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Verslo moterų 
sėkmės ir laimės 
formulė – 
didžiausiame 
forume Kaune

Daiva Vyšniauskienė, 
Verslo moterų tinklo 
Kauno regiono koordinatorė,

Audronė Jankuvienė, 
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė 

kaip sukurti savo sėkmės istoriją 
ir būti laimingai? ar egzistuoja visoms 
veiklioms moterims tinkanti formulė? 
kaip išdrįsti pradėti, o paskui išgyventi 
sėkmę?

Parodos „Moters pasaulis 2017“ metu 
lapkričio 9 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rū-
muose veikiantis Verslo moterų tinklas 
surengė konferenciją „Formulė: versli ir 
laiminga“. Joje susitiko apie 500 veiklių 
moterų iš visos Lietuvos. 

Pasak Verslo moterų tinklo Kauno 
regiono vadovės Saulės Motiejūnienės, 
beveik visą dieną trukusiame forume pra-
nešimus skaitė įvairių sričių profesiona-
lai. Pranešimai apie rinkodarą ir lyderystę, 
komandinį darbą, atviri pasakojimai apie 
savo šeimų verslus, skaudžias ir džiugias 
patirtis, empatiją versle ir daugelį kitų da-

lykų suvienijo skirtingų veiklų, įvairaus 
patyrimo, skirtingo amžiaus moteris. 

Sveikinimo žodžius forumo dalyvėms 
tarė rūmų prezidentas Benjaminas Žemai-
tis ir generalinė direktorė Olga Grigienė.

Tarp svajonės, veiklos ir šeimos
„Šeimos verslai, moters vaidmuo ir 

įtaka verslų plėtrai – tai sritis, kuri mane 
domina seniai, nes mano pačios Panevė-
žio mieste įgyta šeimos verslo patirtis lydi 
mane visą mano gyvenimą. Daug įdomių, 
linksmų, liūdnų istorijų ir nuotykių yra 
šioje aplinkoje ir tai mane žavi!“ – forume 
pasakojo renginio moderatorė dr. Birutė 
Miškinienė, VU Verslo mokyklos direk-

torė, Vilniaus PPA rūmų viceprezidentė, 
Lietuvos šeimos verslų asociacijos tary-
bos pirmininkė.

„Tos moterys, kurios šalia šeimos 
darbų ir atsakomybių dar randa laiko 
savo verslo kūrimui, nusipelno didžiau-
sios pagarbos ir aplodismentų,“ – pabrėžė 
„Swedbank“ finansų instituto vadovė Jū-
ratė Cvilikienė.

„Rinkodara versle man primena iš-
mintingą moterį – ji tiksliai žino savo 
privalumus (konkurencinis pranašumas), 
žino, kam nori patikti (tikslinis segmen-
tas) ir kokiu keliu eiti (komunikacijos 
kanalai). Štai kodėl moteriški verslai star-
tuoja žavingai ir su išmintimi!“ – prane-

šimą apie rinkodarą forume skaitė Rasa 
Siudikienė, marketingo ir verslo valdymo 
specialistė.

Nemažai praktinių patarimų verslo 
moterims pateikė Eglė Stebulienė, VšĮ 
„Versli Lietuva“ projektų vadovė, turinti 
daugiametę verslo konsultavimo patirtį 
ir sėkmingai padėjusi startuoti šimtams 
verslų Lietuvoje.

Moteris lyderė organizacijoje: kodėl 
reikalinga empatija? Skirtingas moters vs 
vyro sėkmės supratimas: kiek svarbi ko-
manda? 5 dalykai, kurių komanda tikisi 
iš geros lyderės. Tai Jūratės Vaičikonės, 

Renginio organizatorės ir įkvėpėjos, pirmoje eilėje – žurnalistas Edvardas Kubilius

kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų prezidentas, uab „Novameta“ 
valdybos pirmininkas benjaminas Že-

Benjaminas Žemaitis – „Kauno – 
Europos kultūros sostinės“ garbės 
ambasadorius

universitetą) ir nuo 1992 m. sukūręs sė-
kmingą verslą. Šiandien jo įmonė UAB 
„Novameta“ yra viena didžiausių profesi-
onalios virtuvės įrangos gamintoja Euro-
poje, o daugiau kaip 90 proc. produkcijos 
eksportuojama. B. Žemaitis yra Kauno re-
giono plėtros tarybos, trijų universitetų – 
KTU verslo tarybos,  A. Stulginskio uni-
versiteto tarybos, LSMU Neuromokslų 
instituto tarybos narys. Vienas iš pagrin-
dinių pomėgių – muzika ir dainavimas. 
Nuo 2005 m. dainuoja  profesionaliuose 
ir mėgėjų kolektyvuose, yra vokalinio an-
samblio ACUSTO mecenatas.

B. Žemaitis už aktyvią visuomeninę 
veiklą apdovanotas aukščiausiu Lietuvos 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų ap-
dovanojimu – sidabro (II laipsnio) „Dar-
bo žvaigžde“. Pernai jam įteiktas Kauno 
miesto 3-ojo laipsnio Santakos garbės 
ženklas, Kauno rajono savivaldybės pir-
mojo laipsnio garbės ženklas ir kiti apdo-
vanojimai.

RŽ inf.

maitis patvirtintas „kaunas 2022“ amba-
sadoriumi. kaip žinia, kaunas oficialiai 
paskirtas europos kultūros sostine 2022, 
o rūmai pareiškė norą tapti šio kultūros 
projekto partneriu.

Pagal ambasadoriaus įstatus, KEKS 
ambasadoriumi yra kviečiamas toks as-
muo, kuris skiria savo laiko, energijos, 
geros valios ir talento neatlygintinai švies-
ti visuomenę apie Kauno – Europos kul-
tūros sostinės tikslus ir programą. KEKS 
ambasadorius yra nepriekaištingos repu-
tacijos visuomenės narys, jis yra ištikimas 
europietiškoms vertybėms ir jų laikosi. 
KEKS ambasadoriumi tampama pasiū-
lius bet kuriam iš esamųjų ambasadorių 

pagal nihil obstat (nėra prieštaraujančių) 
principą. KEKS ambasadorius turi par-
eigą žinoti ir suprasti KEKS programos 
tikslus ir reikalavimus; neatlygintinai da-
lyvauti KEKS inicijuotose viešųjų ryšių 
akcijose, KEKS programos renginiuose, 
KEKS prašymu atlikti lobistinį darbą; ne-
atlygintinai atlikti vieną savo profesinės 
/ kūrybinės srities darbą KEKS labui per 
metus. KEKS ambasadoriaus pilnas titu-
las: „Kauno – Europos kultūros sostinės 
garbės ambasadorius”.

Šiuo metu rengiama „Kaunas 2022“ 
komunikacijos, marketingo ir partnerys-
čių strategija, kurią parengus bus svars-
tomas konkretus KEKS ir rūmų partne-
rystės pasiūlymas bei bendradarbiavimo  
vizija. Oficialus miesto šūkis – „Kaunas 
2022: iš laikinosios į šiuolaikinę“.

