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Verslas, Visuomenė, Valdžia

Vilniaus PPAR generalinė asamblėja
Kovo 23 d. Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų rūmų (VPPAR)
nariai gausiai rinkosi į generalinę
asamblėją, kurios metu VPPAR
prezidentas Sigitas Leonavičius pristatė veiklos ataskaitą už 2016 m. ir
perskaitė pranešimą „Augimas, atgimimas, atsinaujinimas“.
Prezidentas pristatė nariams, kaip gerinama verslo aplinka ir procesai, kaip
stiprinami žmogiškieji ištekliai ir kompetencijos, pranešė apie pasiekimus
pritraukiant naujus narius, tarptautinę veiklą, kaip vykdomas biudžetas ir
kas planuojama ateityje. Jis pabrėžė,
kad VPPAR narių skaičius gausėja –
2016-aisiais, palyginus su 2015 m., narių skaičius išaugo daugiau nei 12 proc.
Dabar VPPAR turi 456 narius.
Siekiant geresnės tinklaveikos narių
tarpe, įkurtas VPPAR verslo klubas, kuriame ne tik diskutuojama aktualiomis
temomis, bet ir sudaryta galimybė keistis kontaktais, idėjomis, pradėti bendradarbiavimą, kurti bendrus verslus.
Pasak S. Leonavičiaus, pernai VPPAR
pasirašė 6 bendradarbiavimo sutartis:
dvi su Vilniaus rajono, taip pat su Alytaus, Širvintų, Varėnos ir Šalčininkų rajonų savivaldybėmis.
„Partnerystė su savivalda ir toliau išlieka rūmų prioritetu“, – pabrėžė jis.
Rūmų prezidentas taip pat informavo,
kad VPPAR ir Lietuvos standartizacijos
departamentas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatyta analizuoti nacionalinių standartų ir kitų
leidinių lietuviškųjų versijų rengimo
poreikius, teikti siūlymus Lietuvos standartų programai. Kalbėdamas apie
tarptautinius ryšius, jis informavo, kad
praėjusiais metais VPPAR tapo Europos
smulkių ir vidutinių įmonių bei amatininkų asociacijos nariu (UEAPME),
siekiama tapti pilnaverčiu ICC nariu,

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius

būti aktyviais ir pripažintais tarptautiniame lygmenyje. Pernai pasirašytos 6
bendradarbiavimo sutartys su užsienio
šalių asocijuotomis verslo struktūromis,
organizuotos 7 verslo misijos. Rūmuose
lankėsi 11 užsienio delegacijų, buvo aktyviai organizuojami verslo pusryčiai ir
seminarai apie užsienio rinkas.
Kalbant apie narių kompetencijos kėlimą, pažymėtina, kad 2016 m., lyginant
su 2015-aisiais, suorganizuota dvigubai
daugiau seminarų / mokymų verslui.
Augimas, pasak S. Leonavičiaus, vyko
visose VPPAR veiklos srityse. Pritrauktos ES struktūrinių fondų lėšos sudarė galimybes rūmų nariams dalyvauti
verslo misijose ieškant partnerių užsienyje, kelti kompetenciją ir konkurencingumą. Dabar valdomų ES projektų
bendra vertė sudaro 1 021 232,57 eurų
biudžetą, planuojama jį ir toliau didinti.
Praėjusieji metai buvo išskirtiniai ir tuo,
kad VPPAR persikėlė į naujas patalpas.
Pasak prezidento, tai istorinis įvykis organizacijos gyvenime.

„Naujos patalpos yra rūmų veidas,
kurį pirmiausia pamatys mūsų klientai, partneriai ir užsienio svečiai. Šiose
patalpose įsikurs Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacija, –
informavo jis, išreiškęs viltį, kad kartu verslą atstovaujančios organizacijos
reikšmingai sustiprins savo pozicijas ir
vaidmenį Lietuvos verslo bendruomenėje ir visuomenėje.
Susirinkusius VPPAR narius pasveikino ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius ir Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, o ekonomistas Žygimantas
Mauricas perskaitė pranešimą „Lietuvos
ekonomika: iššūkiai ir galimybės“.
Ūkio ministras pasidžiaugė galėdamas pasveikinti „gausią ir daugialypę
VPPAR verslo bendruomenę“, kuri vienija kelis šimtus įmonių, atstovaujančių
įvairius verslo sektorius: „Neabejotinai
esate viena didžiausių organizacijų šalyje, jungianti verslo bendruomenę. Visai
neseniai žurnalistai manęs klausė ar ministerija, politikai nori ir mato galimy-
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bes bendradarbiauti su verslu? Pusiau juokais, pusiau
rimtai atsakiau, kad šiandien
turėjau priimti sprendimą,
kur pirmiau turėčiau dalyvauti – ar Vyriausybės valandoje, ar verslo bendruomenės renginyje. Atėjau čia
ir sakau, kad mūsų tamprus
ryšys yra labai svarbus.“
Jis teigė, kad dažnai po
rinkimų politikus ištinka dvi
ligos: viena – amnezija rinkimų pažadams, kita – „visažinystės“ liga: „Norėčiau,
kad nepriklausomai nuo
rinkimų „sezono“ mano asmenyje matytumėte partnerį
ir bendramintį. Mano tikslas
kalbėtis ne arbatos klubuose,
o atvirai, apie tai, kas svarbu
jums, kas yra dabartinės Vyriausybės prioritetas – apie
verslo sąlygų gerinimą. Esme
nuoširdžiai pasiruošę dialogui su verslu, su jumis, bendrai ieškant geriausių ir efektyviausių sprendimų, kad
būtų pagerinta verslo aplinka
ir sąlygos Lietuvoje.“
M. Sinkevičius teigė tikįs,
kad verslui iš valdžios reikia
stabilumo ir prognozuotumo. Neseniai TV klaustas,
ką nuveikė per 100 dienų,
kur tos gėrybės, ūkio ministras atsakė, kad vienas iš artimiausių sprendimų – pelno
mokesčio lengvata reinvestuojamam pelnui į gamybą
ir technologijų atnaujinimą.
Pasak jo, Vyriausybė dės visas
pastangas, kad verslas norėtų
atsinaujinti, kad diegtų inovacijas ir didėtų konkurencingumas. Jo teigimu, svarbu
ir toliau skatinti verslumą,
suteikti lengvatas naujai įsikūrusioms įmonėms, bent
metams suteikti „mokesčių
atostogas“. Taip pat paskatinti tą, kuris nori sukurti darbo vietą sau ir aplinkiniams.
Prioritetu lieka tiesioginės

