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Audronė Jankuvienė,
Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė

2018 m. kovo 2 d. kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai Parodos kal-
ne atidarė valstybės 100-mečiui skirtą 
naują viešąją erdvę – lietuvos verslo 
alėją ir verslo skverą. 

Trejus metus vykdytas projektas kaip 
prasminga visuomeninė iniciatyva įtraukta 
į LR Vyriausybės Šimtmečio dovanų sąra-
šą. Projektą nuoširdžiai globojo kadenciją 
baigęs LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Įteikti simboliniai atminimo 
medaliai
Ceremonijoje dalyvavo beveik 100 

verslo, valdžios, socialinių partnerių at-
stovų, rėmėjai, partneriai ir kūrėjai. Tarp 
svečių – grupė Seimo narių kauniečių – 
Rimantas Dagys, Andrius Kupčinskas, 
Aušra Papirtienė, Andriejus Stančikas, 
Gediminas Vasiliauskas, Kauno apskri-
ties savivaldybių merai ir kt.

Verslininkus sveikino Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas 
Benjaminas Žemaitis, Kauno miesto me-
ras Visvaldas Matijošaitis. 

Istorikė Vilma Akmenytė-Ruzgienė 

Naujas įrašas 
Lietuvos 
verslo 
istorijoje

pabrėžė, kad šis projektas įamžina isto-
rinę vietą, kurioje vykusios tarpukario 
žemės ūkio ir pramonės parodos atspin-
dėjo išskirtinį Kauno vaidmenį Lietuvos 
istorijoje ir verslo raidoje. Jos teigimu, 
kol kas per mažai kalbama apie verslo 
kuriamas naudas visuomenei.

Atidarymo ceremonijos metu rėmė-
jams, kūrėjams ir svečiams buvo įteikti 
simboliniai Lietuvos verslo alėjos atmi-
nimo medaliai, kurių tiražas siekia vos 
100 vienetų.

Rašo verslo istoriją
Projekto rėmėjai – po 1990 m. atkur-

tos Nepriklausomybės sėkmės istorijas 
sukūrę verslininkai, šeimos ir bendrovės, 
kurių ištakos siekia kelis dešimtmečius 

arba tarpukario Lietuvos laikus.
„Šios įmonės ir žmonės šiandien 

rašo verslo istoriją ir svariai prisideda 
prie valstybės stiprėjimo. Bendruomenės 
santalka įgyvendinant projektą liudija, 
kad ir 100-aisiais Lietuvos valstybės at-
kūrimo metais visuomenė gali susitelkti 
bendrai veiklai ir perduoda šią žinią atei-
ties kartoms. Didžiavomės tuomet – di-
džiuokimės ir dabar“, – pabrėžia rūmų 
prezidentas Benjaminas Žemaitis.

Ant simbolinių vinių Lietuvos verslo 
alėjoje iškalti jų vardai ir logotipai. Tai 
AB „Volfas Engelman“, AB „Ache-
ma“, AB „YIT Kausta“, UAB „Kautra“, 
UAB „Novameta”, UAB „Liuks“, UAB 
„Serfas“, UAB „Hegelmann transpor-
te“, UAB „Baltijos polistirenas“, UAB 

„SDG“, AB „Lifosa“, UAB „Hoptrans 
holding“, UAB „Vičiūnų grupė“, UAB 
„Garlita“, UAB „Maxima LT“, LR Že-
mės ūkio rūmai, UAB „Kesko Senukai“, 
UAB „Kauno liftai“, verslininkas, profe-
sorius, daktaras Mečislovas Rondomans-
kas, UAB „Inti“, AB „Vilkijos ūkis“, 
UAB „Pirmas žingsnis“, UAB „Kauno 
stiklas“.

„Pinigų kalne“ skelbiami rėmė-
jai: Benjaminas ir Ilona Žemaičiai, Dar-
gevičių šeima, Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų klubas „Verslas 
Kaunui“, Rūta ir Eduardas Jasai, UAB 
„Metga“, AB „Lytagra“, Stasė ir Romas 
Pavasariai, AB „Liteksas“, UAB „Kika 
group“.

Audronė Jankuvienė

jau ilgamete tradicija tapusių lietu-
vos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
asociacijos organizuojamų „lietuvos 
eksporto prizas 2017“ apdovanojimų 
metu kovo 14-ąją buvo pagerbtos sė-
kmingos, unikalia produkcija bei verž-
lumu užsienio rinkose pasižymėjusios 
lietuvos įmonės ir jų vadovai. 

Apdovanojimus bei sveikinimus įmo-
nėms išdalijo šalies premjeras Saulius 

Vyriausybėje 
įteikti 
prestižiniai 
apdovanojimai

Skvernelis. Septynioliktus metus iš eilės 
vykstančio renginio metu taip pat buvo 
įteiktas specialus prizas Lietuvos metų 
verslininkei/vadovei. 

„Lietuvos eksporto prizas“ – ben-
drovei „Novameta“

Tarp apdovanotųjų – Kauno PPA 
rūmų narys UAB „Novameta“.

19 rinkų nerūdijančio plieno produk-
ciją realizuojančios įmonės UAB „Nova-
meta“ 2017 m. eksporto pajamos išaugo 
iki 9,07 mln., iš viso 86 proc. bendrovės 
pardavimo pajamų sudaro pajamos iš eks-
porto. Per mėnesį vidutiniškai pagamina-
ma apie 2000 gaminių, iš kurių daugiau 
kaip 50 proc. yra nestandartiniai. Įmonė 
sėkmingai save pozicionuoja kaip konku-
rencingą profesionalios virtuvės įrangos 
gamintoją iš Šiaurės Europos – bendrovės 
pastarųjų metų aukštųjų technologijų ar 
didelės pridėtinės vertės gaminių eksporto 
pajamos augo net 60 proc.

Grupė šventės dalyvių  – rūmų vadovai, projekto rėmėjai, svečiai

UAB „Novameta“ komanda džiaugiasi pelnytu „Lietuvos eksporto prizu“
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Praėjusiais metais sukurta beveik du-
kart daugiau darbo vietų, ir toliau investuo-
jama į turimos įrangos priežiūrą bei naujos 
įrangos įsigijimą, kad būtų užtikrintos sau-
gios, inovatyvios sąlygos įmonės veiklos 
visakeriopam tobulėjimui bei darbuotojų 
darbo sąlygų gerinimo procesui.

Šaldomi stalai vienareikšmiškai gali 
būti laikomi aukštosios technologijos ga-
miniais, kuriančiais pridėtinę vertę: vis 
dažniau pastebimi užsienio rinkose, verti-
nami kaip kokybės ženklas. Kas du metus 
įmonė dalyvauja vienoje didžiausių par-
odų „HOST“, vykstančių Milano mieste, 
Italijoje. 

Už sėkmingus praėjusius metus „Lie-
tuvos eksporto prizas“ taip pat įteiktas 
šioms bendrovėms: produkciją iš plastiko 
gaminančiai įmonei UAB „Lisiplast“, pie-
no produktų gamintojams ir tiekėjams AB 
„Vilkyškių pieninės“ įmonių grupei, au-
galinės žemės ūkio produkcijos tiekėjams 

AB „Linas Agro“ ir aukštos kokybės dvi-
račių gamintojams UAB „Baltik vairas“.

