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Rūmų metraštyje įrašyti nauji vardai ir nominacijos

Šių metų nominacijų laureatai

Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
„Istoriją kuriame šiandien. Didžiuokimės ne tik praeitimi, bet ir dabartimi,“ –
skelbė tradicinio rūmų bendruomenės
vakaro programa. Gruodžio 8-osios vakarą į Raudondvario Menų inkubatorių
susirinko beveik 270 verslo, valdžios,
akademinės bendruomenės lyderių ir
svečių. Didžiausios ir žinomiausios regiono verslo organizacijos renginys šiemet
buvo dedikuotas artėjančiam Valstybės
100-mečiui.
Viena iš reikšmingiausių šiai datai
skirtų rūmų iniciatyvų yra Lietuvos verslo alėjos įrengimas ir atidarymas 2018 m.
pavasarį Kaune, Parodų kalne, o Šakiuose įamžinamas 1918 m. Vasario 16-osios
akto signataro Jono Vailokaičio atminimas. Rūmų bendruomenė taip pat palaiko kauniečių pasiryžimą Vytį, Lietuvos
valstybės, istorijos ir vienybės simbolį,
2018 m. pastatyti Kaune.

dangų aptrauks debesys, kai kur lietus
su griaustiniu ir perkūnija, pereinantis į
šlapdribą. Oro temperatūra artima vidutinei, tačiau galimas atšalimas, vietomis
formuosis rūkas, lijundra ir plikledis. Taigi, gero kelio ir malonių įspūdžių, aukštų
pasiekimų, mielieji verslininkai.
Beje, tiktai Kauno ir Marijampolės
apskrityse saulėta, be lietaus, matomumas
geras ir temperatūra kylanti. O jei kalbant
apie orą, tai nėra blogo oro – svarbu tinkamas pasirengimas ir gera kompanija“, –
sveikindamas vakaro dalyvius kalbėjo

rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.
Už socialinį dialogą – Seimo narių
padėka
Sveikinimo žodį vienai didžiausių šalies verslo bendruomenių tarė Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, jau antrą
kartą iš eilės dalyvaujantis tradiciniuose
rūmų metiniuose renginiuose ir pažadėjęs
optimistiškai nuteikiančią „oro prognozę“
verslui.
Seimo narė Aušra Papirtienė parlamento Kauno krašto bičiulių grupės vardu

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams įteikė padėką už daugiau nei ketvirtį amžiaus vykdomą verslo bendruomenės
telkimą ir atstovavimą, socialinio dialogo
ir aktyvios bendrystės skatinimą, didžiulį
indėlį į Kauno regiono klestėjimą ir žmonių gerovę.
Šventėje dalyvavo Kaune išrinktas
Seimo narys Lauras Stacevičius, Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis,
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas,
Nukelta į 4–5 psl.

Prezidentas palinkėjo „vairuoti atsargiai“
„Oro sąlygos politikoje permainingos, vyrauja lietus su žaibais ir perkūnija,
stiprūs nepastovios krypties vėjai. Dažnas rūkas, matomumas blogas, vietomis
formuojasi plikledis, todėl vairuoti tenka
labai atsargiai. Tokiomis oro sąlygomis
negali džiaugtis nei verslas, nei visuomenė. Bet tikimės ir linkime, kad visų lygių
politikai sugebės vairuoti atsakingai ir nesukels didelių avarijų.
Bloomberg prognozė artimiausiems
metams: vėjas nepastovios krypties, silpnas iki vidutinio, vietomis stiprus, galimas škvalas, saulėta, tačiau vietomis
Narių skaičius auga | 2 psl.

Apdovanojimai | 3 psl.

Metų kronika | 6–7 psl.

Palydint 2017 | 8 psl.
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Įteikti „Verslių moterų
apdovanojimai“

Pirmąkart įteikta nominacija „Versli moteris“ skirta Janitai Januškauskaitei-Plungei (trečia iš dešinės)

„Sukurta Kauno rajone“ nugalėtojai
Šiemet surengto jau trečiojo konkurso „Sukurta Kauno rajone“ nugalėtojais
tapo bendrovė „Patikima linija“.
Ši prekės ženklu „Rimo“ prisistatanti
įmonė yra viena iš lyderiaujančių auto-

vežių gamintojų Europoje ir vienas didžiausių juostinių transporterių gamintojų
Baltijos šalyse. Įmonės sukurtas mobilus
laivų pakrovėjas leidžia visiškai išnaudoti
krantines laivų krovai, nenaudojant staci-

