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Rūmų taryba patvirtino 2017 m. 
veiklos planą

Premjeras S. Skvernelis „Lietuvos eksporto prizu“ apdovanojo 
Kauno PPA rūmų narį – UAB „Hegelmann Transporte“

Šalies premjeras Saulius Skvernelis 
„Lietuvos eksporto prizu“ apdovano-
jo labiausiai prie šalies ūkio augimo ir 
eksporto rodiklių gerinimo praėjusiais 
metais prisidėjusias Lietuvos įmo-
nes bei jų vadovus. Jau šešioliktuose 
tokiuose apdovanojimuose, kuriuos 
rengia Lietuvos prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų asociacija, nugalėtojus 
pasveikino ir Lietuvos Respublikos ūkio 
ministras Mindaugas Sinkevičius.

Tradiciškai teikiamu „Lietuvos eks-
porto prizu“ už praėjusių metų pasieki-
mus įvertinta transporto ir logistikos ben-
drovė „Hegelmann Transporte“. 

„Džiaugiamės tokiu svariu apdova-
nojimu ir įvertinimu. Turėjome užsibrėžę 
tikslą, kurio atkakliai siekėme. Ne viene-
rius metus augame, o 2016 metų apyvarta 
palyginti su 2015-aisiais augo net 90 pro-
centų ir sudarė 110 mln. Eur. Investavome 
į transporto parką, plėtėme veiklą Vakarų 
Europoje. Jau pradėjome pirmąjį naujo 21 
000 kvadratinių metrų logistikos centro 
Kauno rajone statybų etapą, ateities pla-
nuose numatomas ir vilkikų parko papil-
dymas. Dirbame aiškiai žinodami strategi-
ją, orientuojamės į naujų galimybių, rinkų 
ir klientų pritraukimą,“ –  teigia apdova-
nojimą atsiėmęs UAB „Hegelmann Trans-
porte“ direktorius Tomas Jurgelevičius.

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė 

Balandžio 4 d. Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų taryba svarstė 
2017 m. rūmų veiklos planą. 

Pasak generalinės direktorės Olgos 
Grigienės, tarp rūmų veiklos prioritetų – 
stiprinamas atstovavimas bendriesiems 
verslo interesams, vykdoma nuosekli 
narių poreikių ir lūkesčių analizė, organi-
zuojama pagalba nariams sprendžiant jų 
problemas. Bus rengiami aktualūs teisės 
aktų pasiūlymai verslo aplinkai gerinti, 
proaktyviai dirbama 55 darbo grupėse ir 
komisijose, kuriose rūmai turi savo atsto-
vus. Verslo interesams bus atstovaujama 
ir tarptautiniu lygmeniu.

Rūmai šiuo metu vykdo penkis ES 
finansuojamus projektus, o naudos gavė-
jai yra rūmų nariai. Projekte „Erasmus 
for young entrepreneurs“ pradedantieji 
verslininkai gali dalyvauti intensyviuose 
mokymuose darbo vietoje, kitos šalies 
mažojoje arba vidutinėje įmonėje. Tai 
atveria naujas rinkas, tarptautinio ben-
dradarbiavimo galimybes. Priimantieji 
verslininkai gali gauti  motyvuoto naujo 
verslininko pažangių idėjų, pasiūlymų, 
įgyti partnerį kitoje šalyje ir pan. Projekto 
„Naujų praktinio mokymo būdų išban-
dymas profesiniame mokyme ir meistrų 
rengimas mokyti darbo vietoje“ metu  bus 
parengta jungtinė įmonių meistrų mo-
kymo programa, apmokyti 800 meistrų 
trijose šalyse. Į projekto „Lietuvos – Len-
kijos paramos jaunajam verslui bendra-

darbiavimo platforma antreprenerystės 
skatinimui (Intereg)“ veiklas bus įtraukti 
rūmų nariai – SVV įmonės, kurios gaus 
konsultacijų, mentorystės paslaugų ir kt. 

Rūmų administracija imasi naujos at-
sakomybės padėti nariams rengti projekti-
nes paraiškas.

Šiemet numatoma kryptingai bendra-
darbiauti su „Kaunas INN“, VšĮ „Versli 
Lietuva“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, 
MITA, UAB „Ekspozicijų centras“, tap-
ti „Kaunas – Europos kultūros sostinė 
2022“ ambasadoriais.

Planuojama stiprinti rūmų įtaką regi-
one ir įsteigti bent vieną naują atstovybę. 
Formuojant teigiamą verslo įvaizdį visuo-
menėje ir didinant teigiamų verslo pavyz-
džių žinomumą, bus plečiama konkursų 
„Sukurta.... savivaldybėje“ geografiją į 
Kauną, Marijampolę, Kėdainius ir kt. 

Bus tęsiama metinių renginių tradici-
ja, plėtojama visų 12 rūmų klubų veikla. 
Klubas „Verslas Kaunui“ imasi iniciaty-
vos – mentorystės jaunam verslui. Vie-
nos iš naujovių – moters verslumui skirta 
konferencija parodoje „Moters pasaulis“, 

regioninės politikos forumas, tarptautinė 
konferencija Marijampolėje ir konferen-
cija su Lietuvos – Norvegijos rūmais, 
verslo forumas italų dienų Kaune metu. 

Plečiant tarptautinius kontaktus, nu-
matoma organizuoti 5 verslo kontaktų 
renginius. Toliau bus platinami Lietuvos 
įmonių pasiūlymai užsienyje ir užsie-
nio verslo pasiūlymai mūsų įmonėms. 
Konsultuojant verslininkus planuojama 
sudaryti mažiausiai 10 partnerystės su-
sitarimų. Toliau bus rengiami seminarai, 
verslo informacinės popietės ir kt., orga-
nizuojamas asmens įgytų kompetencijų 
vertinimas, išduodami prekių kilmės do-
kumentai ir kt.

Plėtojant šias verslui reikalingas pas-
laugas planuojama, kad rūmų narių skai-
čius šiemet padidės iki 450.

Gegužės–birželio mėnesiais bus ren-
giama strateginė rūmų aktyvo sesija, ku-
rioje bus siekiama išgryninti rūmų viziją, 
misiją, vertybes ir pagrindines veiklos 
kryptis. Šiemet numatoma parengti naują 
rūmų įstatų redakciją. 

Lietuvos PPA rūmų asociacijos prezidentas Šarūnas Kliokys, bendrovės direktorius Tomas Jurgelevičius ir Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis
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Audronė Jankuvienė 

Akcentas – į žmogų, jo gyvenimo 
kokybę ir socialinį saugumą. „Verslo 
sąlygos yra svarbu, tačiau niekas ne-
sikeltų į Akademiją, Raudondvarį ar 
kitą rajono gyvenvietę, jei ten nebūtų 
mokyklos, darželio, sveikatos paslau-
gų, kultūros“, – teigia Kauno rajono 
meras Valerijus Makūnas.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų nariams, rajone įsikūrusiems vers-
lininkams meras pristatė šių metų rajono 
biudžeto pajamų šaltinius (didžiausias – 
gyventojų pajamų mokestis, kurį lemia 
didėjantis gyventojų skaičius ir augantis 
darbo užmokestis), programiniu prin-
cipu grįstą lėšų paskirstymą ir 2017 m. 
investicijų programą. Joje 4 mln. eurų 
numatyti Garliavos miesto plėtrai, 2 mln. 
eurų – laisvosios ekonominės zonos inf-
rastruktūrai, reikšmingos investicijos Za-
pyškio teritorijai, buvusios karinės zonos 
prie Karmėlavos sutvarkymui ir kt.

