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Aivaras Knieža,
Kauno PPA rūmų Tarptautinių ry-

šių skyriaus vadovas

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų Jonavos filialas gegužės 14-
20 d. organizavo verslo vizitą Kinijoje, 
kurio metu buvo siekiama ištirti rinką, 
susirasti potencialių partnerių ir pa-
bandyti suprasti Kinijos verslo kultūrą. 

Vizito metu Jonavos verslininkų gru-
pė lankėsi Shandong (Šandongo) provin-
cijoje Qufu (Čiufu) ir Linyi (Linji) mies-
tuose. Ši provincija unikali tuo, kad yra 
įsikūrusi Kinijos širdyje, t.y. tarp Pekino ir 
Šanchajaus didmiesčių ir jungia itin svar-
bius prekybos kanalus tarp šiaurės ir pietų 
bei vakarų ir rytų. Regionas garsus ir tuo, 
kad jame yra visų trijų Kinijos religijų ša-

Jonavos verslininkai 
lankėsi Kinijoje

knys, Qufu mieste gimė Konfucijus ir jis 
yra konfucianizmo ištakų lopšys, tame re-
gione atsirado ir išsivystė taoizmo religija, 
Jinan‘io miestas buvo budizmo lopšys. 

Strateginė vieta ir stiprus kultūrinis po-
stūmis sudarė sąlygas regionui augti. Šiuo 
metu ši provincija yra viena didžiausių Ki-
nijoje, joje gyvena beveik 100 mln. gyven-
tojų, o didžiausiame Linyi mieste – 12 mln. 

Vizito Qufu mieste metu delegaci-
ja susitiko su miesto valdžios atstovais, 
aplankė keletą įmonių, dirbančių baldų 
gamybos srityje, bendravo su regione vei-
kiančiais teisininkais ir aplankė Konfuci-
jaus muziejų imperatoriaus vasaros rezi-
dencijoje. Nors šis miestas yra nedidelis 
palyginti su kitais provincijoje, tačiau jis 

Jonaviečiai surado potencialių partnerių ir susipažino su Kinijos verslo kultūra

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

Gegužės – birželio mėnesiais Kau-
no prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
bendruomenė tris kartus rinkosi į stra-
teginės sesijos „Pasirengę ateičiai“ 
diskusijas. Pirmosiose dviejose dalyse 
rūmų taryba, regioninių padalinių ir 
rūmų klubų vadovai, administracijos 

Strateginė sesija „Pasirengę 
ateičiai“: aptarta rūmų misija, 
vizija ir strateginės kryptys

atstovai tikslino rūmų misiją, viziją ir 
strategines veiklos kryptis. 

Narių forumas sutapo su rūmų gim-
tadieniu

Birželio 16 d. viešbutyje „Park Inn by 
Radisson Kaunas“ į narių forumą susirin-
ko beveik 70 bendruomenės atstovų. Jų 
diskusijoms, idėjoms, pasiūlymams buvo 
pateikti strateginių dokumentų projektai. 
Narių nuomonės – itin reikšmingos pla-

nuojant rūmų veiklą, įgyvendinant misiją, 
viziją, strategines kryptis ir siekiant vei-
klos efektyvumo bei didesnės pridėtinės 
vertės kūrimo verslo bendruomenei. Sim-
boliška, kad žvilgsnis į ateitį sutapo su 92-
uoju rūmų gimtadieniu.

Strateginėse diskusijose, atsižvelgiant 
į dinamiškus aplinkos pokyčius, buvo sie-
kiama suformuluoti atnaujintą organiza-
cijos paskirtį ir filosofiją (misiją / viziją / 
vertybes) bei vertės pasiūlymą klientams 
/ nariams / bendruomenei, išanalizuoti 
organizacijos konkurencinį pranašumą ir 
kritinius sėkmės veiksnius, išgryninti ir 
susitarti dėl artimiausių strateginių priori-
tetų (3 metams).

Laikmečio iššūkiai
Pirmose sesijose buvo konstatuota, 

kad esminės rūmus transformuojančios 

tendencijos yra šios: pokyčių aplinko-
je greitis, informacijos prieinamumas ir 
skaitmeninimas, edukacinių paslaugų 
įvairovė ir kokybė rinkoje, auganti kon-
kurencija dėl narių dėmesio, specializuo-
tų atstovavimo struktūrų tikslingumas ir 
efektyvumas, verslo atstovams reikalinga 
modernesnė organizacija, naujų lobistinių 
struktūrų formavimasis. Kaip svarbiau-
si transformacijos ir revizijos elementai 
įvardyti nauja vertės pasiūlymo formu-
luotė, rūmų misijos ir vizijos atnaujinta 
formuluotė, aptarti rūmų veiklos kritiniai 
sėkmės veiksniai, reikalaujantys tolesnės 
sinchronizacijos su veiklų planais. 

Galima teigti, kad rūmai patiria esmi-
nius adaptyvumo rinkoje iššūkius:
•  didėjantis transformacijų ir komuni-

Nukelta į 3 psl.
Forume svarstyta, kokias veiklas rūmai turi tęsti, kur padaryti proveržį ir ko atsisakyti
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Audronė Jankuvienė

Rūmų organizuotuose verslo pus-
ryčiuose su Kauno miesto meru Vis-
valdu Matijošaičiu ir vicemeru Povilu 
Mačiuliu dalyvavo beveik dvi dešimtys 
rūmų narių. 

Miesto vadovai verslininkams pri-
statė investicinius Kauno projektus ir 
miesto ateities perspektyvas. „Dar prieš 
porą metų investuotojams pasiūlius ver-
tingus tarpukario architektūros pastatus, 
jie purtydavosi nuo minties juose įsikurti. 

Verslo pusryčiuose brėžti 
miesto ateities kontūrai

Šiandien investuotojai puikiai supranta 
autentiškų, unikalios architektūros stati-
nių vertę ir jų nebaugina nei paveldo rei-
kalavimai, nei esą neefektyvi eksploataci-
ja“,  – sakė vicemeras P. Mačiulis. 

Tiesa, miesto vadovus baugina griū-
vantys, apkiužę sandėliukai ir daržinės 
Senamiesčio ir Naujamiesčio kvartaluo-
se. „Bausime ir griausime“, – tvirtai rėžė 
meras, pridūręs, kad šiuo metu apleistais 
ir neprižiūrimais pastatais pripažinti 260 
pastatų, jiems taikomas maksimalus ne-
kilnojamojo turto mokestis. „Kadencijos 

Visvaldas Matijošaitis ir Benjaminas Žemaitis

Verslininkams pristatyti Kauno investiciniai projektai Povilas Mačiulis

LR Prezidentė pasirašė naująjį Dar-
bo kodeksą, kuris įsigalios nuo liepos 
1 d. Šis Darbo kodeksas bus antrasis po 
nepriklausomybės atkūrimo.

Pagal jo nuostatas darbuotojai tu-
rės daugiau galimybių kelti kvalifikaciją 
neprarandant pajamų, ginti savo teises, 
kvalifikuotiems darbuotojams turės būti 
mokamas didesnis darbo užmokestis nei 
minimali mėnesinė alga, taip pat numa-
toma didesnė apsauga netekus darbo, 
daugiau galimybių tartis dėl palankesnių 
darbo sąlygų, be to, profesinės sąjungos 
lengviau galės skelbti streikus.

• Daugiau galimybių didesniems at-
lyginimams

Nuo liepos darbdaviai minimalią mė-
nesinę algą galės mokėti tik už nekvalifi-
kuotą darbą. Be to, darbdaviai įpareigo-
jami parengti darbo apmokėjimo sistemą 
taip, kad ją taikant būtų išvengta bet ko-
kios diskriminacijos lyties pagrindu: už 
tokį patį ar lygiavertį darbą – vienodas 
darbo užmokestis. Naujajame Darbo ko-
dekse taip pat numatyta būtinybė darbo-
vietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skai-
čius yra dvidešimt ir daugiau, pasitvirtinti 
darbo apmokėjimo sistemą, nebent ji jau 
yra nustatyta kolektyvinėje sutartyje. Tai 
įgalins darbuotojus daugiau žinoti ir daryti 
įtaką įmonės darbo užmokesčio politikai.

• Netekus darbo – didesnė socialinė 
apsauga

Nedarbo draudimo išmokos žmo-
nėms, įgijusiems reikalaujamą nedarbo 
draudimo stažą, bus mokamos ne 6 kaip 
dabar, o 9 mėnesius. Taip geriau bus už-
tikrinta bedarbių apsauga netekus darbo.

