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„Metrail“ skandale kaltųjų
ieškoma ne ten
Daiva Vyšniauskienė,
Kauno PPA rūmų
Atstovavimo skyriaus vadovė
2017 m. gruodžio pabaigoje šimtai
įmonių, tarp jų ir grupė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių, iš
valstybės sulaukė raginimo susimokėti
milijonus taršos mokesčio už 2013–2015
m. esą nesutvarkytas pakuočių atliekas.
Įmonės, jau seniai už tai susimokėjusios pakuočių tvarkymo organizacijoms,
įsitikinusios, kad jos nieko nepažeidė.
Kaltųjų ieškoma ne ten ir atsakomybės
reikalaujama ne iš tikrųjų kaltininkų.

Kas turėjo kontroliuoti?
Siekdami nustatyti problemos mastą
nariams, rūmai apklausė ir identifikavo
16 įmonių, kurioms gresia antrą kartą
susimokėti už tą patį. Sumos yra skirtingos – nuo kelių šimtų iki šimtų tūkstančių
eurų. Bendra suma sudarytų daugiau nei
2,5 mln. eurų. Kai kurie nariai, kuriems
mokėtina suma netgi nėra reikšminga, nutarė laikytis bendros principinės pozicijos
ir nemokėti nepagrįstai reikalaujamo taršos mokesčio.
2018 01 16 Kauno PPA rūmų rašte
Vyriausybei, Aplinkos ministerijai ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos depar-

Rūmų nariams gresia susimokėti daugiau kaip 2,5 mln. eurų

Ar bus sudaryta taikos sutartis, priklauso nuo Aplinkos ministerijos, kuri kol kas tam pagrindo nemato

tamentui pabrėžta, kad įmonės, pasitikėdamos valstybe, sudarė sutartis su licenciją turinčia organizacija VšĮ „Pakuočių
tvarkymo organizacija“ ir vykdė savo
įsipareigojimus. Valstybės institucijos
turi prievolę kontroliuoti įstaigų, kurioms
išduotos licencijos, veiklą. Ar tokie patikrinimai vyko? Jei taip, kodėl Vilniaus
RAAD apie grėsmes ar neteisėtą veiklą
neinformavo įmonių, nestabdė licencijos,
nesiėmė kitų priemonių? Juk panaikinti
patvirtinimai už 2013-2015 m.
Įmonės nėra atsakingos už atliekų
tvarkytojo UAB „Metrail“ galimai nusikalstamu būdu neteisėtai išrašytus VšĮ
„Pakuočių tvarkymo organizacija“ pakuočių sutvarkymą įrodančius dokumentus.
Dėl savalaikės kontrolės trūkumo atsakomybė už pakuočių netinkamą sutvarkymą
perkeliama įmonėms, o ne teisės aktus

pažeidusioms organizacijoms. Įmonės
neteršė aplinkos atliekomis, jų tvarkymą
patikėjo licencijuotai įmonei. Mokestis ar
žalos atlyginimas turi būti reikalaujamas
iš pažeidimus padariusių juridinių ir fizinių asmenų, o ne iš verslo, sumokėjusio
jiems už paslaugas. Todėl įmonių pozicija – antrą kartą nemokėti už atliekų tvarkymą ir ginti savo interesus teismuose.
Ministerija negali, o verslas gali?
Vilniaus RAAD, pasirodo, dar 2014 m.
pradėjo UAB „Metrail“ patikrinimą, kuris
truko iki 2015 m. Buvo nustatyta, kad bendrovė neteisėtai išrašė pakuočių tvarkymą
įrodančius dokumentus. Leidžiama suprasti, kad infomuoti verslą privalėjo PTO, kuri
žinojo, kad įmonėms išrašyti dokumentai
Nukelta į 2 psl.

Vadovų diena: apie kalakutus ir
komunikaciją
Audronė Jankuvienė,
Kauno PPA rūmų
viešųjų ryšių vadovė
Vasario 21 d. rūmuose pirmą kartą
organizuotas naujo formato renginys –
Vadovų diena. Beveik 30 narių, didžiausių regiono įmonių lyderių bendravo tarpusavyje, dalijosi patirtimi, savo verslo
naujienomis bei šių metų prognozėmis.
Ar ilgai skraidys kalakutai?
„Pučiant stipriam vėjui net kalakutai
skraido, bet ar ilgai truks šis skrydis?“.
Taip vadinosi žinomo analitiko, Luminor
banko vyriausiojo ekonomisto Žygimanto
Maurico įmonių vadovams skaitytas pranešimas apie pasaulio, Europos Sąjungos
ir Lietuvos makroekonomikos tendencijas.
Verslo alėjos rėmėjai
apie projektą | 3 psl.

Pasak Ž. Maurico, 2017 m. Lietuva pasiekė savo augimo ciklo viršūnę.
Ekonominių lūkesčių indeksai sufleruoja
apie spartėsiantį pasaulio ekonomikos
augimą. Europos Sąjungoje ekonomika
nugalėjo politiką. Euro zonoje ekonominių lūkesčių indeksas pasiekė pokrizines
aukštumas. Tiesa, Lietuvoje ekonominiai
lūkesčiai yra prastesni nei euro zonos
vidurkis. Lietuvos eksporto renesansą
lemia spartus jo augimas į Vakarus ir
Rusiją bei didėjančios eksporto kainos.
Anot ekspertų, pigių pinigų laikas dar
(iki 2019 m.) tęsis, reali skolinimosi
kaina Lietuvoje tapo neigiama. Vidaus
vartojimas mūsų šalyje auga kaip ant
mielių. Namų ūkių indėlių suma viršijo
12 milijardų eurų, t.y. 4300 eurų vienam
gyventojui. Viešojo sektoriaus „diržų

Apklausos rezultatai | 5 psl.

Renginyje susitiko beveik 30 didžiausių įmonių vadovų

veržimosi“ laikas eina į užmarštį. Investuotojų apetitas Lietuvai auga.
Galime tapti brangūs anksčiau nei
praturtėsime
„Didžiausia grėsmė yra emigracija,
tačiau atsiranda vilties prošvaisčių. Ma-

Teisininko komentaras | 6 psl.

siškų emigracijos mastų nepaaiškina vien
ekonominiai veiksniai“, – teigia Ž. Mauricas. Grėsminga tai, kad dirbančiųjų skaičius Lietuvoje nebeauga, gali įsisukti augančių kainų ir atlyginimų spiralė, kylanti
Nukelta į 4 psl.