Nuo liepos 14 iki rugpjūčio 18 d., kai 
bus rekonstruojamas Vilniaus oro uos-
tas, Karmėlava taps pagrindiniais šalies 
oro vartais. Todėl čia kuriama laikina 
infrastruktūra, plečiamos automobilių 
parkavimo aikštelės, rekonstruojamas 
keleivių terminalas, o birželį oro uos-
to teritorijoje pradės veikti 104 vietų 3 
žvaigždučių viešbutis. Susitikime buvo 
pranešta apie pasirašytą ketinimų proto-
kolą su Pietų Afrikos Respublikoje regis-

Verslo pusryčiuose – apie socialinę atsakomybę

truota kompanija „Global Aviation“, kuri 
užsiima orlaivių nuoma ir aptarnavimu. 
Investuotojai pietinėje oro uosto Karmė-
lavoje dalyje ketina statyti apie 26 tūkst. 
kv. m angarą. Per keletą metų planuoja-
ma sukurti maždaug 120-200 darbo vie-

tų mechanikams, kurie aptarnaus 20-30 
orlaivių. 

Kauno PPA rūmų prezidentas Ben-
jaminas Žemaitis, kalbėdamas apie emi-
gracijos mastus ir būdus jai mažinti, pa-
brėžė verslo atsakomybę didinti veiklos 

efektyvumą, darbo našumą, kurti pri-
dėtinę vertę ir didinti darbo užmokestį: 
„Europos Sąjungos, ministerijų veiksmai 
ir skiriamos lėšos yra lašas jūroje. Už-
duotis ir sprendimai yra mūsų rankose. 
Atlyginimai turės didėti du-tris kartus. 
Savo versluose reikia ugdyti pagarbą dir-
bančiam žmogui ir jo lūkesčiams Jeigu 
to nebus, įmonės po keturių metų galės 
užsidaryti. Tai galimybė ir atsakomybė 
susigrąžinti emigrantus.“

Tą pačią orientaciją į žmogų, jo eko-
nominį ir socialinį saugumą akcentavo 
ir Kauno teritorinės darbo biržos direk-
torius Tautvydas Bielozarevičius. Biržos 
vadovas pristatė galimybes verslui suras-
ti reikalingų darbuotojų, juos perkvali-
fikuoti (tam gali būti skiriama iki 1000 
eurų subsidija), subsidijuoti darbo vietų 
steigimą (iki 15 000 eurų) ir kt.

Verslo pusryčiai vyko Kauno rajone, 
netoli Babtų įsikūrusiame naujame lais-
valaikio ir konferencijų centre „Siesta“.

Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įsta-
tymo pakeitimo ir Pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto 
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų su-
bjektų, įstatymus, kurie pakeis šiuo metu 
galiojantį Viešųjų pirkimų įstatymą.

Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinke-
vičiaus, nors Seime daugiausia diskusijų 
sulaukė vidaus sandoriai, tačiau svarbiau-
sias šių įstatymų tikslas – iš esmės per-
tvarkyti viešųjų pirkimų reguliavimą: jį 
supaprastinti ir padidinti viešųjų pirkimų 
taisyklių lankstumą, mažinti administra-
cinę naštą, gerinti smulkiojo ir vidutinio 
verslo įmonių dalyvavimo viešuosiuose 
pirkimuose sąlygas. Taip pat įstatymuose 
daug dėmesio skiriama aplinkosaugos, 

Priimtas Viešųjų pirkimų įstatymas, 
Prezidentė ketina vetuoti

inovacijų politikos, socialiniams ir ekono-
miniams klausimams spręsti.

Naujaisiais viešųjų pirkimų įstaty-
mais siekiama kuo aiškesnių ir papras-
tesnių, tačiau kartu ir skaidresnių viešųjų 
pirkimų taisyklių: sutrumpinami pirkimo 
procedūrų terminai, numatomos aiškios 
sutarčių keitimo sąlygos, visi pirkimai 
perkeliami į elektroninę erdvę, reikalauja-
ma mažiau pirkimų ataskaitų, atsisakoma 
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų dėl 
pirkimo procedūrų nutraukimo, sutarčių 
keitimo ar sudarymo ilgesniam nei 3 metų 
laikotarpiui.

Prie administracinės naštos mažinimo 
ženkliai prisidės nauja tiekėjų kvalifikaci-
jos patikrinimo tvarka. Tiekėjų patikimu-

mui ir pajėgumui patikrinti bus naudoja-
ma standartizuota deklaracija – Europos 
bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas. 
Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų 
ir kompetentingų institucijų pažymų bus 
prašoma tik iš laimėtojo.

Reikšmingų pokyčių numatoma pa-
siūlymų vertinimo srityje. Iš perkančio-
sios organizacijos reikalaujama vertinant 
pasiūlymus prioritetą skirti ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo išrinkimui pa-
gal kainos (sąnaudų) ir kokybės santykį 
arba sąnaudas prekių, paslaugų ar darbų 
gyvavimo laikotarpiu. Pirkimai, atliekami 
pagal šiuos kriterijus, kiekvienais kalen-
doriniais metais turės sudaryti ne mažiau 
kaip 30 procentų bendros pirkimų vertės.

Kuriant smulkiojo ir vidutinio verslo 
atstovams dalyvauti pirkimuose palankes-
nes sąlygas, nustatoma pareiga perkančia-
jai organizacijai skaidyti tarptautinio pir-
kimo objektą į dalis, numatyti galimybę 
subrangovams mokėti tiesiogiai.

Taip pat įtvirtinama nauja inovacijų 

partnerystės pirkimų procedūra, padėsian-
ti perkančiosioms organizacijoms strate-
giškai panaudoti viešuosius pirkimus nau-
jiems produktams kurti ir vėliau jų įsigyti.

Prezidentė sako vetuosianti Seimo 
priimtas Viešųjų pirkimų įstatymo patai-
sas dėl vidaus sandorių, nes jos paliko 
galimybę savivaldai naudoti šiuos sando-
rius.

Pasak Dalios Grybauskaitės, jie pa-
lieka landų korupcijai, eliminuoja konku-
renciją, todėl privalo būti skelbiami vieši 
konkursai. „Kol toks korupcijos lygmuo, 
kol vidaus sandorių kiekiai tokie dideli, 
mes be konkursų vykdomų pirkimų kiekį 
siūlome apriboti ir aš remsiuosi konsti-
tucinėmis nuostatomis, kad be konkurso 
viešieji pirkimai negali būti vykdomi, 
nes jie apriboja konkurencijos galimybę 
kitiems dalyviams. Be jokio abejonės, 
turėsiu grąžinti Seimui su savo pastabo-
mis“, – pirmadienį sakė Dalia Grybaus-
kaitė.

RŽ inf.

Verslo pusryčiuose su Kauno rajono savivaldybės meru Valerijumi Makūnu mintimis dalijosi verslo ir valdžios atstovai

UAB „Naujasis Nevėžis“ generalinis direktorius Gediminas Krutulis (centre) UAB „Garlita“ direktorius Juozas Martikaitis (centre) 
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Tokios išvados buvo prieita pirmą 
kartą Vidaus reikalų ministerijos Kaune 
surengtame Regioninės politikos pava-
sario forume, kuriame dalyvavo politi-
kai, savivaldybių merai, verslo atstovai, 
mokslininkai.

„Pagaliau politikų mąstysenoje įvyko 
aiški slinktis, kad regioninė politika nega-
li būti formuojama nedalyvaujant verslui 

ir ji turi būti paremta viešojo ir privataus 
sektoriaus partneryste. Tai suteiks naują 
kokybės impulsą“, – sako forumo darbe 
dalyvavęs Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis. 

Vidaus reikalų ministras Eimutis 
Misiūnas įsitikinęs, kad regionų politika 
turi būti formuojama ne pavieniais spren-

Rūmų taryba patvirtino 2017 m. 
veiklos planą

Nuo šių metų pradžios socialiniame 
tinkle Facebook veikia oficialus Kauno 
PPA rūmų puslapis, prie kurio kviečiame 
jungtis bendruomenės narius. Bus atnau-
jinta rūmų interneto svetainė chamber.
lt ir naujienlaiškio forma, atliktas rūmų 
žinomumo tyrimas, pasirodys daugiau in-
formacijos apie rūmus „Kauno dienoje“ ir 
„Savaitraštyje Kaunui“.