Esminės Darbo kodekso naujovės

pradžioje šiame sąraše jų buvo gal 30“, – 
prisiminė meras.

Labai sėkmingai startavusi paveldo-
tvarkos programa šiemet finansuojama 
dvigubai daugiau – jai skiriama milijonas 
eurų. Tikimasi, kad mažiausiai 50 pasta-
tų šiemet atnaujins savo fasadus. Miesto 
vadovai atkreipė dėmesį, kad vis daugiau 
investuotojų imasi tvarkyti ne pavienius 
statinius, o visą kvartalą.

Iššūkis – įrengti naujas automobilių 
stovėjimo aikštes ties „Romuva“, po Vie-
nybės aikšte, Savivaldybės kieme ir dar ke-
liose vietose, „nukrauti“ transporto srautus 

nuo Birštono gatvės, atitraukti automobilius 
nuo upių. „Juk dabar miestą nuo upių kai 
kur skiria aštuonios eismo juostos“, – idė-
jomis, kaip to išvengti, dalijosi P. Mačiulis.

Verslininkams buvo pristatyta XXI 
amžiaus naujo Kauno centro vizija. Nauja-
sis centras formuojasi aplink Nemuno salą, 
kurioje iškils mokslo parkas, į salą bus pa-
statyti tiltai automobiliams ir pėstiesiems. 
Kitapus Nemuno projektuojamas M. K. 
Čiurliono koncertų centras. Buvusioje avi-
acijos gamyklos teritorijoje, užinančioje 
34 ha, planuojama įkurti Kauno „Silicio 
slėnį“ –  sklypą skirti inovacijų parkui. 

Be to, nuo liepos nedarbo draudimo 
išmoka didės. Maksimali nedarbo draudi-
mo išmoka turėtų didėti apie 40 procentų.

Pastovi šios išmokos dalis bus susie-
ta su minimalia mėnesine alga ir pastovią 
išmokos dalį sudarys 30 proc. mėnesį, už 
kurį mokama išmoka, galiojančios MMA 
dydis, o kintama šios išmokos dalį suda-
rys bedarbio buvusių draudžiamųjų paja-
mų vidurkis. Maksimali išmoka susieta su 
vidutiniu darbo užmokesčiu ir sudarys 75 
proc. vidutinio mėnesinio darbo užmo-
kesčio šalies ūkyje.

• Lankstesnis šeimos ir darbo deri-
nimas

Darbuotojams bus lengviau derinti 
šeiminius ir darbinius įsipareigojimus. 
Įvedami net penki galimi darbo režimai: 
nekintančios darbo dienos (pamainos) tru-
kmė ir darbo dienų per savaitę skaičiaus; 
suminės darbo laiko apskaitos, kai viso 
apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma 
įvykdoma per apskaitinį laikotarpį; lanks-
taus darbo grafiko, kai darbuotojas privalo 
darbovietėje būti fiksuotomis darbo dienos 
(pamainos) valandomis, o kitas tos dienos 
(pamainos) valandas gali dirbti prieš ar po 
šių valandų; suskaidytos darbo dienos lai-
ko režimas, kai tą pačią dieną (pamainą) 
dirbama su pertrauka pailsėti ir pavalgyti, 
kurios trukmė ilgesnė negu nustatyta mak-
simali pertraukos pailsėti ir pavalgyti tru-
kmė; individualaus darbo laiko režimas.

Darbdavys, pasitaręs su darbuotoju, 
ar darbuotojų atstovais, galės nuspręsti, 
kurį darbo laiko režimą taikyti visoje įs-
taigoje arba konkrečiam žmogui taip, kad 
per savaitę būtų dirbama 40 valandų, o su 

viršvalandžiais – ne ilgiau kaip 48 valan-
das, nebent darbuotojas sutiktų dirbti 52 
valandas.

• Aiškesnė darbo ir atostogų tru-
kmė

Maksimalus darbo laikas su papildomu 
darbu ir su viršvalandžiais negalės viršyti 
60 val. per savaitę. Pagal šiuo metu galio-
jantį reguliavimą ribojimas yra nustatytas 
vienai dienai ir jis negali viršyti 12 valandų.

Naujame Darbo kodekse nustatyta, 
kad kasmetinės minimalios atostogos – 20 
darbo dienų, iš kurių 10 išnaudojama ne-
pertraukiamai (jei dirbama penkias dienas 
per savaitę).  Jei dirbama šešias dienas per 
savaitę, minimalių atostogų trukmė turi 
siekti 24 darbo dienas.

Išlieka pailgintos atostogos darbuo-
tojams kurių darbas susijęs su didesne 
nervine, protine ir emocine įtampa ir pro-
fesine rizika, taip pat papildomos atosto-
gos už stažą, tačiau jos perskaičiuojamos 
darbo dienomis.

• Paprastesnė tvarka kreipiantis dėl 
neteisėto atleidimo iš darbo

Šiuo metu dėl neteisėto atleidimo iš 
darbo turi kreiptis į teismą. Naujajame 
Darbo kodekse išplėsta Darbo ginčų ko-
misijų kompetencija pavedant joms nagri-
nėti taip pat ir nušalinimo nuo darbo, atlei-
dimo iš darbo teisėtumo bei kolektyvinių 
darbo ginčų dėl teisės bylas. Darbo ginčų 
komisijoje darbo ginčai dėl teisės nagrinė-
jami nemokamai ir ginčo šalių patirtos by-
linėjimosi išlaidos nepriteisiamos. Darbo 
ginčų komisija privalo išnagrinėti ginčą 
ne vėliau kaip per vieną mėnesį ir tik Dar-
bo ginčų komisijos pirmininko motyvuotu 
sprendimu ginčo nagrinėjimas gali būti 
pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.

Individualus darbo ginčas dėl teisės 

yra nesutarimas tarp darbuotojo ar kitų 
darbo santykių dalyvių, iš vienos pusės, 
ir darbdavio, iš kitos pusės, kylantis suda-
rant, keičiant, vykdant ar nutraukiant darbo 
sutartį, taip pat dėl darbo teisės normų ne-
vykdymo ar netinkamo jų vykdymo darbo 
santykiuose tarp darbuotojo ir darbdavio. 
Darbo ginčo šalimi laikomas ir buvęs darb-
davys, taip pat asmuo, išreiškęs norą suda-
ryti darbo sutartį, kai su juo buvo atsisa-
kyta ją sudaryti, taip pat asmenys, turintys 
teisę į darbuotojo darbo užmokestį ar kitas 
su darbo santykiais susijusias išmokas.

• Gerės darbuotojų informavimas 
ir konsultavimas

Darbdaviai, pareikalavus darbo tary-
boms, privalės teikti informaciją apie dar-
buotojų vidutinį darbo užmokestį pagal 
profesijų grupes ir lytį.

Darbo kodekse numatyta darbdavio 
pareiga teikti informaciją apie dirbančius 
ne visą darbo laiką darbuotojus, dirban-
čius  nuotoliniu būdu, taip pat apie termi-
nuotų darbo sutarčių būklę, laikinuosius  
darbuotojus. Ši informacija būtų teikiama 
darbo tarybai, o jeigu jos nėra, darbdavio 
lygmeny veikiančiai profesinei sąjungai 
pareikalavus. 

Naujos nuostatos įtvirtino reikalavi-
mą konsultuotis su darbuotojų atstovais 
įvedant suminę darbo laiko apskaitą. Dar-
bo (pamainų) grafikai turėtų būti prane-
šami darbuotojams ne vėliau kaip prieš 7 
dienas iki jų įsigaliojimo.

Daugiau apie pasikeitimus lyginant su 
ankstesniu Darbo kodeksu, skaitykite čia: 
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesi-
mai-spaudai/darbo-kodeksu-palyginimas-
34a8.html

Parengta pagal Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos informaciją
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kacijos greitis reikalauja itin lanks-
taus ir operatyvaus rūmų reagavimo, 
sprendimų priėmimo, paslaugų pri-
einamumo ir pasiūlos (įtakojami fak-
toriai: rūmų struktūros plokštumas, 
sprendimų priėmimo greitis, paslaugų 
adaptyvumas ir pan.);

•  konkurencinės aplinkos pokyčiai, 
specializuotų atstovavimo struktūrų, 
klubų, susivienijimų veikla, jų foku-
sas ir resursai atstovaujamai sričiai le-
mia rūmų antraeilį vaidmenį nišinėse, 
funkcinėse verslo srityse ir provokuo-
ja esminę rūmų vaidmens ir vertės pa-
siūlymo nariams peržiūrą (įtakojami 
faktoriai: rūmų vaidmuo regione ir na-
cionaliniu mastu atstovavimo srityje);

•  verslo informacijos šaltinių gausa ir 
skaitmenizacija (prieinamumas rea-
liuoju laiku), verslo atstovų kompe-
tencijų auginimo pasiūla ir galimybės 
rinkoje lemia didėjančius edukacinio 
turinio bei paslaugų profesionalumo 
poreikius (įtakojami faktoriai: verslo 
informacijos pateikimo būdai ir for-
matas, prieinamumas tinkama var-
totojui / nariams forma, edukacinių 
veiklų konkurencingumas ir turinio 
kokybė ir pan.);

•  kartų versle ir atstovavimo organizaci-
jose kaita, sąlygojanti ir esmines orga-
nizacijų bei jų veiklos transformacijas 
adaptuojantis laikmečio ir poreikių 
kontekstui (įtakojami faktoriai: rūmų 
nario profilis ir organizacijos identi-
tetas, atstovaujančių žmonių profe-
sionalumas ir kompetencijos, rūmų 
paskirtis ir įtaka visuomenėje ir pan.).

