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Sąžiningas verslas – prieš korupcinius ryšius
atliekų tvarkymo sektoriuje

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius, rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir aplinkos viceministras Dalius Krinickas

Audronė Jankuvienė,
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų viešųjų ryšių vadovė
Aplinkos apsauga šiandien vis dar
išlieka viena rizikingiausių korupcijos
atžvilgiu sričių. Ar pastangos užtikrinti šios srities atsparumą korupcijai yra
pakankamos, kokių priemonių būtina
imtis?
Apie tai rūmuose diskutavo Seimo
Antikorupcijos komisijos pirmininkas
Vitalijus Gailius, aplinkos viceministras
Dalius Krinickas, STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Romualdas
Gylys, STT Kauno valdybos viršininkas
Dainius Januška, rūmų tarybos nariai,
verslo ir viešojo sektoriaus atstovai.

Vitalijus Gailius ir rūmų viceprezidentas Saulius Valunta

Vitalijus Gailius: korupcinė sistema veikė per ilgai
„Seimo Antikorupcijos komisijoje
aiškinomės, ką veikė Aplinkos ministerija ir Aplinkos apsaugos agentūra, kodėl leidimai „Metrail“ buvo išduoti, nors
2013 metais, 2015 metais buvo nustatomi
pažeidimai ir akivaizdu, kad jie tų atliekų netvarkė. Korupcinė sistema Aplinkos
ministerijoje veikė per ilgai. Kai kurie
aukšti ministerijos pareigūnai buvo nurodę aplinkosaugininkams netikrinti pakuočių tvarkymu užsiimančių gamintojų
organizacijų. Bet negali būti taip, kad tie
veiksmai, kurių jau ėmėsi kai kurios institucijos, atsisuktų prieš sąžiningus verslininkus ar prieš teisėtai veikiančius atliekų
tvarkytojus. Tai nėra normalu“, – tokią

poziciją verslininkams išdėstė V. Gailius.
Dar 2012 m. Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos rizikos analizę
dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamento atliekų tvarkymo administracinės priežiūros ir nurodė konkrečias
korupcijos rizikas, nepotizmo atvejus
bei įvardijo bendroves, tarp kurių buvo
ir UAB „Metrail“, veikiančias galbūt
neskaidriai. Tačiau jokių realių veiksmų
prieš tokias apraiškas nebuvo imtasi.
Drumstame vandenyje – ydingos
sąsajos
Pasak korupcijos rizikos veiksnių
analizę atliekų tvarkymo srityje pristačiusio STT I valdybos I skyriaus vyriausiojo
specialisto Aloizo Šafranovič, šioje srityje

veikia apie 200 atliekų tvarkymo bendrovių, tvarkančių įvairių rūšių atliekas, ir 8
licencijuotos atliekų tvarkymo organizacijos, kurios gamintojų ir importuotojų vardu
organizuoja atliekų tvarkymą. Vienos įmonės atliekas tik surenka, kitos jas apdoroja,
dar kitos perdirba, o kai kurios vykdo visas
šias veiklas. „Vyksta daug įvairių procesų,
teisinis reglamentavimas yra gana sudėtingas, todėl sutvarkyti šią sritį yra gana keblu“, – pabrėžė A. Šafranovič.
Vienas iš korupcijos rizikos veiksnių – neveiksminga atliekų tvarkymo
veiklos kontrolė (kai kurie regioniniai
aplinkos apsaugos departamentai ydingai
vertina ūkio subjektų ir jų vykdomos veiklos rizikingumą, o tai neužtikrina, kad į
patikrinimo planus būtų įtraukiami rizikingiausi ūkio subjektai) sudaro sąlygas
neskaidriai ir tendencingai tikrintinų ūkio
subjektų atrankai. Nereglamentuota, todėl
nevienoda ir neretai ydinga ūkio subjektų
patikrinimų atlikimo tvarka ir praktika:
patikrinimai atliekami pagal skirtingus
klausimynus arba iš viso nesivadovaujant klausimynais; inspektorių vykdoma
patikrinimo praktika yra nevieninga, o jų
surašomi patikrinimo aktai skiriasi savo
turiniu; fragmentuota, todėl neveiksminga
kontrolė, beveik nekontroliuojamas atliekų pervežimo ir eksporto procesas.
Nemažai dėmesio STT atstovas skyrė
nekontroliuojamiems viešiesiems ir privatiems interesams. Atliekas tvarkančios
bendrovės turi neformalių ryšių su jų veiklą kontroliuojančiomis ir politiką atliekų
tvarkymo srityje formuojančiomis institucijomis: 2017 m. liepos mėnesį Aplinkos
ministerijos ir jai pavaldžių 10 institucijų
darbuotojai giminystės ryšiais buvo susiję
su 53 atliekas tvarkančiomis bendrovėmis
Nukelta į 3 psl.

Narystė rūmuose sudomino dešimtis verslininkų
Audronė Jankuvienė
Kas yra Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmai? Kuo jie skiriasi nuo kitų
verslą vienijančių organizacijų? Kokia
bendrystės teikiama nauja? Kokią pridėtinę vertę miestui ir visuomenei kuria
ši didžiausia ir žinomiausia Kauno regiono verslo organizacija? Kokios pagrindinės veiklos kryptys?
Apie tai balandžio 20-osios rytą kalbėjomės su naryste rūmuose susidomėjusiais verslininkais. Su jais tradicinio penktadienio kontaktų ryto metu susipažino ir
bendravo rūmų nariai, įvairių sektorių ir
skirtingų dydžių įmonių atstovai. Ne vienerius metus organizacijos veikloje dalyvaujantys verslininkai „iš pirmų lūpų“
pasakojo apie asmeninio ir verslo augimo
galimybes aktyvioje bendrystėje, dalijosi
Nukelta į 2 psl.
K.A.V.A. 2018 | 3 psl.

Atvirų durų dienos susitikimuose dalyvavo Seimo nariai kauniečiai: Mindaugas Puidokas, Aušra Papirtienė,
Rimantas Jonas Dagys

Kelionė į Kauno oro
uostą | 4 psl.

Buhalteriai: išlikti ar
išnykti? | 5 psl.

UAB „Biola“ įkūrėja Jolanta Valaikienė

Asmens duomenų
tvarkymas | 6 psl.
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Narystė rūmuose sudomino
dešimtis verslininkų

Atkelta iš 1 psl.

mintimis apie verslo aktualijas, keitėsi
kontaktais, išsakė savo sėkmes ir lūkesčius, siejamus su naryste rūmuose.
Rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė ir administracijos darbuotojai būriui
„naujokų“ pasakojo apie rūmų sistemą,

valdymą, verslo interesų atstovavimą,
bendruomenės renginius, vadovų ir specialistų klubus, mokymus, verslo partnerių
paiešką, konsultacijos tarptautinės plėtros
klausimais ir daugybę kitų veiklų.
Po pietų su verslininkais susitiko grupė Seimo narių kauniečių: Rūta Miliūtė,
Gintarė Skaistė, Aušra Papirtienė, Rimantas Jonas Dagys, Lauras Stacevičius, Kazimieras Starkevičius, Mindaugas Puidokas, Gediminas Vasiliauskas.
Diskusijoje su parlamentarais verslininkai pateikė klausimų dėl rengiamos
mokesčių reformos ir jos naudos verslui,
žemės reformos pabaigos, planuojamų
pokyčių nekilnojamojo turto mokesčių
srityje, pameistrystės, užsieniečių įdarbinimo, aukštųjų mokyklų reformos ir kt.
Tai buvo jau antras rūmų organizuotas
verslininkų susitikimas su šios kadencijos
Seimo nariais kauniečiais.