Gruodžio 6 d. Ūkio ministerijoje ketvirtą kartą vykusioje moterų verslumo
skatinimo konferencijoje „VIS‘os: Verslios.
Išmanios. Socialios“ pirmą kartą įteikti
„Verslių moterų apdovanojimai“ – nominacijos „Socialinio verslo lyderė“ ir „Versli
moteris“.
Nominaciją „Versli moteris“ laimėjo rūmų bendruomenės narė Janita Januškauskaitė-Plungė. Ši nominacija jai
skirta už ilgametę prasmingą ir sėkmingą
veiklą, plėtojant šeimos verslą. J. Januš-

kauskaitė-Plungė – UAB „KIKA group“,
kurios pagrindinė veikla – gyvūnų prekės
ir paslaugos, pašarų gamyba, šunų veisimas – įkūrėja ir savininkė, šeimos verslui
vadovauja jau daugiau kaip 26 metus. Ji
taip pat aktyviai dalyvauja ir socialinėje
veikloje. J. Januškauskaitė-Plungė inicijavo ir savo parduotuvėse įrengė laikinus
būstus iš gyvūnų globos organizacijų atkeliaujantiems gyvūnams.
Sveikiname!
RŽ inf.

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

per internetą. Lietuvos ir Baltijos šalyse
UAB „Patikima linija“ yra vienintelis, gaminantis tokio tipo įrenginį.
Antrąją vietą šiame konkurse užėmė
specializuotą pašarą naminiams augintiniams gyvūnams gaminanti gamykla
„Akvatera“.
RŽ inf.

Pagerbiamos bendrovės „Patikima linija“ ir „Akvatera“

Dešimtą kartą
apdovanotos
socialiai
atsakingos
įmonės
Pažangiausios Lietuvos įmonės, 2016
m. nuveikusios daugiausiai įmonių socialinės atsakomybės srityje ir labiausiai
prisidėjusios prie socialinės atsakomybės principų plėtojimo verslo sektoriuje,
iškilmingai pagerbtos jau dešimtąjį, jubiliejinį kartą.
Socialinės įmonių atsakomybės esmė –
kai darbuotojų, aplinkos, bendruomenės
labui viršijama tai, ką įpareigoja vykdyti
teisės aktai.
Džiugu pranešti, kad du Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai
pelnė Nacionalinio atsakingo verslo ap-
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Bendrovė „Baldai Jums“ tapo „Metų darboviete“, UAB „SDG“ apdovanota trečius metus iš eilės

dovanojimus – tai UAB „SDG“ ir UAB
„Baldai Jums“.
„SDG“ trečius metus iš eilės Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose pelnė Bendruomeniškiausios įmonės vardą už už bendruomenės tradicijų,
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kultūrinio paveldo išsaugojimo ir kultūrinių renginių rėmimą.
Nominacijoje „Metų darbovietė
2016“ apdovanota UAB „Baldai Jums“
už sprendimus, kuriais tinkamai įvertinama darbuotojų sukuriama pridėtinė vertė

ne tik verslui.
Šių metų nugalėtojai apdovanoti tvariomis dovanomis – vazoninėmis kriaušaitėmis, kurias galima auginti patalpoje.
Sveikinimai kolegoms!
RŽ inf.

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Užsieniečių
įdarbinimas:
forumo
atgarsiai
Gruodžio 7 d. Kauno PPA rūmai ir
KTU Savivaldos mokymo centras organizavo forumą dėl užsieniečių įdarbinimo
Lietuvos įmonėse.
Forumas sulaukė didelio susidomėjimo, jame susitiko 74 dalyviai. Pranešimus
skaitė Socialinės apsaugos ir darbo, Užsienio reikalų ministerijų, Migracijos departamento, Kauno teritorinės darbo biržos, KTU atstovai. Problematika ir praktiniais patarimais dalijosi įmonių atstovai iš

Auditorija įdėmiai klausėsi valdžios, KTU ir verslo atstovų
pranešimų

Antrajame forume susirinko daugiau kaip 70 dalyvių

„Viliušis ir Astromskis“ advokatų profesinės bendrijos, UAB „Hoptransa“, UAB
„Omniteksas“, UAB „Nostrum“, „Jurgis
ir drakonas“ restorano.
Tai jau antrasis forumas dėl užsieniečių įdarbinimo aktualijų, kurį rengė
Kauno PPA rūmai. Užsieniečių teisinės
padėties įstatymas yra vienas iš labiausiai
keičiamų teisės aktų Lietuvoje. Procedūros lengvinamos, vis dėlto išlieka nemažai
problemų ir sunkumų.
Rūmai, atstovaudami bendriesiems
verslo interesams, apibendrins išsakytus
įmonių atstovų pasiūlymus ir parengs po-

ziciją atitinkamoms valdžios institucijoms.
Nuo 2018 m. įsigalios nauji pakeitimai:
sudaromas Patvirtintų įmonių sąrašas (keičiamas Vizų aprašas, kurio tikslas – palengvinti administracinę naštą
patikimoms, skaidrioms, nepažeidinėjančioms įstatymų įmonėms. Privalumas –
mažiau dokumentų ir trumpesnės procedūros įmonei, operatyvesnis aptarnavimas. Palengvinimas galioja tik bevizėms
valstybėms ir Baltarusijai).
ribojamos galimybės užsieniečiams

