020
m. planuojama „Via Baltica“ plėtra ir kitoje atkarpoje (Kaunas – Panevėžys) bus
nutiestas 3 juostų kelias. Žvyrkeliai sudaro 500 km aplink Kauną, juos planuojama
sutvarkyti per 2016–2017 m. Dirbama ir
ties šiais projektais: Sargėnų sankryža,
Vilnius – Kaunas – Klaipėda (93 km,
97–104 km), Abromiškių nuvažiavimas,
Ramučių – Martinavos kelias. A6 kelias turi būti suremontuotas iki Vilniaus
oro uosto uždarymo (2017 m. liepos).
A6 kelio (Kaunas – Daugpilis) 8,25 km
numatyta statyti skirtingų lygių sankryžą,
ji pasitarnautų Kauno LEZ, taip pat numatyta Karmėlavos aplinkkelio, Kauno
pietrytinio aplinkkelio statyba. Aplink
Kauną numatyta įrengti 4 elektromobilių
pakrovimo vietas. Akcentuota projektuotojų darbo kokybės ir terminų problema.
V. Čičelis klausė, kaip sprendžiamas
klausimas dėl viaduko įrengimo Kumpių
kaime, ši tema nagrinėjama jau 8 metus,
bet nėra iš esmės sprendžiama. Su kliūtimis dėl viaduko nebuvimo ypač susiduria
apie 40 verslo įmonių, Giraitės, Užliedžių
gyventojai, taip pat ir visi kiti vairuotojai.
Viceministras sutiko, kad šios problemos
sprendimas turi būti prioritetas, nes toje

magistralės vietoje yra nesaugu, susidaro
pagrindinis arterijos kamštis. Projektas
turi būti vykdomas dalimis. D. Miškinis
informavo, kad bus suskaidyta atkarpa
dalimis, projektuojama. Bet šiuo metu
konkrečių sprendimų dar nėra.
Ateities kontūrai
S. Baltokas pristatė Kauno intermodalinio (konteinerinio) terminalo situaciją, technines charakteristikas. Terminalas yra Kauno viešojo logistikos centro
(VLC) dalis. KIT tikslas – visiems suinteresuotiems rinkos dalyviams vienodomis
konkurencinėmis sąlygomis teikti konteinerių krovos bei papildomas paslaugas.
Terminale užtikrinama krova tarp dviejų
skirtingų transporto modulių, t.y. geležinkelių bei autotransporto. 2018 m. antroje
pusėje KIT terminalą pasieks „Rail Baltica“ linija, o krauti konteinerius jame bus
galima ir tarp 1520 bei 1435 mm pločio
vėžės vagonų. Todėl KIT itin patrauklus
krovinių srautų perskirstymui tarp Rytų,
Vakarų ir Pietų (o ateityje nutiesus „Rail
Baltica“ liniją ir Šiaurės kryptimi). Charakteristikos: krovos pajėgumas 55 tūkst.
TEU per metus; terminalo talpa – 1120
TEU konteineriai; krovos frontas – 350
m; 17 vilkikų su puspriekabėmis telpa terminalo aikštelėse; 40 t ožinis kranas.
Vidaus vandens kelių direkcijos at-

stovas pristatė, kad valstybinės reikšmės
kelių ilgis Kauno mieste ir Kauno rajone –
141,8 km, iš jų eksploatuojama – 87 km,
Kauno mieste – 9 prieplaukos, 1 uostas,
Kauno rajone – 5 prieplaukos. Marvelės
krovininės prieplaukos projekto vertė 2,8
mln. EUR, krantinės ilgis – 120 m, aikštelės plotis – 0,65 ha. Planuojama modernizuoti TENT tinklo kelią E41 Kaunas – Vilkija (nuo 225,6 iki 181 km), sukurti greitaeigio keleivinio laivo upė–marios tipą,
paleisti keleivinį laivą „Deima“ Kaunas –
Jurbarkas, įrengti mobilias kuro kolonėles.
Verslininkai domėjosi dėl prieplaukų, kurios būtų skirtos privatiems laivams, įrengimo. Meras pasiūlė pradėti diskusiją dėl
prieplaukos įrengimo Šilelio kaime.
Kauno oro uosto plėtra vyksta nuolat.
Didėja keleivių srautai, krovinių apimtys,
plečiasi techninio aptarnavimo verslas.
Pardavimų vadovas Žygimantas Šeštokas
sakė, kad yra didelių galimybių vykdyti
plėtrą MRO (techninio aptarnavimo dirbtuvės) srityje, sąlygos įmonėms yra palankios, tačiau susiduriama su specialistų
trūkumu. Problema sprendžiama bendradarbiaujant su LR Švietimo ir mokslo ministerija, Civilinės aviacijos tarnyba. Vilniaus oro uosto laikino uždarymo (2017
m. liepa) metu keleivių srautai padidės
4–5 kartus, padaugės skrydžių, bus papildomai įrengtas terminalas. Šiuo metu prie

Benjaminas Žemaitis

oro uosto statomas viešbutis, planuojamos papildomo parkavimo vietos.
Rūmų prezidentas B. Žemaitis, apibendrindamas diskusiją, sakė, kad verslui
reikalingi kur kas greitesni sprendimai, nei
vyksta dabar, nes prarandame investicijas,
Lietuvos žmonės emigruoja. Jis pasiūlė
kviesti projektuotojus iš užsienio valstybių. Kauno rajono meras akcentavo, kad
transporto infrastruktūros klausimus reikia
spręsti kartu: verslo, piliečių savivaldos ir
valdžios atstovams, išreiškė viltį, kad nacionalinio lygmens klausimai bus sprendžiami ir Kaunas nebus paliekamas nuošalyje.