Benjaminas Žemaitis nuo 2012 m. 
renkamas Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų prezidentu. Jis yra baigęs 
du universitetus (Kauno technologijos 
universitetą ir Lietuvos sveikatos mokslų 

Benjaminas Žemaitis
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Audronė Jankuvienė 

spalio 27 d. kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmuose buvo sureng-
tas susitikimas su kaune išrinktais sei-
mo nariais. 

Renginyje dalyvavo Seimo laikino-
sios Kauno bičiulių grupės pirmininkė, 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų frakcijos Seime atstovė  Gin-
tarė Skaistė, LVŽS frakcijos atstovai 
Aušra Papirtienė, Lauras Stacevičius ir 
Gediminas Vasiliauskas, Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos nariai Kazys Starkevičius ir Ri-
mantas Jonas Dagys. 

Su Seimo nariais buvo pasikeista 
nuomonėmis  ir pozicijomis dėl aukštųjų 
mokyklų pertvarkos, Profesinio mokymo 
įstatymo projekto, Žemės įstatymo patai-
sų, „Sodros“ mokesčių didinimo dirbant 
ne visu etatu, regionų specializacijos, 
užsieniečių įdarbinimo procedūrų,  ne-
legalaus verslo užkardymo ir kt.  Buvo 
pabrėžta, kad teisėkūros procesuose 
būtinas kuo platesnis suinteresuotų pu-
sių įtraukimas į projektų svarstymą nuo 
pasiūlymų teikimo iki pozicijos ir argu-
mentų išdėstymo Seimo komitetuose ir 
komisijose. 

Sutarta, kad rūmai, kurių atstovai 
kaip ekspertai dirba beveik 60-yje dar-
bo grupių, komisijų ir tarybų, iš anksto, 
pagal galimybes bus informuojami apie 
verslui svarbių klausimų svarstymą Sei-
me. Savo ruožtu, atstovaudami bendrie-
siems verslo interesams, rūmai kaip di-
džiausia Kauno ir Marijampolės regionų 
darbdavius vienijanti organizacija, akty-
viai dalyvaus reikšdama verslo poziciją.  

Diskusijoje su Seimo nariais dalyva-
vo rūmų prezidentas Benjaminas Žemai-
tis, viceprezidentai Saulius Valunta, Zi-
gmantas Dargevičius, Vaida Butkuvienė, 

Diskusijoje su Seimo nariais – dešimtis aktualių temų

kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų prezidentas benjaminas Žemaitis 
informavo seimo migracijos komisiją 
apie darbo jėgos trūkumą lietuvos dar-
bo rinkoje. 

Atsižvelgiant į tai, jis išskyrė 2 tiks-
lus: spartesnį užsieniečių įdarbinimą iš 
trečiųjų šalių, kuriam šiuo metu trukdo 
per ilgi dokumentų tvarkymo ir vizų išda-
vimo terminai ir žinios paskleidimas per 
Seimo komisijos narius vyresnių klasių 
moksleiviams, nebijoti rinktis technolo-
gijos mokslų studijų, kadangi Lietuvoje 
egzistuoja pramonės įmonės, siūlančios 
pakankamai aukštą darbo užmokestį.

Vidaus reikalų viceministras Giedrius 
Surplys pateikė informaciją apie numato-
mus pakeitimus, kuriais bus palengvintos 
procedūros, taikomos trečiųjų šalių pilie-
čiams, atvykstantiems dirbti į Lietuvos 
įmones. Numatoma sudaryti „patikrintų“ 
įmonių sąrašą. Vizų tvarkos aprašo pakei-
timai nustatys, kad „patikrintos“ įmonės 
bus tikrinamos kas 3 metus, šioms įmo-
nėms bus taikoma mažiau formalumų 
(vienas jų – bus leidžiama įvežti įvairių 
profesijų darbuotojus iš šalių su kuriomis 
Lietuva yra pasirašiusi bevizio režimo su-
tartį, taip pat iš Baltarusijos). Taigi, kitų 
metų pradžioje bus paspartintas reikiamų 
darbo rinkai darbuotojų užsieniečių atvy-
kimas. Užsieniečių teisinės padėties įsta-
tymo projektu siūloma atvykusiam dirbti 
pirmuosius dvejus teisėto darbo Lietuvoje 
metus riboti darbdavio pakeitimą. Bus su-
darytos galimybės atvykti ir pradėti dirbti 
su D viza aukštos kvalifikacijos darbuoto-
jams, kurie turi profesiją įtrauktą į trūksta-
mų profesijų sąrašą. Tuo pačiu viceminis-
tras pastebėjo, kad darbo imigracija negali 
būti pateisinama vien trūkstamos darbo 
jėgos poreikiu, iki užsieniečio atvykimo į 
Lietuvos teritoriją turi būti įsitikinta, kad 
jis atitinka nustatytas sąlygas ir atlikti bū-
tini patikrinimai.

„Viena iš priemonių, siekiant sklan-
džių, paprastesnių migracijos procedūrų, 
yra migracijos padalinių paslaugų ge-
rinimas ir elektroninių paslaugų teiki-
mas“, – pabrėžė viceministras G. Surplys. 
Tuo tikslu 2020 m. startuos Elektroninių 
migracijos bylų valdymo sistema – vieno 
langelio principu veikianti Lietuvos mi-
gracijos informacinė sistema, kuria bus 
užtikrintas efektyvus migracijos procesų 
valdymas, į elektroninę erdvę perkeltas 
migracijos procedūrų administravimas.

„Tikimės, kad numatyti įstatymų ir 
poįstatyminių aktų pakeitimai ir kitos 
priemonės svariai prisidės prie darbuotojų 
trūkumo mažinimo ir kartu viliamės, kad 
darbdaviai nepiktnaudžiaus, siūlydami 
darbo užmokestį“, – reziumavo Migra-
cijos komisijos pirmininkė Guoda Buro-
kienė. 

LR Seimo inf.

Migracijos 
komisija: kai 
kurios įmonės 
siūlo pakankamai 
aukštą darbo 
užmokestį

Kauno, Jonavos ir Marijampolės įmonių, 
rūmų narių, atstovai.

Rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis Tarybos ir bendruomenės vardu 
padėkojo Seimo nariams už konstruktyvią 
diskusiją ir aktyvų įsitraukimą į socialinį 
dialogą. Pasak B. Žemaičio, abipusė ga-

limybė išsakyti argumentuotas pozicijas 
yra sėkmingo bendradarbiavimo ir ge-
resnio tarpusavio supratimo pagrindas. 
Bendruomenė tikisi, kad ir ateityje bus tę-
siamas dialogas aktualiais ekonominiais, 
socialiniais, švietimo ir kitais valstybei ir 
visuomenei svarbiais klausimais.