Penktadienio kava | 8 psl.
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Keičiant žemės paskirtį
numatomas 20 proc. dydžio
mokestis
Audronė Jankuvienė
Vyriausybė apsisprendė teikti Seimui Žemės įstatymo pakeitimą – jo esmė nustatyti apribojimus be aukciono išnuomotos valstybinės žemės nuomininkams.

Siūloma, kad tokiuose sklypuose
būtų draudžiama statyti naujus statinius
ir rekonstruoti esamus, daugiau nei 5
proc. didinant jų užimamą plotą ar keičiant jų paskirtį. Tik nusipirkus žemę
būtų galima keisti ir jos, ir statinių naudojimo paskirtį bei statyti naujus.
Na, o jei nuomininkas nori statyti ar
rekonstruoti esamą statinį, tai daryti jis galės tik sumokėjęs valstybei 20 proc. dydžio
žemės nuomos mokesčio priedą. Tokia
nuostata galiotų ir iki įstatymo pakeitimų
įsigaliojimo sudarytoms nuomos sutartims.

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis žemės reformai skirtame forume pabrėžė, kad verslas tapo nesprendžiamų problemų įkaitu

„Vyriausybė yra įsipareigojusi užbaigti žemės reformą iki 2019 m. ir numačiusi konkrečius veiksmus, kaip šį
pažadą įvykdyti. Prieštaravimas tarp Vyriausybės nutarimo ir Žemės įstatymo,
dėl kurio pastaruoju metu tvyrojo įtampa
ir konfliktai tarp valstybinės žemės nuomininkų ir buvusių žemės savininkų, bus
panaikintas artimiausiu metu“, – pernai
pavasarį Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų surengtame forume „Žemės
reformos pabaiga: pagrįsti lūkesčiai ir
būtini sprendimai“ sakė žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas.
Žemės ūkio ministerija siūlė, kad
valstybinės žemės nuomininkas, norintis
statyti naują arba rekonstruoti seną pastatą, iki statybos pradžios valstybei turėtų sumokėti vienkartinį 5 proc. dydžio
vidutinės sklypo rinkos vertės žemės
nuomos mokesčio priedą. Ministerija
buvo parengusi tai numatantį Vyriausybės nutarimo projektą. Tačiau Vyriausybės Teisės departamentas pateikė išvadą,
kad tokio mokesčio priedo taikymo nustatymas Vyriausybės nutarimu neatitiktų teisinio reguliavimo, todėl pasiūlė tokias nuostatas įtvirtinti Žemės įstatyme.
Liepos mėnesį Seime buvo užregistruotos Žemės įstatymo pataisos, kuriomis
siūloma naujiems tokios žemės nuomininkams ją išsipirkti, o jau turintiems sutartis –
sumokėti 20 proc. sklypo vertės mokestį.
Žemės įstatymo pakeitimo projektą
Seime registravo parlamentarai Andrius Palionis, Ramūnas Karbauskis bei Virgnijus
Sinkevičius, jame siūloma, kad vienkartinis
žemės mokesčio nuomos priedas siektų 20
proc. vidutinės sklypo rinkos vertės.

Nariai aptaria tolesnius veiksmus ginant verslo poziciją

„Metrail“ skandale kaltųjų ieškoma ne ten

Atkelta iš 1 psl.

panaikinti. 2017 m. lapkritį departamentui patikrinus PTO, Vilniaus RAAD jau
informavo gamintojus ir importuotojus.
Atsakomybės Aplinkos ministerija ir
jai pavaldžios įstaigos neprisiima, nes jos
negalinčios atsakyti už įmonės veiksmus
ar užtikrinti, kad įmonės vykdys veiklą
tinkamai.
Tuomet kyla klausimas, ar už tai gali
atsakyti verslas, neturintis jokių administracinių galių?
Kitaip tariant, verslas turi susimokėti,
o Vilniaus RAAD neturi pasirinkimo galimybių ir privalo vykdyti mokesčio administratoriaus funkcijas.
Taika ar...?
Rūmų atstovai, gindami narių interesus šioje situacijoje, buvo susitikę su ūkio
ministru, dalyvavo PTO organizuotame
susitikime su įmonių atstovais, dar kartą
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su nariais aptarė galimus tolesnius taktinius ir strateginius žingsnius. Kauno PPA
rūmų atstovas vasario pabaigoje įtrauktas
į PTO darbo grupę.
PTO kreipėsi į teismą dėl Vilniaus
RAAD gruodžio mėnesio sprendimo,
Šioje byloje net apie 470 įmonių yra tretieji asmenys. Be to, PTO rengiasi kreiptis
į teisėsaugos institucijas.
Su Aplinkos ministerija vyksta derybos dėl taikos sutarties. Tačiau ministerijos pozicija kol kas kieta – taikos sutarčiai
pagrindo nėra.
VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ perspėja, kad jos garantinis fondas
yra per mažas kompensuoti įmonėms
sumokėtus mokesčius, ir ji bus priversta
skelbti bankrotą. PTO sukauptas garantinis fondas sudaro 120 000 eurų, o įmonių
mokesčiai siekia 14,8 mln. Eur.
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Rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė ir rūmų viceprezidentas Saulius Valunta

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Verslo alėjos rėmėjai: gerbdami
praeitį, didžiuokimės dabartimi
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai baigė trejus metus vykdytą projektą – Valstybės 100-mečiui Kaune sukurta
ir Parodos kalne kovo 2 d. atidaroma
nauja viešoji erdvė – Lietuvos verslo alėja
ir Verslo skveras. Džiugu, kad projektas
kaip prasminga visuomeninė iniciatyva
įtraukta į LR Vyriausybės Šimtmečio dovanų sąrašą. Projektą parėmė dešimtys
sėkmės istorijas po 1990 m. paskelbtos
Nepriklausomybės sukūrusių bendrovių,
pavieniai verslininkai ir šeimos.
Kaip projekto idėją, tikslus ir prasmę
vertina savo lėšomis naują viešąją erdvę
Kaune sukūrę verslininkai?
Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas,
UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas:
„Lietuvos verslo alėjoje įamžintos
įmonės ir žmonės rašo šių dienų verslo istoriją ir svariai prisideda prie valstybės stiprėjimo. Bendruomenės santalka įgyvendinant projektą liudija, kad ir 100-aisiais
Lietuvos valstybės atkūrimo metais visuomenė susitelkė bendrai veiklai ir perduoda
šią žinią ateities kartoms. Didžiavomės
tuomet – didžiuokimės ir dabar“.
Zigmantas Dargevičius, Kauno PPA
rūmų viceprezidentas, UAB „Liuks“ generalinis direktorius:
„Lietuvos verslo alėja ir Verslo skveras kuriami toje vietoje, kur tarpukario
metais vyko garsiosios žemės ūkio ir pramonės parodos, atskleidusios pramonės
ir ūkio pažangą.Verslo reikšmė valstybės
raidai, visuomenės gerovei yra didžiulė, ir
nauja erdvė tai įamžina.“