Diskusijos dalyviai

3
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Rūmų klube – egzotika
Tradicinis Rūmų klubo susitikimas
rugsėjo mėnesį buvo kupinas egzotikos: kelionių agentūrų tinklas „West
Express“, turintis 21 biurą Baltijos šalyse, pakvietė į meksikietiško maisto ir gėrimų restoraną „Agave“. Renginyje buvo
pristatyta egzotiška kelionė po Centrinę
Ameriką (Gvatemala, Hondūras ir Salvadoras – išlikusio majų pasaulio širdis) ir
partneris aviakompanija „Aeroflot“.

„West Express“ teikia visas turizmo
paslaugas: organizuoja verslo keliones,
konferencijas, darbuotojų motyvacines
keliones, rūpinasi svečių iš užsienio sutikimu bei apgyvendinimu, planuoja asmenines poilsines ir pažintines keliones.
Ieškodami klientams geriausio pasiūlymo
naudoja daugiau nei 10 skirtingų kelionių
paslaugų paieškos sistemų. Ši agentūra
rengia apie 30 proc. Lietuvos rinkos vers-

Spalvingas susitikimas restorane „Agave“

„Verslo startas“ Jonavoje
Sigita Bulkė,
Kauno teritorinės darbo biržos
Jonavos skyriaus vyr. specialistė

Rugsėjo 28 d. Jonavos Jaunimo
darbo centre vyko renginių ciklo „Mokykis ir konkuruok“ renginys „Verslo
startas“. Juo susidomėjo ne tik jaunuoliai, bet ir nuosavą verslą pradėti
ketinantys vyresnio amžiaus darbo ieškantys asmenys.

Renginyje dalyvavo Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo
direktorė Dalia Sinkevičienė bei bendrovių IĮ „Technoera“ ir UAB „Militera“ direktorius Elmantas Mickevičius.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų Jonavos filialo direktorė pristatė
rūmų teikiamas paslaugas, pasakojo apie
rajono verslo aplinką, pristatė verslo planą bei verslo plano finansinę skaičiuoklę.
Renginio dalyviai taip pat buvo supažin-

lo kelionių. „West Express“ paslaugomis
naudojasi daugiau kaip 5000 Lietuvos ir
užsienio įmonių, o dirbama su daugiau
nei 5000 kelionių paslaugų tiekėjų visame
pasaulyje.
Atsakymai į užklausas pateikiami pagal ISO standartus – ne ilgiau kaip per 2
val. ir kiekvienai užklausai pateikiamos
kelios pasiūlymo alternatyvos. Suteikiamas patikimumo ir saugumo jausmas visos kelionės metu – ją užsakant, keliaujant ir grįžtant.

Agentūra organizuoja seminarus ir
darbo grupių susitikimus neįprastose
aplinkose: idėjų generavimas kopiant kalnuose ar dalyvaujant pažintinėse ekskursijose; komandos formavimas degustuojant, gaminant pasaulio virtuvių valgius;
pasitikėjimo savimi ir komanda ugdymas
slidinėjant, nardant, būriuojant; darbinio
azarto skatinimas stebint aukšto lygio
sporto rungtynes.

dinti su verslo formomis, galimų steigti
įmonių įvairove, akcentuojant kiekvieno
pasirinkimo privalumus bei trūkumus.
Renginio dalyvius ypatingai sudomino
galimybė kuriant verslą pasinaudoti Jonavos rajono savivaldybės teikiama finansine parama. „Verslas seksis, jei darysite tai,
kas Jums patinka ir malonu. Prieš pradėdami verslą, turite įvertinti savo idėją: ar
ji gera, ar pasiteisins, ar verslas bus naudingas Jums ir Jūsų klientams, ar jis bus
pelningas, ar atneš Jums sėkmę? Patartina
pradėti įgyvendinti savo verslo idėją tik
išsiaiškinus, kokių rezultatų Jūs tikitės ir
kuo rizikuojate“, – teigė Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo
direktorė D. Sinkevičienė.

Bendrovių IĮ „Technoera“ ir UAB
„Militera“ direktorius E. Mickevičius pasidalijo savo paties sėkmingo verslo istorija ir nešykštėjo patarimų verslą pradėti
ketinančiam jaunimui: „Siekite ir pasieksite, nebijokite savo svajonių, pasitikėkite
savimi, vertinkite tai ką darote ir viską
darykite su meile“ – drąsino jaunimą sėkmingas Jonavos verslininkas. Anot E.
Mickevičiaus, pirmiausia reikia „degti“
savo idėja, kad galėtum klientams įrodyti,
kad tai, ką darai, yra verta dėmesio, nes tik
patenkintas klientas yra sėkmės garantas.
Kai kurie į renginį atvykę jaunuoliai
jau turėjo konkrečių savo verslo idėjų, todėl renginio pabaigoje jiems buvo teikiamos ir individualios konsultacijos.

RŽ inf.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas NEMOKAMAI konsultuoja jonaviečius, turinčius ar ketinančius kurti verslą.
Konsultacijų temos:
mokesčiai ir buhalterinė apskaita;
verslo planavimas(Įmonės veiklos formos pasirinkimas);
parama verslui, finansavimo šaltinių paieška;
rinkodara;
dokumentų rengimas ir valdymas;
įmonės finansų valdymas.