Sidabro „Darbo žvaigždė“ – Kęstu-
čiui Vanagui

Apdovanojimų ceremonijoje už svarų 
indėlį stiprinant šalies ūkį rūmų garbės 
ženklu – sidabro „Darbo žvaigždėmis“ 
įvertinti ir nusipelnę šalies regionų versli-
ninkai bei asmenys, kurie labiausiai prisi-
dėjo prie verslo sąlygų gerinimo. 

Šis apdovanojimas įteiktas kauniečiui 
AB „YIT Kausta“ įmonių grupės genera-
liniam direktoriui Kęstučiui Vanagui. 

Vienai didžiausių Lietuvos statybos 
kompanijų K. Vanagas vadovauja nuo 
2010 m. Bendrovės sėkmę lemia stipri 
kvalifikuotų vadovų ir darbuotojų koman-
da, aukšta darbų kokybė, kūrybingi spren-
dimai bei nepriekaištinga įmonės reputa-
cija. Metinė apyvarta 2017 m., palyginti 
su 2016 m., išaugo 51 proc. 

Vyriausybėje įteikti prestižiniai 
apdovanojimai
Atkelta iš 1 psl.

Kauniečiai ceremonijos metu

Naujaisiais, kovo 16 d. bloomberg 
professional terminale paskelbtais duo-
menimis, lietuvos darbo sąnaudų indek-
sas buvo didžiausias iš visų baltijos ša-
lių – 8,3 proc. Tai reiškia, jog vienos dirb-
tos valandos darbo sąnaudos 2017  m. 
ketvirtą ketvirtį, palyginti su 2016 m. tuo 
pačiu ketvirčiu, padidėjo daugiau negu 
8,0 proc. 

Nedaug nuo Lietuvos atsiliko Estija 
(8,2 proc.), mažiausias Darbo sąnaudų in-
deksas Baltijos šalyse fiksuotas Latvijoje  
(7,2 proc.). Visos ES Darbo sąnaudų in-
deksas buvo lygus 2,3 proc., o euro zonos 
1,5 proc.

Darbo sąnaudų indeksas kasmet yra 

K. Vanagas yra Kauno technologi-
jos universiteto Statybos ir architektūros 
fakulteto tarybos narys ir Kauno tech-
nikos kolegijos tarybos narys. Aktyviai 
dalyvaudamas rūmų rengiamuose susiti-
kimuose su valdžios atstovais, aukštųjų 
mokyklų veikloje K. Vanagas reikšmingai 
prisideda prie pažangos statybos sektoriu-
je ir geresnės verslo aplinkos Lietuvoje.

Sidabro „Darbo žvaigždės“ taip pat 
įteiktos ilgamečiam Vilniaus PPAR vice-
prezidentui Rimvydui Jasinavičiui, UAB 

„Grūdoteka“, „Friedricho pasažas“ direk-
toriui ir savininkui Aidui Kaveckiui, UAB 
„Šiaulių vandenys“ generaliniam direkto-
riui Jonui Matkevičiui ir AB „Lietkabelis“ 
generaliniam direktoriui Sigitui Gailiūnui.

„Lietuviai pasaulį gali nustebinti ko-
kybe ir lankstumu. Lietuva greitai moko-
si, auga. Yra daugybė produktų, kuriais 
galime didžiuotis“, – pasakoja Lietuvos 
metų verslininkės/vadovės prizą šiais me-
tais gavusi UAB „Laurema“ direktorė ir 
bendrasavininkė Jūratė Kasperavičienė.

Nacionaliniu eksporto prizu už svarų 
indėlį sėkmingai kuriant dvišalius ekono-
minius santykius tarp Lietuvos ir Jung-
tinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV), 
kurie skatina eksporto rinkų plėtrą, 2017 
m. ekonominių santykių srityje apdova-
nojama LR ambasada JAV. 

„Lietuvos eksporto prizas 2017“ apdo-
vanojimų renginyje, vykusiame LR Vyriau-
sybės rūmuose, taip pat dalyvavo garbės 
svečias – vienos svarbiausių ES socialinių 
partnerių Eurochambres (Europos preky-
bos ir pramonės rūmų asociacija) genera-
linis sekretorius Arnaldo Abruzzini, kurio 
vadovaujama asociacija šiais metais mini 
jau 60 metų veiklos sukaktį. Šiuo metu Eu-
rochambres veikia 44 šalyse, reprezentuoja 
daugiau kaip 20 milijonų įmonių. 

Viena darbo valanda per metus Lietuvoje pabrango 8 proc.
skaičiuojamas kiekvienoje Europos Są-
jungos šalyje, pagal kurias išvedamas 
bendras vidurkis ir  valstybės lyginamos 
tarpusavyje.  Tai santykinis rodiklis, ku-
ris išreiškia vienos dirbtos valandos darbo 
sąnaudų pokytį per pasirinktą laikotarpį. 
Darbo sąnaudos apima tiek tiesiogines, 
tiek netiesiogines visas darbdavio išlai-
das, atsirandančias samdant darbuotojus, 
t. y. bruto darbo užmokestis, profesinio 
mokymo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos, 
socialinės įmokos ir išmokos. 

Darbo sąnaudų kitimo tendencijos ak-
tualios tiek verslininkams, tiek darbuoto-
jams, tiek valdžios atstovams. Didėjančios 
sąnaudos verslui kelia papildomas rizikas, 

kurių nesuvaldymas konkurencinėje rin-
koje gali lemti ypač dideles problemas. 
Vis dėlto nedidėjantis, nekonkurencingas 
atlyginimas vargu ar išlaikys aukštą kom-
petenciją turinčius, lojalius darbuotojus, 
pritrauks potencialių kandidatų.Taipogi 
bet koks valdžios atstovų sprendimas dar-
bo ir socialinės apsaugos klausimais gali 
daryti vienokią ar kitokią įtaką. 

„Manau, kad darbo sąnaudų augimą 
Lietuvoje per šiuos metus ypač paskatino 
paslaugų sektoriaus proveržis. Jame apie 
70 proc. darbo sąnaudų sudaro atlygini-
mai.  Tokiam šuoliui įtakos taip pat turėjo 
darbo užmokesčio didinimas prekybos 
sferoje. Pramonėje šie pokyčiai jau įvykę 
anksčiau. Be to, bent vieną ar du augimo 
procentus nulėmė dalies verslo išėjimas 
iš šešėlio“, – komentuoja Kauno preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, 
UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas 
Benjaminas Žemaitis. 

Pasak B. Žemaičio, priešingai nei ES, 
kur šie rodikliai yra sveikos ekonomikos 
požymis, Lietuvoje infliaciją dukart len-
kiantis atlyginimų augimas nėra sveikas 
rodiklis, ypač kai darbo našumas tiek ne-
kyla. „Darbo sąnaudų augimas yra iššūkis 
verslui ir pavojus jo konkurencingumui. 
Viena vertus, Lietuva negali likti pigios 
darbo jėgos šalimi, atlyginimai artės prie 

europinių, kitaip emigracijos nesustab-
dysime. Vienintelis būdas verslui įveikti 
šį iššūkį – investuoti į darbo našumo ir 
darbo organizavimo efektyvumo didini-
mą“, – sako B. Žemaitis.