Seimo nariai Gediminas Vasiliauskas, Gintarė Skaistė, Lauras Stacevičius

Susitikimų akimirkos

Vyriausybės siūlomos reformos:
mažinami mokesčiai, skurdas ir „šešėlis“
Balandžio 16 d. Vyriausybė pristatė
šešių struktūrinių reformų planus mokesčių, inovacijų, šešėlinės ekonomikos mažinimo, pensijų, švietimo, sveikatos srityse.
Mokesčiai
Finansų ministras Vilius Šapoka išskyrė tris pagrindines kryptis, kurios padės Lietuvai tapti konkurencingiausiai
regione, o mokesčių našta gyventojams
būtų mažiausia. Anot jo, milijardas eurų
papildomų pajamų pasieks milijoną dirbančiųjų. Ministro teigimu, bus didinamas neapmokestinamas pajamų dydis, 2
proc. mažės „Sodros“ tarifas. Taip pat planuojama sujungti darbdavio ir darbuotojo
mokamus mokesčius „Sodrai“. 
„Per neapmokestinamą pajamų dydį
didinsime mokesčių progresyvumą ir padėsime vidutines pajamas gaunantiems
žmonėms didinti jų pajamas. Dėl reformų
tikimės, kad vidutinis darbo užmokestis
turėtų augti apie 50 eurų, tą pokytį turėtų
pajusti apie 1 mln. dirbančiųjų“, – teigė
premjeras Saulius Skvernelis.
Atlyginimo riba, iki kurios taikomas
NPD, turėtų augti iki 2,5 vidutinio darbo
užmokesčio (VDU). NPD kitąmet siektų
280 eurų (dabar – 380 eurų, tačiau perskaičiavus pagal pagal naują mokesčių
konsolidavimo tvarką, jis būtų 272 eurai).
Pasak Vyriausybės, gaunančiųjų VDU
mokesčių našta per trejus metus sumažės
5,1 proc., o pokyčius turėtų pajusti 1 mln.
dirbančiųjų. Kitais metais jų atlyginimas
„į rankas“ turėtų padidėti 46 eurais.
Konsolidavus darbuotojų mokesčius,
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jie mokėtų 21 proc. pajamų mokestį ir 18,5
proc. socialinio draudimo įmoką, įskaitant
ir privalomąjį sveikatos draudimą „Sodrai“. Darbdavio socialinio draudimo įmoka sudarytų 1,24 procento. Vyriausybė, be
to, siūlo įvesti „Sodros“ įmokų lubas: 2019
metais jos siektų 120 VDU, 2020 metais –
84 VDU, o 2021 metais – 60 VDU. „Sodros“ lubas viršijančioms pajamoms būtų
taikomas 25 proc. GPM tarifas.
Taip pat ketinama 0,3 proc. apmokestinti kiekvieną nepagrindinį gyvenamąjį
būstą, brangesniam nei 220 tūkst. eurų
bus taikomas progresinis NT mokestis.
„Šešėlis“
Anot V. Šapokos, net ir su šešėliu draugaujančios įmonės galės atversti baltą lapą ir
per šešių mėnesių laikotarpį be jokių baudų
sumokėti mokesčius. Įmonės, kurios moka
atlyginimus vokeliuose ar kitaip vengia
mokėti mokesčius negalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, negalės gauti paskolų. „Įmonės, kurios veikia sąžiningai, turės
palankesnes sąlygas dalyvauti viešuosiuose
pirkimuose ir gauti paskolas iš kredito įstaigų“, – sakė jis.
Kalbėdamas apie gyventojų naudojamas paslaugas, tokias, kaip auklių, namų
tvarkymo ir pan., V. Šapoka sakė, kad
gyventojai bus skatinami legaliai už jas
atsiskaityti. Atsiskaitę legaliai jie galės
susigrąžinti dalį GPM.
Inovacijos
„Inovacijos – svarbi valstybės dalis, kuri liečia kiekvieną gyventoją, o jos
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tikslas labai paprastas – išnaudoti mūsų
mokslo potencialą ir pašalinti mirties slėnį, kai visos tos idėjos ir protai nugula į
publikacijas, – pradėdamas apie pokyčius,
kurie laukia inovacijų srityje, kalbėjo ūkio
ministras Virginijus Sinkevičius. Pasak
jo, įgyvendinus reformą ir peržiūrėjus 50
teisės aktų, BVP augimas pagreitės penktadaliu, o net šeštadaliui kils gyventojų
atlyginimai. „Jau 2020 metais iš eksporto papildomai pavyks uždirbti 1,4 mlrd.
eurų. Taip pat 10 proc. padidės inovacijų
TUI projektų skaičius“, – teigė jis.
„Reformą sudaro penki esminiai
žingsniai: teisės aktų pakeitimai. Bus vykdoma inovacijų sistemos pertvarka. Peržiūrėsime per 50 teisės aktų. Pertvarka leis
pagerinti strateginį valdymą ir politikos
koordinavimą. Labai svarbu, kad sutvarkant ir plečiant finansinių paskatų inovacijų ir konsultavimo paslaugas bus plečiamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas,
didinama inovacijų paklausa“, – sakė V.
Sinkevičius. Iki 2021 metų planuojama
investuoti 662 mln. eurų į technologijų
srities mokslo infrastruktūrą. Vyriausybės
siūlomoms struktūrinėms mokesčių, švietimo, pensijų ir sveikatos apsaugos pertvarkoms numatoma skirti 600 mln. eurų.
Pensijos
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, pokyčių pensijų
sistemoje laukia tikrai daug. Pirmiausia, planuojamos bazinės pensijos perkėlimas – bazinė pensija perkeliama į valstybės biudžetą.
Tai leis finansuoti pensijas iš kitų mokesčių,