Lietuvos Respublikos ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius

Ekonomistas Žygimantas Mauricas

užsienio investicijos. Ūkio
ministras pasidžiaugė, kad
Vilniuje atsidarė Suomijos
plieno gamybos kompanija,
kuri sukūrė daugiau nei 100
gerai apmokamų darbo vietų:
„Turėsime ir daugiau tokių
kregždžių, jos jau pakeliui į
Lietuvą.“
Jis žadėjo, kad ministerija

dės visas pastangas padėti
įmonėms rasti eksporto šalis
ir dėkojo verslui, kuris sugebėjo persiorientuoti iš Rytų į
Vakarų rinkas, prisitaikė prie
iššūkių ir toliau sėkmingai
plečiasi.
„Esame eksportuojanti šalis – 70 proc. mūsų BVP sukuriama eksporto dėka. Parama
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eksportui ir eksportuojančioms įmonėms tikrai nemažės. Prioritetų sąraše taip pat
inovacijos, technologinis atsinaujinimas. Esame atvira
Vyriausybė, kviečiu atvirai
bendrauti ir bendradarbiauti“, – kvietė M. Sinkevičius.
Tuo tarpu Vilniaus meras
Remigijus Šimašius tvirtino
esą Vilnius siekia būti greitesnis ir atviresnis verslui. O
Kauno prekybos, pramonės
ir amatų rūmų prezidentas
Benjaminas Žemaitis konstatavo pavasarį politikoje, „kai
politikai kalbasi su verslu
kaip su socialiniu partneriu,
pradeda suprasti verslo svarbą, tariasi su juo“.
Ekonomistas Žygimantas
Mauricas perspėjo, kad ekonomikos augimas nebus toks
spartus kaip iki šiol, o norint
pasiekti didesnį augimą reikės būti žymiai kūrybingesniems, inovatyviems.
„Pasitikėjimas Lietuva kaip
niekada yra aukštas ir galime
tuo didžiuotis. Tačiau vienas
didžiausių iššūkių Lietuvai
yra iššūkių trūkumas“, – sakė
jis.
Generalinės asamblėjos metu buvo pagerbti VPPAR nariai – įteikti specialūs Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų
rūmų prizai ir padėkos.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos mažasis „Lietuvos eksporto prizas 2016“ įteiktas
UAB „Comfort Heat“ generalinei direktorei dr. Vydai
Mozūriūnienei.
UAB „Statybos montavimo darbai“ direktorius Valdas Petronis apdovanotas III
laipsnio (bronzos) „Darbo
žvaigžde“, kuri skiriama verslininkams, sėkmingiausiai
dirbantiems regionuose ir
ženkliai prisidedantiems prie
verslo sąlygų gerinimo juose.
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Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos „Padėkos ženklas“
įteiktas 11 VPPAR narių. Jis skiriamas
siekiant paskatinti ir pažymėti asmenis,
nusipelniusius Prekybos, pramonės ir
amatų rūmų sistemai, įmonių narių vadovams, kurie remia rūmų veiklą, garsina ir aktyviai dalyvauja jų veikloje, taip
įvertinant jų ilgametį bei nepriekaištingą darbą.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
prezidentas Benjaminas Žemaitis

APDOVANOJIMAI IR PADĖKOS
„PADĖKOS ŽENKLU“ APDOVANOTI
– UAB „Biuro pasaulis“ generalinis direktorius Artūras Tuminas;
– Advokatų profesinės bendrijos „Miškinis ir partneriai“ vadovaujantysis
partneris dr. Algirdas Miškinis;
– UAB „Draugystės viešbutis“ direktorius Ernestas Butrimas;
– VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktorius Mindaugas Černius;
– UAB „Europuzle“ direktorius Aldas Kikutis;
– UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ direktorius Mindaugas Rutkauskas;
– Mykolo Romerio universiteto prof. Rimvydas Jasinavičius;
– UAB „Regina“ direktorė Regina Kaupienė;
– UAB „Koslita“ generalinis direktorius Juozas Beliauskas;
– AB „Montuotojas“ filialo – montavimo firmos Alytuje direktorius Klemensas Mitrulevičius;
– Lietuvos ir Vokietijos UAB „Joland“ direktorius Jonas Vyčas.