Pagrindiniai raktiniai rūmų vertės 
pasiūlymo nariams žodžiai –  telkimas 
(vienijimas), partnerystė, pripažinta vers-
lo bendruomenė, verslo vertės didinimas, 
tvarus augimas, asmeninis augimas, verslo 
bendruomenės atstovavimas.

Formuluojant aktualią nūdienai rūmų 
misiją, išskirtos pagrindinės raktinių žo-
džių grupės: verslą jungianti / bendruome-
niškumas / telkti; kurianti pridėtinę vertę 
/ tvarus verslo ir vadovų augimas / veikti 
narių naudai / išspręsti klausimus ir gauti 
naudos; atstovaujanti; klestinti visuomenė 
/ pripažinta verslo bendruomenė / verslo 
savivalda.

Esminiai vizijos raktažodžiai: erdvė, 
kompetencija, inovatyvumas, politikos 

Strateginė sesija „Pasirengę ateičiai“: aptarta rūmų 
misija, vizija ir strateginės kryptys

formavimas /įtaka ir atstovavimas, verslo 
bendruomenė ir partnerystė.

Aktyvios diskusijos
Į forumą susirinkusiems rūmų na-

riams už skirtą laiką svarstymams apie 
organizacijos ateitį padėkojo rūmų prezi-
dentas Benjaminas Žemaitis. 

Bendram susitarimui buvo pasiūlyta 
tokia atnaujintos rūmų misijos formuluo-
tė – telkti ir atstovauti verslo bendruomenę 
tvaraus augimo ir visuomenės klestėjimo 
labui. Vizijos projektas – „Žinomiausia ir 
pripažįstama Kauno regiono verslo ben-
druomenė Lietuvoje“. 

Pasak moderatoriaus, ISM Executive 
School konsultanto, ISM Inobazės vadovo 
Ugniaus Savicko,  „žinomiausia“ reiškia 
reikalingą, reikšmingą, įdomų, „pripažįs-
tama“ – vadinasi, patikima, kompetentin-
ga, gerbiama, teikianti naudą ir kt.

Rekomenduojama vertės pasiūlymo 
formuluotė: „Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo 
augimas veikiant aktyvioje bendrystėje“.

Į dešimt darbo grupių pasiskirstę na-
riai vertino šiuos pasiūlymus tiek balais, 
tiek savo komentarais ir pasiūlymais. 

„Vizija viliojanti, tačiau ribojanti. Ar 
už Lietuvos ribų nebeeisime?“ – klausė 
UAB „Betonika“ generalinis direktorius 
Vytautas Niedvaras. „Viskas gerai, bet 
trūksta įkvėpimo“, – savo grupės nuomo-
nę reziumavo Irma Kaminskienė iš VšĮ 
„Personalo praktikų paslaugos“. „Vizija 
mums atrodo per minkšta. Siūlome – įta-
kingiausia verslo bendruomenė“, – nuo-
monę pateikė AB „Kauno Baltija“ genera-
linis direktorius, rūmų tarybos narys Vidas 
Butkus. AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ 
vadovas Dainius Cibulskis  vertės pasiū-
lymo projekte pasigedo fokuso į išorę ir 
pridėtinės naudos didelėms įmonėms. „Ži-
nomumas nereiškia veiksmo“, – pareiškė 
dar viena grupė. 

Tokių idėjų ir pasiūlymų forume ne-
trūko.

Vėliau visos grupės ieškojo atsakymų, 
kokias veiklas rūmai turi tęsti, kur padaryti 
proveržį ir ko atsisakyti? T. y. kaip auginti 
narystės vertę, skatinti bendrystę, didinti 
rūmų įtaką, kaip turi vykti pačios organi-
zacijos kaita?

Įvertinus forume išsakytas narių min-
tis, rūmų misijos, vizijos ir strateginių 
krypčių formuluotės bus teikiamos rūmų 
tarybai.

Atkelta iš 1 psl.

Narių nuomonės yra labai reikšmingos įgyvendinant misiją, viziją ir planuojant rūmų veiklą
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Andrėja Starkutė,
Kauno PPA rūmų narystės koordi-

natorė

Rūmų bendruomenės nariai vasarą 
pasitiko kaip didikai. Rūmų tarybos na-
rio, Šakių verslininko Arūno Tarnausko 
kvietimu verslininkų grupė svečiavosi 
neseniai atidarytame bendrovės „Gul-
belė“ restorane „Kuchmistrai“. Tai au-
tentiškoje Zyplių dvaro aplinkoje įkur-
tas ir Lietuvos didikų virtuvės paveldą 
puoselėjantis restoranas, siekiantis iš-
saugoti ne tik kulinarinį, bet ir kultūrinį 
krašto paveikslą.

„Restorano idėja – puoselėti dvarų 
kulinarinio paveldo istoriją, kiekvienam 
norinčiam suteikti galimybę ne tik išgirsti, 
pamatyti, bet ir paragauti ano meto didikų 
patiekalų bei gėrimų. 

Norime, kad ši išskirtinė ir autentiška 
vieta pritrauktų žmones iš visų Lietuvos 
regionų,  įvairių šalių ir kultūrų svečius, 
kurie vaišintųsi Lietuvos didikų dvaruose 
kadaise gamintais ir dabar atkurtais val-
giais“, – sako Arūnas Tarnauskas.

Restoranas įsikūręs Zyplių dvaro so-

Didikų vakarienė Rūmų klube
dybos buvusios virtuvės pastate. Pastatas 
yra kultūros paveldo objektas, tad siekiant 
užtikrinti pastato autentiškumą atkurta ir 
išsaugota sienų dekoras ir polichrominiai 
raštai, indauja; dalis XIX amžiuje grįstų  
raudonų plytų grindų, rūkykla.

Rūmų nariai apžiūrėjo Zyplių dvarą, 
kurio paskutiniai savininkai – grafai Po-
tockiai. Vėliau dvare veikė žemės ūkio 
mokykla, ligoninė, kolūkio kontora, apy-
linkės vykdomasis komitetas. Šio dvaro 
ansamblio centriniai rūmai  laikomi ver-
tingu XIX a. architektūros paminklu. Per 
metus jame apsilanko apie 10 tūkstančių 
svečių, jame nuolat vyksta įvairūs kul-
tūriniai renginiai. 2014 m. į sutvarkytą 
Zyplių dvaro vežiminės pastatą perkeltas 
Zanavykų muziejus.

Arūno Tarnausko rūpesčiu viename iš 
dvaro pastatų ir buvo įkurtas restoranas, 
dar labiau išplėtęs UAB „Gulbelė“ veiklą. 
Pagrindinė kryptis – mažmeninės preky-
bos tinklas, kuriam priklauso 49 maisto 
ir kasdieninės paklausos prekių parduo-
tuvės 11-oje savivaldybių. Šakiuose vei-
kia „Gulbelės kepyklėlė“, kavinė-picerija 
„Kiba“,cukrainė „Laimė“. Bendrovėje 

dirba 450 darbuotojų. 
Rūmų bendruomenės nariai vaišinosi 

keliolika patiekalų, kurie buvo nešami į 
stalą keturiais „užnešimais“. Kas nebuvo, 
tas neragavo – nepapasakosi. Važiuosite 
pro šalį – nepasididžiuokite, užsukite, o 
draugų kompaniją galima pakviesti į Za-
navykų ragaučių.

Klube pasveikinti nauji rūmų na-
riai – UAB „Estravel Vilnius“ ir Nerijus 
Murauskas, teikiantis asmeninių finansų 
valdymo, gyvybės draudimo, pensijų kau-
pimo konsultacijas.