Renginiu susidomėjo ir jaunimas, ir vyresnio amžiaus jonaviečiai
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Konsultacijos vyksta Kauno PPA rūmų Jonavos filiale, Fabriko g. 3 (UAB
„Baldai Jums“ administracinėse patalpose, I aukšte). Būtina registracija telefonu
(8 679) 74 343.
Daugiau informacijos el. paštu dalia.sinkeviciene@chamber.lt.
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Verslo bendruomenės ir valdžios
atstovų diskusija Marijampolėje
Veronika Senkutė,
Kauno PPA rūmų
Marijampolės filialo direktorė

Spalio 6 d. Kauno PPA rūmų Marijampolės filiale į jau tradicija tapusią
apskritojo stalo diskusiją rinkosi verslo
bendruomenės ir valdžios atstovai. Kalbėta ir gilintasi į du tiek Marijampolės
miestui, tiek ir regionui svarbius klausimus.

Aptariant „Via Baltica“ atkarpos
Kaunas – Marijampolės remonto darbus
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
direktoriaus pavaduotojas Dainius Miškinis pateikė daug informacijos apie šio
kelio ruožo darbų įgyvendinimo etapus,
kalendorinį darbų išdėstymą, pristatė
kliūtis, su kuriomis susiduria rangovas
bei kokių priemonių imamasi šiems nesklandumams spręsti. Problema sukėlė
ilgą diskusiją, nes dėl greičio apribojimų
ir susidarančių kliūčių sulėtėja logistika ir
verslas patiria nuostolių.
Profesinio orientavimo Marijampolės
savivaldybės švietimo įstaigose situaciją
pristatė Marijampolės savivaldybės vyr.
specialistė Laimutė Jakevičienė. Verslo ir
švietimo įstaigų atstovai aktyviai dalijosi

tiek turimomis žiniomis, tiek ir apmąstymais šiuo klausimu. Žiniasklaidoje jau
išplatinta informacija, kad Marijampolės
regione netruks įsitvirtinti naujasis investuotojas, kurio sėkmingai veiklai bus
svarbu gerai parengti įvairių grandžių
darbuotojai, o tai jau veikiančiam verslui
kelia daug neramumų.
Panašios diskusijos labai reikalingos
plėtojant regioną plačiąja prasme, o viso
to pagrindas yra bendruomeniškumas, kurio epicentru ir siekia būti Marijampolės
filialas. Smagu pasidžiaugti, kad verslo
bendruomenė kelia opius klausimus, o
valdžios atstovai nelieka tam abejingi.
Susitikime dalyvavę Marijampolės meras
V. Brazys, vicemeras P. Isoda, LR susisiekimo viceministras A. Žvaliauskas bei
savivaldybės administracijos direktorius
S. Valančius įsiklausė į verslo bendruomenės lūkesčius, svarstė galimus sprendimus.
Susitikimo metu rūmų Marijampolės
filialo tarybos pirmininkas K. Svitojus
padėkojo savivaldybės atstovams už indėlį puoselėjant verslo bendruomenę –
2016 m. savivaldybė skyrė lėšų Marijampolės filialo pastato remontui.
RŽ inf.

Kas nauja Darbo kodekse

Marijampolės filialas siekia tapti tiltu tarp verslo ir valdžios

Asmeninių kompetencijų svarba
Spalio mėn. 17 d. Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų Marijampolės
filiale vyko apskritojo stalo diskusija
„Profesinės ir asmeninės kompetencijos šiuolaikinių pokyčių kontekste“,
kurią organizavo Marijampolės filialas ir Marijampolės kolegijos Verslo ir
technologijų fakulteto Verslo ir ekonomikos katedros darbuotojai. Į renginį buvo pakviesti Kauno finansininkų
klubo, Marijampolės buhalterių klubo
nariai, įmonių ir Marijampolės savivaldybės administracijos atstovai.

Kauno finansininkų klubo narės svečiuose UAB „SDG grupė“

UAB „SDG grupės“ finansų direktorės Žydros Visockienės kvietimu rūmų
Kauno finansininkų klubo narės lankėsi
jos atstovaujamoje įmonėje.

„SDG“ įmonių grupės Teisės departamento direktorė Evelina Jasaitė pristatė
Darbo kodekso naujoves. E. Jasaitė atstovavo darbdavių interesams prie Trišalės
tarybos veikusioje Darbo santykių komisijoje, nagrinėjusioje kiekvieną svarstyto
kodekso straipsnį.
Pristatyti esminiai darbo sutarčių
pokyčiai, naujos sutarčių rūšys: pameistrystės, nenustatytos apimties, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo
keliems darbdaviams. E. Jasaitė pateikė
detalią informaciją apie kiekvien iš jų,
vykdymo ir nutraukimo sąlygas.
Numatoma nauja išeitinių kompensacijų mokėjimo tvarka. Jų dydis priklausys
nuo darbo stažo: jei stažas mažesnis nei 1
metai – bus mokama 0,5 vidutinio darbo
užmokesčio (VDU) išeitinė kompensacija, jei darbo stažas didesnis nei 1 metai –
2 VDU dydžio kompensacija. Numatyta
išmokas skirti iš Ilgalaikio darbo išmokų
fondo, į kurį darbdaviai mokės 0,5 proc.
dydžio įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.