gali gyvuoti.“
Saulius Valunta, Kauno PPA rūmų viceprezidentas, UAB „Serfas“ direktorius:
„Socialiai atsakingas verslas ne tik
sąžiningai moka mokesčius, bet ir kuria
aplinką, kurioje gyvena. Verslas nori išreikšti pagarbą istorijai, sutelkti kuo daugiau verslininkų ir plačiosios visuomenės
prasmingai veiklai, kad Lietuva, ūkis,
krašto žmogus klestėtų.“
Šarūnas Matijošaitis, „Vičiūnų grupės“ vadovas:
„Simboliška, jog Lietuvos verslo alėja gimsta būtent Kaune – Lietuvos ekonomikos lopšyje tarpukariu ir mieste, iš kurio sėkmingai veikdama pusšimtyje šalių,
„Vičiūnų grupė“ skleidžia žinią apie mūsų
šalį pasaulyje.“
Jonas Dastikas, AB „Lifosa“ generalinis direktorius:
„Džiaugiamės gražia iniciatyva, pažyminčia verslo reikšmę 100 metų jubiliejų mininčioje Lietuvoje ir prisidedame,
nes norime, kad Valstybės 100-mečio paminėjimas išliktų ir ateities kartoms”.
Kęstutis Dagilis, UAB „Baltijos po-

listirenas“ prezidentas:
„Kas iš vaikystės žino, kad darbas yra
gyvenimo dėsnis, kas iš vaikystės suprato,
kad duona pelnoma sunkiai, tas pasirengęs
žygdarbiui, nes reikiamą dieną ir valandą
jis ras valios ir jėgų tai įvykdyti. Kojomis
žmogus turi įaugti į savo Tėvynės žemę,
bet jo akys teaprėpia visą pasaulį.“
Kęstutis Vanagas, statybų ir darnios
NT plėtros bendrovės „YIT Kausta“ vadovas:
„Džiaugiamės, kad Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio iniciatyvos įgauna gražias ir skirtingas formas. Pirmaisiais
atkurtos valstybės gyvavimo metais Kaunas vaidino kertinį vaidmenį šalies istorijoje, be to, čia savo veiklą prieš daugiau
kaip 50 metų pradėjo ir „YIT Kausta“.
Manau, kad Lietuvos verslo alėjos ir
Verslo skvero idėja prasmingai suvienijo
ir įamžino reikšmingus šalies verslininkus.
Šis projektas naujam gyvenimui prikėlė
miesto kultūrai svarbias ir visuomenei atviras erdves, kuriose kauniečiams dar ne vienerius metus bus gera leisti laiką bei prisiminti mūsų valstybei svarbius momentus.“
Mindaugas Jonuškis, UAB „Novameta“ direktorius:
„Mūsų bendrovė prie šios gražios
iniciatyvos prisijungė, norėdama kartu su
bendraminčiais prisidėti prie miesto gražinimo. Mums ypač svarbu, kad Verslo alėjai parinkta vieta yra istorinė Kauno ir Lietuvos verslui – tarpukario metais ten vyko
Lietuvos pramonės gaminių parodos.“

Tomas Jurgelevičius, UAB „Hegelmann Transporte“ direktorius:
„Verslo alėja įprasmina drąsą, atkaklumą siekiant tikslų, bendrystę su miestu
ir valstybe, kurioje vystome verslą. Simbolinis įamžinimas sutampa su „Hegelmann“ grupės veiklos plėtra, rekordinėmis investicijomis į logistikos centrą, naujų darbo vietų kūrimu bei gražia partneryste su universitetais įkvepiant studentus
tapti jaunaisiais lyderiais.“
Algimantas Astrauskas, UAB „Pirmas žingsnis“ direktorius:
„Miesto gražinimas neatsiejamas nuo
klestinčio verslo dalies. Tik gražiame mieste malonu kurti, dirbti ir gyventi, o gyvename puikiu Valstybės 100- mečio laikotarpiu. UAB „Pirmas žingsnis“ mielai prisijungia prie šios puikios iniciatyvos kartu
švęsdamas 25-erių metų įmonės sukaktį.“
Sigitas Dimaitis, Žemės ūkio rūmų l.
e. p. pirmininkas:
„Sveikinu gražų ir prasmingą verslo ir
savivaldos organizacijų bendradarbiavimą
ir noriu priminti Lietuvos himno žodžius
„Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia…“. Šis susitelkimas Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtai iniciatyvai įrodo
mūsų visų pilietiškumą. Žemės ūkio rūmams, kaip ir Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmams, ši vieta yra labai svarbi,
nes mena laikus, kai Parodų kalne prieš
šimtmetį buvo pradėtos organizuoti Žemės ūkio ir pramonės parodos.“
RŽ inf.

Eduardas Jasas, Kauno PPA rūmų
viceprezidentas, SDG įmonių grupės prezidentas:
„Verslo alėja – tai paminklas verslui. Verslui, kuris sukuria ir suformuoja
Valstybės biudžetą. Verslui, kuris kuria
Lietuvos žmonių gerovę. Verslui, kuris
supranta, kad be Lietuvos žmonių jis neRūmų ir „Kas vyksta Kaune“ Roko Tenio nuotraukos

Valstybės 100-mečiui – 100 sveikinimų užsienio partneriams
Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio proga Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai išsiuntė 100 rankų darbo sveikinimų užsienio partneriams. Laiškuose pasakojama apie mūsų šalies ir ūkio raidą per šimtą metų, dabarties pasiekimus.
Dar 200 sveikinimų ypatingos Vasario 16-osios proga iškeliavo rūmų bičiuliams ir
partneriams Lietuvoje.
RŽ inf.