kreiptis dėl nacionalinės vizos darbo pagrindu jau būnant Lietuvoje;
ribojama keisti darbdavį pirmuosius
dvejus teisėto darbo Lietuvoje metu;
sudaromos galimybės atvykti ir
pradėti dirbti su nacionaline viza aukštos
kvalifikacijos darbuotojams;
suteikiami įgaliojimai apskričių policijos įstaigoms priimti sprendimus dėl
kai kurių nacionalinių vizų išdavimo;
kuriama elektroninių migracijos
bylų valdymo sistema (MIGRIS).
RŽ inf.

Mūsų vis daugiau: šiemet –
beveik 50 naujų narių
Prof. Kęstutis Duoba

Dr. doc. Ainis Lašas

Apibrėžtos keturios Kauno regiono
specializacijos kryptys
Diskusijos dėl Kauno regiono specializacijos krypčių išskyrimo prasidėjo liepos 4 d. Kauno regiono plėtros tarybos
posėdyje, po to tęsėsi darbo grupėse,
tarp socialinių partnerių. Gruodžio 6 d.
Kauno regiono plėtros tarybos nariai
ir socialiniai partneriai susitiko Kauno
miesto savivaldybėje galutinai apibrėžti
regiono specializacijos kryptis.
Kaip žinia, Lietuvos regioninės politikos gairės (Baltoji knyga) rengiamos
siekiant suderinti nacionalinės valdžios ir
vietos savivaldos institucijų bei socialinių
ekonominių partnerių tolygios valstybės
teritorinės sanglaudos vizijas ir veiksmus
joms pasiekti. Jos ambicija – sukurti veiksmingą darnios plėtros mechanizmą, kuris
būtų pritaikytas kiekvieno Lietuvos regiono
specifikai ir efektyviai prisidėtų prie ekonominio išsivystymo augimo bei populiacijos
didėjimo visoje valstybės teritorijoje.
Justina Banionienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyriaus vedėja, pristatė tokias galimas Kauno regiono
specializacijos kryptis: pažangi apdirbamoji gamyba ir inžinerija, logistika ir avia-

cija, mokslas, technologijos ir inovacijos,
sveikatos apsauga ir sveika gyvensena,
kultūrinės ir kūrybinės industrijos.
Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis pateikė verslo bendruomenės pasiūlymą nustatyti dvi kryptis: pramonės
gamyba (kartu su kūrybinėmis industrijomis) ir sveikatos mokslai, sveikatinimas.
„Visos kitos kryptys glaudžiai siejasi su
šiomis ir netikslinga išskirti daug, dubliuotis su kitais regionais“, – argumentavo B. Žemaitis.
Po diskusijų nutarta pasirinkti šias
kryptis:
1. sumani pramonė ir logistika;
2. mokslas, technologijos, inovacijos;
3. sveikatos apsauga ir sveika gyvensena;
4. kultūrinės ir kūrybinės industrijos.
Gruodžio 15 d. Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje pristatyta ir patvirtinta Lietuvos regioninės politikos „Baltoji
knyga tvariai plėtrai“. Pagal šį dokumentą
Vyriausybė iki vasario pabaigos planuoja
parengti regioninės politikos prioritetus ir
veiksmų planą.
RŽ inf.

Gruodžio mėnesį rūmų tarybos
sprendimu naujais bendruomenės nariais tapo 6 bendrovės.
Prie didžiausios ir žinomiausios Kauno regiono verslo organizacijos prisijungė
„NFQ Technologies“ – Lietuvoje ir už jos
ribų gerai žinoma programinės įrangos kūrimo kompanija, įgyvendinanti didelės apimties web ir mobile sprendimus kelionių,
logistikos, aviacijos ir prekybos sektoriuose. „NFQ Technologies“ dirba daugiau kaip
200 kvalifikuotų specialistų, kurių sukurti
e. verslo sprendimai kasmet klientams generuoja daugiau kaip 9 mlrd. eurų pajamų.
Į rūmus taip pat priimtos UAB „Executive Grow“ (vadovų karjeros valdymas,
atrankos, mokymai, konsultavimo paslaugos), UAB „Frankas“ (matavimo prietaisų pardavimas, kalibravimas, remon-

tas, nuoma, priešgaisrinė sauga), UAB
„Kačergės vingis“ (konditerijos gaminių
ir pyragaičių gamyba), UAB „Nostrum
AJS“ (personalas, trečiųjų šalių piliečių
įdarbinimas, konsultavimas, reikalingų
dokumentų parengimas).
Per 2017 m. rūmų bendruomenę papildė 46 nauji nariai. Tarp jų – viena didžiausių šalies aukštųjų mokyklų Kauno
technologijos universitetas, Marijampolės
laisvosios ekonominės zonos valdymo
bendrovė, Kauno technikos kolegija, sėkmingos ir regiono raidai reikšmingos
įmonės UAB Fudo“, UAB „Maksima“,
AB „Higėja“, UAB „HC Betonas“, UAB
„Trukmė“, „Kauno spauda“, UAB „Leinonen“, UAB „Estravel Vilnius“ ir dar
kelios dešimtys kitų.
RŽ inf.