Darbuotoją atleidus iš darbo ir kai tarp
jo ir darbdavio per 3 mėnesių laikotarpį po
atleidimo nesudaroma nauja darbo sutartis,
iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo skiriama:
jei darbo santykiai su darbdaviu atleidimo
iš darbo dieną tęsėsi nuo 5 metų iki 10
metų – 1 VDU; jei darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo 10
metų iki 20 metų – 2 VDU; jei darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną
tęsėsi daugiau kaip 20 metų – 3 VDU.
Numatomi ir viršvalandžių nustatymo
tvarkos pakeitimai – maksimali viršvalandžių trukmė per metus –180 valandų. Vietoj galiojančiame DK nustatytų 28 kalendorinių dienų atostogų numatyta 20 darbo
dienų atostogų trukmė.
Darbo taryba darbdavio iniciatyva
privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų. Taryba sudaroma 3 metų kadencijai.
Jeigu darbovietėje yra veikianti profesinė
sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip
pusė visų darbovietės darbuotojų, darbo
taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga
įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir
vykdo visas darbo tarybai priskirtas funkcijas.
RŽ inf.

Renginio svečius pasveikino Marijampolės kolegijos direktorius doc. dr.
Vaidotas Viliūnas. Marijampolės kolegijoje vykdomų buhalterinės apskaitos, pardavimų valdymo, finansų ir ekonomikos,
įmonių ir įstaigų administravimo ir verslo
valdymo studijų programų tikslus, siekiamus rezultatus ir studijuojamus dalykus
bei studijų programų pokyčius pristatė
studijų programų komitetų pirmininkai B.
Petrošienė, D. Šidlauskienė, D. Papečkienė ir N. Gedvilienė.

Vertingų įžvalgų finansų, ekonomikos, buhalterinės apskaitos specialistų
kompetencijų požiūriu išsakė Kauno PPA
rūmų viceperezidentė, UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė, Finansininkų
klubo narė UAB „Eoltas“ finansų direktorė Jurgita Gulbinienė, rūmų Verslo plėtros skyriaus vadovė Vera Mileikienė ir
kiti diskusijos dalyviai. Diskusijose apie
verslo valdymo, administravimo, buhalterijos, finansų ir ekonomikos specialistų
kompetencijas buvo akcentuojama, kad
šiuo metu ir ateityje labai svarbu ugdyti
asmenines kompetencijas. Svečiai pažymėjo didėjančią finansų ir ekonomikos
bei kitų verslo srities specialistų paklausą.
Diskusijų metu buvo išryškinti svarbiausi
uždaviniai rengiant specialistus – rinkos
pokyčių stebėsena, prisiderinimas prie
šių pokyčių, motyvuotų jaunųjų specialistų ugdymas. Diskusijos dalyviai aptarė bendradarbiavimo naudą ir tęstinumą
siekiant ugdyti jaunuosius verslo specialistus.
RŽ inf.

Diskusijoje išryškinti pagrindiniai uždaviniai rengiant specialistus

5

Nr. 609 | KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios

Prasmingos sukaktys ir naujovės
Kėdainių profesinio rengimo centras – viena iš vidurio Lietuvos profesinio
mokymo įstaigų, savo istoriją rašanti nuo
1944 m., kai Kognovickio dvare, Lančiūnavos kaime buvo įsteigta žemės ūkio mokykla, vėliau tapusi Lančiūnavos tarybiniu
ūkiu-technikumu, o nuo 1990 m. – Lančiūnavos žemės ūkio mokykla. 1945 m. iš
Panevėžio r. į Šlapaberžės kaimą buvo atkelta žemės ūkio mechanizacijos mokykla,
nuo 1990 m. tapusi Šlapaberžės žemės
ūkio mokykla. 1960 m. buvusioje Mašinų
techninės stoties bazėje buvo įkurta Šėtos
6-oji profesinė technikos mokykla, kuri
1989 m. tapo Kaplių žemės ūkio mokykla.
1963 m. Kėdainiuose, chemijos kombinate
buvo įsteigta miesto profesinė technikos
mokykla Nr. 27, kuri 1990 m. pavadinta
Kėdainių politechnikos mokykla.
Nuo 2001 m. liepos 1 d. minėtos mokyklos reorganizuotos į Kėdainių profesinio rengimo centrą.
2015 m. centre pradėti vykdyti neformalaus suaugusiųjų švietimo kursai, populiariausi virėjų bei siuvėjų. 2003–2015
m. aktyviai dalyvauta Mokymosi visą gyvenimą ir „Erasmus+“ programų profesinio mokymo specialistų mobilumo projektuose. Pedagoginiams darbuotojams
buvo skirti 18 projektų, įvykdyti 157 mokytojų mobilumai, mokiniams skirti 29
projektai, įvykdyti 294 mokinių mobilumai. Daugiausiai mokinių ir pedagoginių
darbuotojų išvyko į stažuotes Turkijoje,
Vokietijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Italijoje, Airijoje, Estijoje, Čekijoje ir kt.
2004–2013 m. pagal „Comenius“
partnerystės projektus buvo įvykdyti 46
mokytojų ir 76 mokinių mobilumai. 2011–
2013 m. Kėdainių profesinio rengimo centras vykdė Leonardo da Vinci programos
partnerystės projektą, pagal kurį įvykdyti
24 išvykstantys mobilumai ir priimti 22
projekto dalyviai Lietuvoje. 2016 m. pradėta įgyvendinti nemažai naujų projektų.
Šiemet centre mokosi 775 mokiniai,
iš jų 85 – I, II gimnazijos klasėse, dirba
65 pedagoginiai darbuotojai, 68 – kiti darbuotojai. Centre įgyvendinama 20 pirminio profesinio mokymo programų: jauni
žmonės šiais mokslo metais skubėjo rinktis suvirintojo, barmeno padavėjo, tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus,
apdailininko (statybininko) profesijas.
Iš siūlomos 41 tęstinio mokymosi
programos vykdoma 31 programa. Populiariausios iš jų: apdailininko, siuvėjo,
virėjo, elektriko, šaltkalvio, traktorininko
mokymo programos. Ypatingo susidomėjimo sulaukė siuvėjo specialybės neformaliojo švietimo kursai, kuriuose šiuo
metu dalyvauja 32 kėdainietės.
Kėdainių profesinio rengimo centre
kasmet organizuojami regiono ir nacionaliniai įvairių specialybių profesinio
meistriškumo konkursai. Centro mokiniai
dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, mugėse, kurios vyksta „Litexpo“ parodų rūmuose.