o papildomoji dalis bus mokama iš „Sodros“ – žmonės pajus didesnį ryšį tarp įmokų
ir išmokų. Taip pat planuojamos ir mažesnės
įmokos dirbantiesiems, 2 proc. mažėja įmokos „Sodrai“, o pensijų lygis išlaikomas toks
pat. Numatomas ir pensijų didinimas – bus
didinamos mažiausios pensijos vidutiniškai
po 20 eurų, kitų senatvės pensijų didinimas
vyks kasmet po apytiksliai 7 proc.
Kalbant apie II pensijų kaupimo pakopą, asmuo senatvei atidės 4 proc. nuo
atlyginimo, o valstybė pridės 2 proc. nuo
vidutinio darbo užmokesčio. Taip pat šiuo
metu kaupiantys II pensijų pakopoje ir pasakę „ne“ turės galimybę grįžti į „Sodrą“
su pinigais arba stabdyti kaupimą paliekant sukauptą dalį fonde. O net ir apsisprendusieji dalyvauti pensijų kaupime turės galimybę 12-ai mėnesių stabdyti kaupimą privačiame fonde ir vėl jį atnaujinti.
Galintys kaupti taip pat galės prisidėti
daugiau nei 4 proc. prie II pensijos kaupimo.
Švietimas
Premjeras S. Skvernelis sakė, kad praėjusiais metais pastebėtos problemos dėl
nekokybiško švietimo, nepakankamų mokytojų atlyginimų, atskirties tarp kaimo
ir miesto mokyklų. Anot jo, po reformų
atskirtis tarp miesto ir kaimo mokyklų sumažės 50 proc. Taip pat jis sakė, kad toliau
bus tęsiama aukštojo mokslo reforma.
Ketinama didinti ir valstybės finansuojamų vietų skaičių bakalauro studijose. Švietimo reformai ketinama skirti
apie 170 mln. eurų. Vyriausybė skelbia,
kad siekdama gerinti profesinio mokymo
rezultatus, kitąmet 150 silpnų profesinių
mokyklų suteiksianti išskirtinę pagalbą.
Vyriausybė žada atsižvelgti į visuomenės, socialinių partnerių pastabas. Visi
pakeitimai dar bus svarstomi Seime.
RŽ inf.

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Sąžiningas verslas – prieš korupcinius ryšius atliekų tvarkymo sektoriuje
Atkelta iš 1 psl.

ir 5 licencijuotomis atliekų tvarkymo organizacijomis. Atliekų tvarkymo srityje
yra daugiau kaip 645 medžiotojai. 2017
m. viduryje 175 medžiotojai dirbo kontroliuojančiose institucijose.
Kaip neteisėto lobizmo pavyzdžiai
minėta, kad kai kurios atliekų tvarkymo
interesų grupės turi įtakingus ryšius ir, tikėtina, gali bandyti daryti įtaką sprendimų
priėmimui visose valdžios grandyse. Stebima tendencija, kad buvę ir esami licencijuotų organizacijų ir atliekų tvarkytojų
vadovai steigia asociacijas ir viešąsias
įstaigas, tokiu būdu galimai siekdami formuoti visuomenės nuomonę apie padėtį
atliekų tvarkymo srityje; lobuoti naudingų
sprendimų priėmimą politiką atliekų tvarkymo srityje formuojančiose ir ją įgyvendinančiose institucijose.
Pasak STT atstovo, atliekų tvarkymo
organizavimo ir atliekų tvarkymo veikla
susitelkusi vienose rankose. Organizacijos yra susijusios su konsultacinėmis
bendrovėmis ir atliekas tvarkančiomis
bendrovėmis per steigėjus, naudos gavėjus, bendrus darbuotojus, giminaičius ir
pan. Retorinis klausimas – ar tokios sąsajos nesudaro palankių sąlygų susitarti dėl
reikiamo kiekio fiktyvių įrodomųjų dokumentų išrašymo bei gamintojų ir importuotojų sumokėtų lėšų pasisavinimo bei
pasidalijimo.
Aplinkos viceministras Dalius Krinickas verslininkams ir viešojo sektoriaus atstovams pristatė, kurios atliekų
sektoriaus kontrolės problemos jau yra
identifikuotos ir kokių imtasi priemonių,
kad atliekų tvarkytojai būtų prižiūrimi
efektyviau. Pavyzdžiui, nustatyti laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos sumos apskaičiavimo, atsižvelgiant į
išlaidų rūšis, tvarką; perduoti Valstybinei
kainų ir energetikos kontrolės komisijai
regioninių kainų apskaičiavimo funkcijas, nustatyti savivaldybių ir gamintojų
ir importuotojų atsakomybę komunalinių
atliekų tvarkymo sistemose; nustatyti, kad
esant neaiškios sudėties atliekų ar atliekų,

dėl kurių pavojingumo kyla ginčų ir atliekų turėtojas negali įrodyti, kad atliekos
nepavojingos – atliekos turėtų būti laikomis pavojingomis.
D. Krinickas taip pat minėjo, kad
vykdant atliekų vežimo ir eksporto procedūras nustatyta, kad atliekas tvarkančios
įmonės prieš 3 kalendorines dienas informuotų apie susidarančių atliekų vežimą ir
perdavimą kitiems atliekų tvarkytojams.
Bus sukurta vieninga atliekų tvarkymo
apskaitos sistema, kuria vadovautųsi
atliekas tvarkantys subjektai, AM sistemos institucijos. Licencijavimo reikalavimuose reikės nustatyti reikalavimus dėl
planų viešumo, atliekų tvarkytojų parinkimo konkursų.
Verslo siūlomi sprendimai
Rūmų viceprezidentas, UAB „Serfas“ direktorius Saulius Valunta pabrėžė,
kad sąžiningas verslas neturi atsakyti
už valstybinių institucijų neveiklumą, o
verslo pastangos sutraukyti korupcinius
ryšius susiduria su didžiausiu pasipriešinimu. „Lietuvoje veikia 56 kontroliuojančios institucijos, kurių išlaikymas kainuoja 230 milijonų eurų. Mes mokame
mokesčius ir dar turime jas kontroliuoti?
Kaip verslas gali patikrinti, kaip licencijas išdalija Aplinkos ministerija, ar kaip
„Metrail“ sutvarkė atliekas?“ – retoriškai
klausė S. Valunta.
„Kodėl turime mokėti už „Metrail“,
su kuria nesu sudaręs sutarties?“ – piktinosi UAB „Sakret“ vadovas Aleksandras
Toropčinas.
Rūmų viceprezidentė, UAB „Aurita“
direktorė Vaida Butkuvienė akcentavo
perteklinę biurokratinę naštą verslui, kuriam reikalinga aiški, paprasta, logiška
taršos mokesčių mokėjimo schema, „vieno langelio“ principas: „Sistema tokia
sudėtinga, įstatymą lydi šimtai poįstatyminių aktų ir keitimų, tad bandome apeiti
tai, kas neaišku, gilinamės į popierizmą.
Geriau mažiau ir logiškiau.“
Rūmų tarybos narys, advokatų pro-

fesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ advokatas Evaldas Rapolas atkreipė
dėmesį, kad korupcijos apraiškas buvo
galima stabdyti anksčiau, tuo sumažinant
problemos apimtis, jei apie gresiančias
rizikas verslui būtų pranešta dar 2013 m.
Verslas galėtų reaguoti, pasirinkti. To nebuvo, ir rezultatas – dabar kenčia sąžiningas verslas.

Rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis ir STT Kauno valdybos viršininkas
Dainius Januška padėkojo dalyviams už
konstruktyvią diskusiją, padėsiančią rasti
naujų įrankių užtikrinant korupcijai atsparią aplinką atliekų tvarkymo srityje.
Tai jau antroji Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir STT surengta
diskusija.