Verslas yra santykiai tarp žmonių

Aurelija Kazlauskienė

Rinkodaros žmogus yra organizacijos druska ir pipirai. Yra tik dvi alternatyvos reaguoti į pokyčius aplinkoje: šokti
arba šokti. Klientus reikia ne įtikinėti, o

moderuoti jų įsitraukimą. Klientai labiau kontroliuoja prekės ženklą nei mes
patys. Sunkiausias darbas yra pateikti
pirmą pasiūlymą, lengviausia yra taisyti.
Verslas yra santykiai tarp žmonių; kaip
pavyks juos suvaldyti, taip seksis verslas.
Tai tik kelios Aurelijos Kazlauskienės,
„Metų rinkodaros vadovės 2017“ mintys
iš Marketingo vadovų klubo susitikimo.
Kaip rinktis komandą, kokios asmeninės
savybės svarbiausios, kodėl dirbant su klientais reikalinga emocinė kompetencija,
kas svarbiau – pardavimai ar marketingas
ir daug kitų klausimų buvo aptariama tiek
pranešimo, tiek diskusijų metu.
RŽ inf.

KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios, Nr. 621 |

3

PATIKIMUMAS

PARTNERYSTĖ

PROGRESYVUMAS

Rūmų metraštyje įrašyti nauji vardai ir nominacijos
Atkelta iš 1 psl.

VšĮ „Versli Lietuva“ generalinė direktorė Daina Kleponė, Investuotojų forumo
vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė ir kiti
svečiai, o didžiausią būrį sudarė Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai.
Už nuopelnus verslui ir bendruomenei
Renginyje už nuopelnus šalies verslui ir bendruomenei apdovanota grupė
asmenų.
Vienas aukščiausių rūmų sistemos apdovanojimų – sidabro „Darbo žvaigždė“
įteikta rūmų viceprezidentui, UAB „Serfas“ direktoriui Sauliui Valuntai. Atkurtoji žvaigždė yra tiksli tarpukario ordino
kopija.
Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis bronzos „Darbo žvaigždes“ įsegė
UAB „Aša“ direktorei Živilei Vaitkūnienei, konditerijos įmonės vadovei Jūratei
Gulbinienei, UAB „Novameta“ direktoriui Mindaugui Jonuškiui ir UAB „Skaitos kompiuterių servisas“ direktoriui Virginijui Jasaičiui.
Rūmų ambasadoriaus titulas šiemet suteiktas trims asmenims: Verslo moterų tin-

klo Kauno regiono vadovei, UAB „Linolitas“ direktorei Saulei Motiejūnienei, rūmų
Šakių atstovybės vadovui, UAB „Gulbelė“
direktoriui Arūnui Tarnauskui ir Kėdainių
atstovybės vadovui, UAB „Nordic Sugar
Kėdainiai“ vadovui Dainiui Cibulskiui.
„Darbo žvaigždės“ medaliu šiemet
apdovanota UAB „SDG grupė“ personalo
vadovė Aušra Kerzienė.
Prezidentas Benjaminas Žemaitis
rūmų „Padėkos ženklu“ už puikų rūmų
veiklos strategavimą, šaunų komandinį
darbą ir didžiulį asmeninį indėlį į 2017
m. veiklos rezultatus apdovanojo Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinę direktorę Olgą Grigienę.
Naujos ir tradicinės nominacijos
Šiemet pirmą kartą įteiktos keturios
naujos nominacijos. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidento nominacija „Sėkmės žingsnis“, skiriama sėkmingai
startavusioms, ypatingų rezultatų pasiekusioms ir perspektyvioms įmonėms, atiteko
dviems bendrovėms – UAB „Telesoftas“
ir UAB „Miesto alėja“ viešbučiui „HOF
Hotel“. Bendrovė „Telesoftas“ paskelbta-