Nariai vieningai patvirtino Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitas, taip pat pritarė finansinei atskaitomybei už
2016 m. ir VPPAR biudžetui 2017 metams.

APDOVANOJIMAI IR PADĖKOS

BALANDIS 2017 Nr. 2

Advokatų profesinės bendrijos
3 law „Miškinis ir partneriai“
vadovaujantis partneris
(įteikta atstovui)

Mykolo Romerio universiteto

UAB „Regina“ direktorė

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centro direktorius

UAB „Europuzle“ direktorius

Lietuvos ir Vokietijos UAB
„Joland“ direktorius

UAB „Comfort Heat“
generalinė direktorė

UAB „Statybos montavimo darbai“
direktorius

UAB „Koslita“
generalinis direktorius

prof. Rimvydas Jasinavičius

dr. Algirdas Miškinis

Regina Kaupienė

UAB „Draugystės viešbutis“
direktorius (įteikta atstovui)

Ernestas Butrimas

UAB Lietuvos parodų ir kongresų
centro „Litexpo“ direktorius

Mindaugas Rutkauskas

Mindaugas Černius

Jonas Vyčas

Valdas Petronis

UAB „Biuro pasaulis“
generalinis direktorius

Artūras Tuminas

Aldas Kikutis

Vyda Mozūriūnienė

Juozas Beliauskas

5

6

BALANDIS 2017 Nr. 2

APDOVANOJIMAI IR PADĖKOS

Džiaugiamės ir sveikiname Vilniaus PPAR
narius, pagerbtus Vyriausybės rūmuose!
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis kovo 30 d. pasveikino kasmetinių Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacijos organizuojamų „Eksporto prizo“ ir „Moters verslininkės“ apdovanojimų laureatus.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis; Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų
rūmų asociacijos prezidentas Šarūnas Kliokys; Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio
prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentai
Sidabrinė (II laipsnio)
„Darbo žvaigždė“

Apdovanojimų sulaukė aktyvia veikla savo srityje pasižymėjęs Viktoras Budraitis, AB Šiaulių banko Vilniaus filialo darbuotojas, Vilniaus PPAR tarybos
narys. Jam įteikta sidabrinė (II laipsnio)
„Darbo žvaigždė“ už nuopelnus šalies
regionui ir ženkliai prisidėjus gerinant

verslo sąlygas. Pasak Vilniaus PPAR
prezidento Sigito Leonavičiaus, Viktoras Budraitis yra vienas aktyviausių
Rūmų tarybos narių, kurio pasiūlymai
ir veikla ženkliai prisideda prie Rūmų
vardo stiprinimo ir verslo bendruomenės telkimo.
Už įmonių pagamintos produkcijos
plėtrą, atliekamų darbų ar teikiamų

Vilniaus PPAR viceprezidentė Birutė Miškinienė, AB Šiaulių banko
Vilniaus filialo darbuotojas Viktoras Budraitis, Vilniaus PPAR prezidentas
Sigitas Leonavičius

paslaugų eksportą skiriamas „Lietuvos
eksporto prizas“ įteiktas Ryčiui Godelaičiui, UAB „LiTak-Tak“ generaliniam
direktoriui.
Premjeras susirinkusiesiems padėkojo ne tik už jų indėlį į šalies ekonomiką,
verslo vystymą, bet ir už rodomą darbštumo bei lyderystės pavyzdį.
Džiaugiamės kartu ir linkime sėkmės!

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas
Šarūnas Kliokys, UAB „LiTak-Tak“ generalinis direktorius Rytis Godelaitis,
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

RINKOS
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ES ir Kanados laisvosios prekybos
sutartis atveria naujas galimybes verslui

Irena
Jasiukevičiūtė
VPPAR Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė

Vasarį į Strasbūrą susirinkę europarlamentarai, nepaisydami protestų, galiausiai pritarė Europos
Sąjungos (ES) ir Kanados laisvosios prekybos sutarčiai (CETA).
Derybos dėl šios sutarties prasidėjo
2009 m. gegužę ir buvo baigtos 2014 m.
rugsėjo pabaigoje. Pats susitarimas buvo
pasirašytas praėjus dar dviems metams –
2016-ųjų spalio 30 d. Europos Parlamento pritarimo reikėjo tam, kad pagaliau
sutartis bent jau dalinai įsigaliotų. Mat
kai kuriuos prieštaringiau vertinamus
susitarimo aspektus, įskaitant kritikuojamą investuotojų teismo sistemą, turės ratifikuoti ES valstybės narės, o tai
gali užsitęsti ne vienerius metus. Tačiau
pasirinkus greitesnę susitarimo įsigaliojimo procedūrą ir pritarus Europos
Parlamentui, vos po kelių mėnesių bent
jau iš dalies leis džiaugtis CETA teikiama nauda beveik 510 mln. ES ir 36 mln.
Kanados gyventojų. ES dėl šio susitarimo
nusiteikusi labai ambicingai ir jį vadina
moderniausiu iš visų kada nors Europos
sudarytų susitarimų, Kanados rinką atversiančiu prekėms, paslaugoms, investicijoms ir viešiesiems pirkimams.

