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Forumas „Kaunas 4.0“ – kaip
pagauti revoliucijos bangą?
Audronė Jankuvienė,
Kotryna Tamkutė
Atvirumas pokyčiams, lyderystė ir
kryptingas tikslų siekimas užprogramuoja Kauno miesto, regiono ir visos
Lietuvos sėkmę, prisijaukinant 4.0 arba
skaitmeninės pramonės revoliuciją.
Atsakymų į klausimus, ar Kaunas
pasirengęs 4.0 pramonės revoliucijai bei
kaip pagauti jos bangą, o ne būti nuplautam, šių metų spalio 19 d. ieškota žurnalo
IQ ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų rengtame forume „Kaunas 4.0“.
„Kaunas vertas tokio forumo“, – sveikinimo žodyje pabrėžė Kauno miesto meras
Visvaldas Matijošaitis. „Tai ne pramonės,
tai visuomenės epocha. Nors skelbiama,
kad kas antras vadovas nežino, kas yra 4-oji

pramonės revoliucija, nemaža dalis verslo ir
visuomenės jau yra šiame procese“, – sakė
rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.
Pokyčių siekia bendradarbiaudami
Savivaldybė, veikdama savarankiškai, atnešti reikalingų pokyčių miestui ir
visuomenei negali, įsitikinęs Kauno miesto vicemeras Povilas Mačiulis. Jo teigimu,
bendradarbiavimas su verslo ir pramonės
įmonėmis gali padėti sukurti šiuolaikinį,
XXI a. Kauno miesto centrą ne tik patogų gyventojams, bet ir skatinantį kurti ir
investuoti.
Šiai idėjai įgyvendinti, pasak P. Mačiulio, savivaldybės vizijoje yra numatyti
tokie projektai kaip Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centras bei
Mokslo sala. Jie esą ne tik padės plėtoti
kultūrines bei mokslines iniciatyvas na-

cionaliniu ir tarptautiniu mastu. „Tai bus
tarsi žiežirba, išjudinsianti kairiojo Nemuno kranto plėtrą. Būtent jis ateityje
taps ketvirtosios pramonės revoliucijos
šerdimi. Kauno „Silicio slėnis“ – švariųjų
technologijų ir inovacijų centras gali įsikurti buvusios aviacijos gamyklos 30 ha
teritorijoje“, – pasakojo P. Mačiulis.

Kaunui reikia sprendimų, kurie leistų
sujungti skirtingus sektorius, pritraukti
papildomas lėšas į kultūros sektorių, kurti
darbo vietas, skatinti inovacijas bei naujas
verslo formas. Tačiau svarbiausia – pakeisti veikimo būdą. Tam, pasak Vytauto
Nukelta į 3 psl.

Forumo diskusijoje (iš dešinės) – IQ leidinio vyr. redaktorius Ovidijus Lukošius, SEB banko prezidento patarėjas ir vyriausiasis
ekonomistas Gitanas Nausėda, Kauno m. vicemeras Simonas Kairys, rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, KTU mokslo ir
inovacijų prorektorė prof. Asta Pundzienė, EK atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius

Simbolinė
Verslo alėjos
pradžia
Spalio 12 d. įkasta simbolinė Lietuvos verslo alėjos ir Verslo skvero kapsulė.
Joje įdėtas laiškas ateities kartoms, kuriame rašoma:
„Mes, Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų bendruomenė, Lietuvos verslo
alėjos kūrėjai, rėmėjai ir partneriai, šiame
laiške liudijame, kad verslo bendruomenė
pademonstravo pilietišką sąmoningumą,
pagarbą Lietuvos istorijai ir vienybę įgyvendinant Valstybės atkūrimo šimtmečiui
skirtą iniciatyvą – sukurti Lietuvos verslo alėją. Mūsų santalka patvirtina, kad ir
100-aisiais Lietuvos valstybės atkūrimo

metais verslo bendruomenė užtikrina valstybės ekonominę plėtrą, kuria pridėtinę
vertę, puoselėja žmonių gerovę ir perduoda žinią ateities kartoms: didžiuodamiesi
praeitimi, didžiuojamės ir dabartimi.
Verslo alėjoje ir šiame laiške yra

įamžinami projektų iniciatorių ir rėmėjų
vardai. Tai organizacijos, bendrovės ir
verslininkai, Nepriklausomybės metais
sukūrę verslo sėkmės istorijas ir svariai
prisidedantys prie Lietuvos valstybės
klestėjimo.“
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų vykdomo projekto partneriais ir
rėmėjais tapo 29 verslo sėkmės istorijas
Nepriklausomybės metais sukūrusios
bendrovės, organizacijos ir verslininkai.
Jų vardai bus įamžinti Lietuvos verslo
alėjoje ir Verslo skvere. Tai – AB „Lifosa“, AB „Achema“, AB „YIT Kausta“,
AB „Volfas Engelman“, UAB „Novameta“, UAB „Baltijos polistirenas“, UAB
„SDG“, UAB „Serfas“, UAB „Liuks“,
UAB „Hoptrans Holding“, UAB „Hegel-

Lietuvos verslo alėjos ir Verslo
skvero rėmėjai pristatomi 4, 5 ir 6 psl.

Verslo alėjos
rėmėjai | 4–6 psl.

KFK nariai – Europos
finansų centre | 7 psl.

Formulė: versli ir
laiminga | 8 psl.

Laiško kopijas gavo kiekvienas jį pasirašęs rėmėjas

Laiškas ateitiems kartoms

Mecenato žodis | 2 psl.

Rimanto Žiemio nuotraukos

Ceremonijos dalyviai – projekto rėmėjai, partneriai ir kiti

mann Transporte“, UAB „Garlita“, UAB
„INTI“, UAB „Kautra“, UAB „Kauno
liftai“, AB „Vilkijos ūkis“, UAB „Verslo
draugai“, UAB „Kesko Senukai“, UAB
„Maxima LT“, UAB „Vičiūnų grupė“,
Lietuvos žemės ūkio rūmai, Kauno krašto
pramonininkų ir darbdavių asociacija, AB
„Lytagra“, UAB „Kika group“, AB „Liteksas“, UAB „Metga“, Stasė ir Romas
Pavasariai, Rūta ir Eduardas Jasai, Kauno
PPA rūmų klubas „Verslas Kaunui“.
Kviečiame ir kitas bendroves, organizacijas, verslininkus prisidėti prie projekto „Lietuvos verslo alėja“ ir „Verslo skveras“ įgyvendinimo (www.versloaleja.lt).
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„Art Deco.
Nostalgija & Spindesys“.
Mecenato žodis
Spalio 16-30 d. Kaune, viename iš
žymiausių Pirmosios Respublikos Naujamiesčio pastatų – Lapėnų name (arch.
Feliksas Vizbaras) veikė tarpukario Art
Deco stiliaus architektūrai, interjerui,
tekstilei, madai skirta paroda. Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmai –
šios parodos mecenatas. Pateikiame
Jums rūmų prezidento Benjamino Žemaičio mecenato žodį, kuris skelbiamas
parodos leidinyje:
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų bendruomenė džiaugiasi galėdama
prisidėti prie išskirtinės, Kauno – Europos
kultūros sostinės tradicijas kuriančios parodos „Art Deco. Nostalgija & Spindesys“.
Rūmai tapo šio renginio mecenatu norėdami pabrėžti, kad Kaunas po Paryžiaus
yra laikomas antruoju „art deco“ miestu
Europoje. Būtent Kaunas Lietuvoje sukū-