Šių metų veiklos plane yra du Lietu-

vos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirti 
projektai. Tai Verslo skveras ir Lietuvos 
verslo alėja Kaune, Parodų kalne, bei si-
gnataro, vieno žymiausių tarpukario po-
litikos veikėjo, pramonininko, mecenato, 
aktyviai dalyvavusio rūmų veikloje, Jono 
Vailokaičio įamžinimas jo gimtinėje Ša-
kiuose. 

Rūmų taryba taip pat patvirtino 2017 
m. rūmų finansinį planą.

„Nors Lietuvoje veikia tikrai daug sė-
kmingų ir savo gaminius bei paslaugas tiek 
vidaus, tiek užsienio rinkoms teikiančių 
įmonių, apie jas ne visuomet plačiai kal-
bame visuomenėje. Tenka pastebėti, kad 
daug dažniau pastebimos įmonės, kurios 
valstybei atnešė tam tikrų nuostolių, nei 
tos, kurios prisidėjo prie šalies ekonomikos 
augimo, valstybės iždo pildymo ar naujų 

Premjeras S. Skvernelis „Lietuvos eksporto prizu“ apdovanojo Kauno PPA 
rūmų narį – UAB „Hegelmann Transporte“

Nauja regioninė politika turi būti 
grindžiama viešojo ir privataus 
sektoriaus partneryste

Atkelta iš 1 psl.

Atkelta iš 1 psl.

dimais, bet sistemingai. Dėl jos krypties 
turi sutarti visos suinteresuotos šalys – 
ministerijos, savivaldybės, verslo ir ne-
vyriausybinės organizacijos. „Neabejoju, 
kad mums pavyks rasti sumanius spren-
dimus ir juos įgyvendinti. Tik taip galime 
sugrąžinti gyvybę ir ambicijas į visas 60 
savivaldybių“, – sakė vidaus reikalų vice-
ministras Giedrius Surplys.

„Kūrybinėse dirbtuvėse (darbo gru-
pėse) buvo aptariamos skirtingos temos: 
centralizacija ar decentralizacija, verslo 
vaidmuo regiono planavime, pilotinės re-
gioninės specializacijos iniciatyvos, suba-
lansuota savivaldos, regiono ir valstybės 
plėtra, – pasakoja B. Žemaitis. – Mūsų 
darbo grupė svarstė naują pateiktą idėją – 
kurti Regionų rūmus, kurie koordinuotų 
įvairių valstybės institucijų – „Verslios 

Lietuvos“, „Investuok Lietuvoje“, MITA 
ir kitų – veiklą regionuose. Mes pateikėme 
nemažai argumentų, kad netikslinga kur-
ti dar vieną struktūrą. Galimi paprastesni 
sprendimai – šią funkciją patikėti VRM 
Regioninės politikos departamento sky-
riams savivaldybėse, prekybos, pramonės 
ir amatų rūmams ar kuriamoms  analogiš-
koms agentūroms kaip „Kaunas IN“.

Forume buvo aptartos regioninės po-
litikos problemos, sprendžiami paslaugų 
prieinamumo, verslo plėtros, regioninės 
specializacijos, nacionalinės ir vietos val-
džios galios balanso klausimai. Forume 
kalbėjo europarlamentaras Bronius Ropė,  
rūmų narys, smulkusis „Tesla Motors“ 
akcininkas, Globalios Lietuvos lyderių 
tarybos narys Vladas Lašas ir kt.

RŽ inf.

darbo vietų atsiradimo. Žinoma, tokio dė-
mesio netrūksta užsienio kapitalo įmonėms 
ar investuotojams, tačiau kasmet „Lietuvos 
eksporto prizu“ įvertinamos Lietuvos ben-
drovės įrodo, kad taip pat esame stiprūs 
tarptautinėje arenoje ir gebame konkuruoti 
su kitomis valstybėmis. Todėl ir kiekvienais 
metais labiausiai nusipelniusioms bendro-
vėms teikiamas apdovanojimas yra ne tik 
garbingas šių įmonių įvertinimas, bet ir pa-

skatinimas toliau gerinti rezultatus“, – teigia 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
asociacijos prezidentas Šarūnas Kliokys.

Apdovanojimų ceremonijoje už sva-
rų indėlį stiprinant šalies ūkį sidabrinė-
mis „Darbo žvaigždėmis“ taip pat įver-
tinti ir nusipelnę šalies regionų verslinin-
kai, kurie labiausiai prisidėjo prie verslo 
sąlygų gerinimo.

Šis apdovanojimas skirtas ir Kauno 

Balandžio mėnesį rūmų bendruomenę papildė keturi nariai – gana didelės 
gamybos įmonės. 

Tai UAB „Maksima“, gaminanti plastikines pakuotes, plastikinius plonasienius 
indus. Įmonėje dirba 122 darbuotojai. 

Į rūmus įstojo UAB „Fudo“, perdirbanti šviežas ir šaldytas miško bei sodo gėry-
bes, teikianti šalto sandėliavimo paslaugas, gaminanti medinius krepšelius ir dėžes 
maisto produktų, uogų, daržovių, grybų, vaisių fasavimui. Įmonės darbuotojų skai-
čius siekia 80.

Rūmų nariu tapo didžiausias cemento importuotojas ir stipriausias gamintojas 
Lietuvoje – UAB „HC Betonas“. Į narius taip pat priimta UAB „Higėja“, jau kelis 
dešimtmečius Kaune gaminanti buitinės ir profesionalios chemijos produktus. 

RŽ inf.

Priimti nauji nariai

PPA rūmų nario AB „Lifosa“ generali-
niam direktoriui Jonui Dastikui.

Kauno PPA rūmų prezidentas Ben-
jaminas Žemaitis ir generalinė direktorė 
Olga Grigienė ir kiti Lietuvos prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų prezidiumo na-
riai susitiko su Ministru Pirmininku Sau-
liumi Skverneliu. Ministras Pirmininkas 
pristatė Vyriausybės programos priorite-
tus, aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Apdovanojimų ceremonija
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Kovo 29 d. rūmų verslo bendruo-
menės nariai sugūžėjo į prie pat Kėdai-
nių, nedideliame Sirutiškio  miestelyje 
įsikūrusią kavinę-parduotuvę „Raga-
nė“. Kauno PPA rūmų Kėdainių atstovy-
bės narė, šios kavinės savininkė Daiva 
Gronskienė pakvietė pasisvečiuoti, pa-
skanauti ypatingų rankų darbo virtinu-
kų ir lietuviško midaus. Erikas ir Jūratė 
Augustinavičiai, MB „Šušvės midus“ 
savininkai, svečius vaišino midumi, 
gaminamu tik iš savo bityno bičių me-
daus. 

Šiuose virtinukų namuose jų gimsta 
daugiau nei 15 rūšių: ne tik tradiciniai, 
visų nuo vaikystės mėgiami su kiauliena, 
vištiena ar varške, bet ir su elniena ir gry-
bų padažu, su bulvių tarkiu ir grietine, su 
jautiena ir specialiu pipiriniu padažu, su 
grybais, su varške ir špinatais, su virto-
mis bulvėmis, su anties kepenėlėmis, su 
varške ir peletrūnu, su šamu ir desertiniai 
virtinukai su uogomis, vaisiais ar šokola-
diniu kremu. 

Yra galimybė išsinuomoti salę po-
kyliams, pernakvoti trijų žvaigždučių 
viešbutyje, talpinančiame iki 35 svečių ir 

Rūmų klubas 
„Raganėje“

pasikaitinti „Raganės“ pirtelėje. Vaikams 
siūloma atskira erdvė su įvairiais užsi-
ėmimais ir žaidimais. Pavyzdžiui, tiek 
suaugusieji, tiek vaikai mokomi gamin-
ti virtinukus. Taip pat čia vyksta įvairios 
edukacinės programos „Pagranduko vir-
tuvėlėje“.