Šioje nominacijoje bus apdovanotas
sėkmingiausias verslo produktas ar paslauga.
Paraiškas teikti kviečiame visą gegu-

žės mėnesį: nuo gegužės 2 iki 31 dienos, o
laimėtojus išrinks verslo ekspertų komisija.
Daugiau informacijos apie paraiškų
teikimą ir vertinimo kriterijus rasite tin-

klapyje www.kaunasin.lt jau nuo gegužės
2 dienos.
Kviečiame sekti naujienas ir dalyvauti!
RŽ inf.

Diskusijoje dalyvavo apie 40 verslo ir viešojo sektoriaus atstovų

K.A.V.A.
2018 – Kauno
augančio verslo
apdovanojimai
Jau birželio 12 d. Kaune pirmąjį kartą
vyks VšĮ „Kaunas IN“, kartu su Kauno miesto savivaldybe bei kitais renginio partneriais, organizuojami prestižiniais ir kasmetiniais planuojantys tapti Kauno augančio
verslo apdovanojimai „K.A.V.A. 2018“.
Jų metu bus apdovanotos didžiausią
vertę miestui kuriančios įmonės. Apdovanojimų tikslas – ne tik įvertinti ir padėkoti
iniciatyviausiems miesto verslo atstovams, tačiau ir burti bei stiprinti Kauno
miesto verslo bendruomenę.
Generalinis šių apdovanojimų partneris – Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai – pristato nominaciją „Sukurta Kauno mieste“.
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Kelionė į Kauno oro uostą
Audronė Jankuvienė
Balandžio 11 d. daugiau kaip 40 rūmų
bendruomenės klubo narių rikiavosi prie
patikros Kauno oro uoste. Buvo tikrinami
jų daiktai, praeinama kontrolė. Taip ruošėmės ne skrydžiui, o ypatingai ekskursijai
po Kauno oro uostą.
Rūmų nario „Estravel“ ir mielai mus
priėmusio Kauno oro uosto dėka užklydome ten, kur paprasti keleiviai negali nė
kojos kelti. Tai vadinamosios riboto patekimo zonos: „FL TECHNICS“ lėktuvų
remonto bazė, oro uosto gaisrinė ir kt. Dėl
didžiulės dalyvių grupės mūsų negalėjo
priimti skrydžių valdymo centras – tai palikome kitam kartui.
Kauno oro vartuose užtrukome beveik keturias valandas. Vyrai šmirinėjo po
remontuojamais orlaiviais, lipo į milžinišką, tonas vandens gabenantį gaisrinės automobilį, smalsiai apžiūrinėjo įvairiausias
lėktuvų dalis ir varžtelius, užpylė klausimais gidą Paulių nuo asmenų patikros
iki žuvyčių gabenimo niuansų. Dailiosios
lyties atstovės mielai pozavo prie milžiniškų variklių ir veržėsi patekti į pilotų
kabinas.

„Estravel“ ir Lietuvos oro uostų sėkmės metai
Kelionių agentūros „Estravel“ vadovė
Žydrė Gavelienė oro uoste narius supažindino su naujausiomis lietuvių keliavimo
tendencijomis, keliones pavadinusi geriausia investicija, kurios niekas neatims. Unikalių patirčių ieškojimas, gastronominės ir
sveikatinimo kelionės, komandiruotės derinimas su poilsiu, senjorai keliauja daugiau
ir toliau, vis drąsiau keliaujama pavieniui –
tai tik keletas lietuvių kintančių įpročių. Pačiai „Estravel“ praėję metai buvo geriausi
per pastarąjį dešimtmetį: 15 proc. augo tiek
aptarnautų klientų skaičius, tiek pajamos.
Lietuvos oro uostų vykdomasis direktorius Donatas Voveris pateikė „eilinių rekordinių metų“ rezultatus, kuomet
augo tiek skrydžių, tiek keleivių skaičiai.
2017 m. Kaunas 35 dienas buvo Lietuvos
skrydžių sostinė ir puikiausiai pademonstravo, kad yra pasirengęs didžiuliems iššūkiams, o keleivių pasitenkinimas netgi
buvo didesnis.

Žydrė Gavelienė ir Donatas Voveris

Raimondas Kesilis

LOT po 80 metų grįžta į Kauną
Po trumpo pasisvečiavimo Kaune vasarą, vykstant Vilniaus oro uosto rekons-

Lėktuvų remonto bazėje

Oro uosto gaisrinės automobilis

Prenumeruokime naujienlaiškius ir
draugaukime socialiniame tinkle!
Visus įmonių vadovus ir darbuotojus,
verslininkus, besidominčius verslo aplinka, aktualiomis žiniomis, rūmų veikla ir
renginiais, kviečiame prenumeruoti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
naujienlaiškį ir draugauti socialiniame
tinkle Facebook.
Kiekvieną ketvirtadienį per naujienlaiškius Jus pasieks žinios apie praėjusios
savaitės įvykius ir būsimus rūmų renginius.
Tokiu būdu pateiksime Jums aktualios informacijos apie naujausius teisės aktus,
verslui aktualias žinias apie Europos Komisijos sprendimus, narių naujienas ir kt.
Naujienlaiškiai prenumeruojami per
www.chamber.lt esančią nuorodą.
Taip pat kviečiame draugauti rūmų
Facebook paskyroje ir stiprinti verslo bendrystę socialiniuose tinkluose. Keiskimės
aktualiomis naujienomis, skleiskime geras
žinias, dalinkimės emocijomis ir patirtimis!
RŽ inf.
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trukcijai, lenkų valstybinė oro linijų bendrovė LOT į antrąjį pagal dydį Lietuvos
oro uostą po 80 metų pertraukos sugrįžta
visam laikui. Nuo 1929 m. veikiančios ir
kasdien vykdančios 350 skrydžių bendrovės LOT atstovas Lietuvoje Raimondas
Kesilis papasakojo apie atveriamas tiesiogines ir netiesiogines LOT kryptis iš Kauno. Pirmasis skrydis iš Varšuvos į Kauną
įvyks 2018 m. gegužės 21 d. Iš viso šiuo
maršrutu LOT keleiviams siūlys šešis
skrydžius per savaitę pirmyn ir atgal. Keleiviai bus skraidinami 78 keleivių vietas
turinčiais lėktuvais „Bombardier Q400”.
Klube pasveikinti du nauji nariai –
MB „Piksinas IT“, kurios vadovas Marius
Krajauskas prieš porą metų į rūmus atėjo
kaip individualus programuotojas, o dabar
jau subūrė 6 darbuotojų komandą, ir UAB
„Šlapaberžės konditerija“, taip pat iš individualios veiklos išaugusi iki bendrovės,
tačiau likusi ištikima „naminės“ konditerijos iš natūralių žaliavų tradicijoms.