me tarptautiniame „Deloitte“ technologijų įmonių reitinge yra viena iš ilgiausiai
veikiančių reitinge esančių bendrovių. Per
pastaruosius metus bendrovės pajamos išaugo 310 proc. Viename iš Laisvės alėjos
kiemų įsikūręs nedidelis 4 žvaigždučių
viešbutis „HOF Hotel“ šiemet itin išgarsėjo kultūriniais tarptautiniais projektais,
Kauno ir Lietuvos vardo viešinimu.
Nominacijos „Metų investicija“ pirmuoju laimėtoju tapo UAB „Hegelmann
transporte“. Jos investicijų suma šiemet
viršijo 18 milijonų eurų – Domeikavos seniūnijoje statomas vienas didžiausių Lietuvoje logistikos centras, kuriame bus sukurta 250 naujų darbo vietų. Už sėkmingą
eksporto plėtrą šiemet ši bendrovė pelnė ir
Lietuvos eksporto prizą.
Nauja rūmų nominacija „Inovacijų
lyderis“ skiriama už sukurtus inovatyvius
produktus, inovatyvių technologijų įdiegimą ir mokslinių tyrimų pritaikymą gamyboje. Šį titulą pelnė UAB „Akvatera“, sukūrusi analogų pasaulyje neturintį produktą
„Nature’sProtectionSuperiorWhiteDogs“.
Dar viena tik šiemet įsteigta nominacija „Už tvarų verslą” apdovanota socia-

Valerijus Makūnas

Seimo narė Aušra Papirtienė

Saulius Valunta

Živilė Vaitkūnienė

Virginijus Jasaitis

Įspūdingą pasirodymą surengė KTU tautinio meno ansamblis „Nemunas“
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liniais projektais garsėjanti UAB „SDG“.
Tradicinė nominacija „Už svarų indėlį visuomenei“ šiemet skirta Jonavos bendrovei „Baldai Jums“, o „Metų mokymo
institucija“ pripažintos Kauno technikos
profesinio mokymo centras ir Kauno informacinių technologijų mokykla.
Regiono nugalėtoju eksporto srityje
pripažinta Kėdainių sausų ir skystų statybinių mišinių gamintoja UAB „Sakret“.
Artėjančiam valstybės jubiliejui skirtoje šventėje koncertavo visą pasaulį išnaršęs didžiausias Lietuvoje studentiškas
tautinio meno ansamblis – Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblis „Nemunas“. Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui skirtą programą atliko operos solistas, tarptautinių konkursų
laureatas, šiemet stažavęsis Milano garsiojoje „La Scala“ ir jau spėjęs užkariauti
ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių klausytojų
simpatijas Eugenijus Chrebtovas.
Šventinį tortą vakaro svečiams dalijo
trys naujieji rūmų ambasadoriai. Vėliau
publiką linksmino populiarusis Violetos
ir Viliaus Tarasovų duetas. Renginį vedė
Asta Stašaitytė Masalskienė.

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis

Jūratė Gulbinienė

Mindaugas Jonuškis

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Aleksandras Toropčinas

Saulė Motiejūnienė

Arūnas Tarnauskas

Dainius Cibulskis

Darius Šumskis

Aušra Kerzienė

Sima Giržadaitė Bilė (antra iš dešinės) ir Vilius Smalinskas (pirmas iš kairės)

Rūta ir Eduardas Jasai

Alfonsas Meškauskas

Paulius Čepas (antras iš kairės) ir Juozapas Dambrauskas (pirmas iš dešinės)

Tomas Jurgelevičius

Šiemet „Darbo žvaigždėmis“ apdovanotieji rūmų nariai
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Verslo alėjos simbolinės kapsulės įkasimo ceremonijos dalyviai

Rūmų vadovai sveikina Kauno miesto merą Visvaldą Matijošaitį

2017-ųjų metų kronika:
strateginė sesija, didžiausi forumai,
verslo aktualijos

lando Skaisgirio sukurtą dokumentinį vaidybinį filmą „Jonas Vailokaitis“.
„Pagaliau politikų mąstysenoje įvyko
aiški slinktis, kad regioninė politika negali būti formuojama nedalyvaujant verslui.
Ji turi būti paremta viešojo ir privataus
sektoriaus partneryste“, – Vidaus reikalų
ministerijos surengtame pavasario forume
apie regioninę politiką kalbėjo rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.
Kovo 30 d. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidiumo nariai
susitiko su Ministru Pirmininku Sauliumi
Skverneliu. Ministru Pirmininku pristatė
Vyriausybės programos prioritetus, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Už didžiulę eksporto plėtrą (185 proc.
augimas per metus) UAB „Hegelmann
Transporte“ apdovanota Lietuvos eksporto prizu.