 „Raganėje“ galima įsigyti išskirtinių, 
Lietuvos amatininkų rankomis sukurtų ga-
minių: įvairių nėrinių, papuošalų iš odos, 
lino, originalių veltinio  dirbinių, lietuviš-
ko midaus ar vyno, natūralaus ir įvairiais 
priedais pagardinto bičių medaus, gar-
džios „Kepinių namų“ produkcijos.

Rūmų bendruomenės klubo susitiki-
mo metu buvo pasveikinti nauji rūmų na-
riai: UAB „Kėdainių krovimo aikštelė“, 
UAB „Mildauta“, UAB „Ainava“ Kauno 
padalinys, VšĮ „Atsipalaiduok kitaip“ ir 
UAB „Drivita“. 

RŽ inf.

Vera Mileikienė 

Kauno finansininkų klubo nariai 
lankėsi išskirtinėje laboratorijoje. Ji 
įsteigta KTU Ekonomikos ir verslo 
fakultete su pasaulyje pirmaujančia 
finansinės informacijos teikėja JAV 
bendrove „Bloomberg“. 

KFK nariai lankėsi finansų rinkų 
laboratorijoje „Bloomberg“

Tai pirmoji tokia laboratorija Lietu-
voje ir Baltijos šalyse. Šios programinės-
informacinės platformos dėka atsiranda 
plačios ir naujos galimybės finansinin-
kams analizuoti rinką ir priimti sprendi-
mus, remiantis realiojo laiko bei istori-
niais duomenimis. 

Naudojantis „Bloomberg“ platfor-

ma, galima atlikti istorinę rinkos analizę, 
lyginti skirtingas investavimo strategijas, 
įvertinti sudėtingus finansinius instru-
mentus bei tirti specifines bendroves bei 
pramonės šakas, galima atlikti monito-
ringą, manipuliuoti ir analizuoti duome-
nis, t. y. kurti tokius pačius finansinius 
modelius, kuriuos naudoja ir kuriais 
pasitiki profesionalai visame pasaulyje, 
darydami lemiamus sprendimus versle.

Prof. Andrius Guzavičius supažin-

dino finansų specialistus su platformos 
„Bloomberg“ galimybėmis, pademons-
travo platformos valdymą ir atsakė į 
klausimus. Pasinaudodami realiais duo-
menimis finansininkai galėjo įsigilinti į 
dominančias finansų sritis. Pavyzdžiui, 
akcijų, obligacijų kainų pokyčius, pasau-
linio lygio konkurencingų įmonių finan-
sines ataskaitas. Susitikimo metu buvo 
aptartos galimybės kelti finansininko 
kvalifikaciją.

Finansininkai susipažino su rinkos analizei skirta platforma

Pasveikinti nauji nariai

Daiva Gronskienė (pirmoje nuotraukoje dešinėje) bendruomenės nariams papasakojo apie bene vienintelio Lietuvoje virtinukų restorano veiklą
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai su partneriais Italijoje, Belgijoje, 
Ispanijoje, Didžiojoje Britanijoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje vykdo projektą, kurio 
veiklose gali dalyvauti tiek pradedantys, tiek patyrę verslininkai.

Jei esate naujas verslininkas, galite dalyvauti intensyviuose mokymuose darbo vie-
toje mažojoje arba vidutinėje įmonėje partnerių šalyse. Tai palengvins sėkmingą jūsų 
verslo pradžią arba pagerins jūsų naujos įmonės padėtį. Kiti privalumai: atsivėrusios 

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmai kartu su partneriais gyvendina 
„Erasmus+“ strateginės partnerystės 
projektą, skirtą išmaniajai praktikai, ge-
rinančiai studentų verslumo, įsidarbini-
mo gebėjimus ir ruošiančiai juos darbo 
rinkai. Projektas įgyvendinamas kartu 
su partneriais: Vytauto Didžiojo univer-
sitetu  (VDU) bei universitetais ir organi-
zacijomis iš Italijos, Suomijos bei Kipro.

„Erasmus for young 
entrepreneurs“: priimkite 
arba nuvykite

Įmonės testavo išmaniąsias 
praktikas

BRSE20160610001  Švedijos įmonė ieško medienos apdirbimo įmonės, galinčios tiekti kvadrato 
formos obliuotus pušies ruošinius, kurie vėliau bus naudojami šluotkočių ir 
kitų įrankių kotų gamybai. 

BRDK20170307001  Danijos įmonė ieško partnerių jų sukurtų medinių ir medžiaginių žaislų ga-
mybai. Pageidautina, kad partneris turėtų patirties šioje srityje ir nebūtina, 
jog gamintų abiejų tipų žaislus.

BRAT20170214001  Austrijos įmonė kuria ir pasauliniu mastu pardavinėja unikalias, rankų 
darbo rankines iš pramoninės PVC ir brezento likučių. Ieško partnerių šių 
rankinių gamybai.

BRFI20170223001  Suomijos inžinerinė įmonė ieško rutulinių vožtuvų, pneumatinių pavarų ir 
galinių jungiklių gamintojų. Taip pat domina subrangos susitarimai su me-
talo tekinimo įmonėmis.

BRDK20170309001  Danijos įmonė ieško partnerio aukštos kokybės sodo ir daržo įrankių (kaup-
tukų, grėblių, kultivatorių ir kt.) gamybai. Potencialus partneris privalo tu-
rėti patirties šioje srityje.

BRRU20170207001  Rusijos įmonė ieško polietileno gaminių (plėvelių, didmaišių ir kt.) ir ap-
sauginių dangų (tentų ir brezentų) gamintojų. Siūlo distributoriaus arba ko-
mercinio atstovavimo paslaugas.

BRFI20170316001  Suomijos įmonė ieško partnerių skalbinių dėžių bei vonios krepšelių iš me-
džio, bambuko, plastiko ir lengvo metalo gamybai. 

BRNL20151021001  Olandijos įdarbinimo agentūra savo klientams teikia aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų paieškos užsienyje paslaugas. Agentūra ieško patikimo partne-
rio aukštos kvalifikacijos darbuotojų, norinčių dirbti Olandijoje, paieškai. 

BRFI20170310001  Švedijos įmonė ieško partnerių sodo reikmenų iš plastikinės medžiagos, 
tinklelio ir metalinių detalių (strypų ir kabliukų) gamybai. Atskiros dalys 
gali būti gaminamos skirtingų subrangovų.

BRUK20170317002  Jungtinės Karalystės įmonė ieško aukštos kokybės sulankstomų vaikščio-
jimo lazdelių gamintojų ir tiekėjų. Siūlo distribucijos paslaugas, domina 
ilgalaikis bendradarbiavimas.

BRUK20160824001  Jungtinės Karalystės alkoholinių gėrimų gamintojas ir importuotojas ieško 
reklaminių (su graviruotu įmonės logotipu) taurių, bokalų, stiklinių, ledo 
kibirėlių, baro kilimėlių ir kt. gamintojų.

BRJP20170327001  Japonijos įmonė ieško aukštos kokybės plaukų priežiūros, plaukų dažų ir 
kitų grožio priemonių (išskyrus dekoratyvinę kosmetiką) gamintojų. Siūlo 
distribucijos paslaugas.

TRUK20170330001  Jungtinės Karalystės įmonė nori išplėsti savo asortimentą ir ieško naujų 
programinės įrangos įrankių duomenų bazių kūrėjams ir administratoriams. 
Domina tiek jau rinkoje esantys, tiek dar kuriami įrankiai. 

TRUK20160413002  Jungtinės Karalystės įmonė, kurianti inovatyvius maisto produktus bei gė-
rimus, ieško maisto produktų (kepinių, traškučių, vaflių ir kt.) gamintojų jų 
naujų valgomų dekoratyvinių figūrėlių gamybai.