Kanada – ištikima ES partnerė
Kanada yra 11 pagal prekybos apimtis
ES partnerė, o ES Kanadai yra antra pagal svarbą prekybos partnerė. Šiuo metu
ES ir Kanados prekybos apyvarta per
metus siekia apie 60 mlrd. eurų. Kanada
pagal investicijas ES narėse užima trečią
vietą (165,9 mlrd. eurų). Įsigaliojus sutarčiai, atsiras dar platesnės galimybės

verslo plėtrai tiek Kanadoje, tiek Europos Sąjungoje.

sektoriai – švariosios technologijos, atsinaujinančių šaltinių energetika.

CETA nauda
CETA naudą turėtų pajusti ir Lietuvos
verslininkai. Apie tai buvo kalbėta verslo
pusryčiuose, kuriuos surengė Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis Europos įmonių tinklas
(Enterprise Europe Network), bendradarbiaudamas su Kanados ambasada ir
Lietuvos užsienio reikalų ministerija.
Renginio metu Kanados ambasados laikinoji reikalų patikėtinė Beth Richardson atkreipė verslininkų dėmesį į tai, kad
ES yra didžiausia pasaulyje IT paslaugų
ir ketvirta IT produktų importuotoja,
todėl bendradarbiavimo plėtrai šioje srityje yra puikios galimybės. Kiti svarbūs

Kanada vertina kokybę
B. Richardson atkreipė dėmesį į tai,
kad jos šalyje keliami labai aukšti reikalavimai kokybei ir saugumui, todėl ES
rinkai nėra ko baimintis. Kita vertus,
remiantis sutarties protokolu „Dėl atitikties įvertinimo“, ES įmonės gali atlikti bandymus ir savo šalyse sertifikuoti
produkciją pagal Kanados standartus.
Dar vienas svarbus sutarties privalumas
yra tas, kad ES įmonės galės dalyvauti
viešuosiuose pirkimuose tiek federaliniu, tiek savivaldybių lygmeniu.

1%
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11 %

2015 m.

8%

7 % 2014 m.
1%
12 %
4%

64 %

13 %
76 %

Naftos alyvos ir alyvos
Mineralinės arba cheminės azoto trąšos
Kiti baldai ir jų dalys
Mineralinės arba cheminės trąšos
(sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai)
Oro kondicionavimo įrenginiai
Kita

Muitų beveik neliks
Verslo pusryčiuose dalyvavusi Lina
Viltrakienė, Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento laikinoji direktorė,
pabrėžė, kad nuo CETA sutarties įsigaliojimo naikinama 99 proc. muitų tarifų. Manoma, kad dėl to Lietuvos verslininkai per metus sutaupys mažiausiai
1 mln. eurų. Mūsų prekybos apyvarta
su Kanada nėra didelė, 2015 m. ji sudarė 181 mln. eurų. Balansas jau daugelį metų yra teigiamas, t. y. Lietuva į
Kanadą eksportuoja net 10 kartų daugiau nei importuoja. 99 proc. eksporto
į Kanadą yra lietuviškos kilmės – benzinas, trąšos, baldai, mašinos, įrengimai,
elektronika, tekstilė, drabužiai, mediena. Daugiausiai importuojama mašinų,
farmacijos produktų, elektros įrenginių.
2015 m. buvo stebimas itin ženklus paslaugų eksporto augimas – nuo 0,34 mln.
iki 9,19 mln. eurų. IT paslaugų eksportas į Kanadą augo net 77 proc.

DĖMESIO!
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, norėdami padėti Lietuvos
įmonėms geriau pažinti Kanados rinką, birželio mėnesį organizuoja kelionę verslininkams į Kanadą, aplankant Torontą ir Monrealį.
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Standartas kuria patikimą ir saugų pasaulį
Kas yra standartizacija ir standartas? Koks nacionalinės standartizacijos institucijos vaidmuo,
indėlis į Lietuvos ekonomikos augimą? Šie klausimai neretai kyla
visuomenei ir verslui. Standartizacija – veikla, skirta bendrosioms
nuostatoms, kurios gali būti visuotinai ir daug kartų panaudotos
spręsti esamiems ir būsimiems uždaviniams ateityje.
Standartas – sutarimu parengtas, pripažintos nacionalinės standartizacijos
institucijos priimtas ir savanoriškai taikomas dokumentas, nustatantis bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus
ar charakteristikas tam tikroje srityje. Kitaip tariant, standartas visame pasaulyje
vienodai suprantamas vieninga kalba,
kuri pagrįsta geriausia praktika, naujausiais mokslo bei inovacijų pasiekimais.
Standartus rengia savo srities profesionalai, susibūrę į technikos komitetus.
Šie dokumentai, nors ir yra savanoriško
taikymo, užtikrina produkto ar paslaugos saugą ir kokybę, padeda kurti vieningą rinką, šalina technines kliūtis
prekyboje, padeda verslui gerinti savo
veiklą, palengvina patekimą į rinką bei
suteikia konkurencinį pranašumą. Standartais įforminamos naujausios technologijos, geros praktikos taisyklės. Šiuo
metu Lietuvos standartizacijos departamente (LSD) galima įsigyti arba susipažinti su 26 164 galiojančiais standartais
ar kitais su standartizacija susijusiais
leidiniais (iš jų 2 324 išleisti lietuvių kal-