Verslas ir valdžia Kėdainiuose 
kartu ieško sprendimų  

Jiezne, vienoje moderniausių Eu-
ropoje langų, fasadų ir durų gamybos 
bendrovėje „Doleta“, vyko Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų or-
ganizuota verslo informacinė popietė 
„Personalo organizavimas ir valdymas 
įmonės veikloje“. Seminarą vedė VšĮ 
„Personalo praktikų paslaugos“ lekto-
rės Eglė Makselytė ir Irma Kaminskienė.

Kauno PPA rūmų nario „Doleta“ va-
dovai pristatė Prienų verslo bendruome-
nei savo gamyklą ir gaminamą produk-
ciją, o bendrovės generalinis direktorius 
Mindaugas Skardžius – video filmą apie 
„Doletos“ veiklą. Popietės dalyviai savo 
akimis galėjo pamatyti, kaip gimsta pro-
dukcija, kuri gerina žmonių gyvenimo ko-
kybę. Būtent taip įmonės veiklą apibūdino 
jos įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Vy-
tautas Silevičius. Anot jo, bendrovė gami-
na ne langus, o siūlo klientams investiciją 
į gyvenimo kokybės gerinimą.

Jau seniai įrodyta, jog geri darbdavių 
ir darbuotojų santykiai – tai tiesiausias 
kelias į įmonės sėkmę. Lektorės pateikė 
nemažai personalo valdymo patarimų.

Pagal kvitrina.lt

Pirmą kartą Kauno prekybos pramo-
nės ir amatų rūmų Kėdainių atstovybė 
surengė diskusiją ,,Verslas – valdžia“.  

Susitikime dalyvavo Kėdainių rajo-
no savivaldybės meras S. Grinkevičius, 
mero pavaduotoja O. Urbonienė, admi-
nistracijos direktorius O. Kačiulis, Kauno 
teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriaus 
vedėja I.Petraitienė  ir kt. kompetentingi 
asmenys. Verslą atstovavo Kauno preky-
bos pramonės ir amatų rūmų prezidentas 
B.Žemaitis bei Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų Kėdainių atstovybės 
vadovas ir jos nariai. Diskusiją ,,Kaip 
pritraukti gyventojus į Kėdainius“ mo-
deravo Kėdainių atstovybės vadovas ir 
AB ,,Nordic sugar Kėdainiai“ direktorius 
D.Cibulskis. 

Meras S.Grinkevičius sakė, kad no-
rint sukurti patrauklią aplinką gyventi 
mūsų rajone, būtina sutvarkyta miestą ir 
kaimus,  organizuoti įvairaus žanro rengi-
nių. Per metus Kėdainių rajone vyksta virš 
260 renginių. Visi savivaldybės renginiai 
yra įtraukti į savivaldybės puslapio kalen-
dorių. Dalyvavęs diskusijoje verslininkas 
B.Cechanavičius siūlė sukurti vieningą 
viešinimo platformą, kurią administruotų 
savivaldybė. Dabar yra keletas facebook 

paskyrų kur yra viešinami Kėdainiuose 
vykstantys renginiai, todėl informacija 
pasiekia tik tam tikros paskyros lankyto-
jus. Pašnekovas sakė, kad būtų puiku, jei 
savivaldybė turėtų atskirą puslapį ,,kas 
vyksta Kėdainiuose“, o dar geriau – mo-
bilią programėlę, kurioje būtų įtraukta 
viskas kas įdomu kėdainiečiui ir turistui.  
Dauguma dalyvių pritarė bendros vieši-
nimo platformos sukūrimui. Dalyvavę 
valdžios atstovai pritarė šiam pasiūlymui.

Buvo diskutuota kaip pritraukti jau-
nus žmones gyventi ir dirbti Kėdainiuose. 
Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių 
skyriaus vedėja I.Petraitienė apgailestavo, 
kad mažėja darbingo amžiaus žmonių, 
darbo rinkoje klesti šešėlis. AB Nordic 
sugar Kėdainiai direktorius ir Kėdainių 
atstovybės vadovas nuogąstavo, kad  dar-
bingo amžiaus žmonių labai trūksta. Me-
ras konstatavo, kad Kėdainių rajono savi-
valdybėje yra didžiausias procentas dir-
bančiųjų, gaunančių minimalią mėnesinę 
algą. Tačiau valdžia negali priversti, kad 
atlyginimus darbdaviai mokėtų skaidriai. 

Kėdainiai – Radvilų miestas garsus 
savo istorija, tačiau čia sukoncentruotas 
ir didelis pramonės potencialas, kuriame 
laukiami darbuotojai. UAB ,,Linėja trans-

port“ vadovo G.Norkaus nuomone, jaunai 
kartai reikia papildomų valdžios spren-
dimų, neužtenka sutvarkyto senamiesčio 
ir garsios istorijos. D. Cibuslkio nuomo-
ne, jei norim pritraukti jaunus žmones 
į Kėdainius, reikalinga reklama, sudo-
minanti jaunimą gyventi ir pramogauti.  
B.Cechanavičiaus nuomone regionas turi 
rasti stipriausias pozicijas ir jas reklamuo-
ti. Diskusijoje dalyvavusio UAB ,,Kėdai-
nių laisvoji ekonominė zona“ atstovo A. 
Klankausko nuomone, Kėdainius reikia 
pozicijonuoti kaip stiprų maisto pramo-
nės, žemės ūkio ir chemijos pramonės 
miestą.  

Susitikimo metu diskutuota ir kita 
labai aktualia tema – tai būstas ir jo nuo-
ma. UAB ,,Kėdainių krovimo aikštelė“ 
direktorė J. Maksimenko sakė, kad jaunos 
šeimos neturi pinigų, kad galėtų nusipirkti 
būstą. Šiuo metu Kėdainiuose sunku rasti 
išsinuomoti būstą, naujų butų nestatoma. 
Todėl siūlė savivaldybei surasti būdų 
padėti jaunoms šeimoms šiuo klausimu. 
Buvo iškeltos įvairios idėjos kaip sociali-
nių būstų statyba savivaldybės lėšomis ar 
geriausių turimų vietų daugiabučių namo 
statybai pasiūlymas investuotojui, o įmo-
nės, perspektyviems darbuotojams, galėtų 
išnuomoti butus. Taip būtų paskata jauni-
mui atvykti  gyventi ir dirbti. 

Meras S.Grinkevičius sveikino, kad 
verslas kartu ieško galimybių aktualioms 
problemoms ir palinkėjo, kad tokie susiti-
kimai būtų dažnesni. 

RŽ inf.

Prienų 
verslininkų 
susitikimas

Ekskursija po Zyplių dvarą

Benjaminas Žemaitis ir Arūnas Tarnauskas

Pirmą kartą surengta diskusija „Verslas – valdžia“ Dainius Cibulskis

„Doletos“ vadovai pristatė savo gamyklą
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Konsultacijų kompanija „SDG“ 15-
ąjį gimtadienį atšventė naujame biure. 
Vos prieš keletą mėnesių, dar į dažais 
kvepiančias erdves atsikraustė 120 
„SDG“ darbuotojų. 

Pasak įmonės generalinio direktoriaus 
Eduardo Jaso, 3,5 milijono eurų investicijų 
pareikalavęs pastatas pritaikytas ir darbuo-
tojų poreikiams, ir pagrindinei įmonės vei-
klai – mokymams bei konferencijoms.Pa-
sveikinti bendrovės į šventę atvyko Kauno 
miesto meras Visvaldas Matijošaitis. 

Per 2500 kv m plotą užimančio pas-
tato statyba vyko dvejus metus. „Per 15 
įmonės veiklos metų mūsų paslaugų spek-
tras stipriai išsiplėtė, todėl nusprendėme, 
kad didelių patalpų nuoma finansiškai 
nenaudinga. Naujos patalpos – du kartus 
didesnės nei anksčiau nuomojamame pas-
tate, todėl mūsų darbuotojai turės geres-
nes darbo sąlygas ir jausis modernios bei 
progresyvios bendrovės dalimi,“ – sakė 
UAB „SDG“ generalinis direktorius Edu-
ardas Jasas, pabrėždamas, kad įmonėje 
„darbuotojas“ lygu „žmogus“, kaip bran-
di, žinanti savo vertę, pasitikinti savimi 
asmenybė. Šiuo metu „SDG“ įmonių gru-
pėje dirba apie 300 darbuotojų. 