rė „art deco“ istoriją ir kultūrą. Drauge su
parodos rengėjais norime kauniečiams ir
svečiams priminti vertybes bei simbolius,
kurie yra klestinčio europietiško miesto
dalis.
Paroda „Art Deco. Nostalgija & Spindesys“ kuria uždegančią, pozityvią emociją, o kartu su ja – ir didžiulę edukacinę
vertę, supažindindama pirmiausia miestiečius su „art deco“ vertybėmis, sukurtomis Kaune ir kauniečių, atkreipdama
dėmesį į daugybę šio stiliaus apraiškų
mieste.
Vienas iš tokių pavyzdžių – architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio
kūrinys – istorinis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų pastatas. Verslo
bendruomenė dar 1938 m. konkurso keliu atrinko būtent „art deco“ stiliaus rūmų
projektą ir į jį investavo didžiulę nuosavų

lėšų sumą – beveik 900 tūkstančių litų.
Tai buvo ir išlieka pasididžiavimo verta
investicija – statinys ir šiandien puošia
Kauną.
Linkiu, kad paroda ateityje peržengtų
Lietuvos ribas ir garsintų miestą, parodydama Europai prilygstančius mūsų simbolius ir neįkainojamas vertybes.
RŽ inf.
Parodos atidarymo akimirkos. Indrės Bagdonės nuotraukos
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Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Forumas „Kaunas 4.0“ – kaip pagauti revoliucijos bangą?
Atkelta iš 1 psl.

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir generalinė direktorė
Olga Grigienė

Rūmų garbės prezidentas Mečislovas Rondomanskas

Kauno m. meras Visvaldas Matijošaitis

Į renginį susirinko apie 150 regiono lyderių

EK atstovybės Lietuvoje ekonominės valdysenos pareigūnas
Marius Vaščega ir KTU Senato pirmininkas prof. Rytis
Krušinskas (kairėje)

Didžiojo universiteto docento ir „Europos
kultūros sostinė 2022“ kuratoriaus Ryčio
Zemkausko, yra skirtas Europos kultūros
sostinės projektas. Tai permainų iniciatyva, kurios metu bus kalbama apie atminties ir kultūros, jaunimo tinklą, kuriamas
Kauno miesto mitas. „Kultūra yra visuomenės klijai, sulipdanti skirtingus socialinius sluoksnius“, – sakė R. Zemkauskas.
Diskusijoje apie miesto įvaizdį ir
realius pokyčius dalyvavę SEB banko
prezidento patarėjas ir vyriausiasis ekonomistas Gitanas Nausėda, Kauno vicemeras Simonas Kairys, Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, Kauno technologijos
universiteto (KTU) mokslo ir inovacijų
prorektorė Asta Pundzienė ir Europos
Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas
Arnoldas Pranckevičius sutarė, kad miesto įvaizdžio kūrimas turi atitikti realiai
vykstančius procesus ir užčiuopti tikrąjį
savo turinį. Pašnekovų nuomone, svarbu
suvokti, kad miestą kuria jame gyvenantys žmonės ir emocija, aplinka, kurioje
jie gali įgyvendinti savo idėjas. „Kaunas,
mano požiūriu, jau išsivadavo iš nevisavertiškumo komplekso, pasitikėjimas savimi gali tapti tikrąja miesto sėkmės formule ir didžiule postūmio jėga“, – teigė
A. Pranckevičius. G. Nausėda įsitikinęs,
kad Kaunas jau laimėjo konkurencinėje

kovoje dėl kapitalo, žmonių ir kt. „Mes
jau išsivadavome iš emocijos kažką vytis,
lygiuotis, pralenkti, Kuriam savo sėkmingą patirtį“, – pabrėžė vicemeras S. Kairys.

EK atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius ir
KTU mokslo ir inovacijų prorektorė prof. Asta Pundzienė

Kauno m. vicemeras Povilas Mačiulis

Donatas Zaveckas

Prof. Vladas Algirdas Bumelis

Rytis Zemkauskas

SEB banko prezidento patarėjas ir vyriausiasis ekonomistas
Gitanas Nausėda

Tik ten, kur geriausi
2010 m. pramonėje įsitvirtinę pokyčiai dažnai vadinami ketvirtąja arba
skaitmeninės pramonės revoliucija. „Biotechpharma“ valdybos pirmininkas Vladas Algirdas Bumelis pastebėjo, kad ji atneša svarbių pokyčių ne tik įvairiuose ūkio
sektoriuose, bet ir visuomenėje: „Ji tampa
pilnai skaitmenizuota, darbuotojus keičia technologijos ir robotai, naudojamas
dirbtinis intelektas, kuriama tokia klasių
visuomenė, kurios pasaulis dar nematė“.
Atsakydamas į klausimą, kaip prisitaikyti ir išsilaikyti tokių pokyčių kontekste,
pranešėjas pastebėjo, jog svarbiausia –
vengti darbo vajais. „Lietuvoje jų turėtų
būti mažiau, orientuojantis į sisteminį darbą. Svarbiausia laikyti šių principų: strateginės drausmės, atvirumo pokyčiams,
kūrybingumo, veiklos meistriškumo.“ Jis
pabrėžė, kad svarbu siekti lyderystės tokiose srityse kaip medicina ir molekulinės biotechnologijos, kibernetika, lazerių technologijos, inovatyvus žemės ūkis ir pramonė,
dirbtinis intelektas. „Ir žinoma, jei jau pasitvirtinome strategiją, vykdykime ją, o ne
padėkime į stalčių“, – ragino profesorius.

Paklausti apie Kauno pasirengimą 4.0
pramonės revoliucijai, Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje ekonominės valdysenos pareigūnas Marius Vaščega, KTU
Senato pirmininkas, finansų katedros vedėjas prof. dr. Rytis Krušinskas, advokatas
dr. Paulius Astromskis, UAB „Hoptrans
holding“ valdybos pirmininkas Vytas
Volkevičius ir „BTT Group“ generalinis
direktorius Donatas Zaveckas pabrėžė,
kad šalia minimų pokyčių privalo vykti ir
švietimo revoliucija. Prof. R. Krušinsko
teigimu, universitetai tam pasiruošę, KTU
jau rengiasi 5-ajai pramonės revoliucijai,
tačiau vien jaunų žmonių pokyčiams perimti neužteks, reikia galvoti apie žmonių
persikvalifikavimo galimybes. Tuo tarpu
verslininkai akcentavo duomenų saugumo
problemas: technologijoms vis dažniau
tarpusavyje keičiantis informacija, nyksta
ribos ir atsiranda saugumo spragos.
Visai šalia mūsų
Kita vertus, kai pastebėjo pranešėjai, 4.0 pramonės revoliucija jau alsuoja mums į nugarą. Ne vienerius metus
praktikoje taikomų jos priemonių nauda
aktuali ne tik atskiroms įmonėms, bet ir
nacionalinio masto projektams.
Vienas jų – transeuropinė vežė „RailBaltica“. „Ne paslaptis, jog tai – didžiausias infrastruktūros projektas mūsų šaly-