Pramonėje iš visų Baltijos šalių di-
džiausias Darbo sąnaudų indeksas fiksuo-
tas Latvijoje, o mažiausias Estijoje. Lietu-
va užėmė tarpinę poziciją. Tai reiškia, kad 
Lietuvos pramonėje vienos dirbtos valan-
dos darbo sąnaudos 2017 m. ketvirtą ke-
tvirtį palyginti su praėjusių metų tuo pačiu 
ketvirčiu padidėjo 7,9 proc., Latvijoje 8,6 
proc., o Estijoje 5,0 proc. Pramonės sekto-
riuje visos ES šis vidurkis buvo lygus 2,3 
proc., o euro zonos 1,3 proc. 

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto, 
kuriame veikia  Bloomberg professional 
terminalas, profesoriaus Ryčio Krušinsko 
teigimu, ,,didesnis Darbo sąnaudų indekso 
augimo fiksavimas rodo didėjančią naštą 
verslui dėl darbo vietų brangimo ir šį ro-
diklį galima būtų vertinti sugretinus su inf-
liacijos ar produktyvumo rodikliais. Inflia-
cijos rodiklis Lietuvoje, remiantis Bloom-
berg duomenimis (3,8 proc.), taip pat buvo 
beveik du kartus didesnis nei Europos Są-
jungos. Apibendrinant, tokia situacija rodo 
gan sparčiai brangstančios darbo vietos 
išlaikymo tendencijas, kurios turėtų būti 
sietinos ir su augančiu produktyvumu.‘‘

lietuva (r1) 8.3
latvija (r1) 7.2
lenkija (r1) 6.5
euro zona (l1) 1.5

Darbo sąnaudų indeksas. Šaltinis – Bloomberg

Premjeras Saulius Skvernelis, UAB „Novameta“ direktorius Mindaugas Jonuškis ir rūmų 
asociacijos prezidento pareigas einantis Sigitas Gailiūnas

Sidabro „Darbo žvaigždė“ įteikta AB „YIT Kausta“ įmonių grupės generaliniam direktoriui 
Kęstučiui Vanagui
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Pirmoje personalų vadovų 
konferencijoje „Kolibris 2018“ – nuo 
dizaino mąstysenos iki talentų 
atrankos

Audronė Jankuvienė, 
Aurelija Šiugždaitė

Personalo valdymo pokyčiai per pa-
skutinį dešimtmetį. kas yra nauja juoda 
darbdavio įvaizdžio formavimo srityje. 
dizaino mąstysena personalo skyriu-
je. socialinių tinklų realybė arba kodėl 
„gerai yra blogai“. atrankų efektyvumas. 
„skylė tvoroje“ darbuotojų motyvavimo 
sistemoje. „Networking – niekada neval-
gyk vienas“. atlygio ekonomikos įžval-
gos. y kartos darbuotojai. sudėtingos 
asmenybės. Naujausios technologijos. 
dalykinė išvaizda.

Tai temos, kurias pirmojoje persona-
lo profesionalų konferencijoje „Kolibris 
2018“ beveik 100-ui dalyvių pristatė ži-
nomi lektoriai – strateginės komunikaci-
jos konsultantė Orijana Mašalė, „Future 
Leadership“ inovacijų laboratorijos įkū-
rėja ir vadovaujanti partnerė Justina Kly-
vienė, žurnalistas Darius Lukoševičius, 
dr. Šarūnas Nedzinskas, „People link“ 
vadovaujanti partnerė Jurgita Lemešiūtė-
Frejienė, VDU prof. Nijolė Petkevičiūtė, 
„Grizlio metodo“ autorius Valentinas Ma-
rinionokas, ekonomistė Rūta Vainienė, 
prof. dizainerė Jolanta Talaikytė ir kt.

Konferenciją veiklos dešimtmečio 
proga surengė rūmuose veikiantis Kauno 
personalo vadovų klubas.

Prasidėjo nuo... muzikos
Renginio dalyvius pasveikino rūmų 

prezidentas Benjaminas Žemaitis, o jo 
dovana konferencijai – J. Gruodžio kon-
servatorijos styginių orkestro atlikti keli 
kūriniai, skambėję Vienoje, Prahoje ir ki-
tuose užsienio miestuose.

Kauno personalo vadovų klubo įkūrė-
ja Sigita Butkienė papasakojo apie klubo 
dešimtmečio raidą ir augimą rūmuose. 
„Apie 1990-uosius mūsų darbas buvo at-
leidinėti žmones, tvarkyti personalo klau-
simus bankrutuojant įmonėms. Tuomet 
stipriausia motyvacija buvo mokami, ir 
laiku mokami, atlyginimai. Dabar mūsų 
iššūkis – rasti darbuotojų ir motyvuoti 
juos dirbti kuo efektyviau, ieškoti naujo-
vių“, – kalbėjo Sigta Butkienė. 

„Nauja juoda darbdavio įvaizdžio 
srityje yra lyčių lygybė“, – daugybę pa-
vyzdžių iš pasaulio ir Lietuvos pavyzdžių 

pateikė strateginės komunikacijos kon-
sultantė Orijana Mašalė.  Kas yra istori-
jų maketai darbuotojų atrankoje, kas yra 
svarbiausi momentai patirties kelionėje, 
kaip didinti darbuotojų įsitraukimą? Apie 
tai pasakojo Jūratė Klyvienė. „Tik 10 
proc. darbuotojų mano, kad yra svarbūs 
įmonėje. „Tele2“ bendrovėje tokių – 90 
proc.“, – tvirtino žurnalistas Darius Luko-
ševičius, socialinius tinklus apibūdinęs ne 
kaip kita, o kaip tinklinį marketingą.

Mąstyti  lėtai, klysti – greitai 
„Pokyčiai  yra drąsių žmonių reikalas 

jei nori būti sėkmingas – jų reikia, –  teigė 
dr. Šarūnas Nedzinskas, „Intrum“ bankų 
paskolų portfelių valdymo direktorius 
Baltijos šalims. – Pokyčiams turi ateiti 
laikas, kurį vadovas turi pajausti ir išnau-
doti: jei siekiama mažų pokyčių – reikia 
keisti darbuotojų elgesį, jei didelių – rei-
kia keisti požiūrį, kuris šiuo atveju yra 
visa įmonės/verslo kultūra. Keistis reikia 
tada, kada tau geriausiai sekasi. Mąstyti 
reikia lėtai ir pamatuotai, o klysti, kaip ir 
bankrutuoti, – greitai.“

Prof. Dr. Nijolės Petkevičiūtės nuo-
mone, jei galvojate apie pokyčius, tai 
jaunimas yra pokytis. Jos teigimu, „skylė 
tvoroje“ – tai socialinio teisingumo teori-
jos užmiršimas darbo aplinkoje, kuomet 
atlygio ir indėlio santykis yra nelygus. 
Nuasmeninto ir skaitmeninio technologijų 
pasaulyje darbuotojai yra pasiilgę asme-
ninio santykio ir bendravimo. Duomenys 
skelbia, kad 20 proc darbuotojų įmonėje 
dirba gerai, 60 dirba vidutiniškai, o likę 20 
proc – prastai. Motyvuoti reikia labai gerai 
dirbančius ir potencialius darbuotojus.