Originalaus dizaino „SDG“ pastatas 
Draugystės gatvėje – tai dar vienas įro-
dymas, jog verslas Kauno mieste sparčiai 
plečiasi ir keliasi į modernias erdves. Biu-
re įrengtos išmaniosios mokymų salės, čia 

Konsultacijų bendrovė „SDG“ 
atšventė 15-ąjį gimtadienį ir 
įkurtuves

vyksta įvairūs mokymai – „SDG“ vykdo 
mokymus pagal 77 licencijuotas progra-
mas. 

Biuro patalpose įrengta per 120 ergo-
nomiškų darbo vietų su patogiais, darbo 
padėtį keičiančiais stalais. Naujai įrengta-
me pastate išvedžiota rekuperacinė šildy-
mo ir vėdinimo sistema, apdailai panau-
dotos ekologiškos medžiagos. Biure taip 
pat įrengta ir poilsio bei laisvalaikio erdvė 
darbuotojams, kurioje surinkta stalo žai-
dimų kolekcija, greitai atsiras masažiniai 
krėslai bei erdvė sporto užsiėmimams. 
Šalia pastato įrengta ir žalioji zona su 
poilsio erdve ir netgi nuosavu sodu –vie-
toje gyvatvorės pasodintos remontantinės 
avietės, kurių pirmojo derliaus darbuoto-
jai tikisi sulaukti dar šiais metais. 

Vadovaudamasi įmonių socialinės 
atsakomybės principais, įmonė ėmėsi 
iniciatyvos ir įrengė net 7 įkrovimo sto-
teles elektromobiliams. Nors šiuo metu 
stotelėje kraunamas tik vienas elektrinis 
motoroleris, ateityje „SDG“ planuoja 
automobilių parką papildyti ir elektro-
mobiliais. Įmonė tariasi, jog Daugystės 
g. 8E teritorijoje esančios stotelės būtų 
įtrauktos į Kauno miesto elektromobilių 
įkrovimo prieigų planą. Jei bus priimtas 
susitarimas, stotelės galės būti prieinamos 
visiems kauniečiams. Šalia pastato įreng-
ta erdvi stovėjimo aikštelė taip pat svarbi 
bendrovės veiklai. Šiuo metu įmonių gru-

Birželio 8 d. Raudondvario dvare 
vyko nuo 2015 m. Kauno PPA rūmų 
koordinuojamo „Erasmus+“ projek-
to „Sumani praktika – verslumo įgū-
džių gerinimas aukštajame moksle, 
2015-1-LT01-KA203-013477“ baigia-
moji konferencija „Verslumas aukšta-
jame moksle. Išmaniosios praktikos“. 
Joje dalyvavo daugiau nei 100 mokslo 
ir verslo atstovų. Projekto tikslas – pa-
didinti aukštojo mokslo kokybę, kad 
studentai įgytų tinkamesnius įsidarbi-
nimo gebėjimus ir būtų labiau pasiren-
gę darbo rinkai. 

Sumaniai praktikai skirtoje 
konferencijoje – per šimtą dalyvių

organizacijos „Eurosuccess Consulting“. 
Pranešimuose įžvalgomis dalijosi atsto-
vai iš UAB „Festo“, AB Šiaulių bankas, 
UAB „Topo grupė“, UAB „Intermedix“ ir 
„Verslo žinių“. 

Konferencijos dalyviams buvo prista-
tytas novatoriškas požiūris į praktikas – į 

pė turi beveik 200 automobilių parką. 
Užbaigdami oficialią gimtadienio 

dalį, į Kauno gatves „SDG“ darbuotojai 
išriedėjo jau tradicija tapusia įspūdinga 
75 automobilių kolona.

„Šalia „SDG“ įmonių grupės pastato 
įrengtas pirmasis Lietuvoje „SDG“ ener-
getikų mokymo centras, kuriame vykdo-
mi praktiniai mokymai. Poligone įrengtos 
trys mokymo zonos: pirmojoje vykdomas 
mokomasis kabelių klojimas, antrajame – 
įrengtas stulpinės transformatorinės tinklo 
mokomasis kompleksas, o trečiajame – 
mokomojo statinio maketas, darbuotojų 
mokymui skirti pastoliai ir kita įranga, 
dirbantiems aukštalipio darbus,“ – apie 
mokymo centrą pasakojo E. Jasas.

Biuro statyba padiktavo naują vers-
lo sritį. Nuo 2016 m. veiklą pradėjo 
UAB „SDG statyba“. SDG įmonių gru-
pę šiuo metu sudaro 8 įmonės: didžiau-
sias pajamas generuojanti konsultacijų 
kompanija „SDG“, taip pat UAB „SDG 
kodas“(prekyba darbo drabužiais ir as-
meninėmis apsaugos priemonėmis),UAB 
„SDG akademija“ (vairavimo mokymas), 
UAB „SDG statyba“(paslaugos statybos 
sektoriuje), UAB „SDG grupė“(grupės 
įmonių valdymas), OÜ „OhutuTööGa-
rant“, SIA „Droša darba garants“ (verslo 
konsultacijos ir mokymai Estijoje ir Latvi-
joje) bei VšĮ „Saugi pradžia“(socialiniai 
projektai, parama). 

RŽ inf.

Konferencijoje dalintasi projekto metu 
sukaupta patirtimi ir metodologijomis, 
kaip gerinti aukštojo mokslo kokybę, kad 
studentai įgytų tinkamesnius įsidarbinimo 
gebėjimus ir būtų labiau pasirengę darbo 
rinkai, kaip stiprinti bendradarbiavimą tarp 
universitetų ir įmonių bei kitų socialinių 
partnerių, skatinant jaunimą įgyti naujų 
įgūdžių, formuojančių asmens verslumą.

Renginyje svečiavosi projekto par-
tneriai iš Vytauto Didžiojo universiteto, 
Laplandijos taikomųjų mokslų universite-
to, Kipro europinio universiteto, Veronos 
universiteto ir konsultavimo ir mokymų 

darbą integruotas mokymasis, komandi-
nis darbas, įvairūs praktikos scenarijai, 
teorijos ir praktikos integravimas per 
problemų sprendimą bei kiti metodai, 
leidžiantys plėtoti profesinės karjeros val-
dymui arba įsidarbinamumui naudingas 
kompetencijas.

Renginyje diskutuota, kaip gerinti aukštojo mokslo kokybę

Naujasis SDG pastatas kainavo 3,5 mln. eurų

Šauni SDG komanda

Eduardui Jasui (centre) įteikta rūmų narystę 
simbolizuojanti vėliava

Bendrovę pasveikino miesto meras Visvaldas Matijošaitis ir 
vicemeras Povilas Mačiulis
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dukcija atitinka Europos Bendrijos Ma-
šinų direktyvos reikalavimus ir žymima 
atitikties ženklu CE.

UAB „Noringė“ veiklą pradėjo 
1997 m. – įsteigti svečių namai ir resto-
ranas. Šiuo metu įmonėje dirba apie 60 
žmonių, tačiau pradėjus vykdyti veiklą, 
beveik 10 metų „Noringėje“ dirbo iki 
30 žmonių. Strateginiam pokyčiui įtakos 
turėjo dar vienas ambicingas akcininkų 
sprendimas – buvo įsigytas Marijampolės 
valstybinis viešbutis „Sūduva“.

UAB „Noringė” į šį sovietinių laikų 
statinį investavo apie 20 mln. litų (apie 
5.8 mln. eurų), įsigijo „Europe Group“ 
viešbučių tinklo frančizės teises ir 2008 
m. rudenį iškilmingai miestui duris atvė-
rė keturių žvaigždučių viešbutis „Europa 
Royale Marijampolė“. Iki tol „Noringės“ 
svečių namuose buvo vos 6 kambariai, o 
atnaujintame viešbutyje įrengti 47 kamba-
riai, kuriuose gali viešėti iki 88 asmenų, 
trys modernia įranga aprūpintos konfe-
rencijų salės, vienu metu talpinančios 
daugiau nei 200 asmenų.

„Noringė“ maždaug 6 metus buvo 
„Europe Group“ nariu, tačiau ieškodamas 
didesnių verčių ir ambicijų, siekdamas kli-
entams pasiūlyti dar aukštesnės kokybės 
paslaugas, 2014 m. balandžio 1 d. viešbutis 
įsiliejo į tarptautinės kompanijos „Accor 
Global Distribution System“ tinklą – „Eu-
ropa Royale Marijampolė“ tapo „Mercure 
Marijampolė“. Tai buvo pirmasis „Mercu-
re“ prekės ženklo viešbutis Baltijos regione.

Restoranas „Pizza Jazz“ (dabar 
„PJazz“) Marijampolėje veikia nuo 1997 
m. birželio 5 d., pagal UAB „Noringė“ 
įsigytas frančizės teises. 