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklai – 40 metų. 1976 m. rugsė-

6

jį mokykloje prasidėjo pirmieji mokslo
metai. Buvo priimti pirmieji moksleiviai:
135 vaikinai ir 105 merginos (kiaulienos
gamybos operatoriai, pašarų ruošimo
operatoriai, kaimo elektromonteriai, šaltkalviai santechnikai). Lapkritį užbaigta
mokyklos pirmojo bendrabučio korpuso
bei valgyklos statyba. Keturis kartus buvo
keičiamas mokyklos pavadinimas.
Nuveikta daug: nuo pradėjusio veikti
(1999 m.) internetinio mokyklos puslapio
iki įgyvendintų projektų (Leonardo da
Vinci ,,Naujų technologijų panaudojimas
mokant biuro komersanto specialybės“,
SAPARD ,,Informacinių technologijų panaudojimas efektyviai pertvarkant ūkininkų ūkius“, ,,Žemdirbių tęstinis mokymas“,
,,Agro Europa“, ,,Inovacijos ir pažangi
patirtis statybininko profesijoje ES šalyse“, ,,Profesijos mokytojas mokymosi visą
gyvenimą perspektyvoje“, ,,Europietiškos
virtuvės patirtis ir kultūra tobulinant maisto
ruošimo praktinius įgūdžius“, ,,Mokymosi
aplinkos modernizavimas ir mokymosi galimybių išplėtimas“ ir kt.). Nuo mokytojų
ir mokinių stažuočių užsienio šalyse (Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Danijoje,
Prancūzijoje, Maltoje, Italijoje) iki konkursų prizininkų (mokinė G. Dorochova 2013
m. tapo Kauno regiono profesinių mokyklų
konkurso ,,Raštingiausias būsimasis darbuotojas“ pirmosios vietos nugalėtoja, A.
Juchnevičiūtė pelnė antrą vietą respublikiniame apskaitininkų-kasininkų konkurse).

UAB „Skubios siuntos“ švenčia 25
metų sukaktį – ketvirtis amžiaus, kai UPS
paslaugos prieinamos Lietuvoje. UPS –
tai pasaulinė kurjerių kompanija, viena
pirmųjų tarptautinių įmonių, pradėjusių
teikti paslaugas nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje. Nuo 1996 m. UPS siuntos
keliauja kasdieniniu dedikuotu lėktuvu iš
Kauno. Bendrovėje šiuo metu dirba 108
darbuotojai visoje Lietuvoje. UPS aptarnauja daugiau nei 200 pasaulio valstybių
ir teritorijų visame pasaulyje.

20 metų veiklos sukaktį pažyminti UAB „Salinta“, lietuviško kapitalo
įmonė, įkurta 1996 m. Kaune. Pagrindinė veikla – plastmasės gaminių liejimas
įpurškimo būdu bei liejimas įpurškiant
suspaustas azoto dujas naudojant užsakovo formas. Klientui gali pasiūlyti pilną gamybos paketą nuo formų gamybos,
komponentų išliejimo iki galutinių gaminių surinkimo, pakavimo bei paskirstymo
bet kurioje Europos šalyje. Poreikiui esant
pasirūpina komplektuojančiomis dalimis.
Liejami įvairaus dydžio ir sudėtingumo gaminiai įvairioms pramonės šakoms:
statybos, elektros, žemės ūkio, buitinės
technikos, namų apyvokos, interjero, sandėliavimo, sporto ir laisvalaikio.
Įmonėje įdiegtos kokybės valdymo
(ISO 9001) ir aplinkos vadybos sistemos
(ISO 14001). Bendrovė – plastiko liejimo
ekspertai ir patikimi partneriai, lanksčiai
reaguoja į besikeičiančius vartotojų poreikius, nuolat tobulina gamybos procesus.
Klientui pageidaujant gamyboje naudoja
ir antrinę plastmasės žaliavą, tuo priside-

dant prie aplinkos taršos mažinimo ir sudarant sąlygas sumažinti gaminių kainas.
Įmonės gamybinės ir sandėliavimo patalpos užima 6000 m2 plotą.
UAB „Salinta“ yra Kauno PPA rūmų
bei Lietuvos plastikų klasterio narys.