Pirmasis verslo bendruomenės susitikimas su kauniečiais Seimo nariais
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

„TMDPartners“ Vadovavimo ir personalo 
srities konsultantės ir praktikės, aptartos 
temos.

Visų verslų pradžia – virtuvėje 
arba garaže

Kaip įgyvendinti savo svajones ne-
prarandant ramybės, pasakojo žinoma 
žurnalistė Beata Nicholson ir asmeninių 
finansų ekspertė Odeta Bložienė. „Visi 
verslai prasideda virtuvėje arba garaže“, – 
nuotaikingai savo istorijas pasakojo dvi 
žinomos sesės.

„Džiaugiuosi, kad vis daugiau versli-
ninkų padeda tiems, kuriems reikia postū-
mio, ir labai dėkoju Verslo moterų tinklui, 
kuris šiemet aktyviai dalyvavo Preziden-
tės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ pro-
jekto „Įkvėpk“ veikloje“, – kalbėjo disku-
sijos moderatorius žurnalistas Edvardas 
Kubilius.

Forume dalyvavo Ina Bulovaitė, trijų 
vaikų mama, kuri Verslo moterų tinklo 
paskatinta šių metų pavasarį pasiryžo 
pradėti vidaus statybos darbų smulkųjį 
verslą. 

„Kai žinių, patirties, idėjų ir energijos 
turi tiek, kad gali dalintis ir dalindamasi 
augti, o darbdavio požiūris kitoks, lieka 
viena išeitis – tai savo verslo kūrimas. 
Man svarbiausia – iššūkis, savirealiza-
cija ir pripažinimas. „Varomoji jėga“ ir 
sėkmės dedamoji – vyro, vaikų, tėvų ir 
draugų palaikymas bei skatinimas daryti 
tai, kas teikia pasitenkinimą“, –  apie savo 
kelią į verslą pasakojo Eglė Makselytė, 
VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ stei-
gėja ir vadovė, turinti 25 metų praktinę 
patirtį personalo valdymo ir darbuotojų 
saugos ir sveikatos srityse.

„Pirmieji nepriklausomos Lietuvos 
metai buvo mūsų įmonės pradžia. „Iš-

trūkę” į laisvę menkai supratome, kas 
tas verslas ir nuo ko pradėti, tačiau visa-
da buvo ir yra idėjų, nuoširdaus, stipraus 
noro jas įgyvendinti. Pradėjome nuo kai-
mo parduotuvės, vėliau įrengėme nedidelį 
viešbutį, dar po kelerių metų – kavinę, 
konferencijų ir pokylių salę, vaikų pra-
mogų kambarį.“ Tai Daivos Gronskienės, 
prie Kėdainių įsikūrusios IĮ „Raganė“ sa-
vininkės, istorija.

„Verslas kaip ir gyvenimas: malonu-
mas patiriamas procese, o ne pasiekus tam 
tikrą tikslą. Kai procese dalyvauji ne viena, 
o apsupta kolegių bendruomenės, viskas 

Verslo moterų sėkmės ir laimės formulė – didžiausiame forume Kaune
Atkelta iš 1 psl.

Nuoširdžios ir atviros diskusijos dalyvės

Forume dalyvavo beveik 500 veiklių moterų

Forume registravosi moterys iš visos LietuvosBeata Nicholson ir Odeta Bložienė sužavėjo auditoriją žaismingu pasakojimu

atrodo daug paprasčiau, maloniau ir sma-
giau“, – apie Verslo moterų tinklo narių 
bendrystę kalbėjo Fausta Šeputytė, tinklo 
Kauno regiono tarybos narė, tinklo steigė-
ja, UAB „Metga“ generalinė direktorė. 

Bendri vardikliai
Verslo moterys atrado daug bendrų 

formulės „Versli ir laiminga“ vardiklių. 
Turėkite svajonę ir jos siekite. Eikite tuo 
keliu, kuriuo norite. Pasitikėkite savimi. 
Būkite sau draugėmis, o ne priešėmis. 
Būkite laimingos toje veikloje, kurioje 
esate, arba susikurkite kitą. Darykite vis-

ką su džiaugsmu ir geromis emocijomis, 
ir Jums pasiseks.

Verslo moterų tinklas prie Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų pirmą 
kartą surengė tokio masto konferenciją. 
Tai didžiausias iki šiol vykęs bendruome-
nės renginys.

Verslo moterų tinklas Lietuvoje vei-
kia nuo 2007 m. visuose didžiuosiuose 
miestuose prie prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų. Tinklas vienija apie 300 drą-
sių, ambicingų ir skirtingą patirtį turinčių 
verslininkių. 

RŽ inf.

Sveikinimo žodį tarė rūmų generalinė direktorė Olga GrigienėVerslo moterų tinklo Kauno regiono valdybos 
narės Fausta Šeputytė ir Saulė Motiejūnienė
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lapkričio 9 d. suvalkijos regiono 
verslo bendruomenės atstovai rinkosi į 
tradicinį renginį „metų žvilgsnis 2017“, 
vykusį marijampolės profesinio rengimo 
centre.

Tai – kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų marijampolės filialo orga-
nizuojamas renginys, skirtas profesinei 
šventei „Verslo diena“ ir apskrities verslo 
įmonių, per metus pasiekusių išskirtinių 
laimėjimų, pagerbimui.

„Metų žvilgsnio“ nominantus, kaip ir 
kasmet, pristatė penkios regiono savival-
dybės – Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir 
Vilkaviškio ir Marijampolės.

Pradėdamas renginį Kauno PPA rūmų 
Marijampolės filialo direktorius Evaldas 
Ulevičius sakė, kad šiemetinis renginys 
– kiek kitokio formato: vietoje įprastų 
pranešimų verslo, ekonomikos temomis 
šįkart verslininkų bendruomenės dėme-
sys buvo atkreiptas į artėjantį Lietuvos 
valstybės šimtmetį: susirinkusiems pa-
demonstruotas filmas „Žmonės, kurie 
kūrė Lietuvą“, skirtas Nepriklausomybės 
akto signatarui, valstybės finansų kūrėjui 
ir tautinio verslo pradininkui Jonui Vai-

Verslo diena, „Metų žvilgsnis 2017“ 
ir... duoklė istorijai

lokaičiui (idėjos autorius ir prodiuseris 
Rolandas Skaisgirys) bei jo atminimo 
įamžinimui.

Po istorinio ekskurso – „Metų žvilgs-
nis“ į nūdieną.

Gausiai susirinkusią regiono verslo 
bendruomenę pasveikino rūmų Marijam-
polės filialo tarybos pirmininkas, UAB 
„Mantinga“ generalinis direktorius Kęs-
tutis Svitojus,  rūmų prezidentas Benjami-
nas Žemaitis, o vokus su šių metų nomi-
nantų vardais aidint fanfaroms paskelbė 
regiono savivaldybių vadovai.