ba).
Paprastai tariant, standartai – tai technologijos taisyklės, apimančios daugelį
technikos sričių, padedančios racionalizuoti darbo procesą, kontroliuoti
kokybę, užtikrinančios saugą darbe ir
laisvalaikio metu, suvienodinančios
bandymų metodus, skatinančios dialogą ekonomikoje, technologijų, mokslo,
administravimo srityse ir visuomeniniame gyvenime.
Pagrindinis principas, pagal kurį rengiami ir taikomi standartai, yra tas, kad
jie „nenuleidžiami iš aukščiau“, bet yra
rengiami tų, kurie juos vėliau taiko ir
jais vadovaujasi: verslas ir vartotojai,
valdžios institucijos ir akademinė visuomenė.
Standartizaciją Lietuvoje plėtoja ir
tobulina nacionalinė standartizacijos
institucija – Lietuvos standartizacijos
departamentas. Pagrindinis šių metų
strateginis departamento tikslas – skaidrus verslo ir vartotojų poreikių tenkinimas standartizacijos srityje. Savo
veikloje vadovaudamasis pagrindiniais standartizacijos principais,
departamentas sudaro įvairių veiklos sričių technikos komitetus
Lietuvos standartų projektams
rengti. Departamente veikia 78 komitetai ir 5 laikinosios darbo grupės. Jų veikloje aktyviai dalyvauja
610 juridinių asmenų, kuriems
atstovauja 953 įgaliotieji asmenys, iš jų –
138 su moksliniais laipsniais.
Galima pasidžiaugti, kad įvairios Lietuvos verslo asocijuotos struktūros, ministerijos, mažos ir vidutinės įmonės bei
organizacijos, suvokdamos dalyvavimo
standartizacijoje svarbą, vis aktyviau
dalyvauja technikos komitetų veikloje.
Šių metų departamento patvirtinta, į verslo ir vartotojų poreikius orientuota, dinamiška Lietuvos standartų programa pirmą kartą
parengta pagal Standartizacijos tarybos
kriterijų modelį. Šis modelis padėjo
visus suinteresuotų šalių pasiūlytus

standartus suskirstyti pagal prioritetus
ir atrinkti labiausiai atitinkančius verslo
ir rinkos poreikius. Šių metų prioritetai suformuoti atsižvelgiant į Lietuvos
pramonės vystymo kryptis, Strateginėje Europos standartų vizijoje apibrėžtas
veiklos sritis (novatoriškų produktų ir
paslaugų standartų rengimas) ir standartų poreikį, įgyvendinant teisės aktus.
Vienas iš LSD direktoriaus Rimanto
Sanajevo iškeltų uždavinių – departamento indėlis į nacionalinę korupcijos
prevenciją. Pirmieji žingsniai jau žengti,
vasario mėnesį pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Nacionaline antikorupcijos asociacija. Pagal šių metų
Lietuvos standartų programą numatyta
perimti ir išleisti lietuviu kalba tarptautinį kovos su korupcija valdymo sistemos standartą, kuris, tikėtina, sulauks
išskirtinio verslo ir viešojo sektoriaus
dėmesio. Standarto versiją lietuvių kalba numatoma išleisti ir pristatyti suinteresuotoms grupėms šių metų liepą.

LSD yra atviras bendradarbiavimo
pasiūlymams ir kviečia visas suinteresuotąsias šalis, ypač mažas ir vidutines
įmones, prisidėti aktyviu darbu, žiniomis, teoriniais ir praktiniais patarimais prie nacionalinės standartizacijos
plėtojimo, įsitraukiant į nacionalinių
technikos komitetų veiklą, dalyvaujant
Europos ir tarptautinių standartizacijos
organizacijų technikos komitetų veikloje, organizuojant bendrus renginius
apie standartizacijos naudą ir jos plėtros
būtinybę.
Parengė
Mindaugas Balčiauskas
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Vilniaus PPAR antrepreneriai susibūrė į klubą
nai ieškome bendraminčių ir naujų galimybių, kurios padėtų įgyvendinti idėjas, skatintų augti ir plėsti verslą. Taip
beieškant ir subrendo mintis suburti
kolegas – antreprenerius į Verslo klubą.