Laukiame leidimo ekskursijai

Nemokamos konsultacijos
Jonavos filiale
Kauno prekybos,pramonės ir amatų rūmai jau antrą sykį laimėjo Jonavos
rajono savivaldybės administracijos rengiamą konsultacinių paslaugų teikimo
ketinantiems pradėti arba jau vykdantiems smulkųjį verslą konkursą. Nuo balandžio 5 d. filiale jau teikiamos nemokamos konsultacijos.
Konsultacijų temos: verslo planavimas, mokesčiai ir buhalterinė apskaita,
parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai, rinkodara, dokumentų rengimas ir
valdymas, įmonės finansų valdymas.
Rūmai analogišką konkursą buvo
laimėję ir 2016 m. Tuomet buvo suteikta

daugiau 400 valandų įvairių konsultacijų
Jonavos rajono verslininkams .
Pagrindinis ir aktualiausias pirmojo
mėnesio klausimas – kaip teisingai apskaičiuoti bei deklaruoti pajamas smulkiesiems verslininkams. Padedant filialui
jau spėta įregistruoti du naujus juridinius
asmenis.
Maloniai kviečiame registruotis konsultacijai e-paštu dalia.sinkeviciene@
chamber.lt, tel. 8 679 74343. Kauno PPA
rūmų Jonavos filialas įsikūręs Fabriko g. 3, UAB „Baldai jums” administraciniame pastate.
RŽ inf.

Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje

Buhalteriai: išlikti ar išnykti?
Audronė Jankuvienė
Kas jis bus, finansų specialistas technologinės revoliucijos kontekste? Buhalteris? Apskaitos specialistas? Finansų
specialistas? Mokesčių konsultantas?
Strateginis vadovo partneris? Apie tai
Kauno finansininkų klubo kvietimu rūmuose diskutavo verslo, mokslo įstaigų,
bankų atstovai.
Pakeis dirbtinis intelektas
„Po septynerių metų buhalterių tikriausiai neliks. Už juos darbus atliks
dirbtinis intelektas, kuris nesirgs, neatostogaus, dirbs 24 valandas per parą. Finansų specialistas bus vadovo konsultantas,
padėsiantis planuoti, optimizuoti, prognozuoti“, – tokią ateitį mato rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis.
„Manau, kad vis labiau išsigrynina trys
profesijos: apskaitos specialistas, finansų
specialistas ir mokesčių konsultantas. Lietuvoje dominuojant smulkiajam ir vidutiniam verslui, dažniausiai vienas žmogus
turi visa tai aprėpti. Dar išskirčiau vieną
grupę specialistų, dirbančių finansinių paslaugų sektoriuje. Šie žmonės turi turėti gebėjimų išklausyti, analizuoti ir pritaikyti“, –
sako Kauno finansininkų klubo pirmininkė,
UAB „Aurita“ direktorė Vaida Butkuvienė.
„Apskaitininkas iš esmės yra sistemų
operatorius. Smulkiam verslui analizių
nereikia. Aš pasirinkau robotizaciją. Ką
žmogus daro 8 valandas, robotas atlieka
per 15 minučių“, – pasakoja MB „Infikona“ vadovė Jūratė Kiaulakienė.

„Mūsų partneris užsienyje atliko tyrimus, pagal kuriuos atrodė, kad 47 proc.
darbų bus galima eliminuoti, robotizuoti.
Tačiau realiai įmanoma tik 10 proc., nes
kitaip reiktų labai daug investuoti. Lietuviškam SVV atlikti darbus rankomis dar
ilgai bus geriau, nes pigiau. Antra vertus,
žmogus toks nuostabus mechanizmas,
kurio į kompiuterį neįdėsi“, – mano UAB
„BDO auditas ir apskaita“ mokesčių partneris Marius Sirevičius.
„Lietuva yra labai toli pažengusi virtualioje erdvėje. Tačiau kiek žmogus turi
įdėti darbo, kad virtualiai pateiktų duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai?
Iki robotizavimo – dar ilgas kelias. Mums
reikalingi kompetentingi finansų specialistai su loginiu matematiniu mąstymu,
svarbus jų kompiuterinis raštingumas“, –
sako UAB „Omniteksas“ finansų direktorė Nijolė Jurkonienė.
Strateginis vadovo partneris?
„Finansų specialistas turi turėti tokių
kompetencijų, kurios leistų jam būti strateginiu vadovo partneriu, dešiniąja ranka.
Klausimas, kaip išnaudoti technologijas,
kad finansininko darbas būtų efektyvesnis? Informacinės technologijos, analitika, mokėjimas pristatyti ir komunikuoti
jau įtraukti į KTU apskaitos ir finansų
specialistų rengimo programas pagal

Diskusiją moderavo Citadele banko Kauno filialo valdytojas Mindaugas Bičkauskas

tarptautinius reikalavimus“, – teigia KTU
Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė
prof. Edita Gimžauskienė.
„Tarp universitetų ir kolegijų rengiamų finansų specialistų yra takoskyra. Kolegijos rengia buhalterius žemiškesniems
poreikiams, konkrečiai darbo vietai, ne
sprendimų priėmėjus. Universitetai labiau
orientuojasi į aukštesnio lygio specialistus
su platesniu, universalesniu išsilavinimu,
kurie gali taikytis į vadovo strateginio
partnerio poziciją“, – tvirtina VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė,
doc. dr. Renata Legenzova.
„Bankų ateitis – skaitmenizacija. Sritys, susijusios su techninėmis operacijomis, bus eliminuotos. Apskaitos darbus
atlieka programos, finansininkus keičia
duomenų analitikai. SVV nebūtina inves-

tuoti į programinę įrangą – už 99 eurus
per mėnesį galima nuomuotis apskaitos
programas. Tai pigiau, efektyviau nei išlaikyti darbuotoją“, – įsitikinęs Swedbank
Pietų Lietuvos filialo valdytojas Saulius
Drasutis.
Ryškėjanti takoskyra
Diskusiją moderavęs Citadele banko
Kauno filialo valdytojas Mindaugas Bičkauskas suformulavo tokias išvadas: ateityje laukia didesnė takoskyra tarp finansų
specialisto ir apskaitininko (jo funkcijos
bus greičiausiai robotizuotos). Strateginiu vadovo partneriu būsiančiam finansų
specialistai reikalingos platesnės, universalios kompetencijos. Būtinas didesnis
verslo integravimas į specialistų rengimo,
mokymo procesą.

Suteikė vilties
„Nedideliame versle dar ilgai bus
reikalingas universalus finansų specialistas, – viltį buhalteriams suteikė UAB
„Hegelmann Transporte“ finansų direktorius Vytis Arlauskas. – Tačiau tarptautinėse, didelėse kompanijose reikia specifinių,
gilesnių kompetencijų.“
Kauno finansininkų klubo kvietimu mintimis dalijosi verslo, mokslo įstaigų ir bankų atstovai