UAB „Noringė“ plečia savo veiklą ir  
2016 m. pabaigoje Suvalkijos sostinėje, 
pačioje miesto šerdyje duris atvėrė   baras 
„Winis“, kuris papuoštų bet kurį Europos 
didmiestį. 

Dešimties metų sukaktį skaičiuojanti 
UAB „Interjero elementai“ sėkmin-

gai specializuojasi faneravimo paslaugų, 
baldų komponentų, interjero detalių bei 
mažaserijinių baldų gamyboje. Gaminant 
individualius nestandartinius klientų už-
sakymus itin akcentuojama kokybė, o tai 
leidžia būti patraukliems mažaserijinėje 
originalių dizaino gaminių rinkoje. 

Pažangiausios technologijos ir ilga-
metė patirtis suteikia galimybę iš šiuo-
laikinių ir netradicinių medžiagų gaminti 
aukštos kokybės dureles baldams, virtu-
vines sieneles bei stalviršius. Pagal indi-
vidualius užsakymus gaminami mažas-
erijiniai lietuvių bei užsienio dizainerių 
baldai. Klientams siūlomi kompleksiniai 
sprendimai formuojant interjerą – baldų, 
sienų, lubų ir kitų interjero komponentų 
suderinamumo galimybė naudojant pla-
taus spektro, unikalias draugiškas gamtai 
baldų ir interjero apdailos medžiagas.

 
Prieš penkerius metus pradėjusi savo 

veiklą „UAB GMQ Europe” gamina au-
tomobilių plovimui, valymui ir priežiūrai 
skirtus cheminius produktus. Atsakingai 
analizuojama rinkos situacija, drąsiai 
diegiamos inovacijos ir ateities technolo-
gijos. Taip gimsta naujų produktų idėjos. 
Esminis įmonės tikslas atvaizduotas jos 
pavadinime. „GMQ“ suprantamas kaip 
„General Motion to Quality“ (liet. „Esmi-
nis tikslas kokybė”).

Gamybai naudojamos tik kokybiškos, 
Europoje pagamintos cheminės medžia-
gos (žaliavos) ir jų junginiai. Koncen-
truotų produktų gamybos pajėgumai per 
metus viršija 2000 tonų. Bendrovė yra 
„Bekontakčio plovimo“ pradininkė Lietu-
voje, revoliucinės technologijos inovatorė 
ir generatorė idėjų, kaip nuplauti automo-
bilį nenaudojant šepečio, kempinės ar kitų 
plovimo įrankių, didinančių tikimybę pa-
žeisti automobilio išorines dangas. Plovi-
klių sudėtyje nenaudojami fosfatai, todėl 
sukurta technologija yra draugiška gam-
tai, atitinka visus Lietuvos Respublikos 
aplinkosaugos reikalavimus, Europos Są-
jungos įstatymus bei REACH reglamentą.

„GMQ Europe“ yra ne tik automobilių 
plovimui ir priežiūrai reikiamų chemijos 
produktų gamintoja, bet ir įrangos tiekėja.

RŽ inf.

Naujas Narys. VIZITINĖ KOrTELĖ

Verslo istorijos puslapiai

UAB Mokymo centras „Automobi-
lis“, įsteigtas prieš trisdešimt metų – 1987 
m. birželį, savo veiklą pradėjo kaip pir-
moji privati vairavimo mokykla ir koope-
ratyvas Lietuvoje. Nuo pat mokymo cen-
tro įsteigimo pagrindinė jo veikla buvo 
vairuotojų rengimas, įskaitant ir profesi-
onalius vairuotojus. 

Plečiant veiklą nuo 2009 m. pradėti 
rengti visų kategorijų traktorininkai, o prisi-
dedant prie nedarbo mažinimo ir darbuoto-
jų perkvalifikavimo pradėtas vykdyti ir kitų 
specialybių profesinis mokymas. Šiandien 
mokymo įstaigoje, kuri nuo 2011 m. perva-
dinta į UAB Mokymo centras „Automobi-
lis“, jau rengiama daugiau kaip 40 specialy-
bių įvairios kvalifikacijos darbuotojų. 

Mokymo centras, siekdamas užtikrin-
ti mokymo kokybę ir mokymosi sąlygas, 
sukūrė šiuolaikišką, atitinkančią visus 
reikalavimus mokymo bazę – tai speciali-
zuoti ir modernia įranga aprūpinti teorijos 
ir praktikos kabinetai, praktinio vairavi-
mo aikštelė, saugos diržų efektyvumo ir 
automobilio apsivertimo avarinę situaciją 
imituojantis automobilis, nauji automobi-
liai, kurie atitinka saugos reikalavimus ir 
besimokančiųjų lūkesčius. 

Mokymo centras daug metų puikiai 
žinomas ir vertinamas ne tik rajone, bet ir 
šalyje, yra gavęs ne vieną garbingą apdo-
vanojimą bei padėką, tarp kurių ir Lietu-
vos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos 
kėlimo mokyklų asociacijos įteiktas sida-
bro medalis už nepriekaištingą ir ilgametį 
darbą vairuotojų mokymo srityje. 

Birželio 24-ąją UAB „PAKMA“ 
švenčia savo 25-metį. Tačiau bendrovės is-
torija prasideda nuo 1959 m. Tuomet įmo-
nė vadinosi SKB – Specialus konstravimo 
biuras, o joje dirbo tik 6 darbuotojai – kons-
truktoriai, technikai, braižytojai. Šiandien 
bendrovėje dirba 84 darbuotojai. 1992 06 

24 įmonė buvo privatizuota, ji tapo akci-
ne bendrove ir pavadinta AB „PAKMA“. 
2002 m. – UAB „PAKMA“. Pasikeitus 
statusui įmonė specializacijos nepakeitė, 
bendrovė ir toliau projektuoja, gamina  ir 
realizuoja maisto produktų bei vienetinių 
gaminių pakavimo ir fasavimo įrenginius. 

1991–1993 m. firmoje suprojektuo-
ta ir pagaminta pirmoji glaistytų varš-
kės sūrelių gamybos linija GSL. UAB 
„PAKMA“ yra pripažinta šios paskirties 
įrengimų gamybos lyderė. Šiandien jau 
per 185 linijų dirba ne tik Lietuvoje, bet ir 
Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Rusijo-
je, Ukrainoje, Moldovoje, JAV, Čekijoje, 
Kanadoje, Kazachstane. Į šias rinkas eks-
portuojama beveik 50 proc. visos įmonės 
produkcijos. Įmonė gamina ne tik stan-
dartinius įrenginius, bet visuomet pasiren-
gusi suprojektuoti ir pagaminti įrenginius 
pagal kliento pageidavimus. 

„PAKMA“ yra daugiausiai į Rytus eks-
portuojanti įmonė, tačiau net esant įtemptai 
politinei situacijai ar nepalankiems valiutų 
kursams, Rytų šalių klientai vis tiek teikia 
pirmenybę Marijampolės įmonėje gamina-
miems įrengimams (GSL linija).

Nuo 2014 m. birželio įmonei sėkmin-
gai vadovauja jaunas, energingas gene-
ralinis direktorius Mindaugas Melys. Per 
trejus vadovavimo metus įmonėje atnau-
jinta programinė ir kompiuterinė įranga, 
modernizuota ir tobulinama jau gamina-
ma bei kuriama nauja įranga.

2001 ir 2002 m. bendrovė pateko tarp 
geriausių Lietuvos eksportuotojų.  Po metų 
vidutinių įmonių grupėje tapo laureate 
kaip efektyviausiai dirbanti įmonė pagal 
apyvartą ir pelningumą. Nuo 2003 m. pra-
dėjus veikti įmonės filialui Kaune, išsiplėtė 
įmonės specializacija – projektuojami pa-
kavimo įrenginiai duonos ir konditerijos 
pramonei, transportavimo sistemos, ne-
standartiniai įrenginiai maisto pramonei.

2001 m. firmoje įdiegta Kokybės va-
dybos sistema ISO 9001, o 2009 m. pir-
majai iš visų Lietuvos mašinų gamintojų 
įteiktas Geros gamybos praktikos sertifi-
katas – tai papildoma gaminių saugos ir 
kokybės garantija. UAB „PAKMA“ pro-
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Užsienio įmonių verslo pasiūlymai
BRSE20160531001  Švedijos įmonė, daugiau nei 12 metų gaminanti vakuumines pakuotes 

maistui, ieško subrangovo pakavimo maišelių gamybai. 
BRIE20161018001  Airijos technologijų įmonė ieško inovatyviųstartuolių, į kurių idėjas ga-

lėtų investuoti. Domina ir bendradarbiavimas su universitetais, inkuba-
toriais, startuolių bendruomenėmis, kurios padeda savo nariams ieškoti 
investuotojų.