Mokymų treneris, pardavėjas-prak-
tikas Valentinas Marinionokas priminė 
seną taisyklę – turėk ne šimtą pinigų, o 
šimtą draugų, ir pasiūlė naują – niekada 
nevalgyk vienas. Tai jūsų kelias į naujas 
galimybes.

Apie darbuotojo ir darbdavio me-
nuetą

Kaip surasti ir atrinkti talentus per 
trumpiausią laiką? – tokia buvo Jurgitos 
Lemešiūtės-Frejienės pranešimo tema. 
Anot pranešėjos, darbo skelbimus skaito 
iki 20 proc. darbo rinkos dalyvių, todėl 
labai svarbu pasirinkti tinkamą kanalą 

darbuotojų paieškai. Atrankos pailgėjo 20 
proc. investuojamo laiko, nes labai svarbu 
ne tik tai, ko reikia darbdaviui, bet ir kokie 
darbuotojo lūkesčiai.

Ekonomistė  Rūta Vainienė pateikė 
trumpų atlygio ekonomikos įžvalgų: kiek 
mokėti darbuotojui ir kaip jį skatinti? Pra-
nešėjos teigimu, atlygio ir pasitenkinimo 
darbe koreliacija yra maža, tik atlygis – 
nebemotyvuoja. Todėl tampa itin svarbu 
suprasti individualius darbuotojo porei-
kius ir vidinę motyvaciją. Individualizaci-
jos ir nuasmeninimo laikais svarbus tam-
pa darbuotojo lūkestis, vidinės ir išorinės 
darbuotojo motyvacijos santykis. 

„Mokymasis darbo vietoje tampa 
esminiu elementu skatinant darbuotojo 
lojalumą, pasitenkinimą ir įsitraukimą“, – 
įsitikinę  KTU E.mokymosi technologijų 
centro vadovas Gytis Cibulskis ir ISM 
Inobazės vadovas Ugnius Savickas. Tech-
nologijos  turi vis didesnę reikšmę plėto-
jant organizacijos žmogiškuosius išteklius 
ir suteikiant galimybes individualizuo-
toms mokymosi programoms. 

Keturios minutės pirmam įspūdžiui
Kaip bendrauti su sudėtingomis as-

menybėmis darbe, analizavo UAB „Gali-
mybių aresenalas“ lektorė Dalia Arestovi-
čienė. Tokiais atvejais padeda konstrukty-
vumas, gebėjimas priimti žmogų, koks jis 
yra, ir pažinimas. Sudėtingomis asmeny-
bėmis tampama dėl netinkamo auklėjimo 
modelių, dėmesio trūkumo, nepasitikėji-
mo savimi ar... poilsio atostogų trūkumo. 

Nagrinėdama Y kartos darbuotojų 
požiūrį į etišką elgesį, doc. dr. Aurelija 

Stelmokienė, VDU Socialinių moks-
lų fakulteto prodekanė, pabrėžė, kad Y 
kartos atstovai pastebi skirtumus tarp to, 
kas parašyta taisyklėse, ir kokia yra tikra 
įmonės vidinė kultūra, o elgesio modelius 
perima iš esamos situacijos. Y karta verti-
na naujas technologijas, individualizuotą 
požiūrį į darbuotoją, realybę atitinkančius 
pažadus. „Jei norite Y kartos atstovus su-
pažindinti su etišku elgesiu ir organizaci-
jos vertybėmis,  suporuokite su X kartos 
atstovais, kurie, pasak tyrimų, yra etiškes-
ni“, –  atkreipė dėmesį lektorė.

Pasak saviugdos trenerio Martyno 
Driuko, savęs suvokimas priartina mus 
prie laimingo gyvenimo. Neatsakyti ba-
ziniai  klausimai „kas aš esu“ veda link 
pasidavimo. 7 iš 10 taksi vairuotojų – pa-
sidavę verslininkai. Nusiviliama gyveni-
mu, kai įsivyrauja monotonija. Baimes ir 
pasidavimą skatina tikėjimas vienu gyve-
nimu.

Vilniaus dailės akademijos Kostiu-
mo dizaino katedros profesorė Jolanta 
Talaikytė dalijosi įžvalgomis apie daly-
kinę išvaizdą 2018 m. mados tendencijų 
fone:  „Svarbu ne tik išorinis įvaizdis, bet 
ir kūno kalba. Įvaizdžio tiesos: elgseną 
derinkite prie aprangos. Ir nepamirškite, 
kad pirmam įspūdžiui sudaryti turite 4 
minutes, o efektyviam prisistatymui – 30 
sekundžių.“

Kauno personalo vadovų klubo pir-
mininkė Aušra Kerzienė renginio pabai-
goje padėkojo visiems dalyviams, prane-
šėjams, klubo valdybai už tikėjimą, drąsą 
ir aktyvią bendrystę ir palinkėjo, kad kon-
ferencija taptų tradicine.

Kauno personalo vadovų klubo valdybos narės Irma Kaminskienė, Aušra Kerzienė, Aistė Vasilkevičienė, Rūta Jocytė Konferencijoje dalyvavo beveik 100 personalo profesionalų

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis Ekonomistė Rūta Vainienė

Dr. Šarūnas Nedzinskas Dizainerė, prof. Jolanta Talaikytė
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Įamžintos istorinės monetos
Valstybės verslo ištakas įamžinančią erdvę sudaro dvi architektūrinės kompozi-

cijos – konkurso būdu atrinkti skulptoriaus Algimanto Šlapiko ir architekto Daliaus 
Paliukaičio darbai „Plaktukas” ir „Pinigų kalnas“. Granito plaktukas simbolizuoja pir-
mapradžius gamybos įrankius, vienoje linijoje išdėstytos iš granito iškaltos 36 vinys 
imituoja konvejerinį gamybos principą. Ant simbolinių vinių iškalti rėmėjų vardai ir 
logotipai. „Pinigų kalno“ granito plokštumoje inkrustuota 11 bronzinių Lietuvos isto-
rinių monetų atvaizdų (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės denarai, grašiai, dukatai, 
šilingai, tarpukario Lietuvos Respublikos litai ir kt.).

Meninė koncepcija atrinkta viešo konkurso būdu, darbus vertino speciali komisija, 
kurios daugumą sudarė žinomi menininkai, kultūros paveldo specialistai.

2017 m. spalio 12 d. po „Pinigų kalnu“ buvo įkasta kapsulė su rėmėjų laišku ateities 
kartoms.

Naujas įrašas Lietuvos verslo 
istorijoje
Atkelta iš 1 psl.