UAB „Silberauto“ – vienintelė oficiali „Daimler AG“ atstovė Lietuvoje. Per
15 veiklos metų UAB „Silberauto“ išaugo
į vieną didžiausių automobilių verslo įmonių Baltijos šalyse ir yra vienintelė Lietuvoje, atstovaujanti „Mercedes-Benz“,
„Unimog“ ir „Mitsubishi Fuso“ prekių
ženklams. Savo veiklą Lietuvoje pradėjo
2001 m. Šiuo metu kompanijoje dirba
145 darbuotojai, iš kurių daugiau kaip 70
proc. dirba ilgiau nei 7 metus.
Jubiliejiniais vieklos metais UAB
„Silberauto“ šalia Klaipėdos atidarė naujausią ir moderniausią automobilių centrą
Baltijos šalyse. Šis centras yra pirmasis
Baltijos šalyse, atitinkantis naujus koncerno standartus – nauja spalvinė gama,
iškabų dizainas, baldai, interjero ir eksterjero detalės. Per artimiausius kelerius
metus pagal naujus standartus ketinama
atnaujinti ir Vilniuje bei Kaune veikiančius
salonus. „Naujasis pastatas – tai tarsi švyturys dideliems ir mažiems sausumos laivams“, – sako UAB „Silberauto“ valdybos
pirmininkas dr. Rimantas Stankevičius.
„Mercedes-Benz“ Kauno salonas veiklą pradėjo nuo 2007 m., šiuo metu jame
dirba 37 profesinalūs, aukštos kvalifikacijos sertifikuoti darbuotojai. Jame galima
įsigyti naujausius lengvuosius „MercedesBenz“ modelius, mikroautobus, sunkvežimius, vilkikus, autobusus „EvoBus“ ir universalias „Unimog“ transporto priemones.

UAB „Denateksa“ jau penkiolika
metų sėkmingai užsiima moteriškų tamprių,
pėdkelnių, puskojinių, kojinaičių, pėdučių
ir batų matavimosi kojinaičių gamyba.
Didžiąją dalį savo produkcijos eksportuoja, tad didžiuojasi, kad jais pasitiki puikiai žinomos Europos kompanijos,
kurios rūpinasi, jog UAB „Denateksa“
produkcija pasiektų kuo daugiau moterų.
Bendrovėje dirbanti profesionalų
komanda bei reiklūs klientai skatina būti
atvirais naujiems pasiūlymams, lanksčiai
reaguoti į rinkos pokyčius ir, svarbiausia, – nuolat tobulėti.
UAB „Denateksa“ esminė strateginė
veiklos kryptis – būti stipria tarptautinės
rinkos dalyve, kuri klientų yra vertinama
dėl kokybiškos produkcijos, greito reagavimo į mados ir rinkos tendencijas bei dėl
lankstaus bendradarbiavimo. Pagrindinis
tikslas – gaminti aukštos kokybės gaminius ir patenkinti klientų lūkesčius bei
reikalavimus.

UAB „Hoptrans Holding“ įmonių
grupė, kurioje dirba daugiau nei 700 darbuotojų – vienintelė Lietuvoje, kurianti
unikalius sprendimus pasaulinėje transportavimo rinkoje ir sėkmingai konkuruojanti tarptautinėje rinkoje sparčiais ir
kokybiškais įvairių transportavimo būdų
deriniais – nuo autotransporto, jūrinių bei
aviacinių krovinių gabenimo paslaugų,
šaudyklinių traukinių iki lėktuvų nuomos.
Bendrovei sukanka 10 metų.
Veiklos, technikos, verslo, rinkodaros

procesų naujovės nuolat buvo vienu pagrindinių įmonių grupės veiklos varikliu
ir konkurenciniu pranašumu. UAB „Hoptrans Holding“ grupės įžvalgos nuolat
nukreiptos į ateitį: šiandien bendrovė skaičiuoja procesus, kurie rinkoje turėtų vykti
po trejų – ketverių metų. Jau netrukus didžioji dalis logistikos procesų bus valdoma interaktyviais prietaisais – iš mobiliojo
ryšio telefonų bei kitų įrenginių. Šios sistemos nuolat tobulėja. Ateitis – e-komercija, B2B ir B2C paslaugos, įmonių grupė su
šiais procesais dirba jau keletą metų.
Tarp padedančių sutaupyti laiko ir
lėšų bendrovės sukurtų įvairių transportavimo derinių – aviacinis tiltas Kinija-Kaunas (pernai įmonė aptarnavo 82 lėktuvus,
nusileidusius su kroviniais į Kauno oro
uostą), jungtinių krovinių konsolidacija/
dekonsolidacija skirtinguose oro uostuose, aviacinė jungtis tarp oro uostų.
Vienas didesnių atgarsių per pastaruosius metus sulaukusių novatoriškų logistinių įmonių grupės projektų – pirmasis
šaudyklinis traukinys, sujungęs Baltijos
jūros regioną ir Italiją. Patekę į Italijos terminalą kroviniai pristatomi „nuo durų iki
durų“ tiek Rytų Europos, NVS šalių, tiek
Vakarų Europos užsakovams. Tarp novatoriškų sprendimų – ir konteinerinis traukinys Kinija–Varšuva, iš kur toliau kroviniai pristatomi tiesiai į paskirties tikslą.
Diegiant kiekvieną jų buvo panaudoti
unikalūs ir inovatyvūs sprendimai, padėję
organizuoti efektyvią paslaugų grandinę
bei užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę.
Visos investicijos į šias naujoves lietuviško
kapitalo įmonėse buvo atliktos iš savų lėšų.
Nors veikla išsiplėtojo po visą pasaulį,
inovatyvios įmonių grupės veikla yra pastebėta ir įvertinta tiek Lietuvoje, tiek ir
užsienyje. UAB „Hoptrans Holding“ grupė pelnė ne vieną garbingą apdovanojimą:
Lietuvoje buvo pripažinta geriausia metų
vežėja, geriausia metų ekspeditore, Kauno
rajone buvo apdovanota už indėlį į biudžetą, už novatorišką šaudyklinio traukinio
projektą, pelnė nominaciją Jungtiniuose
Arabų Emyratuose už aviacinius tiltus,
2015 m. apdovanota kaip įmonė, padariusi
didžiausią verslo plėtrą Kauno rajone.