Prienų verslininkai ir politikai
aptarė aktualias problemas
Prienų rajono savivaldybėje mero
Alvydo Vaicekausko iniciatyva buvo surengtas vietos verslininkų susitikimas su
LR Seimo nariais Rasa Budbergyte ir Andriumi Palioniu.
Seimo narys A. Palionis su verslininkais diskutavo, kas keisis, įsigaliojus LR
Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio
pakeitimams, kodėl iki šiol nepavyksta
užbaigti žemės reformos, taip pat apie pakuočių tvarkymo ypatumus.
Seimo narė R. Budbergytė kalbėjo
apie sunkumus, su kuriais susiduria mokesčius į biudžetą mokantys ir darbo vietas kuriantys verslininkai, apie Seime skubotai priimamus įstatymų projektus, apie
smulkaus ir vidutinio verslo konkurenciją
su stambiaisiais verslo atstovais, apie būtinybę keisti laisvosios rinkos, kuri nebėra
laisva, taisykles. Kalbėdama apie Prienų
savivaldybės padėtį, R. Budbergytė pasidžiaugė investicijų, tarp jų ir privačių,
gausa, o kaip didžiausią problemą įvardijo
investicijų trūkumą.
Jau penkerius metus Prienuose vei-

kiančios ir apie 100 darbuotojų turinčios
UAB „ScapaBaltic“ vadovas Ramūnas
Paražinskas paneigė mitą, kad regionuose
darbuotojams mokamas mažesnis atlyginimas, o galintiems, bet nenorintiems
dirbti asmenims jis siūlė pašalpas mokėti
ne ilgiau nei du mėnesius. Jam pritarė ir
UAB „Doleta“ vadovas Vytautas Silevičius, kurio teigimu, regionuose veikiančiose įmonėse vietinių darbuotojų yra
mažai, todėl darbuotojams, kad būtų padengtos jų kelionės išlaidos, tenka mokėti
daugiau. Jo teigimu, Lietuvoje mokestinė
aplinka yra gera, tačiau administravimą
reikia keisti, o visos valstybinės institucijos turėtų veikti pagal verslo modelį.
UAB „Lietuviškas midus“ direktorius
Egidijus Valiukevičius kalbėjo apie labai
padidėjusį akcizą jų produkcijai, piktinosi
valstybės sukurtu, bet jos nekontroliuojamu pakuočių tvarkymo modeliu. MB
„AromaRex“ vadovo Rimvido Skorupsko
teigimu, konkurencijos tarp įmonių nėra –
tarp didžiųjų verslo įmonių vyksta susitarimai, o mažieji – „suvalgomi“.

Net 80 proc. produkcijos eksportuojančios įmonės „Ekofrisa“ vadovė Lina
Dužinskienė pastebėjo, kad Lietuvoje
prekybininkų antkainis yra nuo 50 iki 200
proc., nėra verslo įvaizdžio strategijos,
nes formuojamas įvaizdis, kad Lietuva –
aukštų technologijų ir lazerių šalis. UAB
„Wilara“ vadovo Gedimino Olsevičiaus
teigimu, dabartinė konkurencija – perteklinė, ji neskatina kokybės, o padidinus
minimalų atlyginimą, reikia didinti atlyginimus ir aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, ir tai „suvalgo“ ko ne visą pelną.
Kauno parašiutininkų klubo vadovas
Kęstutis Milišauskas juokavo, kad aviatoriai jau tris dešimtmečius dirba pagal
skandinavišką modelį – valdo valstybės
turtą, jį remontuoja, renovuoja – prižiūri,
kaip savo, tačiau tas turtas iš jų bet kada
gali būti paimtas, nes iki šiol nėra sudaryta
panaudos sutartis. Dėl to iškyla ir dar viena problema – aerodromui, kuriame nuolat vyksta ir tarptautinės varžybos, negali
būti išduotas tinkamumo pažymėjimas.
Šiais metais Prienuose bus organizuojamas konkursas „Pagaminta Prienų krašte“.
Renginyje padėkota kadenciją baigusiam Prienų atstovybės vadovui Gediminui Olsevičiui ir išrinkta nauja lyderė.
Ja tapo UAB „Ekofrisa“ direktorė Lina
Dužinskienė.

Lina buvo viena iš atstovybės, telkiančios Prienų rajono verslininkus, steigėjų,
vadovavusi atstovybei kelerius metus.
Pagal „Naujasis Gėlupis“ inf.

Atnaujinta
informacija apie
verslo aplinką
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų svetainėje chamber.lt veikia ir
nuolat atnaujinama rubrika „Apžvalgos“. Joje skelbiama informacija apie
rinkas, rinkų apžvalgos, pateikiami ir
analizuojami naujausi Statistikos departamento duomenys pagal šalies regionus.
Šiomis dienomis atnaujinta informacija apie verslo aplinką: registruotus ir veikiančius ūkio subjektus, ūkio
subjektų struktūrą, lietuviškos kilmės
prekių eksportą.
Detaliau galite susipažinti puslapio http://apzvalgos.chamber.lt/ dalyje
„Statistika / Verslas“.
RŽ inf.
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Ar asmens sutikimas visada yra
tinkamiausias asmens duomenų
tvarkymo pagrindas?