Atidarymo akimirkos Verslo alėjos atminimo medaliai

Simbolinę juostelę kerpa Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, rūmų viceprezidentas Zigmantas Dargevičius, prezidentas Benja-
minas Žemaitis, skulptorius Algimantas Šlapikas

Rūmų viceprezidentas Eduardas Jasas Rūmų viceprezidentas Saulius Valunta

AB „Volfas Engelman“ marketingo direktorius Mantas 
Matukaitis 

UAB „Kautra“ pardavimų direktorius Mindaugas Platūkis

UAB „Hegelman transporte“ finansų direktorius Vytis 
Arlauskas su kolege

 „Maxima LT“ XX tinklo direktorė Kristina Jakubauskienė

UAB „Hoptransa holding“ vadovas Vytas Volkevičius UAB „Baltijos polistirenas“ prezidentas Kęstutis Dagilis
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

Lietuvos verslo alėjos rėmėjai Verslo skvero 
rėmėjai

Benjaminas ir Ilona Žemaičiai. Ben-
jaminas Žemaitis – rūmų prezidentas nuo 
2012 m., itin sėkmingai plėtojantis savo 
verslą, Kaunas – Europos kultūros sosti-
nės ambasadorius, kultūros mecenatas.

Dargevičių šeima. Zigmantas Darge-
vičius – šio projekto iniciatorius,  kūrėjas 
ir mecenatas, asmeniniu indėliu  itin sva-
riai prisidėjęs prie Lietuvos verslo alėjos 
sėkmingo įgyvendinimo.

Kauno PPA rūmų klubas „Verslas 
Kaunui“. Šiame klube 2014 m. gimė ini-
ciatyva sukurti Kaune miesto istorijai ir 
verslui reikšmingą projektą. 

Rūta ir Eduardas Jasai. Lietuviško 
socialiai atsakingo verslo kūrėjai ir puo-
selėtojai. 

UAB „Metga“. Nestandartinių gu-
mos gaminių gamintoja, veikia daugiau 
kaip 20 metų. Tai viena iš tebeveikiančių 
senųjų Vilijampolės bendrovių.

AB „Lytagra“. 1945-aisiais metais 
įkurta tiekimo bazė šiandien – viena di-
džiausių bendrovių Lietuvoje, kurioje dir-
ba daugiau nei 1000 darbuotojų. Ją sudaro 
25 filialai ir 6 antrinės įmonės.

Stasė ir Romas Pavasariai. Romas 
Pavasaris –  ilgametis ir aktyvus rūmų na-
rys, rūmų tarybos narys, UAB „Romikus“ 
vadovas.

AB „Liteksas“. Istorinė tekstilės 
įmonė, įkurta 1927 m., dabar – stambiau-
si vilnonių audinių gamintojai Europoje. 
Įmonės vardas neatsiejamas nuo Kauno 
pramonės istorijos.

UAB „Kika group“. Bendrovė veikia 
nuo 1991 m. Kompanijos savininkės Jani-
tos Januškauskaitės-Plungės hobis tapo 
sėkmingu verslu. Šiandien grupė yra vie-
na didžiausių įmonių, tiekiančių gyvūnų 
priežiūros prekes ir paslaugas Lietuvoje. 

AB „Volfas Engelman“. Tai seniau-
sia, nuo 1878 m. veikianti Kauno įmonė ir 
vienintelė alaus darykla Lietuvoje, kurios 
pavadinime įrašytos jos įkūrėjų pavardės. 
2011 m. balandžio 12 d. – istorijos įamži-
nimo ir bravoro „Volfas Engelman“ atgi-
mimo diena.

AB „Achema“. Didžiausia  Baltijos 
regiono azotinių trąšų gamybos įmonė, 
antra pagal dydį Lietuvos eksportuotoja. 
Lietuviško kapitalo bendrovė, veikianti 
daugiau kaip 50 metų.

AB „YIT Kausta“. Viena didžiausių 
Lietuvoje rangos, statybos ir nekilnoja-
mojo turto vystymo kompanija, įkurta 
1966 m. Jos darbų sąraše – daugybė iš-
skirtinių visuomeninių ir gyvenamųjų 
namų projektų.

UAB „Kautra“. Viena pažangiausių 
keleivių pervežimo kompanijų Lietuvoje, 
173 maršrutu Lietuvoje ir užsienyje per 
metus pervežanti apie 6 milijonus kelei-
vių. Jos ištakos siekia 1934 m. Pernai į 
moderniausią Rytų Europoje Kauno auto-
busų stotį investuota 9 milijonai eurų.

UAB „Novameta“. Didžiausia ir ino-
vatyviausia nerūdijančio plieno įrangos 
profesionalioms virtuvėms gamykla Balti-
jos ir Šiaurės šalyse. Jos pradžia – 1997 m.

UAB „Liuks“. Viena pirmųjų priva-
čių bendrovių Lietuvoje, įsteigta 1990 m. 
spalio 4-ąją – antrą dieną po to, kai Lie-
tuvoje buvo leista užsiimti privačiu verslu. 
Teikia apgyvendinimo, maitinimo, konfe-
rencijų ir banketų organizavimo paslaugas.

UAB „Serfas“. 1994 m. įsteigta 
įmonė, tiekianti medžiagas statinių kons-
truktyvo statybai,  yra viena iš didžiausių 
mokesčių mokėtojų Lietuvoje ir viena pir-
mųjų, kurios gaminiai sertifikuoti Skandi-
navijose ir kitose šalyse.

UAB „Hegelmann transporte“. Nuo 
2004 m. veikianti bendrovė yra viena sė-
kmingiausių Lietuvos transporto kompani-

jų, vykdanti nemažai socialiniai atsakingų 
projektų, pernai pradėjusi 20 mln. eurų in-
vesticijas į logistikos centrą Kauno rajone.

UAB „Baltijos polistirenas“. Vei-
kianti nuo 2002 m. ir pradėjusi nuo staty-
binio polistireninio putplasčio gamybos, 
bendrovė įrengė daugiasluoksnių plokš-
čių gamybos cechą – pirmą tokį Baltijos 
šalyse.

UAB „SDG“. Tai įmonė, garsėjanti 
išskirtine darbo kultūra ir įvairiomis soci-
alinėmis akcijomis ne tik Lietuvoje, bet iš 
už jos ribų. SDG – Lietuvos įmonių sau-
gaus darbo partnerė, daugiau kaip 15-os 
metų istoriją turinti bendrovė.

AB „Lifosa“. „Mes maitiname žemę – 
žemė maitina mus“. Šiuo šūkiu AB „Li-
fosa“ vadovaujasi daugiau kaip 50 metų. 
1963 m. įkurta įmonė savo produkciją eks-
portuoja į daugiau kaip 40 šalių. Tai įmonė, 
kuri nežino, kas yra emigracija, o emigran-
tai laukia eilėje norėdami sugrįžti.

UAB „Hoptrans holding“. Hoptrans 
įmonių grupė veikia daugiau nei 25 me-
tus – vienintelė Lietuvoje, kurianti uni-
kalius sprendimus tarptautinėje arenoje, 
derindama įvairius transportavimo būdu – 
nuo autotransporto iki šaudyklinių trauki-
nių ir lėktuvų.