Sausio 26 d. Vilniaus PPAR nariai gausiai rinkosi į Nacionalinę
dailės galeriją. Ši vieta tapo ypatinga Rūmų istorijoje, nes čia buvo
įsteigtas Vilniaus PPAR Verslo
klubas. Daugiau kaip penkiasdešimties įmonių vadovai vieningai nusprendė, kad Verslo klubas
yra reikalingas ir kuriamas pačiu laiku. Apie klubą, jo tikslus
ir planus kalbamės su viena iš jo
iniciatorių, Rūmų nare, įmonės
„Comfort Heat“ generaline direktore dr. Vyda Mozūriūniene.
Idėja subrendo verslo kelionėse
Jau daug metų mes, verslininkai, susitinkame įvairiose verslo misijose, konferencijose, kontaktų mugėse užsienyje,
kartu atstovaujame tiek savo įmonėms,
tiek Lietuvai. Tai – puikios progos ir
galimybės mums pasidžiaugti pasiektais rezultatais, taip pat aptarti rūpimus
klausimus: kaip išgyvename nesėkmes,
kaip sprendžiame krizines situacijas,
kokias galimybes ir perspektyvas matome verslo plėtrai. Būdami viduriuku
tarp smulkaus ir stambaus verslo, daž-

Konkuruoja ne verslai, o verslo
modeliai
Vienas iš vertingiausių dalykų kiekvienai organizacijai yra gebėjimas kurti
naujus inovatyvius produktus, paslaugas.
Inovacijos gali būti ne tik technologinės,
dažnai jos būna mentalinės. Drąsiausios
idėjos pirmiausia gimsta mintyse, individo žinojime ir tik išreikštos gali tapti
inovacijomis. Dažnai pirminiame etape
inovacijoms visai nereikalingos didelės
investicijos, tačiau labai svarbi aplinka
ir skirtingų kompetencijų, žinių gausa.
Pažangios organizacijos turi atskiras
erdves, patalpas, kuriose vyksta idėjų
generavimas. Jose viešpatauja kūrybiškumas, atvirumas ir empatija. Matau
didžiulę vertę to, kad mūsų nariai atstovauja įvairiausias verslo sritis, kad jų
kompetencijos ir žinios yra unikalios bei
išskirtinės. Čia glūdi didžiulės mūsų galimybės ir potencialas – kartu generuoti
idėjas, apjungiant skirtingus požiūrius,
žinias, technologijas. Šiandien globalios
konkurencijos sąlygomis konkuruoja ne
produktai, ne įmonės, o verslo modeliai.
Tikiuosi, kad klubas taps tokia vieta,
tokia aplinka, kurioje vyks kūrybiniai,
inovaciniai procesai, nukreipti į naujų bendradarbiavimo formų kūrimą ir
partnerystę, kurių rezultatas bus sukurta
aukšta pridėtinė vertė tiek verslui, tiek
visuomenei, tiek valstybei.
Labai svarbi dalijimosi kultūra
Vienas iš klubo tikslų yra skatinti ir
diegti narių tarpe dalijimosi žiniomis
kultūrą. Būtent tai mus praturtina, sustiprina ir suteikia naujų galimybių.
Jeigu vadovausimės tik nuostata „gauti“, mūsų lūkesčiai bus nuvilti. Jeigu sukursime terpę, kurioje dalijimasis taps
abipusės vertės kūrimo grandinės dali-

mi, mūsų lūkesčiai bus patenkinti „su
kaupu“. Mano patirtis byloja, kad žinios
yra vienintelis turtas, kuriuo pasidalijus jis padvigubėja. Todėl dalytis verta.
Mes esame antrepreneriai ir mūsų sėkmė priklauso nuo greitų, efektyvių ir
nestandartinių sprendimų. Todėl privalome peržengti nepasitikėjimo, nuviltų
lūkesčių barjerus, „susikaupusius“ per
daugelį metų, kuriuos lydėjo nestabilumas ir netikrumas, verslo aplinkos
neapibrėžtumas. Tikiu, kad klubas pritrauks narius, pasiekusius brandos lygį,
kai konkurencija skatina ne tik būti geresniam, pranašesniam, bet kartu siekti
bendrų tikslų. Gal tai nepavyks iš karto,
tačiau verta kartu bandyti, mokytis ir
siekti sinergijos bendruose projektuose.

Klubas – tai žmonės ir vizija
Įvyko pirmas steigiamasis susirinkimas, kuriame pristatėme klubo idėją,
išklausėme narių lūkesčių ir Ugniaus
Savicko paranešimo „Vadovauti ar įtakoti?“; antrame – jau dalinomės konkrečiomis idėjomis, pasiūlymais dėl klubo
veiklos organizavimo bei klausėmės
Sauliaus Jovaišo apie efektyvų vadovavimą šiuolaikinėje organizacijoje; trečias
klubas buvo skirtas aktualiai verslui temai: „Verslo apmokestinimas Lietuvoje
ir kaimyninėse šalyse – kur geriau?“

VERSLO KLUBAS
Balandžio 27 d. kviečiame į Vilniaus PPAR verslo klubą „Verslo
rizikos valdymas Lietuvoje ir užsienyje“.
Registracija >>
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KONSULTACIJOS VERSLUI, UAB
Inesa Girštautienė, direktorė
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius,
tel. 8 611 49 614
www.konsultacijosverslui.lt;
inesa@konsultacijosverslui.lt
Kūrybinė, meninė ir kita pramogų bei poilsio
organizavimo veikla
Mokymas ir visos su juo susijusios paslaugos
EK ir ES SF tarptautinių projektų planavimas,
rengimas ir įgyvendinimas