Teisininkė Asta Kederytė

Nors Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento (toliau – BDAR), įsigaliojančio nuo gegužės 25 d., nuostatų įgyvendinimui verslo ir viešojo sektoriaus
atstovai pasiruošti turėjo du metus,
daugelis namų darbus atlieka tik dabar.
Už BDAR pažeidimus apibrėžtos
bendrosios administracinių baudų skyrimo sąlygos bei dydžiai, kurie verslo atstovams siekia net iki 20 mln. eurų arba
iki 4 proc. metinės bendros įmonės pasaulinės apyvartos, išlieka bene svarbiausiu
aspektu, atkreipiančiu įmonių dėmesį ir
skatinančiu imtis tinkamų priemonių, kad
to būtų išvengta. Tačiau BDAR ne visada
pateikiami aiškūs ir išsamūs reikalavimai
įneša daug neapibrėžtumo, tai ir lėtina ar
net stabdo BDAR nuostatų įgyvendinimą
įmonių veikloje.
Vienas iš pastarųjų pavyzdžių, apie
kurį viešoje erdvėje sulaukiama daugiausiai diskusijų – duomenų tvarkymo teisėtumas. Šiuo metu susiformavo pakankamai vieninga nuomonė, kad fizinio asmens sutikimas beveik visais atvejais yra
tinkamas ir reikalingas jo duomenų tvarkymo pagrindas. Tačiau kyla klausimas,
ar tikrai fizinio asmens sutikimas gali būti
pritaikomas visoms situacijoms ir visoms
įmonių vykdomoms veiklos sritims.
Fizinio asmens sutikimas – tik vienas iš šešių teisėtų duomenų tvarkymo
pagrindų
Įmonių atstovai, manydami, kad fizinio asmens sutikimas dėl jo duomenų
tvarkymo yra lengviausiai įgyvendinamas praktikoje, ne visais atvejais yra teisūs. Įmonėms, kurios tam tikras ar visas
duomenų tvarkymo operacijas grindžia ar
ateityje planuoja grįsti fizinio asmens sutikimu, reikėtų atsižvelgti į tai, kad gauti
tinkamus sutikimus gali būti sudėtinga
dėl fizinių asmenų laisvos valios atsisakyti juos duoti nebuvimo ar fizinių asmenų
teisės bet kada duotus sutikimus atšaukti.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad fiziniam
asmeniui atšaukus sutikimą, įmonė praranda realią galimybę toliau tęsti duomenų tvarkymą kitais teisėtais pagrindais,
kuriais ji galėjo remtis vietoje sutikimo.
„Kartu su naujuoju reglamentu, duomenų tvarkytojams sugriežtėjo reikalavimai gaunamų sutikimų išraiškai ir turiniui. BDAR numato, kad sutikimas turėtų
būti duodamas aiškiu aktu, suteikiamas
laisva valia, konkretus, informacija pagrįstas, vienareikšmis nurodymas, išreiškiantis fizinio asmens sutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu“, – įžvalgomis
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dalijasi Asta Kederytė, advokatų profesinės bendrijos „JurisConsultus“ asocijuotoji teisininkė.
Įmonės, atsižvelgdamos į kliūtis, kurios gali kilti tvarkant asmens duomenis
sutikimo pagrindu, gali pasitelkti ir kitus
teisėtus duomenų tvarkymo pagrindus:
1. duomenų tvarkymas siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų
subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
2. duomenų tvarkymas, būtinas duomenų valdytojui taikomai teisinei prievolei įvykdyti;
3. duomenų tvarkymas siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar
kito fizinio asmens interesus;
4. duomenų tvarkymas, būtinas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
5. duomenų tvarkymas, paremtas teisėtais duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesais (įskaitant komercinę naudą).
Daugelis asmens duomenų tvarkymo
pagrindų yra siejami su konkrečių aplinkybių egzistavimu – įmonei įstatymais atsiradusia teisine prievole, sutarties sudarymu, viešosios valdžios funkcijų vykdymu
ar atsiradusiais gyvybiniais interesais, išskirti galima tik vieną pagrindą, lanksčiai
pritaikomą įvairioms duomenų tvarkymo
operacijoms ir kartu galintį sėkmingai pakeisti fizinio asmens sutikimą. Tai teisėtas
įmonės ar trečiųjų asmenų interesas.
Teisėto intereso pritaikomumas asmens duomenų tvarkymui
Teisėtą duomenų valdytojo ar trečiojo
asmens interesą galima laikyti bene pačiu
painiausiu BDAR numatytu teisėtu duomenų tvarkymo pagrindu, tačiau kartu ir
pačiu lanksčiausiu, pritaikomu įvairioms
duomenų tvarkymo operacijoms, pavyzdžiui, vaizdo stebėjimui tam tikrose įmonės patalpose ar teritorijoje.
„Dažnai šis pagrindas yra pamirštamas dėl jo neapibrėžtumo ir vertinimo
sudėtingumo, prioritetą teikiant fizinio
asmens sutikimui, tačiau įmonė tinkamai
įvertinusi teisėto intereso pritaikomumo
galimybes, gali sutaupyti laiko ir išlaidų tose veiklos srityse, kuriose paprastai
tvarkytų duomenis sutikimo pagrindu“, –
pabrėžia p. Kederytė.
Įmonė norėdama pagrįsti tam tikras
asmens duomenų tvarkymo operacijas
teisėtu interesu, turėtų įvertinti, ar šios
tvarkymo operacijos ir jomis siekiamas
asmens duomenų tvarkymo tikslas atitinka visas žemiau nurodomas sąlygas:
1. Egzistuoja duomenų valdytojo ar
trečiojo asmens interesas – tai gali būti
komerciniai, socialiniai duomenų valdytojo
ar trečiųjų asmenų interesai. Įmonės vykdomo vaizdo stebėjimo tam tikrose patalpose
ar teritorijoje atvejais egzistuoja įmonės teisėtas interesas užtikrinti visuomenės saugumą, įmonės turto, konfidencialios informacijos apsaugą, darbo organizavimo tvarką
ir tam tikrais atvejais darbuotojų saugumą
įmonės patalpose ar teritorijoje.
2. Egzistuojantis teisėtas interesas
yra reikalingas siekiant konkretaus
duomenų tvarkymo tikslo. Kitaip ta-
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riant, kiti teisėti duomenų tvarkymo pagrindai, pritaikomi tam pačiam duomenų
tvarkymui, suvaržo fizinio asmens teises
labiau nei egzistuojantis teisėtas interesas siekiant to paties duomenų tvarkymo
tikslo. Kai įmonė tam tikrose patalpose ar
teritorijoje vykdo vaizdo stebėjimą, kito
mažiau varžančio darbuotojų ar lankytojų teises teisėto pagrindo, išskyrus teisėtą
įmonės interesą, pritaikymas būtų sudėtingas. Sutikimas šiam duomenų tvarkymui nebūtų tinkamas pagrindas, kadangi
vaizdo stebėjimui surinkti visų lankytojų
sutikimus būtų fiziškai neįmanoma. Taip
pat nei darbuotojai, dirbantys vaizdo kameromis stebimose patalpose ir teritorijoje, nei įmonės lankytojai neturi realios
galimybės kontroliuoti vaizdo stebėjimu
surinktų duomenų tvarkymo.
3. Egzistuojantis teisėtas interesas
yra viršesnis už fizinio asmens teisėtą
interesą. Šiuo atveju palyginami individualaus fizinio asmens, kurio duomenis siekiama tvarkyti, teisėti interesai ir tvarkymą
inicijuojančios įmonės ir kitų su duomenų
tvarkymu susijusių trečiųjų asmenų teisėti
interesai. Jei galima pagrįstai manyti, kad
įmonės ar trečiųjų asmenų interesai tam
tikroje situacijoje yra svarbesni už fizinio
asmens interesus, ši sąlyga yra laikoma išpildyta.Vaizdo stebėjimo ir vaizdo duomenų tvarkymo atvejais egzistuojantis įmonės interesas užtikrinti visuomenės saugumą, darbo organizavimo tvarką ir tam tikrais atvejais darbuotojų saugumą vykdant
vaizdo stebėjimą yra viršesnis už pavienio
darbuotojo ar lankytojo interesą nebūti stebimu vaizdo kameromis. Šioje situacijoje
įmonės teisėto intereso viršenybė pagrindžiama jos apimtimi lyginant su pavienio
darbuotojo ar lankytojo teisėto intereso
apimtimi – įmonė ne tik siekia užtikrinti
darbo organizavimo tvarką, savo turto ar
konfidencialios informacijos apsaugą, bet