UAB „Vičiūnų grupė“. Prieš ketvir-
tį amžiaus įkurta „Vičiūnų grupė“ – vie-
na didžiausių, ekonomiškai stipriausių 
ir sparčiausiai augančių žuvies bei jūrų 
gėrybių produkcijos gamintojų Europoje. 
Visas 60 rinkų plėtojamas verslas valdo-
mas iš pagrindinės grupės būstinės Kaune.

UAB „Garlita“. Kauno rajone vei-
kianti trikotažo įmonė, Europoje ir pasau-
lyje išgarsėjusi unikalia produkcija – įvai-
rių apsauginių savybių turinčiais inovaty-
viais gaminiais. Jos ištakos siekia 1970 m.

UAB „Maxima LT“. Pažyminti 25-
erių metų veiklos sukaktį, tinklą valdanti 
bendrovė „Maxima LT“ yra didžiausia 

lietuviško kapitalo įmonė, viena iš di-
džiausių mokesčių mokėtojų bei didžiau-
sia darbo vietų kūrėja Lietuvoje. 

LR Žemės ūkio rūmai. 1926 m. 
įkurti Žemės ūkio rūmai vienija nevyriau-
sybines žemdirbių ir kaimo gyventojų or-
ganizacijas, atstovauja bendriems kaimo 
žmonių interesams.

UAB „Kesko Senukai“. 25 metus 
„Senukai“ yra rinkos lyderiai Baltijos 
šalyse. Nuo 1992 m. 85-iuose prekybos 
centruose dirba 3500 darbuotojų.

UAB „Kauno liftai“. Bendrovė yra 
didžiausia liftų organizacija Lietuvoje, 
eksploatuojanti daugiau kaip 3000 kėlimo 
įrenginių įvairiuose miestuose. Jos istori-
ja – daugiau nei 40 metų.

Verslininkas, profesorius, daktaras 
Mečislovas Rondomanskas. Ilgametis 
(1996–2012 m.) Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų prezidentas, apdovano-
tas aukso ir sidabro „Darbo žvaigždėmis“. 
Mokslininkas, ilgametis KTU profeso-
rius, prorektorius, aktyvus visuomenės 
veikėjas.

UAB „Inti“. Sukaupta daugiau nei 
25-ių metų darbo patirtis statybos srity-
je leidžia bendrovei įgyvendinti pačius 
sudėtingiausius, novatoriškų sprendimų 
reikalaujančius projektus.

AB „Vilkijos ūkis“. 1993 m. įsteig-
tas „Vilkijos ūkis“ kasmet tiekia per 250 
tūkstančių aukščiausios kokybės kanadi-
nių audinių kailių Helsinkio, Kopenhagos 
ir Toronto kailių aukcionams.

UAB „Pirmas žingsnis“. Bendrovė 
įkurta prieš 25 metus. Viena pirmųjų pri-
vačių ortopedijos gaminių įmonių Lietu-
voje, didžiulį dėmesį skirianti socialiai at-
sakingiems projektams – nuo švietėjiškos 
veiklos iki pagalbos Ukrainos kariams.

UAB „Kauno stiklas“. Įmonė, ku-
rios vardas neatsiejamas nuo Kauno pra-
monės istorijos. Stiklo fabrikas pradėjo 
veikti prieš 90 metų. Šiandien – stambiau-
sias spalvoto stiklo butelių gamintojas 
Lietuvoje.

Projektui lėšų skyrė daugiau kaip 30 bendrovių ir asmenų
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europos komisija paskelbė 12 fina-
lininkių, kurios pretenduoja laimėti eu-
ropos moters inovatorės titulą. Tarp 12 
finalininkių pateko ir lietuvos atstovė, 
farmacijos įmonės uab „aconitum“ va-
dovė rima balanaškienė. 

Lietuva pirmą kartą pretenduoja lai-
mėti tokį prizą. Tarp finalisčių – atstovės 
iš Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Austri-
jos, Jungtinės Karalystės. 9 finalistės, tarp 
jų ir lietuvė, varžosi Moters inovatorės 
kategorijoje. Kitos trys finalistės – kylan-
čios moters inovatorės kategorijoje.

Europos Komisijos konkursas mote-
rims inovatorėms organizuojamas kas-
met. Prizas skiriamas išskirtinių rezultatų 
inovacijų srityje pasiekusioms moterims, 
kurių pasiekimai jau yra ir rinkos dalis. 
Prizas įsteigtas siekiant visuomenei pa-
rodyti moterų verslininkių pasiekimus ir 
paskatinti daugiau moterų eiti jų keliu.

Šiais metais prizas bus skirtas 4 mo-
terims: pirmos vietos nugalėtojai atiteks 
100 tūkst. eurų, antros – 50 tūkst. eurų ir 
trečios – 30 tūkst. eurų. Kylančiai inova-
torei numatyta 20 tūkst. eurų.

Ši iniciatyva yra organizuojama pa-

UAB „Aconitum“ vadovė Rima 
Balanaškienė pretenduoja į Europos 
moters inovatorės titulą!

Dvi valandas užtrukusiame rūmų 
narių susitikime Ilja Laurs, pirmos lietu-
viškos kompanijos Silicio slėnyje GetJar 
įkūrėjas, šiandien valdantis Nextury Ven-
tures rizikos kapitalo fondą ir inkubatorių, 
dėstė savo požiūrį į startuolius, investavi-
mo logiką ir rizikas, kriptovaliutas, dirbti-
nio intelekto perspektyvas ir kt. 

Penkios Iljos Laurs taisyklės:
1. Neprižiūrimi pinigai dingsta.
2. Pinigų ieškančiųjų – daug, moty-

vuotų – mažai.
3. Savas verslas yra prabanga.
4. Į kriptovaliutas neinvestuoju.
5. 100 proc. investicijų grąžos ir 100 

proc. saugumo garantijos nebūna.
Verslo bendruomenės susitikimą su 

gal ES didžiausią mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programą „Horizontas 2020“. 
Viena iš programą administruojančių 
institucijų Lietuvoje yra Mokslo, inova-
cijų ir technologijų agentūra.

RŽ inf.

Penkios Iljos Laurs taisyklės

ab „achema” generaliniam direk-
toriui ramūnui miliauskui įteiktas gar-
bingas kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų apdovanojimas – „Padėkos 
ženklas”.

Autorinis dizainerio Tito Simanonio 
sukurtas auksuotas medalis iš žalvario ir 
tampako, dengtas galvanine nikelio dan-
ga, skiriamas siekiant skatinti ir pažymėti 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų sistemoje dalyvaujančius asmenis, 
pripažįstant ir įvertinant jų ypatingus nuo-
pelnus.

Pasak Kauno PPAR generalinės di-
rektorės Olgos Grigienės, jau daugiau 

„Padėkos ženklas” – AB „Achema“ 
generaliniam direktoriui

kaip ketverius metus „Achemai“ vado-
vaujančiam Ramūnui Miliauskui apdova-
nojimas skirtas už indėlį į krašto pramo-
nės vystymąsi, aktyvų dalyvavimą verslo 
bendruomenės veikloje bei už socialinės 
atsakomybės įmonėje puoselėjimą.