TRLV20170307001  Latvijos įmonė ieško ingrediento (skysčio, kietosios medžiagos ar purška-
lo), įgalinančio sumažinti naminių gyvūnėlių kraiko (molio pagrindu) išski-
riamas dulkes. Jis galėtų būti naudojamas kaip priedas.

TRES20170329002  Ispanijos įmonė kuria ir gamina „in vitro“ diagnostikos prietaisus. Siekia 
patobulinti savo produktus ir ieško naujų technologijų imunometriniams 
tyrimams. 

TRIT20170208001  Italijos įmonė ieško partnerio, turinčio patirties sraigtasparnių projektavimo 
ir gamybos srityje, dviejų variklių sraigtasparnio prototipo kūrimui, vysty-
mui ir gamybai. 

TRMD20170313001  Moldovos įmonė, auginanti grūdus, ieško technologinių sprendimų, įgali-
nančių modernizuoti ekologinį ūkininkavimą (derliaus nuėmimą, žaliavų 
apdirbimą, pasėlių pasaugą nuo kenkėtų ir kt.) 

TRFR20160310001  Prancūzijos MVĮ, gaminanti surenkamas betonines sienas, sijas, balkonus 
ir kitus statybinius elementus, ieško naujos technologijos gamybos proceso 
efektyvumo didinimui.

TRFR20170308001  Prancūzijos įmonė sukūrė vandenį aušinančios fotovoltinės elektrinės, pa-
statytos ant vandens perdavimo kanalo, prototipą. Ieško partnerio galinčio 
pasiūlyti techninius sprendimus pritaikymui prie skirtingų parametrų ir kli-
matinių sąlygų.

RDMK20170313001  Makedonijos institutas rengia paraišką pagal H2020 kvietimą „Construction 
skills - EE-14-2016-2017“ ir ieško partnerių (universitetų, įmonių, asociaci-
jų). Projekto tikslas sukurti mokymo programą statybos sektoriaus dalyvių 
įgūdžiams stiprinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje.

RDIT20161206001  Italijos įmonė rengia paraišką pagal „Innoenergy“ šaukimą. Projektu sie-
kiama patobulinti hibridinę energijos sistemą, kad papildomas šaltinis 
užtikrintų atsinaujinančio šaltinio panaudojimo laiką. Ieškomas partneris 
technologijos komercializacijai.

Daugiau užsienio bendradarbiavimo pasiūlymų galite rasti puslapyje http://paramaverslui.eu.
Jei turite papildomų klausimų apie Enterprise Europe Network tinklą ir verslo partnerių paieš-
ką, prašome kreiptis: agne.jaraite@chamber.lt, tel.: (8 623) 73 520.

naujos rinkos, tarptautinis bendradarbiavimas ir realios galimybės rasti verslo partnerių 
užsienyje, su kuriais galėtumėte bendradarbiauti.

Jei esate priimantysis verslininkas, jums naudos suteiks motyvuoto naujo versli-
ninko pažangios idėjos jūsų verslui, nes jis gali turėti specialių įgūdžių ar žinių naujoje 
srityje.

Šis bendradarbiavimas iš tiesų naudingas visiems, kadangi suteikia galimybę jums 
abiems atrasti naujas Europos rinkas ar verslo partnerius, kitokius verslo vykdymo bū-
dus.

Kalbant apie ilgalaikę naudą, turėsite daug galimybių užmegzti naujus verslo ryšius 
ir galbūt net nuspręsite tęsti bendradarbiavimą kaip ilgalaikiai verslo partneriai (pvz., 
steigdami bendrąsias įmones, vykdydami subrangos veiklą, vystydami subrangovo ir 
tiekėjo santykius ir kt.).

Daugiau informacijos galite gauti projekto tinklalapyje: www.erasmus-entrepre-
neurs.eu 

RŽ inf.

bei 4 universiteto mentoriai. 
Išmaniųjų praktikų testavime dalyva-

vo įmonės UAB „Festo“, UAB „Sorbum 
Group“ bei UAB „J9 TEATRAS“ bei 
asociacija „Retromobile“. Kiekviena or-
ganizacija pateikė užduotį suburtai tarp-
disciplininei studentų komandai. Koman-
dos buvo formuojamos iš įvairių krypčių 
studentų, kurie kartu su universiteto 
mentorių ir įmonės koordinatorių pagalba 
mokėsi analizuoti realias darbo, verslo bei 
visuomenės problemas.  

Po išmaniųjų praktikų metodologijos 
testavimo tiek procese dalyvavusios įmo-
nės, tiek studentai teigiamai atsiliepė apie 
teikiamą abipusią naudą. Studentai turėjo 

Išmaniosios praktikos – komandi-
niu darbu ir tarpdiscipliniškumu pagrįsta 
praktika, kurios metu yra ne tik ugdomi 
studentų specialieji profesiniai gebėjimai, 
tačiau ir tobulinami analitiniai bei realių 
problemų sprendimo įgūdžiai, formuo-
jantys verslią asmenybę. Nuo šių metų 
pradžios vyko išmaniųjų praktikų metodo-
logijos testavimas, kuriame dalyvavo 16 
VDU studentų, 4 įmonės bei organizacijos 

galimybę praktiškai susipažinti ir dirbti 
su kasdieniais įmonių bei organizacijų 
iššūkiais, tokiu būdu pritaikydami savo 
teorines žinias praktiškai bei ugdydami 
versliai asmenybei būtinas kompetenci-
jas, tuo tarpu įmonės gavo naują požiūrį 
ir sprendimus iš šalies į jų pateiktus iššū-
kius, kuriuos planuoja įgyvendinti. 

„Erasmus+“ strateginės partnerystės 
projektas „Išmanioji praktika: verslumo 
įgūdžių gerinimas aukštajame moksle“ 
(„Smart Practice – Empowering Entrepre-
neurial Skills in Higher Education“, Nr. 
2015-1-LT01-KA203-013477) įgyvendi-
namas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

RŽ inf.



Nr. 615   |   KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žINIOS

6

Šakiuose veikianti bendrovė „Gulbe-
lė“ savo veiklą pradėjo 1990 m., įsikūrus 
Šakių rajono visuomeninio maitinimo 
kooperatyvui. 1992 m. jis įregistruotas 
kaip kooperatyvas „Gulbelė“, o po metų 
tapo kooperatine bendrove. Nuo 2006 m. 
„Gulbelė” – uždaroji akcinė bendrovė. 
1999 m. įmonė įstojo į didžiausią maž-
meninių prekybos įmonių grupę Baltijos 
šalyse „Aibė“. 

Šiandien UAB „Gulbelė“ – tai įmonių 
grupė, jungianti UAB „Gulbelės preky-
bą“, „Gulbelės“ kepyklėlę, kavinę-piceri-
ją „Kiba“, cukrainę „Laimė“. Simboliška, 
kad 25 metų sukakties metu bendrovė 
autentiškoje Zyplių dvaro aplinkoje įkūrė 
Lietuvos didikų virtuvės paveldą puoselė-
jantį restoraną „Kuchmistrai“.

Pagrindinė įmonės veiklos kryptis – 
nedidelių parduotuvių tinklo miesteliuose 
ir kaimuose plėtra, užtikrinant jų pelningą 
veiklą, teikiant kokybiškas prekes ir pas-
laugas. Šiuo metu įmonei priklauso 49 
„Aibės“ tinklo parduotuvės, išsidėsčiu-
sios 10-yje regiono savivaldybių. 

Dar viena sritis, garsinanti „Gulbelės“ 
vardą – tai duonos ir pyrago gaminius 
kepanti „Gulbelės“ kepyklėlė. Ilgame-
tė patirtis, atkurtos ir išsaugotos duonos 
kepimo technologijos, originalios pagrin-
dinių gaminių receptūros yra kepyklos 
privalumas. 