Sausis
Sausio 5 d. kultūros ministrė Liana
Ruokytė–Jonsson lankėsi Kaune. Ministrė apžiūrėjo istorinį V. LandsbergioŽemkalnio projektuotą prekybos, pramonės ir amatų rūmų pastatą K. Donelaičio
g. 8. Nedidelę jo dalį šiandien užima atkurtieji rūmai, iš kurių lėšų pastatas buvo
projektuotas ir pastatytas 1939 m.
„Susivieniję galime kurti pergalingą
Lietuvą ir valstybės ateitį ant tvirtų vertybinių pamatų ir vadovaudamiesi Lietuvos
nacionaliniais interesais“, – susitikime su
rūmų nariais kalbėjo ES ambasadorius
Rusijos Federacijoje Vygaudas Ušackas.
Kaip orientuoti moksleivius rinktis
inžinerinius mokslus? AB „Kauno Baltija“ į apskritojo stalo diskusiją šia tema
susirinko verslo, švietimo ir miesto Savivaldybės atstovai. Diskusijos dalyviai
sutarė glaudžiau bendradarbiauti ir orientuoti moksleivius rinktis perspektyvias
profesijas.
Vasaris
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų tarybos sprendimu rūmų generaline
direktore paskirta Olga Grigienė. 20102015 m. ji vadovavo UAB „Kauno energetikos remontas“, iki tol dešimt metų užėmė vadovaujančias pareigas UAB „Omnitel“, AB „Lietuvos draudimas“, „PZU
Lietuva“ ir kt.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų narių – įmonių vadovai verslo pusryčiuose susitiko su Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriumi Gintaru
Petrausku. Nariai išgirdo apie strateginius
miesto infrastruktūros objektus, ES lėšomis finansuojamus investicinius projektus, numatomas svarbių objektų rekonstrukcijas ir kt.
Už nuopelnus regiono plėtrai, verslo
laimėjimus ir socialinę atsakomybę AB
„Lifosa“ generaliniam direktoriui Jonui
Dastikui skirta sidabro „Darbo žvaigždė“.
Kovas
Grupė Kaune išrinktų Seimo narių susitiko su miesto vadovais ir rūmų tarybos
nariais. Susitikime aptartas bendradarbiavimas ir glaudaus ryšio palaikymas su
kauniečiais parlamentarais. Verslininkai
išsakė savo pasiūlymus įstatymų leidėjams dėl Konkurencijos ir Viešųjų pirkimų įstatymų, Darbo kodekso ir kt.
Kauno rajone įsikūrusiems verslininkams verslo pusryčių metu rajono meras
Valerijus Makūnas pristatė šių metų biudžeto pajamų šaltinius, lėšų paskirstymą
ir 2017 m. investicijų programą.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Šakių atstovybė ir Všį „Sintautų akademija“, rengdamiesi įamžinti
1918 m. Vasario 16-osios akto signataro
Jono Vailokaičio atminimą, pristatė Ro-
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Balandis
Verslo ir valdžios forume „Žemės reformos pabaiga: pagrįsti lūkesčiai ir būtini
sprendimai“ aptarta nepagrįstai, 27 metus
besitęsianti žemės reforma, kurios įkaitu
tapo verslas. Pareikšta rūmų pozicija atitinkamoms valdžios institucijoms.
Aštuoniose Kauno ir Marijampolės
regionų savivaldybėse vyko tradiciniai
AB SWEDBANK ir Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų renginiai – susitikimai su vietos verslo bendruomene.
Juose pateikiamos analitinės įžvalgos apie
pasaulio ir Lietuvos makroekonomikos
tendencijas, esminius socialinius ir ekonominius pokyčius savivaldybėse.
Gegužė
Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal

Japonijos Izumiotsu miesto delegacija rūmuose

kurią nariams teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos. VDU sėkmingai veikianti Teisės klinika yra subūrusi stiprią
specialistų ir studentų komandą, galinčią
profesionaliai teikti teisines konsultacijas.
Kokie rūmai yra šiandien ir bus rytoj?
Kokia organizacijos misija ir vizija, vertybės, tapatybė, tiksliniai nariai? Strateginėje sesijoje „Pasirengę ateičiai“ mintimis,
idėjomis, įžvalgomis dalijosi rūmų tarybos nariai, klubų vadovai, administracijos
darbuotojai.
Didžiausi pasaulyje alavo ir chromo
ištekliai, milijonai hektarų derlingų žemių, žalia šviesa investuotojams, pigi darbo jėga ir energetiniai ištekliai, įspūdinga
gamta. Šiuos ir kitus savo šalies pranašumus vardijo Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmuose apsilankęs Šiaurės Kazachstano srities vicegubernatorius Ratmiras Achmetovas.
Kauno PPA rūmų ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus
sprendimu šiemet premija už ekonomikos
ir verslo temų nagrinėjimą žiniasklaidoje
skirta žurnalistei Vilmai Kasperavičienei.
Rūmuose su verslininkais susitiko
Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita
Valalytė. LDB vadovė ir renginyje dalyvavę specialistai supažindino su paslaugų
pokyčiais, naujomis užimtumo rėmimo
priemonėmis.
Rūmų Jonavos filialas gegužės 14-20
d. organizavo verslo vizitą į Kiniją, jame
dalyvavo grupė rajono verslininkų.
Birželis
Antroje strateginės rūmų sesijos „Pasirengę ateičiai“ dalyje rūmų taryba, klubų
vadovai, bendruomenės nariai toliau formulavo rūmų misiją, viziją ir strategines
kryptis, aptarė pirmosios dalies rezultatus.