„Dirbdamas kasdienį darbą apie įver-
tinimą net negalvoji. Žinoma, kai ten-
ka susidurti su įvairiomis situacijomis, 
spręsti sudėtingas verslo problemas, tai 
grįžtamasis ryšys, verslo bendruomenės 
pripažinimas yra tikrai malonus dėme-
sys,“ – sakė AB „Achema“ generalinis 
direktorius Ramūnas Miliauskas.

RŽ inf.

Ilja Laurs inicijavo ir surengė rūmuose 
veikiantis INNO klubas.

RŽ inf.

Iljos Laurs klausėsi būrys INNO klubo ir bendruomenės narių

Rima Balanaškienė

Garbingo ženklo įteikimo akimirka

europos komisija paskelbė atrinkusi es regionus ir valstybes nares, kuriems bus 
teikiama tikslinė parama pagal 2017 m. liepos mėn. komisijos pristatytus du ban-
domuosius projektus, kurių paskirtis – padėti regionams labiau investuoti į nišines 
konkurencinio pranašumo sritis (pažangiosios specializacijos procesas) ir taip kurti 
inovacijas, didinti atsparumą ir skatinti augimą, reikalingą globalizacijai suvaldyti .

Lietuvai bus teikiama tikslinė 
ES parama pramonės 
pertvarkos srityje

Atrinktos valstybės – Lietuva ir Slo-
vėnija, regionai – Kantabrija (Ispanija), 
Centro-Luaros slėnis (Prancūzija), Suo-
mijos Šiaurės Rytų regionas, Prancūzijos 
Didžiųjų Rytų regionas ir Didysis Man-
česteris (Jungtinė Karalystė).

Komisijos tarnybos, išorės ekspertai ir 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija teiks tikslinę pagalbą, kad pa-
dėtų atrinktoms valstybėms ir regionams 
pasirengti ateities darbo rinkai, platesniu 
mastu diegti inovacijas, remti perėjimą 
prie mažo anglies dioksido kiekio tech-

nologijų ekonomikos, skatinti verslumą ir 
integracinį augimą. Iš Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) gali būti skiriama 
iki 200 000 EUR išorės ekspertų, kurių 
gali prireikti regionų darbui paremti, išlai-
doms padengti. Iki 300 000 EUR dotacijos 
suma vienam regionui (taip pat iš ERPF) 
padės įgyvendinti regionines ekonomikos 
pertvarkos strategijas, kurios turėtų būti 
parengtos iki 2018 m. pabaigos, kad nuo 
2019 m. galėtų būti įgyvendinamos jose 
numatytos priemonės.

RŽ inf.
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SparteSniS JūSų ir JūSų verSlo augimaS veikiant aktyvioJe bendryStėJe

lietuvos verslo moterų tinklo kau-
no regiono grupė dalyvavo lr Prezi-
dentės dalios Grybauskaitės inicijuoto-
je akcijoje „knygų kalėdos“. verslo mo-

Verslo moterų tinklo narėms – 
Prezidentės padėka

rūmų bendruomenės narė irena se-
rapinienė – viena iš šešių populiariausių 
kauniečių. surinkusi daugybę balsų, ji 
pateko į šeštą kartą rengiamo konkurso 
„metų kaunietė“ rinkimų finalą.

Dizainerė ir mados namų „Sirena“  
įkūrėja  kuria ir plėtoja verslą nuo pat Ne-
priklausomybės atgavimo, savo darbais 
Kauną ir Lietuvą garsina net Japonijoje.

„Esame įsibėgėję savo darbuose. Mūsų 
veikla – ne trumpalaikis projektas, o tęsti-
nė, apimanti daugybę aspektų. Nuo amato, 
savęs realizacijos, užimtumo, galimybių 

„Metų kaunietė“ finalo dalyvė Irena 
Serapinienė: grožis turi ne tik 
šviesti, bet ir šildyti širdį

Kauno ir Lietuvos garsinimas, bet ir su-
kurtos naujos darbo vietos, taip pat ir 
žmonėms su negalia. Likimas lėmė, kad 
po Nepriklausomybės atgavimo kurdama 
verslą ji buvo moteris su trimis mažais 
vaikais. Tad teko susidurti su daugybe 
iššūkių konkuruojant nelygioje su kitais 
pozicijoje.

„Šis patyrimas lėmė būti socialiai atsa-
kingiems“, – kalbėjo I. Serapinienė, kuriai 
gyvenime yra svarbiausia šeima ir kūrybiš-
kumas. Jai pavyko suderinti šiuos abu as-
pektus, nes versle dalyvauja kelios kartos, 
t.y. dizainerės mama, sesuo ir vaikai.

Prieš keliolika metų I. Serapinienė 
Kaune įkūrė amatų ir menų centrą, kuria-
me suteikiama galimybė atlikti praktikas 
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams.

I. Serapinienė pabrėžė, kad šių die-
nų globalioje visuomenėje svarbu išlikti 
kuriančia tauta. Tik tuo mes galime būti 
unikalūs ir įdomūs pasauliui. „Tikrai ma-

lonu dalyvaujant parodose pasaulyje pri-
statyti savo kūrybą kaip Lietuvos unikalų 
produktą, pažymėtą „Sukurta ir pagamin-
ta Lietuvoje, Kaune“! Džiaugiuosi, kad 
gimiau Kaune, kad Kaunas suteikė man 
grožio ir laisvės pojūtį, o dabar aš turiu 
kurti Kaunui“, – akcentavo kaunietė.

RŽ inf.

terys nupirko ir kauno apskrities vieša-
jai bibliotekai padovanojo glėbį knygų 
iš pateikto reikalingų skaitinių sąrašo.

Neseniai Kauno verslo moteris pa-

siekė ypatingas laiškas su LR Preziden-
tės Dalios Grybauskaitės padėka. „Jūsų 
dovanotos knygos bibliotekoms ir jų 
skaitytojams atneša šviesos, žinių, o 
svarbiausia – skaitymo džiaugsmą. Ačiū, 
kad juo dalijatės”, – sakoma Prezidentės 
padėkoje.

Socialiai atsakingos verslo moterys 
pernai įsitraukė į LR Prezidentės inici-

juotą kampaniją „Už saugią Lietuvą“ su 
projektu „Įkvėpk“, kurio metu dėl skur-
do, emocinių bėdų kenčiantys žmonės 
buvo skatinami ieškoti pagalbos, padėti 
vieni kitiems.

Verslo moterų tinklo kvietimu LR 
Prezidentė 2014 m. vasarį lankėsi Kauno 
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose.

RŽ inf.

sudarymo save realizuoti kitiems asme-
nims iki savo miesto ir šalies reprezenta-
cijos“, – Irena akcentavo tradicijų, tęstinu-
mo, šaknų, taip pat ir ateities vizijos svarbą.

Rankinių dizainerė, įkūrusi galerijas 
Kaune ir Vilniuje, džiaugiasi, kad profe-
sija leidžia ieškoti grožio ir jį kurti, kad 
jau 23 metus kartu su komanda yra pasau-
lyje pasklidusios lietuviškos mados dalis. 
Galerija „Sirena“ yra įtraukta į Japonijos 
kelionių katalogą – tik patvirtina žinomu-
mą pasaulyje.