Marijampolės savivaldybėje „Metų 
žvilgsnio 2017“ diplomai įteikti UAB 
„Lietuvos cukrus“ – už indėlį į turizmo 
sektoriaus plėtrą, UAB „Stevila“ – už 
jaunimo profesinį ugdymą, UAB Mari-
jampolės pieno konservai“ – už inovatyvų 
požiūrį į darbuotojų sveikatos stiprinimą, 
UAB „Juodeliai“ –  už naujovių diegimą 
kuriant darbo vietas ir stiprinant regiono 
ekonomiką.

Kalvarijos savivaldybėje „Metų 
žvilgsnio 2017“ apdovanojimas už priva-
taus ir viešojo sektorių partnerystę ir ben-
dradarbiavimą paskirta UAB „Travedus“, 

konkurse „sukurta Šakių krašte“ šie-
met dalyvavo 6 nominantai. 

Į nominaciją pretendavo gamybos 
pavyzdžiai, turizmo – apgyvendinimo 

Pagerbtas „Zanavykų ragaučius“
paslaugos, maitinimo verslo naujienos 
arba jau rinkoje įsitvirtinusios progra-
mos, tautinio paveldo gaminiai. Vertini-
mo komisiją sudarė rajono savivaldybės, 

Teikiamos nominacijos Šakiuose. Sauliaus Sinkevičiaus („Laikraštis Valsčius“) nuotraukos

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų bei Šakių verslo informacijos cen-
tro atstovai.

Vienbalsiu komisijos sprendimu šie-
met skulptoriaus Kęstučio Dovydaičio 
„Skruzdė“ įteikta UAB „Gulbelė“ už 
edukacinę gastronominę programą „Za-
navykų ragaučius“. 

Rūmų padėkos raštu paskatintas nau-
jas rūmų Šakių atstovybės narys Tadas 
Bybartas, savo kraštą garsinantis  siuvi-
nėtomis odinėmis šlepetėmis su „Šlepe-
tijos“ prekės ženklu.

Konkursas „Sukurta Šakių krašte“ 
organizuotas antrą kartą.

RŽ inf.

Ceremonijos Marijampolėje akimirkos

Kazlų Rūdos – už sėkmingą ir stabilų 
verslą – UAB „Kirvilė“.

Šakių rajono verslo flagmanu už tva-
rią verslo plėtrą ir socialinę atsakomybę 
pripažinta UAB „Valtralita“, Vilkaviš-
kio – už stabilumą versle ir bendradar-
biavimą tvarkant bei prižiūrint viešąsias 
erdves – UAB „Melvista“, už tvirtą žings-
nį į eksporto rinkas ir naujus pramoninius 
sprendimus – UAB „Triplan“.

„Metų žvilgsnio“ įvertinimo sulaukė 
ir dar keletas regiono įmonių, sukūrusių ir 
sėkmingai vystančių verslą mažosiose sa-
vivaldybėse, kur verslui gerokai sunkes-
nės sąlygos nei didesniuose administra-
ciniuose centruose. Tai J.Makarevičiaus 
įmonė „Jovaras“ – už tradicinių amatų 
puoselėjimą, „Selemos kiemas“ – už sė-
kmingą verslo vystymą, Onos Čirvinskie-
nės mokymo centras – už vidinės darnos 

ir bendruomeniškumo stiprinimą.
Tradiciškai įteikti apdovanojimai 

už profesinius pasiekimus ir prie Kauno 
PPA rūmų Marijampolės filialo veikian-
čio buhalterių klubo narėms – Birutei Pe-
trošienei (Marijampolės kolegija), Irmai 
Gudelienei (UAB „Rimtrans“),  Jūratei 
Navickienei (UAB „Travdus“).

Išdalijus apdovanojimus „Metų 
žvilgsnio 2017“ organizatoriai ir rėmėjai 
visus pakvietė ir neformaliam pabendra-
vimui prie kavos puodelio. Patalpas ir 
vaišių stalą šiai vakaronei labai subtiliai 
ir skoningai paruošė Profesinio rengimo 
centro moksleiviai, o šiaip jau džiugias 
nuotaikas dar labiau kėlė muzikavęs „Šer-
pyčių trio“.

„Suvalkiečio“ laikraščio informacija
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos 
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lapkričio 17 d. kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų jonavos fili-
alas surengė tradicinį, jau trečią verslo 
bendruomenės vakarą. iškilmingiausia 
renginio dalis – 2017-ųjų metų apdova-
nojimai. 

„Darbo žvaigždės“ medaliu šiemet ap-
dovanoti AB „Achema“ personalo ir ben-
drųjų reikalų direktorius Gitenis Subačius  
ir UAB „Baldai Jums“ 4-ojo cecho  virši-
ninkas Nerijus Liškauskas. Šiuo apdovano-
jimu pagerbiami rūmų narių – įmonių nusi-
pelnę darbuotojai, pripažįstant ir įvertinant 
jų ilgametį ir nepriekaištingą darbą, aukštus 
pasiekimus profesijos srityje, profesinę eti-
ką, aukštus asmeninės atsakomybės reikala-
vimus, asmeninį indėlį. Šis ženklas įsteigtas 
1938 m., atkurtas 2014 m. lapkritį.

Filialo apdovanojimai šiemet atiteko: 
„Metų mecenatas“ – UAB „Achempak“, 
„Metų inovacijų šauklys“ – UAB „Jonavos 

2017-ųjų metų apdovanojimai 
Jonavoje

paslaugos“, „Metų bitė“ – UAB „Militera“.
Vakaro metu apdovanojimus laurea-

tams įteikė rūmų prezidentas Benjaminas 
Žemaitis ir Jonavos filialo vadovas Alfon-
sas Meškauskas. 

Renginys sulaukė arti 80 dalyvių, vaka-
ro svečius linksmino mentalistas Nicholas 

Kin, atlikėjas Martynas Kavaliauskas, sak-
sofonistas Mindaugas Rozenbergas.

Kauno PPA rūmų Jonavos filialas dė-
koja visiems rėmėjams bei vakaro sve-
čiams. Šio renginio generaliniai rėmėjai: 
AB „Achema“, UAB „Baldai Jums“, UAB 
„Lonas“ ir UAB „Ekovalitas“. Rėmėjai: 

UAB „Achempak“, UAB „Gudžionys“, 
L. Mirinausko IĮ, AB „Jonavos šilumos 
tinklai“, UAB „Jonavos paslaugos“, UAB 
„Jonavos autobusai“, UAB „Jonavos van-
denys“, UAB „Binčis“, UAB „Skaitlė“.

RŽ inf.

siekiant skatinti lietuviškų, aukštos 
kokybės, inovatyvių, išskirtinių, galinčių 
konkuruoti lietuvos bei užsienio rinkose 
produktų gamybą ir vartojimą bei verslo 
plėtrą pirmą kartą kėdainių rajone rūmų 
iniciatyva buvo surengtas konkursas 
„sukurta kėdainių rajone“. 