„Naujosios Sirenos“ vadovė Irena Serapinienė ir vicemeras Simonas Kairys

Laurynas Ivinskis

Dr. Paulius Astromskis

Vytautas Vaškevičius,
UAB „Sekasoft“ vadovas

Vytas Volkevičius

je, kurio bendra kaina dalyvaujančioms
partnerėms – 5,8 mlrd. eurų, – pasakojo
AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio
direktoriaus pavaduotojas, Geležinkelių
infrastruktūros direkcijos direktorius Karolis Sankovski. Tačiau jo nauda – neabejotina.“ „RailBaltica“ mūsų šaliai užtikrins integraciją į Europos Sąjungos geležinkelių tinklą, o tai, pasak K. Sankovski,
vienas svarbiausio Lietuvos transporto
sistemos plėtros strateginių tikslų.
„Nepamirškime ir naudos Kaunui: atsiras galimybė teikti paslaugas kroviniams
vežamiems abiejų standartų geležinkeliu,
o turint omenyje, kad Kaunas – pagrindinė
„RailBaltica“ stotelė Lietuvoje, kuriame
vystant transporto sistemą, kursis ir augs
verslas, reikės vis daugiau kvalifikuotos
darbo jėgos“, – teigė pranešėjas.
Forumo dalyviai džiaugėsi, kad skaitmeninės pramonės revoliucija padeda
sukurti priemones rizikai mažinti. Vienos
jų – daugiafunkcinės pažeidimų kontrolės
sistemos, vidutinio greičio matuokliai, kintamos informacijos ženklai bei elektromobilių infrastruktūra. Jas pristatęs Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Intelektinių transporto
sistemų skyriaus vedėjas Laurynas Ivinskis sakė, kad šie – Lietuvoje jau naudojami
instrumentai padeda sumažinti eismo įvykių skaičių ir efektyviai stebėti eismą.
Fondo „AlgorithmicTradingPortfolio“
valdytojas dr. Aistis Raudys teigė, kad
nuolat auga algoritminės prekybos, kuri remiasi suprogramuotu matematiniu investavimo modeliu. Pasak pranešėjo, jis eliminuoja baimę ir godumą, toks „darbuotojas“
neserga ir nepereina į kitą kompaniją: „Vis
dėlto tradiciniais laikomų fondų, tokių
kaip pensijų ar draudimo, reikšmė vis dar
išlieka dėl žmogiškojo faktoriaus svarbos“.
Forume dalyvavo apie 150 regiono
lyderių.

Dr. Aistis Raudys

Karolis Sankovski
Rimanto Žiemio nuotraukos
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Lietuvos verslo alėjos ir Verslo
skvero rėmėjai

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir viceprezidentai Zigmantas Dargevičius, Vytas Čičelis

Projekto idėja gimė klube „Verslas Kaunui“

Benjaminas Žemaitis ir statybą vykdančios MB „Virmalda“
vadovas Virginijus Rabačius

AB „Achema“ – didžiausia ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos šalių regiono azotinių trąšų gamybos įmonė, antra pagal dydį
Lietuvos eksportuotoja. Lietuviško kapitalo
bendrovė, kurioje šiuo metu dirba per 1420
darbuotojų, įsikūrusi ir jau daugiau kaip 50
metų sėkmingai veikia Jonavos regione.
Iš „Achemos“ gamyklos išaugo ir
viena didžiausių įmonių grupių Lietuvoje – UAB koncernas „Achemos grupė“,
kuriam priklauso per 40 bendrovių, veikiančių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje,
Suomijoje, Švedijoje ir Nyderlanduose.
„Achemos“ trąšos (karbamidas, amonio salietra, KAS –karbamido amonio salietros vandens tirpalas, KAN – kalcio amonio
salietra) ir kiti chemijos produktai pasiekia
daugiau kaip 30 skirtingų pasaulio šalių.
AB „Achema“ misija – efektyvios ir
saugios trąšų ir chemijos produktų gamybos, remiantis darnios aplinkos ir socialinės atsakomybės principais, vystymas.
Nuolatinės investicijos į įrangos ir technologijų modernizaciją leido pasiekti
ženklių kokybinių aplinkosaugos vadybos pokyčių, padidinti energetinį efektyvumą ir modernizuoti darbo vietas.
Bendrovė yra pelniusi metų bendruomeniškiausios, metų darbovietės, metų aplinkosaugos ir garbingiausią – metų socialiai
atsakingos įmonės apdovanojimus. AB
„Achema“ yra aktyvi Europos Sąjungos
ir Lietuvos verslo asocijuotų struktūrų :
„Fertilizers Europe“, Lietuvos chemijos
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UAB „ Maxima LT“ generalinė direktorė Kristina Meidė

pramonės įmonių asociacija, Lietuvos
pramoninkų konfederacija, Lietuvos atsakingos verslo asociacija, Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmai narė.

Kauno rajone veikianti trikotažo įmonė UAB „Garlita“ – Lietuvoje, Baltijos
šalyse, Europoje ir pasaulyje išgarsėjusi
unikalia produkcija – įvairių apsauginių
savybių turinčiais inovatyviais gaminiais
iš nanodalelėmis praturtinto pluošto.
Bendrovė labai reikli kokybei, glaudžiai bendradarbiauja su šalies ir pasaulio
mokslininkais ir yra tvarkoma itin šiuolaikiškai, nuolat investuojant į naujausias
technologijas ir įrangą.
UAB „Garlita“ iš ekologiškų, natūralių žaliavų gamina aukštos kokybės moterišką, vyrišką, vaikišką, sportinį viršutinį trikotažą, kepures ir šalikus. Taip pat
namų tekstilės gaminius, megztas uniformas mokykloms, muitinei, armijai, policijai, ugniagesiams ir kitiems užsakovams.
Aukšta kokybė, gamybos kultūra padėjo pelnyti užsienio partnerių pasitikėjimą, atvėrė naujas rinkas užsienio šalyse.
Darbuotojų skaičius nuo veiklos pradžios
išaugo daugiau nei dešimteriopai.

UAB „Hegelmann Transporte“ –
vokiečių kapitalo krovinių pervežimo ir
logistikos ekspertai. Įmonė teikia standartinių, greitųjų pervežimų paslaugas, o
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AB „YIT Kausta“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas

Rūmų viceprezidentas, UAB „Liuks“ generalinis direktorius
Zigmantas Dargevičius

Rūmų viceprezidentas, UAB „SDG“ generalinis direktorius
Eduardas Jasas

UAB „Garlita" direktorius Juozas Martikaitis

taikydama individualius transportavimo
ir logistikos sprendimus, „Hegelmann
Transporte“ apjungia transportavimą sausuma, vandeniu ir geležinkeliais. Kasdien
daugiau nei 1000 sunkvežimių pristato
klientų krovinius įvairiose šalyse prisitaikydami prie kliento poreikių: vežant
maisto, farmacijos produktus, didelės
vertės ar pavojingus krovinius, atsargines
dalis ar automobilius. Tai stabilus ir patikimas partneris.

ne (Lietuvoje) kartu su atstovybėmis Kaliningrade (Rusijoje), Vienoje (Austrijoje), Taline (Estijoje), Maskvoje (Rusijoje), Sankt Peterburge (Rusijoje), Minske
(Baltarusijoje) ir Dubajuje (Jungtinių
Arabų Emyratuose), Londone (Didžiojoje
Britanijoje), Tulūzoje (Prancūzijoje) suformavo vienalytę terpę efektyviam bei
sparčiam vystymui.