Šimtmečio laiškus pasirašo rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis
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Vadovų diena: apie kalakutus ir komunikaciją
Atkelta iš 1 psl.
infliacija suvalgo didesnę dalį dirbančiųjų
pajamų augimo. „Lietuva gali tapti brangi
prieš tapdama turtinga“, – įspėja analitikas.

Ar paskutinį eurą atiduotumėte komunikacijai?
Pasak lektorės, strateginės komunikacijos konsultantės Orijanos Mašalės,
Bilas Geitsas esą yra teigęs, kad paskutinį dolerį išleistų komunikacijai. O kodėl
Lietuvoje į ryšius su visuomene ir rinkodarą vis dar dažniau žiūrima kaip į kaštų,
o ne investicijų eilutę? Ką reikėtų pakeisti
įmonių veikloje ir vadovų požiūryje, kad
komunikacija kurtų verslo grąžą? Apie

tai pranešimą parengė Lietuvos ryšių su
visuomene sąjungos garbės narė, turinti
14 metų vadovavimo komandoms ir 17
metų patirtį komunikacijos srityje Orijana
Mašalė.
Ji pasiūlė vadovams atsakyti sau į dešimtį klausimų, kad būtų lengviau suvokti, koks ir kodėl požiūris vyrauja. Ar turite
komunikacijos strategiją? Ar investuojate
į komunikaciją? Kokius darbus pavedate
komunikacijos specialistui? Ar patikėtumėte jam ne visuomet palankią bendrovės
informaciją? Kaip renkatės komunikacijos partnerius?
Vadovų dienas rūmuose numatoma
rengti ir toliau.

Žygimantas Mauricas

Vadovų dienos akimirkos

Su EEN įžengė į
Vokietijos rinką

Donatas Stočkūnas

UAB „Akto“ yra Lietuvoje veikianti gamykla, kurianti ir gaminanti LED
šviesos gaminius Lietuvos bei eksporto
rinkoms. Bendrovė kuria ir gamina LED
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modulius, skirtus bendram apšvietimui,
reklamai, prekybinei įrangai bei pramonei. Gaminius eksportuoja į Šiaurės šalis,
Olandiją, Šveicariją.
„Tam tikrą laiką buvo „pamiršta“
Vokietijos rinka, turinti tikrai didelį potencialą. Praėjusiais metais pradėjome
aktyviau ieškoti galimų partnerių Vokietijoje. Mes esame Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai, naudojamės
Enterprise Europe Network paslaugomis.
Šis tinklas padėjo užmegzti pirmuosius
kontaktus Vokietijoje, - apie savo pirmuosius žingsnius į Vokietijos rinką pasakoja
UAB „Akto“ komercijos vadovas Donatas Stočkūnas. – Vienam šviestuvų gamintojui išsiuntėme gaminių pavyzdžius.
Po teigiamo įvertinimo pagaminome ir
išsiuntėme pirmąją LED modulių siuntą
ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo. Su
kitomis Vokietijos įmonėmis vyksta derybos bei gaminių testavimas.“
RŽ inf.
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Krepšinio
legenda
nudžiugino
„Šlepetiją“
„Svarbiausia tikėti tuo, ką darai ir
dirbti iš širdies. Mus aplankė krepšinio legenda Arvydas Sabonis. Norime padėkoti
už pasitikėjimą – mums tai didžiulis įvertinimas!“, – didžiuodamasis, kad garsusis
krepšininkas pamėgo vietinių siuvamas
šlepetes, sako Šakiuose veikiančios „Šlepetijos“ vadovas Tadas Bybartas.
Kai kam pasisekė tokias šlepetes įsigyti per kalėdinius kavos rytus rūmuose!
RŽ inf.

Orijana Mašalė

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Apklausa: gerokai išaugo
palankiai rūmus vertinančių
verslininkų skaičius
Per pastaruosius šešis mėnesius labai gerai ir gerai Kauno PPA rūmus vertinančių narių skaičius padidėjo nuo 66
iki 73 proc. Labiausiai – nuo 15,8 iki 27
proc. išaugo 8 balais (dešimtbalėje skalėje) vertinančių narių. Blogų arba vos
patenkinamų vertinimų per šį pusmetį
sumažėjo nuo 19 iki 12,4 proc., arba beveik 35 proc.
Tokį pokytį atskleidė sausio 10–17 d.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
užsakymu rinkos tyrimų bendrovės „Eurotela“ atlikta apklausa. Joje apklausti 236
rūmų nariai.
Per tą patį laikotarpį pagerėjo be išimties visų veiklos aspektų vertinimas.
Geriausiai (atitinkamai 9,1 ir 9,0 balo)
vertinamos galimybės dalyvauti rūmų
klubuose ir rengiamose konferencijose
bei forumuose. Taip pat aukštai (8,9 balo)
įvertinti tradiciniai rūmų renginiai.
„Džiaugiamės tokiais apklausos rezultatais ir dėkojame visiems nariams, skyru-

Rūmų narių apklausa: bendrųjų vertinimų (pasitenkinimo)
pokytis (2017-06/07, I tyrimas ir 2018-01, II tyrimas)
2018

7,5% 4,9% 14,6%

29,2%

27,0%

16,8%

12,4 % nepalankių vertinimų

siems savo laiko atsakyti į „Eurotelos“ pateiktus klausimus. Mums labai svarbi Jūsų
visų ir kiekvieno nuomonė! Apklausos
duomenys leidžia įsivertinti, kuriose srityse veikėme sėkmingiau, kuriose turėtume
smarkiau judėti pirmyn. Visi kartu esame
stipri, aktyvi, sveika ir galinti atsakingai
dirbti bendruomenė“, – sako rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė.
Tyrimas dar atskleidė kur kas palankesnį verslininkų – ne narių požiūrį į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus.
8-10 balais vertinančių įmonių padaugėjo
nuo 43 iki 54,9 proc., arba beveik 28 proc.
Blogus arba vos patenkinamus balus skyrusių verslininkų sumažėjo nuo 40,3 iki
28 proc. Labiausiai – nuo 15 iki 7 proc.
sumažėjo labai blogų vertinimų.
Pirmąją apklausą rinkos tyrimų bendrovė „Eurotela“ vykdė 2017 m. vasarą.
Kita apklausa numatoma maždaug po
metų.
RŽ inf.
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8,8%
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34,9%