Jame turėjo galimybę dalyvauti visos 
Kėdainių rajone registruotos ir veikian-
čios įmonės, nepriklausomai nuo jų na-
rystės rūmuose, asociacijose, konfedera-
cijose ar kituose susivienijimuose.

Gaminys ar paslauga buvo vertinami 
pagal šiuos kriterijus: išskirtinumą, uni-
kalumą, kokybę, gautus apdovanojimus, 
inovacijų panaudojimą ir kt. Vertinimo 
komisiją sudarė rajono savivaldybės, 
Kauno PPA rūmų, Kėdainių turizmo ir 
verslo informacijos centro atstovai.

Kėdainius garsina ,,Kunigaikščių” midus
Konkurse dalyvavo 5 įmonės, prista-

čiusios 7 produktus. Tai UAB ,,Sakret 
LT“, UAB ,,Daumantai LT“, UAB Kė-
dainių konservų fabrikas, MB ,,Šušvės 
midus“ ir MB .,,Idėjų cechas“.

Nugalėtoju pripažintas ,,Kunigaikš-
čių” midus, gamintojas MB ,,Šušvės mi-
dus”. 

Midus turi tautinio paveldo produk-
to sertifikatą, yra pagamintas iš nuosavo 
Augustinaičių šeimos bityno medaus ir 
kitų bičių produktų. 2015 m.  vyno čem-
pionate pripažintas geriausiu lietuvišku 
midumi. Parodoje ,,Agrobalt 2016 “ pelnė 
aukso medalį, parodoje ,,Rinkis prekė lie-
tuvišką” diplomą. Lietuvos vyndarių aso-
ciacijos renginyje ,,Žalias vynas” 2014 m. 
ir 2016 m. laimėjo pirmąsias vietas.

RŽ inf.

Renginyje koncertavo Martynas Kavaliauskas Pagerbtieji šių metų Jonavos verslo atstovai

Pirmojo konkurso nominaciją įteikė Dainius Cibulskis ir Benjaminas Žemaitis

Šiemet surengto jau trečiojo konkur-
so „sukurta kauno rajone“ nugalėtojais 
tapo bendrovė „patikima linija“. 

Ši prekės ženklu „Rimo“ prisistatanti 
įmonė yra viena iš lyderiaujančių auto-

„Sukurta Kauno rajone“nugalėtojai
vežių gamintojų Europoje ir vienas di-
džiausių juostinių transporterių gamintojų 
Baltijos šalyse. Įmonės sukurtas mobilus 
laivų pakrovėjas leidžia visiškai išnaudoti 
krantines laivų krovai, nenaudojant staci-

onarių įrenginių. Šis įrenginys pagreitina 
laivų pakrovimą tiesiogiai iš sunkveži-
mių, suteikia galimybę krauti labai įvai-
rias birias medžiagas – grūdus, skaldą, 
medžio granules, birias trašas. Pakrovėjas 
yra visiškai mobilus. Jis  projektuotas 3D 
programos pagalba, valdomas lengvai lie-
čiama panele, taip pat vykdoma priežiūra 

per internetą. Lietuvos ir Baltijos šalyse 
UAB „Patikima linija“ yra vienintelis, ga-
minantis tokio tipo įrenginį. 

Antrąją vietą šiame konkurse užėmė 
specializuota pašarą naminiams augin-
tiniams gyvūnams gaminanti gamykla 
„Akvatera“.

RŽ inf.

Apdovanojama UAB „Patikima linija“ Antrosios vietos laimėtoja UAB „Akvatera“
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Benjaminas Žemaitis ir STT Kauno valdybos viršininkas 
Dainius Januška

Diskutuoja STT direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius

Kas slepiasi verslo dovanų 
dėžutėse?

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų 
viešųjų ryšių vadovė

kodėl verta kurti korupcijai atsparią 
aplinką versle? kokios korupcijos apraiš-
kos, grėsmės ir žala privačiame versle? 
kada privataus verslo atstovai gali būti 
prilyginti valstybės tarnautojui korup-
cijos bylose? ar turite dovanų politiką 
įmonėje? kada jūsų dovana ar dovana 
jūsų darbuotojui reiškia korupciją?  

Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei 
Kauno kolegijos surengtoje diskusijoje 
lapkričio 16 d. buvo pristatytas Antiko-
rupcijos vadovas verslui, korupcijos su-
vokimo indeksai Lietuvoje ir Europoje, 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos iniciatyvos, skatinančios 
skaidraus ir atsakingo verslo principų die-
gimą versle, aptarti įmonių etiško elgesio 
standartai, pateikti  gerosios praktikos pa-
vyzdžiai ir rekomendacijos.

Pasak STT direktoriaus pavaduotojo 
Egidijaus Radzevičiaus, pagal korupcijos 
suvokimo rodiklius Lietuva yra netoli ES 
vidurkio, antrame dešimtuke. Tačiau kiti 
skaičiai byloja kitokį požiūrį: per pasta-
ruosius metus kyšį davė tiek gyventojų, 
kad pagal šį skaičių lenkiam tik Rumuni-
ją. STT Kauno valdybos viršininkas Dai-
nius Januška pabrėžė, kad įstatymų leidė-
jas korupciją laiko kur kas pavojingesne 
veika nei papirkimas. 

Rūmų prezidentas Benjaminas Že-
maitis atkreipė dėmesį, kad korupcija 
vyksta ne tik valdžios ir verslo santykyje, 
bet ir pačiame versle, tarp įmonių, skirtin-
gų organizacijų darbuotojų ir pan. 

Kiek skaidrus verslas Lietuvoje?
„Transparency International“ Lietu-

vos skyriaus atstovės Ingridos Palaimai-
tės teigimu, įvertinus 49 didžiausių šalies 
bendrovių skaidrumą, penktadalis iš jų 
gavo bent devintuką. 

Ar Jūsų įmonė turi viešai paskelb-
tą įsipareigojimą kovoti prieš korupciją 
(tinklapyje yra aiški ir suprantama nuos-
tata dėl korupcijos netolerancijos ar to-
kios nuostatos atitikmuo)? Ar Jūsų įmo-
nės viešai prieinamas/a elgesio ar etikos 
kodeksas/ antikorupcijos programa yra 
taikytinas/a visiems įmonės darbuoto-
jams? Ar Jūsų įmonė viešai skelbia apie 
turimą tvarką dėl galimų/negalimų dova-
nų, vaišingumo ir kelionės išlaidų (infor-
macija apie dovanų priėmimą, siūlymą, 
vaišingumą, kelionės išlaidas)? Tai keli 
tyrimo klausimai. 

Įstatymas nereikalauja to viešinti, 
tačiau tai atspindi tam tikrą verslo sam-
pratą. Geriausiai įvertintos UAB „Tele2“, 
AB „Telia Lietuva“, UAB „Maxima Lt“, 
AB „Lietuvos draudimas“, SEB bankas  ir 
Swedbank. 17 iš 49 bendrovių sureagavo 
ir pradėjo skelbti viešai savo antikorup-
cijos priemones. Ketvirtadalis bendrovių  
gavo nulį.