„Sirena“ – ne tik gražios rankinės, 

Kauno verslininkės už dalyvavimą „Knygų kalėdose“ sulaukė išskirtinių žodžių

Irena Serapinienė
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ar žinote, kokia pirmoji žinia paskli-
do iš kauno radiofono? ką išgirdo mo-
lotovas, telefonu pareiškęs ultimatumą 
lietuvai? kuris Pirmosios lietuvos res-
publikos prezidentas buvo jauniausias? 
kuris iš jų labiausiai mėgo teatrą? kaip 
pavyko lietuviams laimėti 1938 m. pa-
saulio krepšinio čempionatą, jei prieš tai 
vykusias draugiškas rungtynes latviams 
pralaimėjo rezultatu 109:10? kaip atrodė 
prezidento a. smetonos kabinetas? kurie 
daiktai istorinėje prezidentūroje kaune 
yra autentiški, išlikę nuo tarpukario laikų? 

Kovo 13 d. Rūmų bendruomenės 
klubo dalyviai Istorinėje prezidentūroje 
apžiūrėjo atkurtosios valstybės šimtme-
čiui skirtą parodą ir sužinojo daug įdo-
mių dalykų apie pagrindinius pirmųjų 
nepriklausomybės dešimtmečių herojus ir 

A. Smetonos audiencijų salėje pasveikinti nauji nariai
svarbiausius įvykius. 

Beje, šimtą reikšmingiausių 1918-
1940 m. įvykių balsuodama rinko visuo-
menė. Ekskursiją vedęs gidas atkreipė 
dėmesį, kad į šimtuką nepateko nė vie-
nas verslo sėkmės atvejis, nors tuo metu 
Lietuva pasiekė stulbinančios ekonomi-
nės pažangos ir verslo žmonės sukūrė 
didžiulės naudos visuomenei. Vienintelis 
su ekonomikos raida susijęs minimas fak-
tas – 1922 11 16 įvestas litas.

Išskirtinėje aplinkoje rūmų preziden-
tas Benjaminas Žemaitis pasveikino nau-
jus rūmų narius: UAB „Credo Partners“, 
IĮ „Gerautus“, UAB „Mansta“, MB „In-
dustrial Solutions“, UAB „Nuostabioji 
technologija“, VšĮ „Energetikų mokymo 
centras“, MB „Novus Nexus“.

RŽ inf.

Rūmų klubo susitikimas Istorinėje Prezidentūroje

Partnerystė yra būtina organizacijos 
plėtrai ir tobulėjimui. Tokia mintimi va-
dovaujasi kauno PPa rūmų narė – kau-
no kolegija, kuri kovo 19–23 d. subūrė 
profesionalus iš 20 pasaulio šalių.

„Sunku įsivaizduoti Kauno kolegijos 
veiklą be pastangų įgyti, perimti ir tai-
kyti veikloje globalią patirtį“, – pabrėžia 
Kauno kolegijos Tarptautinių ryšių sky-
riaus vedėja Jolanta Valiaugienė, prista-
tydama tradicinės kolegijos iniciatyvos – 
kasmet rengiamos tarptautinės savaitės 
„Going International 2018“ programą.

Kauno kolegijos akademiniuose pa-
daliniuose paskaitas vedė, pranešimus 
skaitė, susitikimuose su akademine ben-
druomene ir verslu dalyvavo profesiona-
lai iš Danijos, Suomijos,  Belgijos, Por-
tugalijos, Serbijos, Pietų Afrikos Respu-
blikos, Jordanijos, Ukrainos, Gruzijos, 
Baltijos šalių ir kitų valstybių.

Jau ketvirtus metus Kauno kolegijos 
tarptautinės savaitės metu rengiama kon-
ferencija „Inovatyvios (eko) technologi-
jos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. 

Specialistus iš 20 šalių subūrusi 
Kauno kolegija: partnerystė 
tobulėjimui – būtina

Innovative (Eco) Technology, Entre-
preneurshipand Regional Development 
(IECOTERD), sukvietusi tyrėjus ne tik 
iš Europos, bet ir kitų žemynų.

Pasak organizatorių, šia konferencija 
kasmet siekiama skatinti mokslinę dis-
kusiją apie naujausias technologijas ir jų 
pritaikymo versle, pramonėje galimybes, 
orientuojantis į regionų plėtrą. Išskirtinis 
dėmesys skiriamas žaliosioms technolo-
gijoms, tvariam regionų vystymuisi.

Šiemet konferencija sutraukė dau-
giau nei 200 dalyvių, kurie žiniomis 
dalijosi aštuoniose sekcijose. Jose prane-
šimus pristatė profesionalai iš  baldų ga-
mybos, aplinkos inžinerijos, urbanistinės 
plėtros, maisto pramonės, informacinių 
technologijų ir kitų sričių.

„Džiaugiamės, kad pavyksta pasi-
kviesti įdomių, tarptautiniu mastu pri-
pažintų pranešėjų, aptarti kartų atliktų 
tyrimų rezultatus ir rasti naujų sprendi-
mų,“ – teigia Kauno kolegijos Techno-
logijų fakulteto studijų plėtros skyriaus 
vedėja dr. Irma Spūdytė. 

Daugiausiai klausytojų dėmesio šie-
met sulaukė naujos kartos verslininko ir 
investuotojo, Nextury Ventures rizikos 
kapitalo fondo įkūrėjo Iljos Laurs pra-
nešimas, kuriame jis akcentavo verslo 
ir aukštojo mokslo partnerystės svarbą 
siekiant inovacijų proveržio. Konferen-
cijoje Panevėžio miesto patirtį siekiant 
robotikos proveržio dalinosi laisvosios 
ekonomikos zonos (LEZ) projektų va-
dovas Daumantas Simėnas. Darnaus 
vystymosi konsultantė, Kauno kolegijos 
lektorės Audronė Alijošiūtė skaitė prane-
šimą apie ateities perspektyvas siekiant 
tvarumo. Plenarinį posėdį baigė profeso-
rius dr. Hamza Abbass Ali Al-Sewadi iš 
Jordanijos, palietęs itin aktualius duome-

nų apsaugos klausimus.
„Socialinė partnerystė – ne viena-

dienis reiškinys. Nutinka, kad veiklos su 
partneriais rezultatų atneša tik po kelerių 
metų,“ – patirtimi dalijasi J. Valiaugienė, 
patardama nepraleisti galimybių megzti 
tarptautinius kontaktus, tačiau išlaikyti 
nuoseklumą. 

Kauno kolegija tarptautinę savaitę 
„Going International 2018“ surengė jau 
dešimtąjį kartą. Šiemet svečiams kolegi-
jos bendruomenė pristatė itin reikšmingą 
valstybei jubiliejų – Lietuvos šimtmetį. 
Šia proga svečiams surengtas priėmimas 
Istorinėje Kauno prezidentūroje.

Kauno kolegijos inf.

Konferencija IECOTERD apie verslumą, inovacijas ir regionų plėtrą subūrė 
per 200 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio

Įžvalgas apie kibernetinį saugumą pristatė prof 
dr. Hamza Abbass Ali Al-Sewadi iš Jordanijos