„Hoptrans“ įmonių grupė, sėkmingai veikianti jau daugiau nei 25 metus
ir turinti daugiau nei 800 darbuotojų –
vienintelė Lietuvoje, kurianti unikalius
sprendimus pasaulinėje transportavimo
rinkoje ir sėkmingai konkuruojanti tarptautinėje arenoje sparčiais ir kokybiškais
įvairių transportavimo būdų deriniais –
nuo autotransporto, jūrinių bei aviacinių
krovinių gabenimo paslaugų, šaudyklinių
traukinių iki lėktuvų nuomos.
Veiklos, technikos, verslo, rinkodaros
procesų naujovės yra vieni pagrindinių
įmonių grupės veiklos variklių ir konkurenciniai pranašumai. „Hoptrans“ įžvalgos nuolat nukreiptos į ateitį – jau dabar
planuojami procesai, kurie bus po 2–3
metų. Įsipareigojimų vykdymas, aukšta
paslaugų kokybė bei lankstumas – tai pagrindiniai poliai, laikantys įmonės pamatus ir svarbūs veiksniai, nulėmę tarptautinį pripažinimą multimodalinės logistikos
srityje.
Pagrindinė „Hoptrans“ buveinė Kau-

2011 m. balandžio 12 d. – istorinio
teisingumo ir bravoro „Volfas Engelman“ atgimimo diena. Dabar Lietuvoje
tai vienintelė alaus darykla, kurios pavadinime įrašytos jos įkūrėjų pavardės.
Nuo 1999 m. bendrovė priklauso Suomijos „Olvi“ įmonių grupei. Tai yra trečia
pagal dydį alaus ir nealkoholinių gėrimų
gamintoja Suomijoje, kurią 1878 m. įkūrė
aludaris Williamas Gideonas Åbergas ir
jo žmona Onni.
„Volfas Engelman“ glaudžiai bendradarbiauja su kitomis susijusiomis „Olvi“
koncernui priklausančiomis įmonėmis:
Estijoje − „A.le. Coq“, Latvijoje − „Cesu
alus“, Baltarusijoje − „Lidskoe pivo“.
Šiuo metu alaus darykloje dirba daugiau nei 200 žmonių, nuo 2012 m. kovo
1 d. jai vadovauja Marius Horbačauskas.
O kokia alaus darykla be aludarių?
Bravore „Volfas Engelman“ jų dirba net
du. Tai Petras Sadovskis ir Giedrius Valančius. Abu jie į aludarystės paslaptis gilinosi Vokietijoje.

Rimanto Žiemio nuotraukos

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Rūmų tarybos narė, UAB „Metga“ generalinė direktorė
Fausta Šeputytė

Rūmų tarybos narys verslininkas Romas Pavasaris

UAB „Hoptrans holding“ valdybos pirmininkas Vytas
Volkevičius

Rūmų garbės prezidentas, UAB „Verslo draugai“ prezidentas
Mečislovas Rondomanskas

Rūmų tarybos narys, UAB „Baltijos polistirenas“ generalinis
direktorius Kęstutis Dagilis

Rūmų viceprezidentas, UAB „Serfas“ direktorius Saulius
Valunta

UAB „Hegelmann Transporte“ finansų direktorius Vytis
Arlauskas

Rūmų tarybos narys, UAB „Kautra“ generalinis direktorius
Linas Skardžiukas
Rimanto Žiemio nuotraukos

Antrą gyvavimo šimtmetį skaičiuojantis bravoras šiandien gamina ne tik alų,
bet ir girą, sidrą, alkoholinius kokteilius.
Įmonės darbuotojai nuolat kuria naujus gėrimus, labai daug dėmesio skiria produktų
kokybei, rūpinasi, kad vartotoją pasiektų
šviežias alus. Čia kuriami rinkoje gerai
žinomų prekės ženklų „Volfas Engelman“,
„Smetoniška gira“, „Fizz“ ir kt. gaminiai.
Tiek tarpukariu, tiek dabar bravoras
yra aktyvus Kauno kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo dalyvis.
„Volfas Engelman“ yra Lietuvos aludarių gildijos narys, priklauso Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijai (LitMEA).

Bendrovė valdo du didžiausio pasaulinio „Best Western“ tinklo viešbučius
Lietuvoje: „Best Western Santaka“ Kaune ir „Best Western Vilnius“ sostinėje
bei keturis įmonei priklausančio prekės
ženklo „Best Baltic Hotels“ viešbučius:
Palangoje – „Best Baltic Palanga“, Druskininkuose – „Best Baltic Druskininkai
Central“, Kaune – „Best Baltic Kaunas“
ir Jurbarko rajone esančioje Panemunės
pilyje – „Best Baltic Panemunės pilis“.
Įmonės darbuotojų moto – gerbti ir
mylėti savo svečius, nepriekaištingai ir
kokybiškai juos aptarnauti, nuolat tobulėti.

AB „Lifosa“ yra viena didžiausių mokesčių mokėtojų šalyje, viena iš skaidraus
verslo asociacijos „Baltoji banga“ iniciatorių ir narių.

Įmonėje dirba daugiau kaip 100 darbuotojų.

Įmonių grupė „YIT Kausta“ priklauso didžiausiam Suomijos statybos paslaugų
koncernui „YIT Corporation“. Suomijos
statybos paslaugų koncernas veikia nuo
1912 m. Įmonės padaliniai veikia Vidurio
ir Rytų Europoje, Baltijos šalyse, Lenkijoje
ir Rusijoje. YIT priklausančiose įmonėse 8
šalyse dirba per 5,3 tūkstančius darbuotojų.
Nuo 1966 m. Lietuvoje veikiančią
įmonių grupę „YIT Kausta“ sudaro viena
didžiausių Lietuvoje rangos, statybos paslaugų ir komercinio nekilnojamojo turto
vystymo įmonių AB „YIT Kausta“ bei
gyvenamosios statybos objektų tiesioginiais pardavimais ir projektų plėtra užsiimanti UAB „YIT Kausta būstas“.

15-os metų sukaktį 2017 m. pažymėjusi UAB „SDG“ – tai įmonė, garsėjanti
išskirtine darbo kultūra ir įvairiomis socialinėmis akcijomis. UAB „SDG“ – Lietuvos įmonių saugaus darbo partnerė, konsultuojanti, mokanti įmonių vadovus ir jų
darbuotojus saugiai dirbti. Dvejus metus
iš eilės (už 2014 m. ir 2015 m.) bendrovė
Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose paskelbta Metų bendruomeniškiausia įmone. Tarp išskirtinių „SDG“ laimėjimų – Europos verslo apdovanojimas,
Gineso rekordas, keturių Kauno maratonų
nugalėtojų taurės.

UAB „Liuks“ buvo įsteigta 1990 m.
spalio 4-ąją – antrą dieną po to, kai Lietuvoje buvo leista užsiimti privačiu verslu.
Bendrovės registracijos numeris Kaune
buvo antrasis, o Lietuvoje – 25-asis.
UAB „Liuks“ įmonių grupei priklauso UAB „Naujasis Vilnius“, UAB „BEST
BALTIC Hotels“, UAB „Liuks NT“,
UAB „Liuks farmacija“ ir UAB „Biruliai“. Įmonių grupėje dirba beveik 250
darbuotojų.
Pagrindinė bendrovės veikla vystoma
trimis kryptimis: viešbučių ir restoranų
paslaugos; nekilnojamojo turto ir investiciniai projektai; farmacijos veikla.