BRUK20170427001  Pietryčių Anglijos įmonė ieško patyrusių keraminės santechnikos gamin-
tojų klasikinio stiliaus kriauklių, bidė, klozetų ir jų bakelių gamybai.  

BRDK20150831001  Danijos įmonė, besispecializuojanti skaitmeninio spausdinimo srityje, 
ieško aplinkai draugiškos spaustuvės parduotuvių stendų ir POS (angl. 
Point of Sale) sistemų gamybai bei spaudai ant puodelių.

BRUK20170413001  Didžiosios Britanijos įmonė gamina vandeniui ir vėjui atsparias, tačiau 
orui pralaidžias („kvėpuojančias“) rankas ir riešus šildančias riešines, 
skirtas sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Ieško partnerių jų siuvimui/ga-
mybai.

BRPL20170518001  Lenkijos įmonė ieško žuvų, paukščių, kailinių žvėrelių ir namų ūkiuose 
auginamų gyvulių pašarų komponentų gamintojų. Siūlo distribucijos pas-
laugas. 

BRES20170322001  Ispanijos įmonė ieško šaldytos tešlos, šaldytų duonos gaminių ir kepinių 
gamintojų. Siūlo distribucijos paslaugas.

BRPT20170529001  Portugalijos įmonė ieško inovatyvių statybinių medžiagų, įrenginių ir 
sprendimų (tvarios vandentvarkos, tvarios energetikos, alternatyvių ener-
getikos šaltinių, darnios architektūros ir kt.) tiekėjų.

BRBE20170601001  Belgijos įmonė ieško partnerių vaikiškų (0-12 metų amžiaus) drabužėlių 
(marškinėlių, megztinukų, seilinukų ir kt.) gamybai su GOTS (tarptautinis 
ekologiškos tekstilės standartas) sertifikatu.

BRFR20170522001  Prancūzijos įmonė, veikianti automobilių pramonės srityje, ieško par-
tnerių detalių liejimui pagal pateiktas specifikacijas. Domina ilgalaikis 
bendradarbiavimas.

TRSE20170511001  Švedijos MVĮ, sukūrusi naujo dizaino vėjo turbinos rotoriaus sparnus, 
ieško partnerių, galinčių padėti sumažinti rotoriaus sparnų skleidžiamą 
garsą. Domina techninis bendradarbiavimas.

TRUK20170421001  Statybose naudojamų cheminių priedų gamintojas iš Jungtinės Karalystės 
ieško inovatyvių sprendimų ir technologijų, įgalinančių pagerinti betono, 
skiedinio, dangos ir kt. kokybę. 

TRES20151014001  Ispanijos įmonė specializuojasi nešiojamų prietaisų programinės įrangos 
kūrimo srityje. Ieško partnerio išmanaus laikrodžio su tam tikromis tech-
ninėmis savybėmis gamybai.

TRSE20160418001  Švedijos vakuuminių / termiškai suformuojamų maisto pakuočių gamin-
tojas ieško plastikinių žaliavų (PET ir biologiškai irių) tiekėjų. 

TRAT20170522001  Austrijos įmonė, veikianti statybos ir nekilnojamo turto srityje, ieško 
skaitmeninių sprendimų ar paslaugų, palengvinančių pastatų planavimo, 
statybos, eksploatavimo ir finansavimo procesus.

TRSK20160602001  Slovakijos įmonė ieško sprendimo faneros lapų, sukrautų ant paletės, 
ženklinimui. Partneris turėtų pasiūlyti pilnai veikiantį sprendimą su tech-
nine pagalba jį įgyvendinti.

RDKR20170228001  Pietų Korėjos MVĮ ieško partnerių nešiojamų įkroviklių, skirtų elektri-
nėms transporto priemonėms, kūrimui ir vystymui projekto Eurostars-2 
rėmuose.

RDES20170517001  Ispanijos MVĮ, veikianti kompiuterinės biologijos ir bioinformatikos 
srityje, planuoja teikti paraišką pagal H2020-MSCA-IF šaukimą ir ieško 
programinės įrangos inžinierių, turinčių patirties gamtos mokslų srityje.

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

Kinijoje yra gerai žinomas dėl to, kad čia 
gimė Konfucijus, o tai leidžia miestui pri-
traukti labai didelius vidinių turistų srau-
tus. Per dieną pagrindines istorines vietas 
aplanko dešimtys tūkstančių lankytojų, 
nepaisant to, mieste vyrauja tvarka ir šva-
ra. Susitikime su miesto valdžios atsto-
vais Edmundas Mulokas, UAB „Jonavos 
paslaugos“ direktorius, domėjosi, kaip to 
pavyksta pasiekti. Atsakymas buvo gana 
lakoniškas – aiški ir paprasta tvarka, gerai 
išvystyta infrastruktūra ir prevencija. 

Kauno PPA rūmų Jonavos filialo ta-
rybos pirmininkas, UAB „Baldai Jums“ 
generalinis direktorius Alfonsas Meš-
kauskas pasiūlė Qufu miesto valdžios 
atstovams apsvarstyti klausimą dėl  Qufu 
ir Jonavos kaip susigiminiavusių miestų 
statuso  įteisinimo. Jiems ši idėja patiko, 
tad  Jonavos savivaldybės  meras jau ren-
gia konkretų pasiūlymą. 

Linyi miestas įspūdingas ne tik savo 
dydžiu, bet ir modernumu. Tai kelia dar 

didesnį įspūdį žinant, kad visas miesto 
veidas buvo suformuotas per paskutinįjį 
dešimtmetį ir vietoje dviaukščių namų 
miesto pastatytas metropolis. Linyi žy-
mus dar ir tuo, kad jame nuo seno įsikūrę 
daugybė prekeivių. Todėl nenuostabu, kad 
jame veikia daug prekybos miestelių, or-
ganizuojamos parodos. Į vieną didžiausių 
regione parodų, skirtų subkontraktoriams 
iš viso pasaulio, miesto valdžia kviečia 
dalyvauti ir Lietuvos įmones. 

Linyi mieste delegaciją priėmė ir 
vėliau lydėjo miesto tarptautinių ryšių 
skyriaus direktoriaus padėjėja, o vėliau 
prisijungė ir pats vadovas. Valdžios pa-
laikymas leido delegacijai iš Lietuvos ap-
lankyti ir pamatyti net ir tai, kas turbūt ne 
kiekvienam svečiui pavyksta. 

Aplankytos itin modernios baldų ga-
mybos įmonės, baldų įmonių tyrimų labo-
ratorijos, laisvoji ekonominė zona, preky-
bos miestelius valdanti įmonė ir keletas jos 
padalinių. 

Prekybos miesteliai veikia panašiu 
principu kaip Kauno „Urmas“, tik ten jų 
yra 134 ir kiekvienas iš jų  specializuotas. 
Delegacija aplankė apšvietimo ir baldų de-
talių miestelius, juose veikia tik tam sekto-
riui skirti prekeiviai, atstovaujantys gamin-
tojams iš visos Kinijos būtent tose srityse, 
o prireikus didesnių kiekių kiekvienas jų 
siūlo tiesioginius gamintojų kontaktus. 

Prekybos miestelio administracija pa-
pasakojo, kad ji ne tik administruoja pre-
keivius, bet ir padeda įsikurti bei nuomoja 
plotą užsienio prekeiviams, pagelbėja 
išsirinkti produktus stambiems pirkėjams 
ir padeda sutvarkyti muitinės procedūras. 
Šalia miesto veikia uostas, kuriuo krovi-
niai iš karto gali būti gabenami į bet kurią 
pasaulio šalį.

Shandong provincijoje baldų gamy-
bos sektoriuje iš viso veikia beveik 10 
000 įmonių. Šis skaičius Lietuvos mastais 
atrodo įspūdingas, tačiau įvertinant paties 
regiono vartojimo poreikius ir eksporto 
mastus, imi suprasti, kokį potencialą turi 
Kinija šioje srityje. 

Vizito metu buvo aplankytos 7 baldus ir 
jų komponentus gaminančios įmonės Linyi 
ir Qufu miestuose. Verslininkai apsilankė 
gamybos cechuose, susipažino su techno-

Jonavos verslininkai lankėsi Kinijoje
Atkelta iš 1 psl.

logijomis ir išgaunama produkcijos koky-
be. Tiesa, gaminamos tik atskiros gaminių 
detalės dideliais kiekiais Amerikos rinkai. 
Įmonėse nėra aiškaus gamybos srauto ir pa-
siekiamas vidutinis kokybės lygis. Atskiro-
se įmonėse gaminami baldai iš plokštės vie-
tinei rinkai. Mediena perkama iš Rusijos. 