Artimiausiu metu internete skaidru-
mas.lt bus paskelbtas klausimynas, vi-
soms įmonėms suteikiant galimybę įsi-
vertinti savo antikorupcinius veiksmus.

„Aprašyta internete dar nereiškia, kad 
tai veikia realybėje“, – replikavo kai kurie 
verslo atstovai.

Rūmų tarybos nariai Vidas Butkus, viceprezidentas Zigmantas Dargevičius, viceprezidentė Vaida Butkuvienė, advokatas 
Evaldas Rapolas

Žala ir bausmė
Vilniaus politikos analizės instituto 

atstovė Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė 
kalbėjo apie korupcijos privačiame sek-
toriuje žalą pačiam verslui ir visuomenei. 
Korupcija apibrėžiama kaip piktnaudžia-
vimas patikėta/įgyta galia ir asmeninės 
naudos siekimas, galima žala verslui ir vi-
suomenei. Kai savininkas samdo savo gi-
minaitį, ar tai korupcija? O jei direktorius 
samdo giminaitį? Anot praneešėjos, ko-
rupcija versle gali pasireikšti įvairiausiais 
lygmenimis: įmonės viduje, tarp tarpinin-
kų/klientų, konkurentų. Dėl korupcijos 
privačiame sektoriuje žalą patiria savinin-
kas, darbuotojai, konkurentai, visuomenė. 
Priklausomai nuo to, kas patiria žalą, tas 
ir imasi priemonių – t.y. pats verslas arba 
valstybė. Požiūris, kad korupcija įmonės 
viduje yra mažai reikšminga, gali būti 
klaidinantis: pavyzdžiui, pakaktų, jei va-
dybininkas sutartų su pirkėju dėl palan-
kesnės kainos, o jam atitektų tam tikras 
precentas nuo „naudos“.

Korupcijos žalą verslui E. Kavoliū-
naitė-Ragauskienė pagal užsienyje atlik-
tus tyrimus įvardijo taip: tai kenkia repu-
tacijai, karjeros galimybėms, patiriama 
finansinių nuostolių, prarandami verslo 
ryšiai, ardoma verslo aplinka (šešėlinė 
ekonomika, finansiniai nusikaltimai ir 
kt.). Žala visuomenei – atbaidomi užsie-
nio investuotojai, neskaidriai perskirstomi 
pinigai, lėtėja ūkio augimas, kenčia varto-
tojai, didėja atskirtis.

Advokatūros Baudžiamosios teisės ir 
baudžiamojo komiteto pirmininkas, „TGS 
Baltic“ asocijuotas partneris Giedrius 
Danėlius pateikė, kaip korupcija versle 
vertinama teismų praktikoje, kokia yra ju-
ridinių asmenų atsakomybė už korupciją 
net tais atvejais, kai tai galbūt savavališ-
kai padarė jo darbuotojas, kada privataus 
sektoriaus atstovai atsakomybės prasme 
prilyginami valstybės tarnautojams (ants-

toliai, bankroto administratoriai, kredito 
unijos, ES lėšas gavusios įmonės ir kt.).

Iniciatyvos „Baltoji banga“ koordi-
natorės Ievos Lapeikienės teigimu, įmo-
nes veikti etiškai skatina siekis apsaugoti 
įmonės reputaciją (83 proc.), visuomenės 
pripažinimas (57 proc.), taip daryti tei-
singa (48 proc.), vartotojų spaudimas (38 
proc.). 

Kada dovana tampa nebe dovana?
Dovana – neatlygintinai perduodamas 

turtas ar turtinė teisė. Tai plati sąvoka: 
daiktas, paslauga, nuolaida, skolinimas, 
apmokymai, transporto, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, vaišingumas ir kt. 

Dovanojimas – tai sandoris, kurio 
pagrindinė ypatybė yra neatlygintinumas. 
Taip šias sąvokas apibrėžia Valstybinė tar-
nybos etikos komisija.

Pasak I. Lapeikienės, dovanos versle 
atsirado siekiant sustiprinti prekybinius 
ryšius: pagerbti verslo partnerį, parodyti 
jam dėmesį, padėti partneriui mus įsimin-
ti, išsiskirti ir daugelio. Įmonės dovanoja 
siekdamos draugiškų santykių (80 proc.), 
norėdamos išreikšti dėkingumą (51 
proc.), tai įmonės komunikacijos priemo-
nė (49 proc.), tokia nusistovėjusi tvarka 
(25 proc.), jos daro įtaką sprendimų pri-
ėmimui (24 proc.). 67 proc. įmonių teikia 
dovanas, 85 proc. jų gauna. 

Tačiau ar jūs ir jūsų įmonės darbuo-
tojai visada žino apie galimas grėsmes 
tiek teikiant, tiek priimant dovanas? Ty-
rimai rodo, kad tik 18 proc. įmonių yra 
aiškiai nustatyta ir dokumentuota dovanų 
politika.

Kada dovana tampa ne dovana? Kad 
dovana turi įtakos sprendimų priėmimui, 
nurodė kas ketvirtas įmonės atstovas. 
Kad dovana gali daryti poveikį sprendi-
mams, dažniau nurodė įmonės, turinčios 
apibrėžtą dovanų politiką. Jei „dovano-
jant“ daroma prielaida, kad apdovanotasis 
turi kažką už tai (ne)daryti, (ne)atlikti ir 
pan., tai nėra dovanojimas. Dovanojimas 
„verslas – valstybė“ santykyje aiškiai api-
brėžtas ir reglamentuotas LR teisės aktais. 
Dovanų (ir vaišingumo) politika – tai re-
glamentas organizacijos viduje. 

I. Lapeikienė pabrėžia, kad aiškios 
dovanų politikos sukūrimas ir jos palai-
kymas palengvina darbuotojų apsispren-
dimą, kaip elgtis gaunant ir renkant dova-
nas klientams, partneriams; ypač didžiųjų 
metinių švenčių laikotarpiu. Aiški dovanų 
politika išlaikys Jūsų įmonės patikimumą. 
Vadovaujantis nustatytomis taisyklėmis 
darbuotojai nepriims tokių dovanų, kurios 
gali būti suprantamas kaip papildomas 
užmokestis,. Interesų konfliktas gali kil-

ti nepriklausomai nuo jūsų parduodamo 
produkto ar paslaugos. Kad dovanų poli-
tika būtų veiksminga, verta apibrėžti šiuos 
dalykus: dovanos vertės limitas, gautų ir 
dovanojamų dovanų registras, partnerių 
informavimas, dovanų politikos viešini-
mas, nuolatinis darbuotojų informavimas, 
politika turi būti stebima ir vykdoma viso-
je įmonėje, visais lygmenimis, situacijų, 
kai jokios dovanos negali būti priimamos 
ar teikiamos, apibrėžimas. 