„Mes maitiname žemę – žemė maitina mus“. Šiuo šūkiu AB „Lifosa“ vadovaujasi daugiau kaip 50 metų.
1963 metais įkurta įmonė gamina
fosforo – azoto trąšas: diamonio fosfatą,
žaliavą pašarams – monokalcio fosfatą ir
aliuminio fluoridą. Beveik milijoną tonų
kasmet pagaminamos produkcijos AB
„Lifosa“ eksportuoja į daugiau kaip 40
šalių visuose žemynuose.
Socialiai atsakinga bendrovė, apdovanota Nacionaliniu socialiai atsakingos
įmonės prizu, vadovaujasi principu, kad
verslo sėkmė priklauso nuo motyvuotų ir
išsilavinusių darbuotojų. Jų įmonėje dirba
beveik tūkstantis.

UAB „Serfas“ įkurtas 1994 m., kai
įmonėje dirbo tik vienas žmogus. Šiandien suskaičiuojama jau 130 įvairių prekybos ir gamybos specialistų. Bendrovė
priskirta prie Lietuvos didžiųjų mokęsčių
mokėtojų, per 2015 m. sumokėjusi apie 5
mln. Eur į Lietuvos Respublikos biudžetą.
Nuo įsikūrimo dienos UAB „Serfas“ specializuojasi tiekdama medžiagas pastato
konstruktyvo statybai. Kiekvienais metais
didinamas asortimentas šiuo metu sudaro daugiau kaip 20 000 skirtingų prekių
pavadinimų. Tiekiamos ir statybinės medžiagos (stogų ir fasadų dangos, šiltinimo,
hidroizoliacijos medžiagos bei daugybė
kitų), ir juodieji metalai (sijos, vamzdžiai,
lakštai). Gaminami įvairūs betono armavimui skirti gaminiai.
2010 m. įmonė pradėjo sertifikuoti
armatūros produkciją ir viena pirmųjų
Baltijos valstybėse sertifikavo savo gaminius Švedijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir
Suomijoje.
2015 m. už lietuviško kapitalo investicijas bendrovė apdovanota Kauno miesto savivaldybės „Verslo tauru“ .

Kauno rajone, Garliavoje UAB „Baltijos polistirenas“ pradėjo veiklą 2002
m. nuo statybinio polistireninio putplasčio
gamybos. 2006 m., gavus ES struktūrinių
fondų paramą, buvo pastatytas ir šiandien
veikia vienintelis Lietuvoje formuotų pakuočių iš polistireninio putplasčio gamybos
cechas. 2015 m. liepą Utenoje UAB „Baltijos polistirenas“ įrengė ir paleido daugiasluoksnių atitvarinių plokščių su akmens
vatos, putplasčio, poliuretanų užpildu gamybos cechą – pirmą tokį Baltijos šalyse.
Šios plokštės plačiai naudojamos gamybinės paskirties pastatų, logistikos sandėlių,
prekybos centrų ir kitose statybose.

UAB „Novameta“ yra didžiausia ir
inovatyviausia nerūdijančio plieno įrangos profesionalioms virtuvėms gamykla
Baltijos ir Šiaurės šalyse. Bendrovės sėkmės receptas – nuolatinis tobulėjimas,
netipinių sprendimų paieška, partnerių
lūkesčių viršijimas, stiprus kolektyvas.
Didžiuojamės prisidėdami prie Lietuvos
vardo žinomumo skatinimo!

UAB „Inti“ sukaupta daugiau nei
25-ių metų darbo patirtis statybos srityje,
platus statybos paslaugų spektras, kvalifikuoti specialistai, modernus transporto ir
statybinių mechanizmų parkas – visa tai
leidžia statybos bendrovei įgyvendinti pačius sudėtingiausius, novatoriškų sprendimų reikalaujančius projektus.
UAB „Inti“ kasdienio darbo tikslas –
patenkinti kiekvieno kliento lūkesčius, suteikiant jam kokybiškas statybos paslaugas
bei sukuriant maksimalią pridėtinę vertę.
Bendrovę užsakovai vertina kaip patikimą
partnerį, sparčiai ir kokybiškai atliekantį
darbus, nebijantį technologiškai sudėtingų
užduočių ir randantį optimalius sprendimus.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio
rūmai – skėtinė organizacija, vienijanti
nevyriausybines žemdirbių ir kaimo gyventojų organizacijas, atstovaujanti bendriems visų kaimo žmonių interesams,
skatinanti žemės ūkio bei kaimo sektoriaus vystymąsi bei atstovaujanti jų interesams valdžios institucijose Lietuvos ir
tarptautiniu mastu.
Nukelta į 6 psl.
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malistai“, kurią mūsų bendrovė vykdo jau
15 metų, yra viena seniausių verslo socialinės atsakomybės programų Lietuvoje.

„Maxima LT“
Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ istorija prasidėjo dar 1992 m. Vilniuje atidarius kelias parduotuves. 2017
m. minint 25-erių metų veiklos sukaktį,
tinklą valdanti bendrovė „Maxima LT“
yra didžiausia lietuviško kapitalo įmonė,
viena iš penkių didžiausių mokesčių mokėtojų bei didžiausia darbo vietų kūrėja
Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje veikia
beveik ketvirtis tūkstančio „Maximos“
parduotuvių, kuriose dirba daugiau nei
15 tūkst. darbuotojų ir kasdien apsilanko
daugiau kaip 550 tūkst. pirkėjų.
„Maximos“ augimas neatsiejamas
nuo jos partnerių, gamintojų ir tiekėjų
augimo: suteikdama erdvę lietuviškiems
prekių ženklams „Maxima“ atveria vis didesnę pasirinkimo laisvę pirkėjams, o gamintojus skatina tobulėti,siūlyti vis naujus
produktus. Dažnam lietuviškam gamintojui, tiekėjui ir partneriui būtent „Maxima“
tapo tiltu į eksporto rinkas. Kasmet „Maxima“ bendradarbiauja su beveik 1000
tiekėjų iš visos Lietuvos.
Svarbi „Maximos“ vertybių dalis –
socialinė atsakomybė. „Maxima“ jau
daugelį metų organizuoja, palaiko ir remia prasmingas iniciatyvas ir organizacijas. Jau daugelį metų „Maxima“ remia
ir bendradarbiauja tokias organizacijas,
kaip Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Lietuvos plaukimo federacija
(LPF), „Maisto bankas“, „Mamų unija“,
„SOS vaikų kaimai“, „Gelbėkit vaikus“,
remia iniciatyvas „Ankstukai“, „Dainų dainelė“, vykdo unikalius projektus
„Mes – bendruomenė“ ir „Lietuvos Maximalistai“. Programa „Lietuvos Maxi-

saugą ir geresnes darbo sąlygas investuojami keli milijonai eurų. Grupė įvertinta
svarbiausiais aplinkos tausojimo ir tvarios
žuvininkystės sertifikatais, visi jos fabrikai naudoja elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių.