15,8%

34,74 proc. (nuo
19 iki 12,4 proc.)
sumažėjo rūmų
narių, blogai arba
vos patenkinamai (6
balais ir mažiau iš
10) vertinančių rūmų
veiklą
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Lietuvos šimtmečio minėjimui –
100 minučių šventės kasdien
Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio laukimas kūrybiškai ir vieningai – tai
SDG šventinės savaitės tikslas. Visą savaitę SDG kolektyvas skyrė po 100 minučių
Lietuvos šimtmečio šventei.
Ankstų Vasario 12-osios rytą darbuotojai puošė simbolinį medelį sveikinimais
Lietuvai. Dalinosi su klientais mūsų pačių
gamintais trispalviais kaspinėliais. Apšvietė langus trispalve, kad tamsų vakarą
džiugintų kiekvieną gatve pravažiuojantį,
pakabino didingą Lietuvos vėliavą, papuošė SDG automobilius trispalvėmis.
Vasario 13-osios rytą biure pasklido
Užgavėnių blynų kvapas, ruošti bendri
pietūs, skanauta įvairiausių blynelių su
geltona, žalia ir raudona uogienėmis.
Vasario 14-ąją visi šildė kolegas ap-

kabinimais, prisiminė Lietuvos šimto
metų istoriją.
Vasario 15-ąją giedotas himnas, pasipuošta tautiniais drabužiais ir kita tautine
atributika, šokta ir sveikinta su atkurtos
Lietuvos šimtmečiu. SDG grupės prezidentas Eduardas Jasas palinkėjo šventine nuotaika dalintis su artimaisiais, džiaugtis Lietuvos Nepriklausomybe ir suteikta laisve.
„Darbas kaip šventė“ – būtent taip
SDG darbuotojai atsiliepia apie organizuotą šventinę savaitę. Tai parodė, kiek daug
kartu galima nuveikti ir kaip svarbu kurti
šiltus santykius darbo kolektyve. SDG kolektyvas linki Lietuvos piliečiams stiprybės, kuriant darnią, vieningą ir gražią šalį.
RŽ inf.

Šventės minutės

Bus pagerbtas signataro
atminimas
Valstybės 100-mečio proga Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
Šakių atstovybė ir Všį „Sintautų akademija“ su Šakių benduomene įamžins
Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Jono Vailokaičio atminimą.
Pasak rūmų Šakių atstovybės vadovo
Arūno Tarnausko, signataro gimtinėje bus
pastatytas paminklinis akmuo. Darbai sėkmingai vyksta. Birželio 22 d., kai į Šakius suvažiuos kraštiečiai iš viso pasaulio,
vyks atidengimo ceremonija. Pasaulio
zanavykų susibūrimas „Apkabink savo

kraštą“ prasidės būtent šiomis iškilmėmis.
Vietos skulptoriaus Kęstučio Dovydaičio darbas buvo atrinktas konkurso
keliu. Menininkų pateiktus siūlymus
vertino iš Šakių bendruomenės, rūmų atstovų ir meno ekspertų suburta komisija.
Visi, paaukojusieji 1000 eurų, bus
įvardyti ant J.Vailokaičio paminklinio
akmens kaip mecenatai, o visų rėmėjų vardai bus įrašyti atminimo knygoje
Zanavykų muziejuje, taip pat bus įteikti
paramos sertifikatai.
RŽ inf.

Štai taip atrodys J. Vailokaičiui skirtas paminklinis akcentas
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Kaip turėtų elgtis darbdavys, susidūręs su darbo
pareigų pažeidimu?
2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos darbo kodeksui (toliau – Kodeksas) iš esmės pasikeitė
darbdavio ir darbuotojo santykių, susijusių su darbo drausme, reglamentavimas.
Buvo atsisakyta drausminių nuobaudų: pastabų, papeikimų taikymo sistemos,
galiojusios iki Kodekso įsigaliojimo. Pasak advokatų profesinės bendrijos „JurisConsultus“ advokato Ramūno Širvio,
drausminių nuobaudų skyrimas ir registravimas buvo svarbus tuo atveju, kai
darbdaviui atsirasdavo pagrindas nutraukti su darbuotoju darbo santykius ir atleisti
darbuotoją iš darbo už pakartotinį darbo
drausmės pažeidimą, padarytą per paskutiniuosius 12 mėnesių.
Vis dėlto Kodekse nebuvo atsisakyta
darbuotojo atleidimo darbdavio iniciatyva
dėl darbuotojo kaltės už pakartotinį darbo
pareigų pažeidimą pagrindo (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 str. 2 d. 2 p.).
Svarbu tinkamai įforminti
Nagrinėjant nurodytus Kodekso pakeitimus gali kilti klausimas: kaip turėtų
būti nustatomas ir įforminamas ankstesnis darbo pareigų pažeidimas, siekiant
darbuotoją atleisti iš darbo už tokį patį
pakartotinį pažeidimą, jei įstatymų leidėjas atsisakė taikyti drausminių nuobaudų
skyrimo sistemą?
Kodeksas darbdaviui, siekiančiam atleisti darbuotoją iš darbo už tokį patį pakartotinį darbo pareigų pažeidimą, nustato pareigą nustatyti ankstesnįjį darbuotojo
padarytą darbo pareigų pažeidimą, suteikti darbuotojui galimybę dėl šio pažeidimo
pasiaiškinti ir per 1 mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotoją įspėti
apie galimą atleidimą už antrą tokį patį
pažeidimą (Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 58 str. 4 d.), tačiau, kaip turėtų
būti nustatomas ankstesnis darbo pareigų
pažeidimas, Kodeksas nedetalizuoja.
Įmonėms palikta teisė nustatyti
tvarką
Kodekso neapibrėžtumas dėl darbo pareigų pažeidimų tyrimo ir nustatymo tvarkos
palieka įmonėms teisę nusistatyti šią tvarką
pačioms. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad
šiame straipsnyje vartojama sąvoka „darbo
pareigų pažeidimas“ nėra siejama su šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, kadangi Ko-