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Verslo moterų tinklo narės su LR Prezidente Dalia Grybauskaite

Birželio 16 d. viešbutyje „Park Inn
by Radisson Kaunas“ narių forumui buvo
pateikti strateginių dokumentų projektai.
Atnaujinta rūmų vizija ir misija, išgrynintos strateginės veiklos kryptys.
Kauno PPA rūmuose lankėsi Japonijos miesto Izumiotsu miesto delegacija
bei Izumiotsu prekybos ir pramonės prezidiumo nariai. Tai jau ketvirtasis Izumiotsu prekybos ir pramonės rūmų pirmininko pareigas net 13 metų ėjusio, o dabar
garbės prezidento Takao Sawada vizitas
bendruomenėje.
Rūmų organizuotuose verslo pusryčiuose su Kauno miesto meru Visvaldu
Matijošaičiu ir vicemeru Povilu Mačiuliu
dalyvavo beveik dvi dešimtys rūmų narių.
Miesto vadovai verslininkams pristatė
investicinius Kauno projektus ir miesto
ateities perspektyvas.
Verslo moterų tinklo narės prisijungė
prie LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės
iniciatyvos „Už saugią Lietuvą“ su projektu „Įkvėpk“. Projekto tikslas – visuomenei priminti, kad kiekvienas žmogus
gali pakeisti savo gyvenimą geresniąja
linkme ir sulaukti pagalbos, tik reikia
drąsos jos paprašyti. Kampanijos metu
dėl skurdo, emocinių bėdų kenčiantys
žmonės buvo skatinami ieškoti pagalbos,
padėti vieni kitiems.
Liepa
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai yra žinomiausia verslo organizacija regione. Tą parodė birželio – liepos
mėnesiais bendrovės „Eurotela“ vykdyta regiono verslininkų apklausa. Tyrimo
metu apklausta 353 įmonės, atrinktos iš
įmonių duomenų bazių. Rūmai tarp kitų
verslo regiono organizacijų vertinami palankiausiai.

Pirmą kartą su žurnalu IQ surengtas rudens forumas „Kaunas 4.0“

Kauno finansininkų klubo kelionė į Frankfurtą

Rugsėjis
Kaune vykusioje Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemių
i.SAF ir i.VAZ konferencijoje aptarti per
metus nuo i.MAS sukūrimo pradžios pasiekti rezultatai, išklausyta verslo atstovų
praktinio pritaikymo patirtys ir iššūkiai,
diegiant i.MAS savo įmonėse.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai išsikraustė į naujas, moderniai
įrengtas patalpas Vytauto pr. 29. Rūmai ir
toliau lieka istoriniame pastate K. Donelaičio g. 8. Ten išduodami prekių kilmės
sertifikatai, salėje ir toliau vyksta klubų
susitikimai ir kiti renginiai.
Spalis
Spalio 12 d. įkasta simbolinė Lietuvos
verslo alėjos ir Verslo skvero kapsulė, žyminti įrengimo darbų pradžią. Joje dalyvavo Valstybės atkūrimo 100-mečiui skirto
projekto iniciatoriai, rėmėjai, partneriai,
pasirašę laišką ateities kartoms. Projektas
yra įtrauktas į LR Vyriausybės globojamą
programą „Šimtmečio dovanos“.
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.
„Mūsų vizija – nestatyti tvorų, o tiesti tiltus“, – taip savo veiklos esmę verslo
pusryčiuose su rūmų nariais apibūdino
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas,
rūmų atstovams pristatęs verslo plėtros
galimybes ir Savivaldybės ateities darbus.
Atsakymų į klausimus, ar Kaunas pasirengęs 4.0 pramonės revoliucijai ir kaip
pagauti jos bangą, o ne būti nuplautam,
spalio 19 d. ieškota pirmajame žurnalo
IQ ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų

rūmų surengtame forume „Kaunas 4.0“.
Jame dalyvavo apie 140 regiono verslo
lyderių.
Rūmai tapo antrąkart surengtos parodos „Kaunas. Art Deco. Nostalgija &
Spindesys“ mecenatu. Tai tradicinė Lietuvos Pirmosios Respublikos interjero, kilimų ir baldų paroda, sulaukianti didžiulio
kauniečių susidomėjimo.
Rūmuose surengtas susitikimas su
Kaune išrinktais Seimo nariais. Jame
dalyvavo parlamentarai Gintarė Skaistė,
Aušra Papirtienė, Lauras Stacevičius, Gediminas Vasiliauskas, Kazys Starkevičius,
Rimantas Jonas Dagys. Pasikeista nuomonėmis dėl aukštųjų mokyklų pertvarkos, Žemės įstatymo pataisų, regionų specializacijos, nelegalaus verslo užkardymo
ir kt. Sutarta, kad rūmai, kurių atstovai
kaip ekspertai dirba beveik 60-yje darbo
grupių, komisijų ir tarybų, iš anksto, pagal
galimybes bus informuojami apie verslui
svarbių klausimų svarstymą Seime.
Lapkritis
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų prezidentas, UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas Benjaminas Žemaitis
patvirtintas „Kaunas 2022“ ambasadoriumi. Rūmai pareiškė norą tapti šio kultūros
projekto partneriu.
Kodėl verta kurti korupcijai atsparią
aplinką versle? Kokios korupcijos apraiškos, grėsmės ir žala privačiame versle?
Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Kauno kolegijos surengtoje diskusijoje lapkričio 16 d. buvo pristatytas Antikorupcijos
vadovas verslui, korupcijos suvokimo
indeksai Lietuvoje ir Europoje ir iniciatyvos, skatinančios skaidraus ir atsakingo
verslo principų diegimą versle.

Kaip sukurti savo sėkmės istoriją ir būti
laimingai? Ar egzistuoja visoms veiklioms
moterims tinkanti formulė? Kaip išdrįsti
pradėti, o paskui išgyventi sėkmę? Verslo
moterų tinklas prie Kauno PPA rūmų pirmą
kartą surengė konferenciją „Formulė: versli ir laiminga“. Parodos „Moters pasaulis“
Žalgirio arenoje metu vykusiame didžiausiame rūmų renginyje susitiko apie 500
veiklių moterų iš visos Lietuvos.
Gruodis
Kauno PPA rūmai ir KTU Savivaldos
mokymo centras organizavo forumą dėl
užsieniečių įdarbinimo Lietuvos įmonėse.
Užsieniečių teisinės padėties įstatymas
yra vienas iš labiausiai keičiamų teisės
aktų Lietuvoje, tačiau problemų dar apstu.
Per 2017 m. rūmų bendruomenę papildė 46 nauji nariai. Tarp jų – viena didžiausių šalies aukštųjų mokyklų Kauno technologijos universitetas, Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė,
Kauno technikos kolegija, sėkmingos ir
regiono raidai reikšmingos įmonės „NFQ
Technologies“, UAB Fudo“, UAB „Maksima“, AB „Higėja“, UAB „HC Betonas“,
UAB „Trukmė“, „Kauno spauda“, UAB
„Leinonen“, UAB „Estravel Vilnius“ ir dar
kelios dešimtys kitų.
„Istoriją kuriame šiandien. Didžiuokimės ne tik praeitimi, bet ir dabartimi,“ –
skelbė šiemetinio tradicinio rūmų bendruomenės vakaro programa. Į iškilmingą
renginį susirinko beveik 270 verslo, valdžios, akademinės bendruomenės lyderių
ir svečių. Vakaras šiemet dedikuotas artėjančiam Valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Parengė Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė

Verslo moterų forume dalyvavo beveik 500 veiklių moterų iš visos Lietuvos
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Su smagia nuotaika palydint 2017-uosius

Rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė ir prezidentas
Benjaminas Žemaitis su antrosiomis pusėmis

Viceprezidentas Vytas Čičelis

Rūmų tarybos narys Vidas Butkus su žmona

Eglė Makselytė, Dainius Mikeliūnas, Elena Bartnikienė

Bendrovės „Detavita“ komanda

Su vadovais – rūmų Marijampolės filialo tarybos pirmininkas
Kęstutis Svitojus su žmona (antra iš dešinės)

Tarybos nariai Tomas Alvydas Skėrys ir
Algimantas Stasys Anužis

Su rūmų vadovais – mokymo įstaigų atstovai

Rita Daugelienė ir Eglė Makselytė

UAB „SDG“ kolektyvas

Vilma Papievienė, Viačislavas Novikovas, Lina Blandienė, Asta Grušnienė

Su rūmų vadovais – viceprezidentė Vaida Butkuvienė su vyru
(pirmas iš kairės)

Jūratė Kiaulakienė su draugu

Arūnas Kleišmantas su žmona

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, rūmų prezidentas
Benjaminas Žemaitis ir viceprezidentas Zigmantas Dargevičius
su antrosiomis pusėmis

Verslo moterų būrys

Su rūmų vadovais – Julius Bazevičius su žmona (antra iš
dešinės)

Seimo Pirmininkas Viktoras
Pranckietis su žmona

Alvydas Grevas su žmona ir Seimo narys Lauras Stacevičius

Su rūmų vadovais – Seimo narė Aušra Papirtienė ir
etiketo žinovas Giedrius Drukteinis

Raminta Pasiukevičienė, Artūras Staskevičius, Vladimiras Vinokurovas su žmona, Rūta Matulaitytė su kolegomis iš Italijos
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