Architektų g. 10-46, LT-04119 Vilnius,
tel. 8 628 71 805
olivija@pazinksave.lt; www.pazinksave.lt
Švietimo, mokslinė, kultūrinė, sveikatos priežiūros ir
kitokia visuomenei naudinga veikla

Savanorių pr. 6A, LT-03116 Vilnius,
tel. 8 683 07 625
info@estetikaodai.lt; www.estetikaodai.lt
Gydytojų specialistų veikla
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
KEIGRA, UAB
Vaidilutė Eičienė, direktorė
Vytauto g. 5-10, LT-08118 Vilnius, tel. 8 698 04041
vaidilute@keigra.lt; www.keigra.lt
Langų ir durų prekyba

ARS LIBERA, ASOCIACIJA
Gintaras Kamsiukas, valdybos pirmininkas
Minties g. 32-29, LT-09223 Vilnius, tel. 8 677 00 699
board@artslibera.com; www.artslibera.com
Pramogų ir poilsio organizavimo bei sportinė veikla
Kultūrinis švietimas
Ekskursijų organizatorių veikla
Leidyba
Reklama ir rinkos tyrimai

GELMEDA, UAB
Giedrius Medelis, direktorius
Saulėtekio al. 57-7, LT-10228 Vilnius,
tel. 8 698 22 366
gelmeda.vievis@gmail.com; www.gelmeda.lt
Medienos apdirbimas ir medinių namų gamyba
LOSENA, UAB
Radvilas Gribauskas, direktorius
Dariaus ir Girėno g. 42a-506, LT-02189 Vilnius,
tel. 8 676 12 055, faks. (8 5) 272 0261
losena@inbox.lt; losena@losena.lt www.losena.lt
Maisto produktų prekyba
Logistika

GELD BALTIC, UAB
Laura Kaziukonienė, direktorė
Ramygalos g. 149 E, LT-36220 Panevėžys,
tel. 8 687 55 854
laura@supergarden.lt; www.supergarden.lt
Prekyba džiovintomis šaltyje uogomis
Pakavimas
VYNO TAKAS, UAB
Dalius Mikutavičius, direktorius
Raudondvario pl. 232G, LT-47157 Kaunas,
tel. 8 620 61 700
www.vynotakas.lt; informacija@vynotakas.lt
Gėrimų didmeninė prekyba
BALTIC REALTY INVESTMENTS, UAB
Laimonas Daniliauskas, direktorius
Kazimiero Ladygos g. 1, LT-08238 Vilnius,
tel. 8 699 91 330
komercija.bri@gmail.com; www.bri.lt
Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
ARS LIBRI, UAB
Giedrė Liutkevičiūtė, direktorė
A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius,
tel. (8 5) 241 3156
vertimai@arslibri.lt; www.arslibri.lt
Vertimo žodžiu ir raštu veikla
VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA, VŠĮ
Audrius Klimas, rektorius
Maironio g. 6, LT-01124 Vilnius,
tel. (8 5) 210 5430
vda@vda.lt; www.vda.lt
Švietimas
Panemunės pilies nuoma
NERMONAS, UAB
Nerijus Šimonis, direktorius
Motorų g. 14, LT-02190 Vilnius, tel. 8 652 90 777
info@nermonas.lt; www.judantysprojektai.lt
Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius,
gamyba
Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto
priemonių ir motociklų prekybą
ŪKININKĖ ZITA MIKOLIŪNIENĖ
Tuskulėnų g. 37-59, LT-09219 Vilnius,
tel. 8 652 74 848
www.gamtosgalia.lt; info@gamtosgalia.lt
Kvapiųjų augalų auginimas ir rinkimas bei arbatų
gamyba
ASMENYBĖS TOBULĖJIMO CENTRAS
„PAŽINK SAVE“
Olivija Aravičienė, dailės terapeutė, direktorė

AVOCAD, ADVOKATŲ PROFESINĖ
BENDRIJA
Laurynas Staniulis, vadovaujantis partneris,
advokatas
Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 219 0790
info@avocad.lt; www.avocad.lt
Teisinė veikla
ADVOKATAS ARVYDAS RAŽAUSKAS
Labdarių g. 7, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 260 3155
arvydas@razauskas.law; www.razauskas.law
Teisinė veikla
MEDICINOS BANKAS, VILNIAUS FILIALAS,
UAB
Laisvūnas Bartkevičius, Vilniaus filialo direktorius
Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius,
tel. (8 5) 264 4800
info@medbank.lt; www.medbank.lt
Bankinės ir finansinės paslaugos
PARNASAS, UAB
Natalija Samuchova, generalinė direktorė
Metalo g. 2, LT-02190 Vilnius,
tel. (8 5) 206 0787, 8 650 93 511
info@parnasas.lt; www.parnasas.lt
Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla
CITADELE BANKO ALYTAUS FILIALAS, AB
Algirdas Beitnaras, valdytojas
S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, LT-62137 Alytus,
tel. (8 315) 55 561
alytus@citadele.lt; www.citadele.lt
Finansinės paslaugos
KOMUNIKACIJOS AGENTŪRA, UAB
Jurga Rimkė, direktorė
Kęstučio g. 47/4, LT-08124 Vilnius, tel. 8 648 03 076
info@komage.lt; www.komage.lt
Reklamos agentūros veikla
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
„ELEKTRINIS BLOKAS“, R. BALIUKONIO IĮ
Rimantas Baliukonis, savininkas
Varnionių g. 4, LT-11235 Vilnius, tel. 8 685 18 400
info@elektrinisblokas.lt; www.elektrinisblokas.lt
Elektros montavimo darbai, projektavimas
ATVIRA EUROPA, VŠĮ
Žilvinas Abaravičius, vykdomasis direktorius
Didlaukio g. 51a-23, LT-08302 Vilnius,
tel. 8 616 38 619
info@openeurope.lt; www.openeurope.lt
Tarptautinis bendradarbiavimas
Eksporto plėtra
ESTETIKA ODAI, UAB
Giedrutė Doveikienė, direktorė