deksas nereikalauja nustatyti daugiau nei
vieno šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo
norint atleisti darbuotoją iš darbo. Vis dėlto
atitinkama darbo pareigų pažeidimų tyrimo
tvarka gali būti pritaikoma ir šiurkščių darbo pareigų pažeidimų tyrimui.
Darbo pareigų pažeidimo tyrimas
Kadangi Kodeksas darbdaviui nustato tam tikras bendro pobūdžio pareigas,
pastarųjų įgyvendinimas privalo būti inkorporuotas į bendrą darbo pareigų pažeidimų tyrimo ir nustatymo procesą. Įmonėje užfiksavus darbo pareigų pažeidimą
ar įmonės vadovui gavus informaciją apie
padarytą pažeidimą, įmonės vadovas įsakymu ar kitu įmonės veiklos dokumentu
turėtų nurodyti darbuotojui, galimai padariusiam darbo pareigų pažeidimą, pateikti pasiaiškinimą dėl jo galimai padaryto
pažeidimo ir nustatyti protingą terminą
pasiaiškinimui parengti. Tame pačiame
ar kitame įmonės veiklos dokumente
įmonės vadovas taip pat turėtų nurodyti
darbo pareigų pažeidimo tyrimo pradžios
terminą ir asmenį, atsakingą už pažeidimo
tyrimo vykdymą ir tyrimo akto surašymą.
Tyrimą atlikti gali pats įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Tyrimo
pradžia turėtų būti siejama su termino
pateikti darbuotojo pasiaiškinimą dėl galimai padaryto pažeidimo pabaiga. Suėjus
įmonės vadovo nustatytam darbuotojo
pasiaiškinimo dėl galimai padaryto darbo
pareigų pažeidimo terminui, nepriklausomai nuo to, ar darbuotojas pateikė pasiaiškinimą, ar ne, pradedamas darbo pareigų
pažeidimo tyrimas.
Ištyrus darbo pareigų pažeidimą –
įvertinus darbuotojo pasiaiškinimą dėl galimai padaryto darbo pareigų pažeidimo,
jei pasiaiškinimas buvo pateiktas, kitus
dokumentus, darbuotojų, mačiusių darbo
pareigų pažeidimą, paaiškinimus, kitas
tyrimui svarbias aplinkybes, ir nustačius
darbo pareigų pažeidimą bei surinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių darbuotojo, galimai padariusio pažeidimą,
kaltę, surašomas laisvos formos tyrimo
aktas, kuriame asmuo, surašantis tyrimo
aktą, turėtų nurodyti, koks darbo pareigų
pažeidimas buvo padarytas, darbo pareigų
pažeidimo padarymo aplinkybes, dokumentus (tarnybiniai pranešimai, rašytiniai
darbuotojų parodymai, inventorizacijos

Teisės klinika konsultuoja
nemokamai
VDU Teisės fakultete 2017 m. pradėjo veikti Teisės klinika. Šiuo metu jau
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
su Kauno miesto savivaldybe ir Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmais.
Teisės klinika teikia nemokamas teisines konsultacijas smulkiam ir vidutiniam
verslui bei pelno nesiekiantiems subjektams (asociacijoms, įvairioms bendrijoms,
kitoms viešosioms įstaigoms). Konsultacijos vykdomos visais teisiniais klausimais,
susijusiais su verslo steigimu, vykdymu
ir reglamentavimu bei pelno nesiekiančių
subjektų vykdoma veikla. Konsultacijas
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teikia gabiausi VDU Teisės fakulteto studentai, prižiūrimi profesionalių teisininkų.
Į nemokamas konsultacijas galima
registruotis telefonu (8-37) 751 045 arba
el. paštu. dek@tf.vdu.lt. Konsultacijos
vyksta Kauno miesto savivaldybės patalpose (Laisvės al. 96, 108 kabinetas),
pirmadieniais nuo 9 iki 12 val. Pageidaujantys konsultacijos taip pat gali kreiptis į
VDU Teisės fakulteto specialistus (Jonavos g. 66, 113 kab., 1 aukštas).
Platesnė informacija: https://teisesklinika.vdu.lt
RŽ inf.
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dokumentai, darbuojo pasiaiškinimas dėl
galimai padaryto darbo pareigų pažeidimo ir kiti dokumentai), kurie pagrindžia
pažeidimo padarymo faktą, įstatymų,
įmonės vidinių norminių aktų nuostatas,
kurias darbuotojas pažeidė, ir kitas reikšmingas pažeidimo tyrimui aplinkybes.
Surašytas laisvos formos tyrimo aktas pateikiamas svarstyti įmonės vadovui.
Įmonės vadovas, įvertinęs tyrimo
akto turinį, priima sprendimą įsakymu ar
kitu įmonės veiklos dokumentu nutraukti
tyrimą, jei nusprendžia, kad darbuotojas,
dėl kurio buvo pradėtas darbo pareigų pažeidimo tyrimas, nepadarė šio pažeidimo
arba nepakako surinktų duomenų nustatyti jo kaltę, arba priima sprendimą įsakymu ar kitu įmonės veiklos dokumentu
pripažinti darbuotoją padariusį atitinkamą
darbo pareigų pažeidimą ir informuoja
darbuotoją apie galimą atleidimą iš darbo
už pakartotinį tokį patį darbo pareigų pažeidimą, jei šis pažeidimas bus padarytas
per ateinančius 12 mėnesių nuo pirmojo
pažeidimo nustatymo dienos.
Jei ištyrus galimai padarytą darbo pareigų pažeidimą nenustatomas pažeidimo
padarymo faktas ar nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių darbuotojo, galimai padariusio pažeidimą, kaltę,
asmuo, vykdantis darbo pareigų pažeidimo
tyrimą, nesurašo laisvos formos tyrimo
akto ir informuoja įmonės vadovą apie tyrimo rezultatus. Atitinkamai įmonės vadovas priima įsakymą ar kitą įmonės veiklos
dokumentą, kuriuo įpareigoja asmenį, atsakingą už darbo pareigų pažeidimo tyrimo
vykdymą, atlikti papildomus tyrimo veiksmus (surinkti papildomus dokumentus, pakartotinai apklausti darbuotojus, mačiusius
darbo pareigų pažeidimą, pakartotinai ištirti tyrimo metu surinktus dokumentus ar atlikti kitus veiksmus), arba nutraukia darbo
pareigų pažeidimo tyrimą.
Teisė, bet ne pareiga
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog Kodeksas nustato darbdavio pareigą įspėti darbuotoją apie galimą atleidimą už antrą tokį
pažeidimą per 1 mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos, todėl įmonėje organizuojamas darbo pareigų pažeidimo tyrimo procesas turėtų trukti ne ilgiau kaip 1 mėnesį.
Darbo pareigų pažeidimo tyrimas ir
nustatymas yra darbdavio teisė, bet ne