Praktikos pavyzdžiai
Savo patirtimi ir įžvalgomis kuriant 

korupcijai atsparų verslą konferencijoje 
dalijosi „Energijos skirstymo operato-
riaus“ (ESO) Prevencijos skyriaus vado-
vas Jonas Šneideraitis, Luminor banko 
Finansinių nusikaltimų prevencijos de-
partamento tyrėjas Linas Sadeckas, Ino-
vatyvios farmacijos pramonės asociacijos 
ir Vaistų gamintojų asociacijos atstovas 
Mindaugas Grinevičius. Jau 11 metų ko-
rupciją nagrinėjantis VšĮ „Praeventi“ va-
dovas Gediminas Sakalauskas pasakojo, 
ką vadovai turi žinoti apie interesų konf-
liktus. 

STT Korupcijos prevencijos valdy-
bos viršininkas Romualdas Gylys pristatė 
Antikorupcijos vadovą verslui, vieną iš 
korupcijai atsparios aplinkos kūrimo pa-
galbos įrankių. Vadovas publikuojamas 
internete avv.stt.lt

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų viceprezidentė, UAB „Aurita“ di-
rektorė Vaida Butkuvienė nurodė keletą 
Mokesčių administravimo straipsnių, su-
darančių sąlygas galimai korupcijai, kai 
leidžiama „susitarti“ su mokesčių admi-
nistatoriumi. 

Rūmų viceprezidentas, UAB „Liuks“ 
generalinis direktorius Zigmantas Darge-
vičius minėjo konkrečių faktų, kaip spren-
dimai vilkinami arba dirbtinai sudaromos 
tariamos kliūtys žemėtvarkos reikaluose. 

Advokatų profesinės bendrijos „Ma-
gnusson ir partneriai“ advokatas Evaldas 
Rapolas atkreipė dėmesį, kad svarbiau 
kalbėti ne apie pasekmes, o apie korupci-
jos priežastis, keičiant tam palankią terpę. 
„Kai teisės aktai bus aiškūs ir paprasti, 
išnyks galimybė interpretuoti savo nau-
dai“, – pabrėžė advokatas. 

AB „Kauno Baltija“ generalinis di-
rektorius Vidas Butkus kalbėjo, kad di-
džiausia ir pavojingiausia valstybei yra 
politinė korupcija. 

Konferencijoje dalyvavo apie 40 at-
stovų. Kitais metais STT ir Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmai numato 
toliau gvildenti su korupcija susijusias 
temas.
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

parodos kalne jau galima pamatyti 
pagrindinius kuriamos lietuvos verslo 
alėjos akcentus. Netoli kauno apskrities 

Ryškėja Verslo alėjos kontūrai Alėjos ir skvero įrengimo darbus nu-
matoma pabaigti iki Lietuvos Valstybės 
100-mečio. 

Kauno prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų vykdomo projekto partneriais ir rė-
mėjais tapo 29 bendrovės, organizacijos ir 
verslininkai. Tai AB „Lifosa“, AB „Ache-
ma“, AB „YIT Kausta“, AB „Volfas En-
gelman“, UAB „Novameta“, UAB „Bal-
tijos polistirenas“, UAB „SDG“, UAB 
„Serfas“, UAB „Liuks“, UAB „Hoptrans 
Holding“, UAB „Hegelmann Transpor-
te“, UAB „Garlita“, UAB „INTI“, UAB 
„Kautra“, UAB „Kauno liftai“, AB „Vil-
kijos ūkis“, 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 „Li-
teksas“, UAB „Metga“, Stasė ir Romas 
Pavasariai, Rūta ir Eduardas Jasai, Onutė 
ir Mečislovas Rondomanskai, Kauno PPA 
rūmų klubas „Verslas Kaunui“.

RŽ inf.

Rūmų klubas „Baltijos polistirene“

palei Vydūno alėją, vyksta Verslo skvero 
įrengimo darbai. Čia iškilo „pinigų kal-
nas“. 

Projekto idėja, išreikšta skulptoriaus 
Algimanto Šlapiko ir architekto Daliaus 
Paliukaičio kūrybiniais sumanymais, jau 
įgyja realų pavidalą,

spalio pabaugoje rūmų tarybos 
narys, uab „baltijos polistirenas“ prezi-
dentas kęstutis dagilis pakvietė kolegas, 
rūmų bendruomenės klubo dalyvius, 
susipažinti su įmone, jos gamybos pro-
cesais ir produkcija.

UAB „Baltijos polistirenas“ – ino-
vatyvi ir moderni įmonė, specializuota 
termoizoliacinių plokščių, pakavimo 
sprendimų, dekoratyvinių fasado ele-
mentų, atitvarinių plokščių gamykla, 

viešosios bibliotekos jau sumontuotas 
beveik 3 metrų aukščio granitinis plak-
tukas. kitoje k. petrausko gatvės pusėje, 

Kitokia pažintis su Kauno 
geležinkelio stotimi

ar kada nors yra tekę lankytis kauno 
depo statinių komplekse? ar daug žinote 
apie kauno geležinkelio stotį? o kokia jos 
reikšmė europoje? sužinoti ir pamatyti 
tai, kas neprieinama kiekvienam, galėjo 
rūmų bendruomenės klubo dalyviai. 
lapkričio susitikimas vyko kauno gele-
žinkelio stotyje.

Kauno geležinkelio stotis ir jje esantis 
depo statinių kompleksas yra strategiškai 
svarbūs objektai geležinkelių sistemoje, 
įtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą. Vien 2016 m. stotis sulaukė dau-
giau kaip 1 mln. keleivių. Europinė gele-
žinkelio linija „Rail Baltica“ nuo Kauno 
geležinkelio stoties iki Lietuvos ir Lenki-

jos sienos atveria dar platesnes galimybes 
tapti svarbiu susisiekimo tašku, tarptauti-
ne vėže sujungiančiu dvi valstybes. Kau-
no depo statinių komplekse galima rasti 
įvairių techninės paskirties pastatų. Vyksta 
įvairūs krovos darbai, teikiamos lokomo-
tyvų, kelio mašinų gamybos ir riedmenų 
remonto bei modernizavimo paslaugos. 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ – didžiau-
sia Lietuvos ir viena didžiausių Europos 
geležinkelių transporto kompanijų. Ben-
drovės veikla apima krovinių ir keleivių 
vežimo, viešosios geležinkelių infrastruk-
tūros bei kitas papildomas paslaugas. Pas-
taruoju metu įmonė stipriai keičiasi – opti-
mizuoja savo veiklas, didina veiklos skai-

dirbanti nuo 2002 m. Platų gaminių asor-
timentą patentuotais prekiniais ženklais 
„IZOPOROS“ ir „TINKA“ tiekia sti-
priausiems Pabaltijo prekybos tinklams, 
patikimoms prekybinėms, statybinėms ir 
gamybinėms įmonėms Europos mastu, 
tiesiogiai dirba su projektų plėtotojais ir 
rangovais.