UAB „Kautra“ – viena moderniausių ir pažangiausių keleivių pervežimo
įmonių Lietuvoje.

Audinių ir lapių ferma. Didmeninė ir
mažmeninė prekyba kailiais, pašarų gamyba ir šaldymas. Žaliava kačių ir šunų
ėdalo gamybai.

„Vičiūnų grupė“ – viena didžiausių,
ekonomiškai stipriausių ir sparčiausiai augančių žuvies bei jūrų gėrybių produkcijos gamintojų Europoje, surimio produktų
lyderė pasaulyje. Sėkmingai pasaulinį
prekės ženklą „Viči“ kurianti kompanija
maisto produktų gamybos, pardavimo,
transporto ir logistikos verslus plėtoja 17
šalių. Moderniose gamyklose Lietuvoje,
Estijoje, Rusijoje ir Ispanijoje gaminama
produkcija realizuojama net 60 rinkų.
Prieš ketvirtį amžiaus įkurta „Vičiūnų
grupė“, kurią sudaro aštuonios dešimtys
įvairių įmonių ir kurioje dirba 7500 darbuotojų, yra valdoma iš pagrindinės būstinės Kaune.
Tarptautinę sėkmę kompanijai užtikrina veiklos modelis, grįstas visišku
verslo grandinės valdymu ir garantuojantis aukščiausią produkcijos bei paslaugų
kokybę. Nuolatinė plėtra remiasi inovatyvia gamyba ir rinkoje unikaliu vakarų
bei rytų verslo kultūroms būdingų įgūdžių
deriniu. Būdama pasaulinė žuvies industrijos žaidėja, „Vičiūnų grupė“ suvokia
savo įtaką aplinkai ir žmonėms, todėl
taiko aukščiausius korporatyvinės socialinės atsakomybės standartus. Kasmet į
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, darbų

UAB „Kauno liftai“ jau daugiau
kaip 40 metų visoje Lietuvoje montuoja ir
prižiūri visų tipų liftus, eskalatorius, specialius neįgaliųjų keltuvus ir kitus kėlimo
įrenginius.
UAB „Kauno liftai“ eksploatuoja daugiau kaip 3000 kėlimo įrenginių įvairiuose
miestuose. Tai sudaro trečdalį visų Lietuvoje veikiančių potencialiai pavojingų
kėlimo įrenginių, todėl „Kauno liftai“ yra
didžiausia liftų organizacija Lietuvoje. Jos
klientai – bendrovės, valstybinės įstaigos,
ligoninės, mokymo įstaigos, daugiabučių
gyventojai, prekybos tinklai, viešbučiai ir
kiti objektai. 2003 m. Kauno liftai įsigijo
apleistą Lietuvos kultūros ir paveldo paminklą – Žaliakalnio funikulierių, restauravo,
šiuo metu jis sėkmingai veikia ir yra vienas
iš svarbių turizmo traukos objektų Kaune.
Įmonės specialistų jėgomis, bendradarbiaujant su Vakarų su Vakarų šalių
ekspertais, buvo suprojektuotas modernus
ekonomiškas lifto modelis – „Kauno liftas“. Tai pirmasis sertifikuotas lietuviškas
liftas. Daugiau nei keturiems šimtams
daugiabučių įvairiuose Lietuvos miestuose jau sumontuotas šis specialiai suprojektuotas Lietuvos rinkai naujas „Kauno
liftų“ gaminys.

Taip pat jau labai ilgai Kauno liftai
yra ir kitų žymių užsienio kėlimo įrenginių gamintojų produkcijos tiekėjas. Ypatingas dėmesys skiriamas partnerių pasirinkimui, nes nuo to priklauso galutinio
sumontuoto gaminio atitikimas Europos
Sąjungos reikalavimams bei Lietuvos
Respublikos vartotojų poreikiams ir lūkesčiams.
„Mūsų bendrovė daugiau kaip 40
metų kelią įveikė garbingai, pelnydama
klientų pasitikėjimą ir pagarbą. Dirbame
srityje, kurioje negalima užmigti, kurioje
būtina žengti pirmuosius techninės minties įgyvendintojų gretose, – įsitikinęs
J.Guzavičius. – UAB „Kauno liftai“ kolektyvas yra darbštus, darbuotojai išsilavinę, siekiantys tobulėti. Iš čia kyla ir
gražios mūsų ateities vizijos.“

Komercinio nekilnojamojo turto vystymo kompanija. Patalpų nuoma, žemės
sklypų formavimo ir tvarkymo projektų
vystymas.

25-erių metų sukaktį švenčiantis prekybos tinklas „Senukai“ valdo didžiausią
statybos, remonto ir buities prekių tinklą
Baltijos šalyse, kurį sudaro 101 parduotuvė. Dar 27 parduotuvės veikia Baltarusijoje. Mūsų šalyje „Senukų“ parduotuvių
tinklas yra vienas didžiausių mokesčių
mokėtojų. Tai viena žinomiausių ir didžiausių lietuviško kapitalo kompanijų, į
savo rankas perėmusi visų Skandinavijos
koncerno „Kesko“ statybinių prekių parduotuvių Latvijoje ir Estijoje tinklą, šiandien drąsiai įgyvendinanti ambicingą plėtros Baltijos šalyse viziją.
RŽ inf.

Vietoje tvorų statykime tiltus
„Mūsų vizija – nestatyti tvorų, o tiesti tiltus“, – taip savo veiklos esmę verslo
pusryčiuose su rūmų nariais apibūdino
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Šį principą jis akcentavo kaip pagrindinį
tiek bendradarbiaujant su verslu, tiek su
Kauno miesto ar kitomis kaimyninėmis
savivaldybėmis.
Rajono meras rūmų atstovams pristatė verslo plėtros galimybes ir ateities
darbus. Savivaldybė savo strateginiame
plane iki 2020 m. išskiria tris prioriteti-

nes kryptis ir tikslus – tai konkurencinga
aplinka, aukšta gyvenimo kokybė, švari ir
saugi aplinka. Investicinę aplinką rajone
įtakojantys veiksniai – ekonominis, politinis ir socialinis stabilumas, kvalifikuota
darbo jėga (auganti ir jauna bendruomenė), palankios verslo sąlygos ir mokestinė
aplinka (mokesčių lengvatos kuriantiems
arba investuojantiems), įvaizdžio kūrimas, institucinė aplinka, gyvenimo kokybė ir išplėtota infrastruktūra.
Meras apsidžiaugė, kad rajonas prak-