Matematikos
dirbtuvės
spręs įmonių
problemas
Jau antrus metus iš eilės KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto
matematikai 2018 m. birželio 11– 15
d. organizuoja Matematikos dirbtuves,
kurių metu mokslininkai iš Lietuvos ir
Europos sprendžia realias verslo situacijas.
Po sėkmingo starto praėjusiais me-

Advokatų profesinės bendrijos „JurisConsultus“ advokatas
Ramūnas Širvys

pareiga, todėl įmonės vadovas gali ir neinicijuoti darbo pareigų pažeidimo tyrimo
bei bet kuriame pažeidimo tyrimo proceso
etape priimti sprendimą nutraukti pažeidimo tyrimą. Jei įmonės vadovas neinicijuoja darbo pareigų pažeidimo tyrimo, jis
ateityje praranda galimybę remtis darbuotojo galimai padaryto darbo pareigų faktu,
siekdamas darbuotoją atleisti iš darbo už
tokį patį pakartotinį pažeidimą per paskutiniuosius 12 mėnesių.
Jei darbdavys atlieka tik pagrindinius
veiksmus, kurie atitinka Kodekso reikalavimus: nurodo darbuotojui pasiaiškinti,
įsakymo ar kito įmonės veiklos dokumento
pagrindu nustato, kad atitinkamas darbuotojas padarė darbo pareigų pažeidimą ir
įspėja darbuotoją per 1 mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos apie galimą atleidimą už antrą tokį patį pažeidimą, tačiau
neorganizuoja išsamesnio tyrimo, darbo
ginčo metu tokiu būdu darbdavio nustatytą
darbo pareigų pažeidimą lengviau užginčyti nei darbo pareigų pažeidimą, nustatytą
atlikus išsamią tyrimo procedūrą.
Advokatas Ramūnas Širvys rekomenduoja įmonėms tinkamai ištirti ir užregistruoti darbo pareigų pažeidimus, kadangi
atleidus darbuotoją iš darbo už pakartotinį
tokį patį darbo pareigų pažeidimą ir ateityje kilus individualiam darbo ginčui darbo ginčus dėl teisės nagrinėjančiame organe dėl atleidimo teisėtumo, darbdaviui
tenka įrodinėjimo našta, kad darbuotojas
buvo atleistas, laikantis Kodekse įtvirtintų
reikalavimų.
Šis teisininko komentaras laikytinas
bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant
individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“
el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel.
+370 645 05754.
RŽ inf.
tais, kuomet Matematikos dirbtuvėmis
pasitikėjo SBA koncernas, įmonė „CityBee Solutions“, tarptautinės bendrovės
„Callcredit“ ir „Jacobs Douwe Egberts
bei vaistinių tinklas „Gintarinė vaistinė“,
ir šiemet kviečiamos įmonės dalyvauti
unikaliame projekte.
Dirbtuvių metu matematikai gali
spręsti konkrečią įmonės problemą, patikrinti naują originalią idėją ar scenarijų,
pateikti įžvalgų, prognozių ir rekomendacijų.
Daugiau informacijos apie dirbtuves:
Projekto interneto svetainė: mathforbusiness.ktu.edu;
Dirbtuvių koordinatorius KTU
MGMF lekt. Paulius Palevičius, mob.
tel. +370 603 86137, el.p. mathforbusiness@ktu.lt.
RŽ inf.
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Irena Serapinienė – viena iš šešių
populiariausių kauniečių
Kovo 8-ąją bus paskelbtas „Metų
kaunietės 2017“ vardas. Į konkurso finalinį šešetuką iš dvidešimties pretendenčių pateko ir rūmų bendruomenės narė
dizainerė, mados namų „Sirena“ įkūrėja
Irena Serapinienė. Ko gero, tai pirmas
kartas šio konkurso istorijoje, kai tokios
sėkmės sulaukė verslo atstovė.
„Grožis turi ne tik šviesti, bet ir šildyti širdį“, – įsitikinusi rankinių dizainerė, įkūrusi galerijas Kaune ir Vilniuje. Ji
džiaugiasi, kad profesija leidžia ieškoti
grožio ir jį kurti, kad jau 23 metus kartu su
komanda yra pasaulyje pasklidusios lietuviškos mados dalis. Galerija „Sirena“ yra

įtraukta į Japonijos kelionių katalogą – tik
patvirtina „Sirenos“ žinomumą pasaulyje.
„Sirena“ – ne tik gražios rankinės,
Kauno ir Lietuvos garsinimas, bet ir sukurtos naujos darbo vietos, taip pat ir
žmonėms su negalia. Likimas lėmė, kad
po nepriklausomybės atgavimo kuriant
verslą ji buvo moteris su trim mažais
vaikais. Tad teko susidurti su daugybe
iššūkių konkuruojant nelygioje su kitais
pozicijoje.
„Šis patyrimas lėmė būti socialiai
atsakingiems“, – kalbėjo I. Serapinienė,
kuriai gyvenime yra svarbiausia šeima ir
kūrybiškumas. „Sirenos“ veikloje pavyko

Skelbiama Europos verslininkystės
skatinimo apdovanojimų
nacionalinė atranka
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija skelbia 2018 metų Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinę atranką ir kviečia teikti paraiškas,
kuriose būtų pristatytos bent dvejus
metus įgyvendintos ar įgyvendinamos
verslumą skatinančios iniciatyvos.

Mainai atvėrė
kelią į Italijos
mados pasaulį
Ieva Linkutė,
„Erasmus jauniesiems
verslininkams“ projekto dalyvė
Jau kurį laiką galvojau apie savo
verslo idėjos įgyvendinimą. Bet vis pritrūkdavo tai žinių, tai ryžto, tai laiko ir
pasiruošimo ją pradėti įgyvendinti. Sužinojusi apie „Erasmus“ jaunųjų verslininkų mainų programą supratau, kad tai
proga, kuria privalau pasinaudoti.
Ir štai pusę metų praleidau Italijoje,
Umbrijos regione, kur mados verslo subti-

Šiemet jau dvyliktą kartą Europos Komisija vykdo atranką Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimams, kuriais
įvertinamos viešojo ir privačiojo sektorių
partnerystės iniciatyvos, skatinančios verslumą, palankių verslo sąlygų kūrimo politiką ir galinčios įkvėpti būsimus verslininkus.