UAB „Aša“, stiklo plėvelių ekspertai, 
savo istoriją skaičiuoja nuo 1992 m. Per 
25 metus bendrovė sėkmingai įsitvirtino 
Baltijos šalyse kaip kokybiškų ameri-
kietiškų MADICO Inc. (JAV) plėvelių 
GLASS-GARD ir SUN-GARD distribu-
torius. Šiandien savo klientams siūlo di-
delį plėvelių pasirinkimą bei kokybiškas 
klijavimo paslaugas, suteikia garantiją. 
Bendrovė užsiima didmenine ir mažme-
nine prekyba plėvelėmis ir įrankiais, pre-
kiauja termoizoliacijai, apsaugai, automo-
biliams, interjerui skirtomis plėvelėmis.

1992 m. pavasarį buvo įregistruota  
Angelės Bižienės prekybos ir paslaugų 
įmonė, kurios veikla buvo trikotažinių 
gaminių gamyba bei prekyba. Tai buvo 
šeimos verslas, tačiau plečiantis rinkai 
1999 m. gimė verslo idėja. Pagal rinkos 
analizę regione nebuvo išvystytas trans-
porto paslaugos, t.y. susisiekimas su prie-
miesčiais, atsirado niša vystyti verslą.  
2015 metais įmonė perregistruota į UAB 
„Angelma“. Įmonė teikia transporto pas-

Sveikinimai sukaktis 
minintiems kolegoms

laugas (keleivių pervežimas). Bendradar-
biaujama su Marijampolės savivaldybe, 
nes keleivių (moksleivių, neįgaliųjų, pen-
sijinio amžiaus žmonių) pervežimas yra 
socialinė paslauga. Įdėtos didelės pastan-
gos ir nuolatinė plėtra sudaro bendrovei 
galimybę pasiūlyti transporto paslaugas 
ne tik po Marijampolės regioną, bet ir po 
Europos Sąjungos šalis. Bendrovė didelę 
reikšmę teikia savo darbuotojų profesi-
onalumui, renkasi tik patyrusius ir gerai 
patikrintus autobusų vairuotojus, kelei-
viams garantuoja komfortą ir saugumą 
bet kokiuose keliuose. Kiekvienais metais 
įmonė įsigija vis daugiau naujų autobusų, 
keleivių pervežimas tampa patogesnis, 
nuolat įmonė investuoja į šios paslaugos 
atnaujinimą. Šiuo metu įmonėje dirba 45 
darbuotojai. Direktorė A. Bižienė sako, 
kad sėkmės pagrindas – atsakomybės už 
savo keleivius jausmas. 

UAB „Selteka“ – didžiausia Rytų 
Europoje profesionalių OEM ir EMS pas-
laugų teikėja, turinti daugiau nei 50 metų 
patirtį elektronikos produktų rinkoje. 
Savo veiklą pradėjusi kaip Radijo gamy-
kla „Banga“, 1997 m. įmonė buvo reorga-
nizuota ir pavadinta „Selteka“ – šiandien 
žinoma kaip didžiausia Rytų Europoje 
originalių elektronikos produktų gamin-
toja bei elektronikos gaminių surinkimo 
paslaugų teikėja. 

Skirdama daug dėmesio inovacijų 
plėtrai gamyboje bei technologijoms įmo-
nė yra pelniusi tris Inovacijų prizo apdo-
vanojimus, ne kartą pripažinta kaip „Sė-
kmingai dirbanti įmonė”. Šiandien sutel-
kę savo profesionalių darbuotojų patirtį ir 
atsakingą požiūrį į elektronikos produktų 
gamybą, bendrovė gali pasiūlyti inova-
tyvius produktus ir paslaugas išskirtinai 
pagal kliento poreikius. Įmonė siekia 
būti žinoma Europoje kaip inžinerinio – 
gamybinio ugdymo centras ir patikimas 
elektronikos produktų gamintojas. 

Viešoji įstaiga „Informacinių tech-
nologijų institutas“ (ITI) įkurta 1997 m. 
Savo veiklos pradžioje institutas vykdė 
informacinių sistemų projektavimo ir ti-
riamuosius darbus, o šių darbų vykdymui 
buvo suburiamos laikinos darbo grupės. 
Darbo grupėse dažniausiai dominavo 
Kauno technologijos universiteto dėsty-
tojai. 

Nuo 2000 m. institutas pradėjo Lietu-
voje vykdyti ECDL (European Computer 
Driving Licence – Europos kompiuterio 
vartotojo pažymėjimas) projektą. Insti-
tuto suburtas kūrybinis kolektyvas reali-
zavo pirmąją lietuvišką ECDL testavimo 
sistemą.

Šiuo metu institutas savo veiklą 

orientuoja tik į kompiuterinio raštingumo 
ir naujų testavimo metodų tyrimus, auto-
matizuoto testavimo bazių projektavimą, 
ECDL testavimus, ECDL programos 
sklaidą ir plėtrą Lietuvoje. ECDL progra-
mos vykdymo licenzija Lietuvoje priklau-
so Lietuvos kompiuterininkų sąjungai 
(LIKS), o institutas yra sub-licenzijos tu-
rėtojas. ECDL Fondas propaguoja ECDL 
programą ir prižiūri sklaidos procesus 
įkurtose atstovybėse. 

Viešoji įstaiga „Informacinių techno-
logijų institutas“ turi teisę vykdyti testa-
vimus naudojant automatizuotą testavimo 
sistemą ir testus sėkmingai išlaikiusiems 
asmenims išduoti ECDL sertifikatus.

UAB „Sabelijos prekyba“ – pirmau-
janti saugaus laisvalaikio prekių, darbo 
saugos priemonių gamintoja ir tiekėja 
Lietuvoje. Įmonė, sukaupusi 20 metų sė-
kmingo darbo patirtį, gerai išmano verslą 
ir klientų poreikius. Prekybos salonuose 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 
bei Panevėžyje pateikiamas platus asorti-
mentas – tai kokybiškos prekės saugiam 
darbui, laisvalaikiui, poilsiui profesiona-
lams, mėgėjams, šeimai.

Įmonėje dirba daugiau kaip 100 dar-
buotojų, turinčių praktinės ir teorinės 
darbo patirties. Profesionalūs darbuotojai 
gerai išmano įstatymus bei norminius ak-
tus ir gali konsultuoti darbų saugos klau-
simais.

Gamybos pajėgumai yra moderniausi 
Lietuvoje bei vieni moderniausių Europo-
je. Savo gamybos padalinyje įmonė suku-
ria klientui tinkantį stilių, siuvykloje siuva 
ir išsiuvinėja norimą simboliką.

UAB „Novameta“ – 2002 m. ba-
landį įsteigta nerūdijančio plieno įran-
gos profesionalioms virtuvėms gamykla. 
Pagrindinė produkcijos dalis skirta pro-
fesionalioms virtuvėms, maisto prekių 
parduotuvėms ir prekybiniams tinklams. 
Produkcija realizuojama 18 rinkų: Balti-
jos šalyse, Suomijoje, Švedijoje, Norve-
gijoje, Danijoje, Vokietijoje, Beniliukso 
šalyse, Jungtineje Karalystėje, Rusijoje, 
Baltarusijoje bei kitose valstybėse.

Siekdami maksimaliai užtikrinti pa-
togumą vartotojams, savo produkciją 
platina per minėtose šalyse esančias fir-
mas – atstovus, kurie konsultuoja, atlie-
ka projektavimo, pristatymo, montavimo 
darbus, teikia garantinį ir tolimesnį aptar-
navimą.

Šiuo metu įmonėje dirba daugiau kaip 
150 darbuotojų. Gamybiniai plotai virši-
ja 3700 kv. m ir nuolat auga. Per mėnesį 
vidutiniškai pagaminama apie 2000 ga-
minių, iš kurių daugiau kaip 50 proc. yra 
nestandartiniai.