Verslo pusryčiuose dalyvavo dvi dešimtys įmonių vadovų
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tiškai kasmet užima pirmąją vietą Lietuvos mažųjų savivaldybių reitinguose,
šiemet sulaukė ir tarptautinio įvertinimo.
V. Makūnas pakvietė verslą dirbti kartu viešosios ir privačios partnerystės principu. Viena iš galimybių – beveik 4 ha teritorija prie Raudondvario, kur numatoma
sukurti šeimų laisvalaikio centrą. Kultūra,
švietimas, sveikata, turizmas – tai irgi
verslui atviros sritys.
Diskusijoje su Kauno rajono meru
verslininkai teiravosi apie konkrečius
infrastruktūros objektus, atkreipė dėmesį
į spūstis Domeikavos kelyje ir Ramučiuose, Aleksandro Stulginskio ir kitų švietimo įstaigų perspektyvas.
Kaip vienas iš sėkmingos partnerystės pavyzdžių verslo pusryčiuose paminėtos bendros pastangos įrengti viaduką ar
aplinkkelį ties Kumpių kaimu, kuriame
šiuo metu įsikūrę apie 60 įmonių. Rūmai

buvo šios problemos sprendimo iniciatoriai. Tikimasi, kad 2019 m. prasidės statybos darbai.
Susitikimo dalyviai diskutavo ir apie
regiono pozicionavimą, rengiamą vadinamąją „Baltąją knygą“, kurioje Kaunui numatoma gana siaura ir ne itin aktuali žemės
ūkio specializacija. Kad ši kryptis nėra
reikšminga nei rajonui, nei miestui, pripažino tiek verslo, tiek valdžios atstovai.
V. Makūno nuomone, svarstant žiedinių savivaldybių klausimą, negalima
daryti skubotų ir formalių sprendimų.
Svarbiausias kriterijus turėtų būti – kaip
dėl to pasikeis žmonių gyvenimo kokybė,
ar ji pagerės.
Verslo pusryčiai spalio 25 d. vyko tradicinėje vietoje – viešbučio „Best Baltic
Kaunas“ Bibliotekos salėje.
RŽ inf.

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Kauno finansininkų klubo nariai –
Europos finansų centre
Vera Mileikienė,
Kauno PPA rūmų Verslo
bendruomenės skyriaus vadovė,
klubo kuratorė
Kauno PPA rūmuose veikiantis
Kauno finansininkų klubas, tęsdamas
tarptautinį bendradarbiavimą, surengė
profesinę kelionę į Frankfurtą – vieną iš
Europos finansų centrų, kuriame yra ir
Europos centrinio banko būstinė.
Atsižvelgdami į klubo poreikius, vizito programą padėjo parengti ir visos kelionės metu narius lydėjo LR Ūkio minis-

terijos ir LR ambasados komercijos atašė
Daina Lipps.
Frankfurto prekybos ir pramonės rūmuose kauniečiai susitiko su rūmų tarptautinių ryšių direktoriumi dr. Jurgen
Ratzinger ir Centrinės-Pietryčių Europos tarptautinių ryšių direktoriumi Paul
Schmitz, Offenbacho prekybos ir pramonės rūmų tarptautinių ryšių direktorė
Mirjam Schwan bei LR konsule Hesseno
žemėje Eva Dude. Vizito metu pasidalinta
rūmų veiklos patirtimi. Vokietijoje narystė rūmuose yra privaloma, tad ši aplinkybė lemia kiek kitokias tradicijas ir veiklas.
Kauniečiai Europos centriniame banke

Svarbiausia – paslaugos verslui siekiant
įtraukti įmones per jų interesus. Padedama verslui įeiti į tarptautines rinkas, daug
dėmesio skiriama dualiniam mokymui.
Vykdoma kontaktų paieška, atstovaujama
gerinant verslo aplinką ir kt.
Frankfurto vertybinių popierių biržoje surengta ekskursija po biržos patalpas,
supažindinta, kaip veikia birža ir kt.
Europos centriniame banke KFK
narius sutiko ECB Makroprudencinės
politikos departamento specialistas dr.
Aurelijus Cvilikas, KTU Ekonomikos ir
verslo fakulteto absolventas. Jis supažindino su banko veikla, Europos valstybių
bankų priežiūros veikla, nestandartinėmis
monetarinės politikos priemonėmis ir jų
poveikiu ES ekonomikai.
Lankytasi WI Banke – tai yra mažų ir
vidutinių įmonių bankas, teikiantis kredi-

tus inovacijoms, startuoliams.
Pasak klubo prezidentės, UAB „Aurita“ vadovės Vaidos Butkuvienės, tarptautinis bendradarbiavimas finansų srityje leidžia kelti savo kvalifikaciją, pažinti ir pritaikyti kitų šalių finansų valdymo patirtį.
Profesinėje kelionėje kartu su klubo
vadove dalyvavo ASU Ekonomikos ir
vadybos fakulteto dekanė prof. dr. Astrida
Miceikienė, KTU Ekonomikos ir verslo
fakulteto doc. dr. Aušrinė Lakštutienė,
Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos
fakulteto lektorė Danutė Binkienė, UAB
„SDG grupė“ finansų direktorė Žydra
Visockienė, UAB „Omniteksas“ finansų
direktorė Nijolė Jurkonienė, UAB „Kavera“ finansų vadovė Rima Povilauskienė,
UAB „Arevita“ finansų vadovė Loreta
Šeduikienė, UAB „Acme“ finansų direktorius Povilas Jauniškis.

Finansininkų klubo nariai lankėsi Frankfurto prekybos ir pramonės rūmuose

Kviečiame teikti paraiškas
Aplankytas naujas
nominacijoms ir konkursams! „Mantingos“ cechas
Kaip ir kasmet, norėdami įvertinti
verslo pasiekimus ir sukuriamą vertę visuomenei, pagerbti geriausius atstovus,
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai metų pabaigoje kviečia teikti paraiškas nominacijoms ir konkursams.
2017 m. skelbiamos šios rūmų Metų
nominacijos: „Už svarų indėlį bendruomenei“, „Sėkmės žingsnis“, „Metų investicija“, „Inovacijų lyderis“, „Už tvarų
verslą“, „Eksporto prizas“, „Pažangiausia
profesinio mokymo įstaiga“.
Geriausieji bus apdovanoti gruodžio 8
d. tradicinio šventinio renginio metu Raudondvaryje. Paraiškų anketos ir sąlygos
skelbiamos rūmų svetainėje chamber.lt.
Kartu su regiono savivaldybėmis rengiami net trys konkursai.
Bendradarbiaujant su Kauno rajono
savivaldybe, jau trečią kartą skelbiamas
konkursas „Sukurta Kauno rajone”.
Gaminius (paslaugas) vertins komisija, sudaryta iš Kauno PPA rūmų, Kauno rajono savivaldybės ir Kauno rajono
turizmo ir verslo informacijos centro
atstovų, pagal išskirtinumo, unikalumo,
kokybės, inovatyvumo, „draugiškumo“
aplinkai ir kitus kriterijus.

Nugalėtojas bus skelbiamas ir apdovanojamas lapkričio 24 d. Kauno rajono
verslininkų pagerbimo vakaro metu.
Šakių rajono savivaldybė ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
siekdami skatinti lietuviškų, aukštos kokybės, inovatyvių, išskirtinių, galinčių
konkuruoti Lietuvos bei užsienio rinkose,
produktų gamybą ir vartojimą bei verslo plėtrą Šakių rajone, antrą kartą rengia
konkursą „Sukurta Šakių krašte“. Apdovanojimai bus įteikti Šakiuose Verslo dienos renginyje lapkričio viduryje.
Pirmą kartą konkursas „Sukurta Kėdainių krašte“ skelbiamas ir Kėdainių
rajone. Nugalėtojai bus paskelbti lapkričio 10 d. rajono verslininkų pagerbimo
vakare.
Išsami informacija apie šiuos konkursus skelbiama chamber.lt arba teikiama
Kauno PPA rūmų Verslo plėtros skyriuje,
arba atitinkamai rūmų Šakių ir Kėdainių
atstovybėse.
Jonavoje toks konkursas, jau antrasis
Jonavos rajono savivaldybėje, įvyko vasarą.
RŽ inf.