UAB „Idėjų dirbtuvės“ prieš penkerius metus susikūrė Roberto Dumšos sumanymu. O kodėl „Idėjų dirbtuvės“? Šiuo
pavadinimu norima klientus patikinti, kad
siekiama tapti patikimais partneriais, kurie
gali realizuoti kuo daugiau klientams svarbių idėjų. Įmonės pagrindinė veikla – teikti leidybos, plačiaformatės, skaitmeninės
ir ofsetinės spaudos, reklamos gamybos,
knygrišybos bei kitas su šiomis veiklomis
susijusias paslaugas. Taip pat spausdina ir
rėmina fotodrobes bei gamina asmeninius
fotoalbumus. Direktorius bei savininkas
Robertas Dumša visuomet ieško naujų
idėjų, kuria naujus produktus ir paslaugas.
2014 m. įgyvendinta ir išplėsta paslauga – knygų kietais viršeliais gamyba. Tai
galimybė pasinaudoti visiems rašantiems
ir ketinantiems išleisti savo knygą! Knygą
į kietus viršelius galima įrišti net ir vieno
egzemplioriaus tiražu! Naudojamas trečiosios kartos HP Latex 360 plačiaformatis spaudos įrenginys, jo dėka teikiamos
dar kokybiškesnės ir spartesnės spaudos
paslaugos. Tai visiškai ekologiška spauda,
paremta ilgamečiais HP bandymais, turinti aukščiausiai įvertintus ECOLOGO IR
GREENGUARD sertifikatus.
RŽ inf.
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRUK20160905003 Didžiosios Britanijos bendrovė gamina ir parduoda metalines unikalaus dizaino daiktų saugojimo dėžes, kurios naudojamos soduose, mobiliuose pastatuose, mokyklose, sporto mokyklose ir t.t. Ieško cinkuoto plieno produktų
gamintojų, siūlo gamybos susitarimą.
BRDE20160826001 Vokietijos kompanija gamina lauko židinius. Ieško nerūdijančio plieno apdirbimo įmonių – subrangovų židinių gamybai.
BRUK20160922001 Jungtinės Karalystės dizaineris kuria odos ir avikailių striukes, liemenes
moterims. Ieško odos dirbinių gamintojų, kurie galėtų siūti pagal pateiktus
modelius (pavyzdžių nuotraukos pridedamos).
BRIT20141117001 Italijos kompanija verčiasi elektros paskirstymo, elektroninių ir elektromechaninių komponentų, platinimu. Siūlo distributoriaus paslaugas, ieško
įmonių, suinteresuotų patekimu į Italijos rinką.
BRPL20150904001 Lenkijos kompanija verčiasi buitinių prietaisų ir reikmenų virtuvei didmenine prekyba. Ieško tiekėjų, siūlo platintojo paslaugas.
BRUK20160912001 Jungtinės Karalystės kompanija platina gėrimus maitinimo ir apgyvendinimo sektoriaus kompanijoms (svečių namams, barams, klubams, viešbučiams ir restoranams). Bendrovė nori išplėsti savo produktų asortimentą,
ieško įdomesnių, išskirtinių alkoholinių ir nealkoholinių gamintojų, siūlo
platinimo sutartį.
BRRO20160901001 Rumunijos žemės ūkio ir gyvulininkystės mašinų, įrangos ir susijusių reikmenų importuotojas ir platintojas ieško šių produktų gamintojų, siūlo komercinio atstovavimo ar skirstymo paslaugų sutarčių pasirašymą.

BRDK20160901001 Danijos importo ir mažmeninės prekybos įmonė, kuri specializuojasi ekologiškų maisto produktų srityje, ieško ekologiškų riešutų ir sėklų (migdolų,
graikinių, anakardžio, lazdyno riešutų, pistacijų, quinoa ir chia sėklų) tiekėjų.
BRFR20160819001 Prancūzijos kompanija verčiasi medinių pavėsinių, užuovėjų, augintinių
(vištų, triušių) namelių, sodo įrangos ir t.t. platinimu. Ieško tiekėjų, siūlo
pasirašyti platinimo sutartį.
BRPL20160824001 Lenkijos įmonė gamina drabužių kabyklas ir baldų priedus iš perdirbto
plastiko. Ieško plastikų, gamyboje atlikusių plastikų (polipropileno, polistireno, ABS plastiko, LDPE, DTPE, PVC) tiekėjų.
BRPT20160802001 Portugalijos bendrovė dirba atsinaujinančios energijos ir efektyvaus energijos vartojimo srityse (saulės šilumos sistemos, fotovoltinės saulės energijos sistemos, vėjo energija, biomasė, biodujos, oro kondicionavimas,
apšvietimas, ventiliacija). Ieško naujų partnerių ir inovatyvių produktų
tiekėjų, siūlo platintojo paslaugas.
BRRU20160906001 Rusijos trikotažo rūbų vaikams gamintojas ieško siuvimo priedų (sagų,
užtrauktukų, spraudžių, elastingų apdailos juostų) ir audinių vaikų drabužiams tiekėjų.
BRBG20150715001 Bulgarijos įmonė specializuojasi kenkėjų kontrolės srityje, platina kenkėjų
kontrolės produktus ir technologijas. Ieško šios srities inovatyvių produktų
gamintojų, siūlo platinimo susitarimą.
BRRO20160805001 Rumunijos įmonė gamina ir platina pramonės elektronikos produktus. Ieško šių produktų gamintojų, siūlo platintojo paslaugas.
BRUK20160701001 Jungtinės Karalystės prekybos įmonė ieško žemės ūkio įrangos, padargų,
priekabų ir atsarginių dalių, trąšų ir sėklų, insekticidų ir pesticidų tiekėjų.
Siūlo platintojo paslaugas.
Jei turite papildomų klausimų apie Enterprise Europe Network tinklą ir verslo pasiūlymus, prašome kreiptis: agne.kudirkiene@chamber.lt, tel.: (8 37) 20 34 83