UAB „Kurantas“ veiklos speciali-
zacija – buitinis bei pramoninis vandens 

cheminis paruošimas Lietuvos teritorijo-
je. Bendrovė siūlo visas reikalingas pas-
laugas: problemų sprendimą, produktų 
pristatymą ir konsultacinę techninę infor-
maciją. Įmonės tikslas – visapusiškai ben-
dradarbiauti su įvairių Lietuvos pramonės 
sričių įmonėmis. Dirbama vietinėje rin-
koje, sukaupta daugiametė specializuota 
patirtis bei dideli energijos ištekliai, kurie 
skiriami klientų naudai.

Bendrovė siūlo didelį buitinių bei pra-
moninių vandens paruošimo įrengimų bei 
cheminių medžiagų pasirinkimą: žalia-
vas, papildomas ir pagalbines medžiagas 
pagal įvairių pramonės sričių poreikius. 
Komplektuojančios ir cheminės medžia-
gos gaminamos žymiuose fabrikuose 
įvairiose pasaulio šalyse, bet ypač kon-
centruojasi vidurio bei pietų Europoje. Tai 
itin kokybiški produktai, kurių funkciona-
vimu galima pasikliauti visuose gamybos 
proceso etapuose. Daugelis jų yra žymūs 
tarptautiniai firminiai produktai. Tinka-
mai pasirinktos cheminės medžiagos bei 
įrenginiai tiesiogiai veikia viso gamybos 
proceso sklandumą.

UAB „Kurantas“ specialistai iškilus 
techniniams klausimams naudojasi pla-
čiomis žiniomis bei patirtimi, padeda ir 
tada, kai ieškosite sudėtingos specifinės 
problemos sprendimo. Produkciją greitai 
patieks iš sandėlio Kaune arba tiesiogiai 
iš gamintojų.

25 metų jubiliejų minintis daugiausiai 
lietuviško kapitalo turintis bankas – Šiau-
lių bankas į laikinąją sostinę įžengė de-
šimtmečiu vėliau. Šiaulių banko Kauno 
filiale, pradėjusiame veiklą nuo vieno 
skyriaus su dešimčia darbuotojų 2002 
m., šiandien dirba 54 finansų specialistai, 
filialas turi septynis padalinius. Didžiau-
sia plėtra įvyko 2013-aisiais, kai Šiaulių 
bankas perėmė bankrutavusio Ūkio banko 
dalį turto ir įsipareigojimų.

„Džiaugiuosi, kad per penkiolika 
veiklos metų Šiaulių bankas tapo svarbia 
Kauno regiono finansų institucija – ban-
ko klientų skaičius nuolat didėja.Vien per 
pastaruosius trejus metus klientų skaičius 
padvigubėjo – šiuo metu teikiame paslau-
gas 40 tūkst. privačių bei 3 tūkst. verslo 
klientų“, – sako Šiaulių banko Kauno re-
giono vadovas Mindaugas Plečkaitis.

Verslo klientai vertina Šiaulių banko 
gebėjimą operatyviai ir lanksčiai priimti 
sprendimus. Bankas gerai žino kliento ir 
rinkos situaciją, todėl gali profesionaliai 
konsultuoti. Banko išskirtinumas – bū-
damas lietuviško kapitalo, sprendimus 
gali priimti čia ir dabar. Šiaulių bankas, 
finansuodamas smulkųjį ir vidutinį verslą, 
intensyviai bendradarbiauja su UAB „In-
vesticijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), 
Europos investiciniu fondu (EIF), Žemės 
ūkio paskolų garantijų fondu (ŽŪPGF). 
Šios ilgalaikės partnerystėssudaro sąlygas 
klientams gauti paskolas su papildomo-
mis užtikrinimo priemonėmis, taip pat 
sutaupomas klientų laikas. Banko verslo 
klientų ratą sudaro ne tik SVV atstovai, 
bet ir didelės Kauno regiono įmonės bei 
viešojo sektoriaus organizacijos. 

Kita verslo finansavimo priemonė – 
paskolos verslui su „InnovFin“ garantija.  
Ši priemonė suteikia įmonėms galimybę 
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palankesnėmis sąlygomis pasiskolinti 
inovatyvaus verslo plėtrai, o bankas tokiu 
būdu prisideda prie inovacijomis grįstos 
Lietuvos ekonomikos kūrimo.

Lietuvoje Šiaulių bankas yra daugia-
bučių renovacijos programos finansavimo 
lyderis – bankas jau yra finansavęs dau-
giau kaip 60 proc. visų Lietuvoje atnau-
jintų ir atnaujinamų daugiabučių namų. 

Pastaraisiais metais Šiaulių banko 
veiklą dažnai sulaukia solidžių tarptauti-
nių įvertinimų – verslo ir finansų žurna-
las „Global Finance“ trejus metus iš eilės 
(2015-2017 m.) Šiaulių banką pripažino 
geriausiu Lietuvos banku. 2015 ir 2016 
m. geriausio Lietuvos banko vardą Šiaulių 
bankui suteikė ir kitas solidus verslo žur-
nalas „The Banker“. „Global Banking & 
Finance Review“ banką paskelbė geriausiu 
Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo ban-
ku, o verslo apdovanojimuose „European 
Business Awards“ Šiaulių bankas buvo 
išrinktas tarp nominantų laimėti Europos 
metų augimo strategijos apdovanojimą.

UAB „Baltijos polistirenas“ įsikūrė 
2002 m. Kauno rajone, Garliavoje. At-
sižvelgiant į rinkos augimo prognozes, 
bendrovėje sumontuota moderniausia 
Lietuvoje, naudojant naujausias technolo-
gijas pagamintų ir griežčiausius Europos 
standartus atitinkančių polistireninio put-
plasčio gamybos įrenginių linija. Įmonė 
gamina įvairaus tankio (aštuonių rūšių) 
statybinį baltąjį polistireninį putplastį bei 
(penkių rūšių) neoporą, lygiomis ir fre-
zuotomis briaunomis.

2006 m. sausio mėnesį pradėjo veikti 
pakuočių gamybos cechas. Daugiau kaip 
2000 kv. m ploto pastate sumontuota duji-
nė garo katilinė, kompresorinė, aušintuvai 
ir kita infrastruktūra. Polistireninių pa-
kuočių gamybos ceche pastatyti vienuoli-
ka skirtingo modelio labai didelio našumo 
firmos „KURTZ“ formavimo automatų. 
Šie įrenginiai yra vieni geriausių pasau-
lyje. Polistireninio putplasčio pakuočių 
cechas gamina įvairias polistirenines pa-
kuotes: buitinei technikai (šaldytuvams, 
televizoriams ir kt.), maisto produktų 
įpakavimus, formuotas statybines plokš-
tes, įvairias polistirenines detales ir kitus 
formuotus gaminius, pagal individualius 
kliento užsakymus.

2015 m. rugpjūčio mėnesį įmonės 
produkcijos gamą papildė daugiasluoks-
nės plokštės – Utenoje atidarytas dau-
giasluoksnių plokščių gamybos cechas. 
Ceche sumontuota moderniausia Baltijos 
šalyse daugiasluoksnių plokščių gamybos 
linija, kurios bendras ilgis – net 120 m. 
Ypatingas dėmesys skiriamas gaminamos 
produkcijos kokybei: daugiasluoksnės 
plokštės atitinka ES vieningąjį standartą 
EN 14509, gaisringumo bandymai atlie-
kami prestižinėje „Fires“ laboratorijoje 
Slovakijoje.

Gaminami produktai atitinka Europos 
šalių standartus LST EN 13163, todėl jis 
gali būti vartojamas ir kitose Europos Są-
jungos šalyse. 

UAB „Enerstena“ ir jos grupė yra ge-
rai žinoma Lietuvoje bei užsienyje, išsiski-
rianti biomasės deginimo technologijomis. 
Energetikos rinkoje dirba nuo 2002 m. 
Bendrovė sukūrė savą technologiją, įsteigė 
mokslo ir tyrimų centrą, subūrė stipriausių 
profesionalų komandą. Visa tai leidžia pa-
siūlyti klientams efektyviausius energijos 
gamybos sprendimus: grupė projektuoja 
ir gamina biokuro katilus, kondensacinius 
ekonomaizerius, pakuras ir kitą technolo-
ginę biokuro katilinių įrangą. Įgyvendina-
mus projektus atlieka nuo idėjos „iki rak-
to”, teikia eksploatavimo paslaugas.