suderinti šiuos abu aspektus, nes versle
dalyvauja kelios kartos, t.y. dizainerės
mama, sesuo ir vaikai.
„Sirena“ kasmet pristato naujas rankinių kolekcijas, o didžiausia profesinė
aukštuma, jos nuomone, pasiekta, kai
buvo sukurta bendra kolekcija su viena
garsiausių lietuvaičių – supermodeliu
Edita Vilkevičiūte.
Prieš keliolika metų I. Serapinienė
Kaune įkūrė amatų ir menų centrą, kuriame suteikiama galimybė atlikti praktikas
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams.
I.Serapinienė pabrėžė, kad šių dienų globalioje visuomenėje svarbu išlikti
kuriančia tauta. Tik tuo mes galime būti
unikalūs ir įdomūs pasauliui. „Tikrai malonu dalyvaujant parodose pasaulyje pristatyti savo kūrybą kaip Lietuvos unikalų
produktą, pažymėtą „sukurta ir pagaminta
Lietuvoje, Kaune“! Džiaugiuosi, kad gi-

miau Kaune, kad Kaunas suteikė man
grožio ir laisvės pojūtį, o dabar aš turiu
kurti Kaunui“, – akcentavo kaunietė.
RŽ inf.

Konkurse gali dalyvauti nacionalinės,
regioninės ir vietos valdžios institucijos bei
kiti juridiniai asmenys, vykdantys viešojo
ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvas tarp valdžios įstaigų ir verslo, mokslo
programų ir verslo organizacijų. Paraišką
galima teikti vienai iš šių nominacijų:
1. Verslumo dvasios skatinimas.
2. Investicijos į verslumo įgūdžius.
3. Verslo aplinkos gerinimas.
4. Verslo tarptautinės plėtros skatinimas.
5. „Žaliųjų“ rinkų plėtros ir išteklių
panaudojimo efektyvumo skatinimas.
6. Atsakingas verslas.

Du nacionalinę atranką laimėję projektai iš skirtingų nominacijų bus pristatyti
antrajam etapui – Europos Komisijos vertinimui. Nacionalinę atranką laimėjusių
organizacijų atstovai taip pat bus pakviesti dalyvauti „Mažų ir vidutinių įmonių
asamblėjoje“ ir Europos verslininkystės
skatinimo apdovanojimų įteikimo ceremonijoje, kuri vyks š. m. lapkričio 20 d.
Grace (Austrija) (dalyviui bus padengiamos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos).
Paraiškos teikiamos iki 2018 m. birželio 1 d.
Daugiau informacijos ieškokite
chamber.lt.
RŽ inf.

mybes ir lūkesčius.
Mano atveju buvo sutarti labai aiškūs tikslai ir veiksmai, tad atitinkamai
pagal tai planavome ir visus susitikimus,
buvimo įmonėje ar komandiruotėje etapus, laisvą laiką. O jo užteko ne tik susipažinti su svečia šalimi, bet ir kitiems
interesams bei pomėgiams. Lankiau italų
kalbos studijas, studijuodama susipažinau
su įdomiais žmonėmis iš viso pasaulio.
Bestudijuodama sužinojau ir apie italų/
užsieniečių mišrų chorą „Pasaulio balsai“,

tad net ir būdama toli nuo gimtojo krašto
neatsisakiau savo kasdienybės, kurioje
dainavimas – būtinybė.
Apibendrindama noriu pasakyti viena:
jei esate arba planuojate būti jaunas verslininkas, norite pasisemti patirties iš jau
sėkmingai veikiančio panašaus pobūdžio
verslo atstovo svečioje šalyje, mėgstate iššūkius bei nebijote kuriam laikui pakeisti
savo gyvenimą, ši programa tikrai jums!
Sėkmės visiems ir ačiū programai už
šią galimybę!

Irena Serapinienė

lybių (mano verslo idėja glaudžiai susijusi
tiek su gamyba, tiek su mada) mokiausi, o
kartu ir savo jau turima patirtimi dalinausi
kašmyro gaminių įmonėje „Pashmere“.
Turėjau nuostabų mentorių – vieną
iš įmonės savininkų Gabriele, kuris ne
tik iš arti supažindino su visomis įmonės
veiklos grandimis, bet ir suteikė galimybę
mokytis ir dalyvauti svarbiausiuose mados renginiuose, bendrauti su vietiniais
klientais, esamais bei potencialiais verslo
partneriais, apskritai, susipažinti su tenykšte kultūra, visuomeniniu gyvenimu ir
tiesiog džiaugtis buvimu Italijoje.
Tai, ką veiksite programos metu, priklauso tik nuo jūsų ir mentoriaus susitarimo. Tad jei norite kažko išmokti, kažką
sužinoti, padėti pagrindus ar net patobulinti savo verslą ar jo idėją, prisidėti prie
kitoje šalyje esančio verslo savo žiniomis
ir patirtimi – su šia programa viskas įmanoma, tereikia tik kalbėtis ir aiškiai išsigryninti abiejų dalyvaujančių pusių galiKAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios, Nr. 623 |
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Penktadienio
rytai su kava
Kiekvieną penktadienio rytą rūmuose ypatingai kvepia kava. Prie bendro
stalo susirenka apie 20 kolegų, bendruomenės narių iš įvairiausių įmonių.
Neformalus bendravimas neformalioje aplinkoje, keitimasis naujienomis ir
problemomis, bendrų interesų ir įdomių
pažinčių laikas – tokie tradiciniai penktadienio susitikimai. Šiais metais kartu kava
mėgavosi ir bendravo jau 110 kolegų.
Jei norite tapti 111-uoju, mielai laukiam bet kurį penktadienį!
RŽ inf.

Susitikimuose – naudingi kontaktai, įdomios pažintys, gera nuotaika

Konferencijos tikslas – personalo praktikams suteikti naujų žinių ir atskleisti kitokių požiūrių apie efektyvų personalo valdymą (darbdavio įvaizdį, dizaino mąstysenos taikymą, saviraiškos laisvę, motyvaciją, „networking‘ą“, atlygio ekonomikos
įžvalgas, etišką elgesį, atrankų efektyvumą, socialinius tinklus, sėkmės pagrindus).
Konferencijos pranešėjai – žinomi savo srities profesionalai ir praktikai.
Organizatoriai:

Kovo 7 d. Viešbutis „Kaunas“, Laisvės al. 79
Pirmą kartą rengiama konferencija skirta personalo profesionalams, siekiantiems sumanaus organizacijos ir asmeninio augimo.

Kauno personalo vadovų klubas
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