ES ir Kanados prekybos sutartį
pristatė Kanados ambasadorius
Europos Sąjunga ir Kanada spalio 27 d. ketina pasirašyti tarpusavio
prekybos susitarimą. Tai bus pirmasis
tokio tipo susitarimas su viena iš G8
narių.

Ši tema detaliau buvo nagrinėjama
Kanados ambasados ir Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų narių susitikime.
Jo metu Kanados ambasadorius Lietuvai
Alain Hausser pristatė pagrindinius susi-

tarimo aspektus: mažesnis eksportuojamų
ir importuojamų produktų apmokestinimas, palengvintos sąlygos darbo jėgos
ir kapitalo judėjimui, supaprastinti arba
suvienodinti reikalavimai produktų, paslaugų sertifikatams ir t.t. Taip pat buvo
atsakyta į įvairius narių klausimus apie
verslo sąlygas, Kanados ir JAV prekybos
susitarimą ir kt., pasiūlyta pagalba įmonėms, norinčioms plėtoti verslą Kanadoje.

Šiuo metu derybos vyksta dėl tokio
tipo sutarčių su Kinija, JAV ir daugeliu
kitų šalių ir regionų, tačiau suderinti interesus derybose yra itin sudėtinga. ES jau
yra suderinusi, bet dar nepasirašiusi pa-

našių susitarimų su Rytų Afrikos šalimis,
Ekvadoru, Singapūru, Vietnamu, Pietų
Afrikos prekybos bendrija (SADC).
RŽ inf.

Susitikimo akimirkos

MTEPI veiklą vykdančių įmonių
darbuotojų įgūdžiams tobulinti –
482,7 tūkst. ES investicijų
Ūkio ministerija, siekdama padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros
ir inovacijų (MTEPI) srityse veiklą vykdančių įmonių darbuotojų gebėjimus, kviečia
pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos
(ES) investicijų priemonę „Inomokymai“. Pagal šią priemonę finansuojamoms veikloms pirmojo kvietimo metu numatoma skirti 482,7 tūkst. eurų ES investicijų.
„Priemonė „Inomokymai“ skirta MTEPI įmonių darbuotojų gebėjimams dirbti su
naujomis technologijomis tobulinti ir taip sudaryti galimybes jiems įgyti reikiamų įgūdžių užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas, ir MTEPI centruose. Ši priemonė

prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros ir įmonių konkurencingumo didinimo, žmogiškųjų išteklių potencialo stiprinimo“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.
Pagal priemonę „Inomokymai“ galimi pareiškėjai – įmonės, vykdančios MTEPI
veiklą. Šios įmonės taip pat turi būti pateikusios MTEP statistinę ataskaitą Lietuvos
statistikos departamentui, jų vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius metus iki
paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu
įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) turi siekti ne mažiau kaip 145
tūkst. eurų.
Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 100 tūkst. eurų, bet ne
daugiau kaip 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia vidutiniškai
vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam įmonės darbuotojui – galima
skirti tiesioginių projekto išlaidų suma – 14 481 euras.
Juridiniai asmenys, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt, http://ukmin.lrv.lt/, www.esfa.lt, ir pateikti ją
VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai iki gruodžio 12 d.
Iš viso pagal priemonę „Inomokymai“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 1,45
mln. eurų.
RŽ inf.
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Penktadienio kava
Andrėja Starkutė,
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros
skyriaus narystės koordinatorė

Nuo rugsėjo kiekvieną penktadienį
kviečiame rūmų bendruomenės narius
atviram ir neformaliam pokalbiui prie
kavos ar arbatos puodelio. Tokiu būdu
norime artimiau susipažinti su rūmų nariais, jų verslo aktualijomis, pasidžiaugti
įmonių sėkmėmis ir aptarti kylančius iššūkius, tolesnį bendradarbiavimą.
Per pirmąjį šios iniciatyvos mėnesį
pokalbiui prie kavos atvyko dešimties
įmonių atstovai. Rūmų nariai konsul-

tavosi dėl priemonės „Kompetencijos
LT“ galimybių, buvo pristatytos rūmų
naujienos, artimiausi renginiai, klubinė
veikla, reklamos galimybės, solidarumo
ir nuolaidų programa „Narys – nariui“.
Diskutuota apie darbuotojų trūkumą ir
paieškos bei įdarbinimo galimybes statybų sektoriuje. Susitikimų metu buvo
sutarta organizuoti renginius debesų
kompiuterijos ir IT saugumo sprendimų,
buhalterinės apskaitos ir audito tematika.
Maloniai kviečiame ir kitus bendruomenės narius prisijungti prie šios iniciatyvos. Laukiame Jūsų penktadieniais nuo
8 iki 10 val. prie kavos puodelio!

Pirmoji penktadienio kavos atvyko Skaidra Vaicekauskienė, VšĮ "Informacinių technologijų mokymo centras" vadovė (dešinėje)

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ

Naujas narys. VIZITINĖ KORTELĖ
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