„Žinant, kad vizitams buvo atrink-
tos moderniausios įmonės, galima daryti 
išvadą, kad Lietuvos baldininkai kinus 
gerokai lenkia visose srityse, išskyrus kai-
nas. Kinijoje gerokai pigiau galima įsigyti 
baldinės furnitūros, tačiau reikalingi dide-
lės apimties pasikartojantys užsakymai ir 
išankstinis apmokėjimas“, – pabrėžė A. 
Meškauskas.

Vyraujanti tendencija visose įmonėse 
ta, kad jos įsikūrusios moderniuose pasta-
tuose, tačiau gamybos procesuose vyrauja 
rankų darbas ir serijinė gamyba, atlygi-
nimai kyla dideliais tempais. Susidaro 
įspūdis, kad įmonių konkurencingumas 
Kinijoje yra palaikomas tik valstybės sub-
sidijų infrastruktūrai ir logistikai pagalba. 

Įvertinant pokyčių tempus, reikia ti-
kėtis, kad netolimoje ateityje bus inves-
tuojama į aukštesnės pridėtinės vertės 
produktų kūrimą ir Kinija nusiplėš pigios 
produkcijos gamintojų etiketę.

Kelionės organizatorius Alfonsas Meškauskas (trečias iš dešinės) su kolegomis ir partneriais

Aplankytos baldų gamybos įmonės, LEZ, prekybos miesteliai
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Gegužės mėnesio „INNO“ klubo 
susitikimas vyko klubo nario Vyto Vol-
kevičiaus vadovaujanmoje įmonėje 
„Hoptransa“. Susitikimo tema – „In-
telektuali logistika: inovacijos vilkike ir 
operacinis valdymas. Kaina versus pri-
statymo laikas.“

Klubo nariai susipažino su technolo-
gijomis, kuriomis naudojasi šiuolaikiniai 
vairuotojai maksimaliai efektyviam re-
zultatui užtikrinti. Įmonės vadovai pla-
čiau papasakojo apie sprendimus, kurie 
leidžia optimizuoti procesus. Logistikos 
sektorius yra itin konkurencingas, todėl 
efektyvumas ir paslaugos kokybė yra ne-
atsiejama šio verslo sritis.

Klubo nariai domėjosi, kaip optimi-
zuoti pristatymo laiką: klientai produktą 

„INNO“ klube – apie inovacijas 
logistikoje

nori turėti „čia ir dabar“, o logistikos įmo-
nės uždavinys – rasti tinkamiausią klien-
tui gabenimo būdą nuo gamintojo per el. 
parduotuvę iki galutinio vartotojo. Aptarti 
elektroninės prekybos niuansai bei kaip 
jie keičia vartojimo įpročius, pasidalinta 
įžvalgomis apie logistikos galimybių ten-
dencijas ateityje. Verslininkai diskutavo 
apie sąnaudų mažinimą diegiant inovaci-
jas, arba kaip mažiau teršiant gamtą gauti 
didesnę naudą įmonei naudojantis gauna-
mos informacijos analize ir tinkamai ją 
interpretuojant.

„INNO“ klubas Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmuose veikia nuo 2016 
m. birželio. Nuolatinėje klubo veikloje 
dalyvauja 17 inovatyvių bendrovių (UAB 
„Sekasoft“, UAB „Gerovė“, UAB „Eners-

„Finansų vadovas turėtų būti itin 
aštraus proto – gebėti modeliuoti si-
tuaciją, priimti tinkamus sprendimus. 
Taip pat jis turi būti ryžtingas ir ener-
gingas, gebėti lanksčiai ir operatyviai 
priimti sprendimus, kad būtų suvaldy-
tos rizikos ir verslo procesai nesusto-
tų. Prie būtinų finansų vadovo bruožų 
dar pridėčiau ir lyderystę bei gebėjimą 
planuoti“, – sakė Erika Zakarauskienė, 
„KG Group“ finansų direktorė, Kauno 
PPAR Kauno finansininkų klubo susiti-

Metų finansų vadovė: reikia itin 
aštraus proto

kime 2017 m. gegužės 31 d. Erika lai-
mėjo Metų finansų vadovo titulą „Vers-
lo žinių“ organizuotoje konferencijoje 
„Įmonių finansai 2017“.

Erika Zakarauskienė pristatė „KG 
Group“ struktūrą, įmonių grupės val-
dymą, finansų valdymo organizavimą. 
Įmonių grupę sudaro daugiau kaip 20 
kompanijų įvairiose šalyse – Rusijoje, 
Baltarusijoje, Lenkijoje, Estijoje, Suomi-
joje, Švedijoje, Olandijoje ir kitose šaly-
se. Veikianti matricinė valdymo struktūra 
užtikrina kokybišką produktą, paslaugas 
vartotojams ir partneriams. Veikia gamy-
bos grandinė „nuo lauko iki stalo“.

Veikla suskirstyta į šiuos sektorius: 
miltų ir jų produktų verslas, augalinin-
kystės verslas, kombinuotųjų pašarų ir 
premiksų verslas, žaliavų prekybos vers-
las, naminiams gyvūnams skirtų produktų 
verslas; veterinarinės farmacijos verslas; 
greitai paruošiamų makaronų verslas.

Įmonių grupėje veikla organizuojama 
suvokiant, kad efektyviam darbui reika-
lingos šiuolaikinės IT sistemos – nuolat 
diegdamos naujos ir tobulesnės verslo 
valdymo programos, siekiama efektyviai 
valdyti gamybą, prekybą, finansus. IT sis-
temos leidžia sugeneruoti savaitines, mė-
nesines, ketvirtines, metines ataskaitas, 
kurių iš viso sudaroma daugiau nei 1000.

Metinių biudžetų sudarymas ir kon-
trolė, pinigų srautų valdymas, finansinių 
rodiklių analizė, klientų mokumo rizikos 
valdymas, apyvartinio kapitalo valdymo 
subtilybės versluose, įmonių likvidumo 
būklė – apie tai diskutavo ir dalinosi pa-
tirtimi klubo nariai ir viešnia.  

RŽ inf.

Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmuose veikiančio Eksportuotojų 
klubo nariai lankėsi bendrovėje „Linin-
gas“. Tai vienintelė Baltijos šalyse ir vie-
na iš didžiausių pamušalinius audinius 
gaminančių įmonių Europoje.

Ši Didžiosios Britanijos kapitalo 
įmonė įkurta 2001 metais. Joje gamina-
mi įvairiausi pamušaliniai audiniai, kurie 
praktiškai visi (98-99 proc.) eksportuoja-
mi į Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Ispaniją, 
Turkiją, Čekiją ir t.t. Tad pirkdami drabu-
žį užsienyje tikriausiai nė nesusimąstote, 
kad greičiausiai jo pamušalinis audinys 
pagamintas Kaune. Audinio kokybė pre-
ciziškai tikrinama skirtingų gamybos ope-
racijų metu ir jau pagaminus. Net pažan-

Eksportuotojai domėjosi 
„Liningo“ sėkme

giausių technologijų laikais šio darbo nie-
kas geriau neatlieka kaip žmogaus akys!

Eksportuotojų klubas rūmuose įsteig-
tas 2012 m. „Klubo nariai renkasi kartą 
per mėnesį, diskutuoja eksportuojančioms 
įmonėms aktualiomis temomis, dalijasi 
patirtimi, kviečia šios srities žinovus ir gi-
lina savo žinias“, – sako klubo pirminin-
kas, UAB „Akto“ komercijos direktorius 
Donatas Stočkūnas.

Klubo veikloje dalyvauja AB „Kauno 
Baltija“, UAB „Eoltas“, AB „Kauno grū-
dai“, UAB „Mantinga“, UAB „Novame-
ta“, AB „Fasa“, UAB „Enerstena, UAB 
„Doleta“ ir kitų įmonių pardavimų, eks-
porto, komercijos vadovai.

RŽ inf.

tena“, UAB „Novameta“, AB „ITAB 
Shop Concept Lithuania“, UAB „Inver-
tus“, AB Swedbankas, UAB „Akto“ ir kt.) 
vadovai. Klubo pirmininkas – Kauno PPA 

rūmų tarybos narys, UAB „Kika group“ 
valdybos narys Tauras Plungė.

RŽ inf.

Erika Zakarauskienė

Klubo nariai susipažino su „Liningo“ gamybos procesais