Bendrovė turi savo įmones Ukraino-
je, Estijoje, Suomijoje, nuo 2014 m. ga-
minama įranga eksportuojama į užsienio 
rinkas.

Nuo 2002 m. veikianti UAB „Salpro-
nė“ – socialiai atsakinga ir novatoriška 
įmonė, kurios pagrindinė veikla yra salotų 
mišinių ruošimas: daržovės pjaustomos 
įvairiomis formomis, ruošiami salotų 
mišiniai ir daržovių pusgaminiai. Klien-
tai – didieji prekybos centrai, maitinimo 
tinklai, HORECA visoje Lietuvoje bei 
Baltijos šalyse. Tiekėjai – patikimos au-
gintojų įmonės iš Lietuvos bei užsienio 
šalių, kurios augina daržoves pagal aukš-
čiausius maisto kokybės reikalavimus 
(GLOBAL G.A.P).

Didžiausi įmonės prioritetai – kokybė 
ir maisto sauga: vadovaujamasi RVASVT 

(savikontrolės) sistema. Atliekami tiek 
išoriniai, tiek vidiniai auditai. Griežti 
maisto saugos reikalavimai ir jų laiky-
masis garantuoja saugų maisto produktų 
ruošimo procesą ir atitinkamas paruoštos 
produkcijos laikymo sąlygas. Gamybos 
proceso metu nenaudojama jokių chemi-
nių medžiagų.

Bendrovė įsikūrusi Babtuose, Kauno 
rajone, dirba daugiau kaip 100 darbuotojų.

UAB „BTT group“ (Kauno filialas)  
veiklą pradėjo 2007 m. ir nuo pat įmonės 
įkūrimo ypatingą dėmesį skyrė ne tik in-
formacinių technologijų (IT) naujovėms, 
bet ir bendradarbiavimui su klientais. Bū-
tent dėmesingumas klientui ir paslaugų 
kokybei nulėmė tai, jog bendrove pasiti-
ki įvairios viešojo ir privataus sektoriaus 
įmonės. Per ne vienerius metus sukaupta 
patirtis leidžia realizuoti kompetenci-
jos reikalaujančius sprendimus ir teikti 
paslaugas didelius informacijos kiekius 
valdančioms bendrovėms įvairiose srity-
se: prekybos, gamybos, finansų, teisės, 
farmacijos, švietimo, pramogų, viešbučių. 

Kompanijos specializacija – IT ūkio 
priežiūra ir pažangūs debesų kompiuterijos 
sprendimai. BTT klientai gali būti tikri, jog 
prireikus gaus visas reikalingas IT paslau-
gas ir bus įgyvendinti individualūs infras-
truktūriniai ir strateginiai sprendimai.

Bendrovė jau įgyvendino daugiau nei 
tūkstantį sprendimų, kurie prisidėjo geri-
nant klientų verslo rezultatus Lietuvoje ir 
kitose Baltijos valstybėse. 

Plečiant savo IT infrastruktūrinių 
sprendimų pasiūlą pasirašyta bendradar-
biavimo sutartis su moderniausiu duome-
nų centru Lietuvoje „Data Inn“. Šis duo-
menų centras yra efektyviausias „Tier III“ 
duomenų centras Rytų Europoje, pirmas 
ir vienintelis Lietuvoje, kurio infrastruk-
tūra, o ne vien projektas, turi „Uptime Ins-
titute“ trečiojo patikimumo lygio („Tier 
III“) sertifikatą. 

UAB „Agentus“ – 2007 m. balandį 
įkurta statybų įmonė. Statybų rinkoje dir-
ba jau 10 metų ir visuomet atsakingai 
vykdo klientų reikalavimus. Per veiklos 

metus bendrovės specialistai įgijo daug 
patirties statant įvairios paskirties stati-
nius tiek viešajame, tiek verslo sektoriuo-
se. Savo darbais pelnė patikimo rangovo 
ir partnerio vardą. Bendrovė gali būti  
patikimu rangovu įgyvendinant įvairaus 
sudėtingumo projektus. Statybos darbus 
prižiūri kvalifikuoti atestuoti statybos dar-
bų vadovai.

UAB „Kėdainių krovimo aikšte-
lė“ specializuotą veiklą Lietuvoje vykdo 
nuo 2002 m., kuomet buvo įkurta Jelenos 
Maksimenko įmonė. Kompanijai plečian-
tis bei didėjant įmonės apyvartai užmegzti 
partnerystės saitai su Lietuvos verslo ly-
deriais, taip pat su produkcijos tiekėjais 
iš Baltarusijos, Latvijos, Rusijos bei kitų 
šalių gamyklų. Kompanija įsitvirtino rin-
koje ir tapo viena patikimiausių ir patrau-
kliausių įmonių vidurio Lietuvoje. 

Įmonės istorija prasidėjo nuo 1,5 ha 
žemės detaliojo plano užregistravimo. Vė-
liau gavo visas licenzijas ir leidimus juo-
dojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimui 
ir pardavimui, senų automobilių utilizavi-
mui. Buvo patvirtinti 0,5 km privažiuo-
jamojo kelio atšakos aikštelėje po ožiniu 
kranu nuosavybės dokumentai, išplėstas 
transporto parkas, atliktos investicijos į 
infrastruktūros plėtrą – tai administracinių 
patalpų statybos, elektroninių 60 t 18,5 m 
ilgio „Kemek“ svarstyklių įsigijimas. Pri-
imti atsakingi strateginiai sprendimai ir 
investicijos sustiprino kompanijos įvaizdį 
tiek prieš partnerius, tiek prieš esamus ir 
potencialius įmonės klientus.

UAB „Kėdainių krovimo aikštelė“ 
yra patrauklus verslo partneris dėl palan-
kios geografinės padėties – yra pačiame 
Lietuvos geležinkelio ir auto transporto 
judėjimo koridorių epicentre. Turi gali-
mybę savo klientams konteineriais prista-
tyti akmens anglį, durpių briketus ir kitą 
produkciją dėl gerų pakrovimo – iškrovi-
mo sąlygų nuosavame kelyje su pokrani-
ne aikštele.

Veiklos kryptys: mažmeninė prekyba 
kuru; didmeninė prekyba durpių briketais; 
sandėliavimo, krovos darbai; juodojo ir 
spalvotojo metalo laužo supirkimas, par-
davimas; geležinkelio įrenginių ir detalių 
pardavimas, prekyba metalo apdirbimo 
staklėmis; prekyba trinkelėmis ir  skalda.

Parengė Audronė Jankuvienė

Ar žinote, kuri įmonė Kaune gali pagaminti tekstilines etiketes visais spaudos 
būdais? O kas gali nugabenti prekes į Vietnamą ir Kiniją? O pasiūlytų sprendimus 
produkcijai ženklinti? Kaip ir kur susikurti išmanius namus? Įgyti gerų kompiuteri-
jos įgūdžių? Susikurti efektyvią reklamą? 

Žvilgsnis iš paukščio skrydžio į parduodamą parko sklypą prie Dusetų arba išma-
nius namus Karklytės kvartale Kaune. Nauja VISA X kortelė «Citadele» banke. Kom-
piuterijos įgūdžių pamoka. Ir dar daug kitų naujienų „iš pirmų lūpų“.

Rūmų nariai teikia labai platų paslaugų spektrą. Skaityti apie jas viena, o išgirsti – 
kita. Kiekvieną penktadienį prie kavos rūmuose vyksta narių kontaktų renginiai. Dar 
nedalyvavote? Kviečiame atvykti!

RŽ inf.

Ieškote kontaktų? 
Kviečiame kavos

Atkelta iš 6 psl.
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