ir visų jos lankytojų ir darbuotojų apsaugą.
Taip pat reikia įvertinti papildomas
sąlygas:
4. Fizinis asmuo gali pagrįstai tikėtis ar numanyti, kad konkrečioje situacijoje bus tvarkomi tam tikri jo asmens
duomenys. Jei įmonė vykdo tam tikrose
patalpose ar teritorijoje vaizdo stebėjimą,
darbuotojas ar lankytojas gali pagrįstai
tikėtis ar numanyti, kad yra vykdomas
vaizdo stebėjimas tose patalpose ar teritorijoje, kurioje teikiamos informacinės
nuorodos dėl stebimų patalpų ar teritorijos. Taip pat darbuotojai pasirašytinai
supažindinami su atitinkamų patalpų ar
teritorijos vaizdo stebėjimo tvarka.
5. Fizinio asmens duomenų tvarkymas neturės arba turės minimalų
efektą jo privatumui, taip pat bus užtikrinama fizinio asmens teisėtų interesų
apsauga. Jei įmonė įgyvendina tinkamas
organizacines ir technines vaizdo duomenų apsaugos priemones, tai lankytojų ir
darbuotojų vaizdo stebėjimas ir jų vaizdo
duomenų tvarkymas neturėtų turėti esminės įtakos ir pažeisti šių fizinių asmenų
privatumo ir teisėtų interesų.
Teisėto intereso pagrindo pritaikomumas duomenų tvarkymui neapsiriboja
tik vaizdo stebėjimu ir vaizdo duomenų
tvarkymo operacijomis. Įmonės gali šį
duomenų tvarkymo teisėtumo pagrindą
naudoti ir kitiems tikslams, jei tinkamai
atlieka teisėto intereso sąlygų vertinimo
testą, kuris patvirtina, kad bet kuris kitas
duomenų tvarkymo pagrindas yra mažiau
tinkamas pasirinktai situacijai.
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.
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Lietuviai nori būti verslininkais
Lietuvių noras būti verslininkais –
didžiausias Europoje, o pasaulio mastu
pagal šį rodiklį Lietuvą lenkia tik penkios šalys.
Daugiau nei trys ketvirtadaliai lietuvių norėtų kurti savo verslą, tačiau tik kas
trečias tiki savo jėgomis tai įgyvendinti.
Lietuvoje skirtumas tarp gyventojų noro
turėti ir kurti verslą ir pasitikėjimo savo
galimybėmis didžiausias pasaulyje – net
43 proc.
Tokius rezultatus atskleidė kasmet
atliekamas pasaulinis verslumo tyrimas
„Amway Global Entrepreneurship Report“ (AGER) tyrimas, kuriame dalyvauja 44 pasaulio valstybės, o iš viso yra apklausiama per 50.000 respondentų.
Remiantis tyrimo duomenimis, 76
proc. lietuvių nuosavą verslą įvardijo kaip
trokštamą karjeros pasiekimą. Pagal šį rodiklį Lietuva pirmauja Europoje. Lietuva
pagal šį vertinimo kriterijų yra artimesnė
Lotynų Amerikos (73 proc.) ir Azijos (69
proc.) šalims. Labiau nei lietuviai nuosavo verslo trokšta tik Vietnamo, Indijos,
Kinijos, Kolumbijos ir Malaizijos gyventojai, o už Lietuvos rikiuojasi Meksika ir
Pietų Afrikos Respublika.
Maždaug pusė respondentų šalyje
yra įsitikinę, kad Lietuvoje yra reikiamos

technologinės galimybės ir švietimo sistema kurti savo verslą. Tačiau vos 30 proc.
respodentų teigiamai įvertino mokestinę
bei įstatyminę aplinką bei ekonominę šalies padėtį.
Gera žinia yra ta, kad lietuviai turi
pakankamai stiprią socialinę paramą (88
proc. mano, jog sulauktų draugų, šeimos
palaikymo), yra tolerantiški rizikai (net
74 proc. negąsdina nesėkmės rizika), 73
proc. mano, kad gali generuoti verslo idėjas. Pagal šiuos rodiklius Lietuva stipriai
viršija Europos vidurkį ir yra artimesnės
JAV ir Kanadai.
Tiesa, tik 48 proc. tvirtino žinantys,
kaip sukaupti pinigų savo verslo idėjai.
Apklausos dalyvių teigimu, jiems
kuriant verslą labiausiai reikėtų administracinės pagalbos (36 proc.), o vos 12
proc. tvirtino, kad jiems reikėtų pagalbos
verslo finansavimui. Šiuo požiūriu Lietuva gerokai išsiskiria – pasaulyje finansavimas visų pirma yra nurodomas kaip
reikalinga pagalba.
Tai, kad lietuviams atrodo, jog jiems
nereikia pagalbos pritraukiant kapitalą,
greičiausiai rodo, kad jie nėra realiai susidūrę su verslu ir jiems trūksta finansinių
žinių.
RŽ inf.

UAB „Akto“
sėkmingai žengia
per Vokietiją
UAB „Akto“ su Enterprise Europe
Network pagalba sėkmingai toliau žengia per Vokietiją. Bendradarbiaujant
su Vokietijos EEN partneriais, buvo surengtas vizitas į Viršutinės Frankonijos
šviestuvų gamybos įmonę.
UAB „Akto“ komercijos vadovas
Donatas Stočkūnas susipažino su būsimo verslo partnerio poreikiais ir pateikė
LED-juostos bei LED-modulių pasiūlymą
ir pavyzdžius. Atlikus pateiktų pavyzdžių
testus, pasikeitus detalesne informacija,
Vokietijos įmonė pateikė užsakymą bendrovei „Akto“ dėl LED-juostos pirkimo.
Pirmas sandėris – sėkmingas. Abi įmonės galvoja apie naujus gaminius ir tikisi
bendradarbiauti ateityje.
„Nuosekliai bendradarbiaujant su
Enterprise Europe Network, aiškinantis
šviestuvų gamintojų poreikius, galima
pateikti jiems aktualius sprendimus ir sėkmingai bendradarbiauti su Vokietijos

įmonėmis“, – savo patirtimi dalijasi UAB
„Akto“ komercijos vadovas Donatas Stočkūnas.
RŽ inf.

Per Švediją į Italiją – su
Enterprise Europe Network
Pernai bendrovė „Indijos namai“ dalyvavo verslo kontaktų renginyje „Tour d’ Europe – Stockholm 2017“. Jame verslininkai susitiko su keliomis Švedijos ir viena Italijos
įmone. Italai Stokholmo renginyje susidomėjo ekologiškų indų iš palmių lapų pasiūlymu.
Užmezgus kontaktus, pasikeitus detalesne informacija, Italijos įmonė pateikė užsakymą bendrovei „Indijos namai“ dėl ekologiškų indų pirkimo. Pirmas sandėris – sėkmingas. Abi įmonės tikisi bendradarbiauti ir ateityje.
„Enterprise Europe Network dėka per Švediją pasiekėme Italiją“, – savo patirtimi
dalijasi UAB „Indijos namai“ marketingo direktorius Gediminas Citukas.
UAB „Indijos namai“ pagrindinė veikla yra prekyba arbata, ekologiškais indais iš
palmių lapų, konsultacijos apie verslo galimybes Indijoje, verslo kelionių organizavimas.
Ši įmonė domisi bendradarbiavimu su ES ir kitų šalių įmonėmis.
RŽ inf.

KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ žinios, Nr. 625 |

7

PATIKIMUMAS

PARTNERYSTĖ

PROGRESYVUMAS

Rūmų kronika. 2018 m. sausis – kovas
14 bendruomenės renginių, 388 dalyviai

13 atstovavimo renginių, 153 dalyvis

Narių skaičius - 415
33 klubų renginiai, 468 dalyviai

Kaunas – 293 nariai
Marijampolės filialas – 43 nariai
Jonavos filialas – 34 nariai
Kėdainių atstovybė – 22 nariai
Prienų atstovybė – 14 narių
Šakių atstovybė – 9 nariai

Narių struktūra pagal dydį

Mikro įmonės – 148 nariai
Smulkios įmonės – 130 narių
Vidutinės įmonės – 100 narių
Stambios įmonės – 38 nariai

Narių struktūra pagal veiklos sritį

Švietimo įstaigos – 27 nariai
Prekybos įmonės – 64 nariai
Paslaugų įmonės – 209 nariai
Gamybos įmonės – 115 narių
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