Eksportuotojų klubo nariai vienoje moderniausių Marijampolės bendrovių

Rūmuose veikiančio Eksportuotojų
klubo nariai lankėsi UAB „Mantinga“ neseniai pradėjusiame veikti sluoksniuotų
gaminių gamybos ceche.
Naujausia ir moderniausia kepykla
Rytų Europoje, kurioje įdiegta pažangiausia įranga, pradėjo gaminti pasaulinio
skonio ir aukščiausius kokybės standartus
atitinkančius sluoksniuotos tešlos gami-

nius ir tešlą.
Klubo nariai, stebėjo kaip vyksta
gamybos procesai, klausėsi apie įmonės
eksporto patirtį, plėtros planus, žinoma,
skanavo įvairios produkcijos.
Kviečiame prisijungti naujus narius! Platesnės informacijos ieškokite
chamber.lt, rubrikoje Rūmų klubai.
RŽ inf.
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Kauno PPA rūmai – žinomiausia
regiono verslo organizacija
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai yra žinomiausia verslo organizacija regione. Tą parodė šių metų birželio –
liepos mėnesiais bendrovės „Eurotela“
vykdyta regiono verslininkų apklausa.
Tyrimo metu apklausta 353 įmonės,
atrinktos iš įmonių duomenų bazių. Įmonių atranka buvo atliekama taikant apyvartos dydžio (nuo 300 000 EUR metinė
apyvarta) kriterijų.
Apklausti regiono verslininkai labiausiai žino Kauno prekybos, pramonės ir

amatų rūmus (92,9 proc.). Kauno smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociaciją žino
apytiksliai 58 proc. apklaustųjų, o mažiausiai žinoma yra Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija (apie 43 proc).
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai tarp kitų išvardintų organizacijų vertinami palankiausiai. Toliau seka
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių
asociacija, Kauno smulkiųjų ir vidutinių
verslininkų asociacija.
Kaip svarbesnes rūmų veiklas regi-

Rūmų pozicija dėl Žemės
įstatymo pataisų

institucijose bei dalyvavimą praktiniuose
seminaruose.
RŽ inf.

Formulė: versli ir laiminga

Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte (Nr. XIIP-4688 (4)) siūlomas 2 straipsnio, 3 dalies turinys prieštarauja verslui palankios aplinkos kūrimui
ir investicijų skatinimui regione.
Išreikšta pozicija, kad projekto siūlymas: „nuomininkas statyti naują statinį
arba rekonstruoti esamą (išskyrus atvejus, kai statomi esamų statinių priklausiniai, inžineriniai tinklai ar susisiekimo
komunikacijos arba kai, rekonstravus
statinį, jo užimamas valstybės žemės nuomos plotas padidėja ne daugiau kaip 5
procentais) gali tik sumokėjęs į valstybės
biudžetą žemės nuomos mokesčio priedą,
lygų 20 procentų išnuomoto žemės sklypo, kuriame numatoma statyti naują arba
rekonstruoti esamą statinį, mokestinės
vertės, nustatytos Lietuvos Respublikos
žemės mokesčio įstatyme. Žemės nuomos
mokesčio priedas į valstybės biudžetą
mokamas vieną kartą už žemės sklypą ir
turi būti sumokėtas iki statybų pradžios
arba lygiomis dalimis ne vėliau kaip per
3 metus nuo statybų pradžios“ ypatingai

pablogins investicinę aplinką regionuose.
Įvertinus tai, kad Lietuvos bendra ekonominė situacija gerėja, tačiau pastebimas
regionų atsilikimas nuo Lietuvos vidurkio
pagal investicijų apimtis. Vienas pagrindinių regionų patrauklumo bei augimo galimų šaltinių – investicijos ir jų pagalba kuriami ilgalaikiai socialiniai, ekonominiai
pokyčiai. Investicijų pritraukimas ir verslo
skatinimas regionuose išlieka aktualia ir
sprendimo reikalaujančia problema, todėl
siūlomas projektas neigiamai paveiks regionų savivaldybių ekonominę plėtrą.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija kreipėsi į LR Seimo
Pirmininką su prašymu įvertinti projekto
reikalingumą, neigiamą poveikį regionų
savivaldybių plėtrai ir nepalaikyti papildomo mokesčio įvedimo arba suteikti teisę savivaldybių taryboms spręsti, taikyti
ar netaikyti mokesčio priedą.
Verslo atstovavimo klausimais prašome kreiptis į Daivą Vyšniauskienę, 8687
36240, daiva.vysniauskiene @chamber.lt.

Duris atvers
„Volfas
Engelman
Studija“

susipažinti su alaus gamybos procesu, vyks
skirtingų alaus rūšių degustacijos bei improvizuotas alaus gamybos procesas. Čia
bus gaminamos nedidelio litražo, eksperimentinės, degustacinės gėrimų partijos.
Į alaus inovacijų centru pavadintą
studiją, rengiamą bendrovės administraciniame pastate, investuojama beveik 1
mln. eurų.
Renginio metu buvo suburta ir pirmoji komanda, kuri, prižiūrima patyrusio
„Volfas Engelman“ aludario Petro Sadovskio, sugalvojo savo receptūrą ir išvirė pirmąjį šios studijos alų. Kokiu skoniu
pasižymės naujai sukurtas alus, galima tik
spėlioti. Kad paragauti naujojo alaus reikia palaukti dar 3 savaites, kol jis subręs.
Pasak Mariaus Horbačausko, AB
„Volfas Engelman“ generalinio direktoriaus, pastarųjų 5-6 metų pasaulinės ten-

Rugsėjo pabaigoje kviestinei publikai buvo pristatyta išskirtinė alaus degustacijų erdvė Kaune – „Volfas Engelman Studija“. Oficialiai alaus edukacinėms veiklos skirtos vietos duris atverti
visuomenei ketinama dar šiemet.
Šios studijos lankytojai bus kviečiami

ono verslininkai nurodo atstovavimą ir
interesų gynimą, vietinėse, regioninėse,
šalies ar tarptautinėse organizacijose ir

Verslo moterų tinklas, veikiantis Kauno PPA rūmuose, kviečia veiklias moteris,
siekiančias savirealizacijos, norinčias sukurti savo verslą ir žengiančias pirmuosius
žingsnius šioje srityje dalyvauti nemokamoje konferencijoje.
Renginys vyks lapkričio 9 d. 12–18 val. „Žalgirio“ arenoje.
Verslo moterų tinklas šiais metais aktyviai įsitraukė į projektą „Įkvėpk“. Organizuodamos konferenciją, VMT narės skatina moteris būti drąsias ir išdrįsti kurti verslą.
Dalyvavimas nemokamas, būtina registracija. Daugiau – chamber.lt.
RŽ inf.

RŽ inf.

Vakaro dalyviai

dencijos alaus rinkoje rodo, kad žmonės
vis dažniau ieško rečiau sutinkamų, naujų, neragautų alaus rūšių bei skonių. Bus
siekiama, kad studija būtų atvira visiems,
kurie norės degustuoti skirtingas rūšis bei

naujienas, iš arti susipažinti su alaus gamybos procesu, istorija, vartojimo kultūra,
derinimu su skirtingais maisto produktais.
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