Įmonė gamina polistireninio putplas-
čio plokštes (patalpų apšiltinimui), EPS 
statybinius sienų blokelius ir polistireni-
nio putplasčio pakuotes, daugiasluoksnes 
„sandwich“ tipo plokštes su skirtingais 
izoliaciniais užpildais, kurios plačiai nau-
dojamos kaip sienų ir stogų elementai 

įvairiuose statybų sektoriuje. Trimatėmis 
terminio pjaustymo staklėmis figūrinio 
pjovimo dėka iš putų polistirolo gamina 
reikalingas dekoratyvines formas, trima-
tes formas bei kitus produktus (durų ir 
langų apvadus, kolonų apdailai, kampi-
nius profilius ir pan.).

Susitikimo metu pasveikinti nauji 
rūmų nariai: VšĮ „Kauno technikos kole-
gija“, UAB „Elgrandas“, UAB „Merkevi-
čius ir partneriai“, UAB „Nuova Capital“, 
UAB „Vitremsta“, UAB „Marijampolės 
laisvosios ekonominės zonos valdymo 
bendrovė“, UAB „Hikodas“.

RŽ inf.

Susitikime dalyvavo apie 40 bendruomenės narių

drumą ir efektyvumą, siekia būti lydere ne 
tik Baltijos regione, bet ir patekti į Europos 
Sąjungos didžiausių vežėjų penketuką.

Rūmų bendruomenės klube pasvei-
kinti nauji nariai: UAB „Gražina Buc-

kiūnienė ir partneriai“, UAB „EECO“,         
MB „Verslo idėja“, UAB „Tadesa“, IDV, 
Tadas Bybartas („Šlepetija“), UAB „Kau-
no spauda“.

RŽ inf.

Kęstutis Dagilis
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rūmų bendruomenės narė raminta 
pasiukevičienė spalio 19-21 d. dalyvavo 
vyno gamintojams bei importuotojams 
skirtame verslo kontaktų renginyje por-
tugalijoje.

„Dalyvavimas NERVIR Vila Real re-
gioninės asociacijos renginyje, į kurį bu-
vau pakviesta Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų dėka, man buvo didžiulė 
profesinė patirtis. Čia atvyko 32 vyno 
verslo atstovai iš Kanados, JAV, Šveicari-
jos, Vokietijos, Danijos, Švedijos, Suomi-
jos, Kinijos, Japonijos, Rusijos ir kitų pa-
saulio šalių“, – įspūdžiais dalijasi Raminta.

Vasaros pabaigoje rūmai gavo infor-
maciją iš partnerių apie organizuojamą 
verslo kontaktų renginį, kurio kelionės ir 
apgyvendinimo išlaidas padengia patys 
organizatoriai. Pasidalinome šia infor-
macija su ilgamete rūmų nare Raminta. 
„Nuoširdžiai džiaugiamės, jog ji pasi-
naudojo puikia galimybe užmegzti naujų 
kontaktų“, – sako rūmų Tarptautinių ryšių 

Per rūmus - verslo kelionė į 
Portugaliją

ir protokolo skyriaus vadovė Agnė Jaraitė.
Raminta pasakoja, jog verslo susiti-

kimus tiek su dideliais vyno gamintojų 
atstovais, tiek su mažais vyndariais lydėjo 
jaukus, betarpiškas ir nuoširdus bendravi-
mas. „Jų dėka dar labiau patobulėjau savo 
srityje, pasisėmiau daugiau žinių mano 
organizuojamoms vyno pamokoms ir idė-
jų kelionėms,“ – džiaugiasi rūmų narė.

Anot jos, didžiausia patirtis buvo 
bendravimas su įvairiausių kultūrų žmo-
nėmis. „Rodos, per keturias dienas ap-
keliavau visą pasaulį. Buvo labai įdomu 
sužinoti, kuo kvėpuoja ilgamečiai somel-
je, vyno importuotojai ir pardavėjai ski-
ringose šalyse. Ir žinote, tuo pačiu, kuo ir 
mes Lietuvoje. Žinoma, ekonominė situa-
cija diktuoja tam tikras galimybes, tačiau 
džiaugiuosi galėjusi nustebinti didelių ir 
galingų šalių atstovus pristatydama, kaip 
vyno kultūra auga mūsų mažytėje šalyje. 
Vynas – ne alkoholis. Vynas – istorija ir 
kultūra!“ – sako Raminta.

Kviečiame dalyvauti verslo misijoje į 
Ispanijos La Rioja regioną. Vyno ir mais-
to importuotojams kelionės ir apgyvendi-
nimo išlaidos yra padengiamos. Kelionės 
data – 2018 m. vasario 28 d. – kovo 1 d. 
La Rioja – didžiausias agrarinis regionas 
Ispanijoje. Misijos metu Europos Sąjun-
gos vyno ir maisto produktų importuoto-
jai kviečiami susitikti su pagrindinėmis 
šio regiono kompanijomis. Kelionėje gali 

dalyvauti vyno ar maisto produktų impor-
tuotojai ar platintojai, besidomintys šio 
regiono siūloma produkcija. Deleguoti 
atstovai turi turėti sprendimo teisę įmo-
nėje. Būtina registracija per platformą 
iki sausio 24 d.: https://www.b2match.eu/
foodwine2018.

Daugiau informacijos – chamber.lt.

RŽ inf.

Kalėdomis kvepiantys penktadienio rytai rūmuose
artėjant didžiosioms metų šven-

tėms, kiekvieną penktadienį (išskyrus 
gruodžio 8-ąją) rytais kviečiame į netra-
dicinius susitikimus – savotiškas rūmų 
narių kalėdines muges. 

Pirmajame kalėdomis kvepiančiame 

UAB „Fototende“ (originalūs tekstiliniai 
interjero elementai ir aksesuarai), UAB 
„Eura“ (savininko Antano Vytauto Bū-
dos rankų darbo obuolių sūriai),  „Steak 
Supply“ (prieskoniai, aliejus, šokoladai), 
„Gourmet studija“ (verslo dovanos, vyno 

ryte savo produkciją pristatė „Šlepetija“ 
(Šakių atstovybės Tado Bybarto individu-
ali veikla), Saulėja SPA (dovanų kuponai), 
UAB „Copyprint“ (atvirukai, užrašų kny-
gutės, rašikliai), UAB „Wilara“ (dovanų 
rinkiniai, kalėdiniai žaisliukai iš vaško), 

degustacija), UAB „Lietuvos gurmanas“ 
(dovanų rinkiniai). 

Kviečiame dalyvauti su savo gami-
niais ir pasisemti idėjų šventinėms dova-
noms!

RŽ inf.

Ramintos susitikimai su vyno verslo atstovais

Artėjančias šventės primenantys renginiai vyks gruodžio 1 ir 15 d.