TEGRA OAZĖ, UAB
Jolanta Šadbarienė, direktorė
Kirtimų g. 67, LT-02244 Vilnius, tel. 8 699 19 743
www.tegra.lt; www.integrahouse.lt;
jolanta@tegra.lt
Statybinių medžiagų gamyba ir distribucija
LIETUVOS TEISĖS INSTITUTAS,
BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA
Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, direktorė
Ankštoji g. 1A, LT-01109 Vilnius, tel. (8 5) 249 7591
www.teise.org; info@teise.org
Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
ANDRIUS SAKALAUSKAS, IVV
Lūkesčių g. 7, LT-04125 Vilnius, tel. 8 655 61 318
sakalauskas.andrius@gmail.com
Konsultacinė verslo ir kita valdymo veikla
SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA, VŠĮ
Gabija Skučaitė, direktorė
Kalvarijų g. 137E, LT-08221 Vilnius,
tel. (8 5) 204 3244
vilnius@smk.lt; www.smk.lt
Aukštasis neuniversitetinis mokslas
APSKAITA IŠ ARČIAU, UAB
Olga Voinič, direktorė
Kalvarijų g. 98-48, LT-08211 Vilnius,
tel. 8 698 14 832
info@apskaitaisarciau.lt
Buhalterinės apskaitos ir teisinės paslaugos
Ilgalaikio turto nuoma
MERKADA,UAB
Rimantė Sabaliauskienė, direktorė
Gerosios Vilties g. 19c, LT-03147 Vilnius,
tel. 8 615 30 215
info@kaukes.lt; www.merkada.lt
Karnavalinių kostiumų ir kaukių nuoma
TVINS, ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA
Tomas Talutis, vadovaujantis partneris
Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, tel. 8 681 37 655
www.tvinslaw.com; tomas.talutis@tvinslaw.com
Teisinės paslaugos
NAULITA,UAB
Asta Šalienė, direktorė
S. Stanevičiaus g. 51-20, LT-07104 Vilnius,
tel. 8 681 12 246
naulita@gmail.com
Drabužių siuvimas
LOG VILLA, UAB
Rokas Radovičius, direktorius
Jonažolių g. 11-60, LT-04135
Vilnius, tel. 8 686 59 943
info@rastinevila.lt; www.rastinevila.lt
Medinių surenkamų statinių ar jų dalių gamyba
LOCALUS, UAB
Danuta Fedorovič, direktorė
Gedimino pr. 9, III aukštas, LT-01103 Vilnius,
tel. 8 620 99 240
info@locals.lt; www.locals.lt
Prekyba
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Šeimos verslai –
ekonomikos variklis
rinčiose šalyse, Lietuvoje kuriasi ir mažiau įprasti šeimos verslų modeliai, kai
vaikai įdarbina tėvus, o ne atvirkščiai.
Taigi, apie šeimos verslo ypatybes galima kalbėti daug ir įvairiais aspektais.

Gegužės 26 d. Birštone vyks konferencija „Versli šeima 2017“, skirta šeimos verslų klausimams Lietuvoje ir jos regionuose aptar
ti.
Apie šeimos verslų unikalumą ir
svarbą šalies ekonomikai kalbė
jomės su konferencijos organiza
tore, Vilniaus universiteto Verslo
mokyklos direktore bei Lietuvos
šeimos verslų asociacijos valdybos
pirmininke dr. Birute Miškiniene.
Kuo šeimos verslai
yra ypatingi, lyginant su
kitais verslais?
Šeimos verslai ypatingi tuo, kad juose
egzistuoja labai svarbus ryšys tarp įmonės ir šeimos, todėl, jei įmonę yra įkūręs
vienas šeimos narys, jos veikloje (kad ir
ne tiesiogiai) dalyvauja visa šeima. Įvykiai versle daro įtaką šeimos gyvenimui,
o pokyčiai šeimoje veikia verslą. Tai
tarsi du viename ir juos labai sunku atskirti. Šis verslo–šeimos ryšys daro įtaką
ir įmonės kuriamiems produktams bei
paslaugoms. Tai lemia išskirtinį dėmesį
ir produktų ar paslaugų kokybei, į kurią
žiūrima itin atsakingai, nes šeima ir jos
vardas gali būti tapatinamas su jos įmone ir produkcija. Kitas svarbus specifinis
dalykas – laikui bėgant šeimos įmonės
valdyme gali dalyvauti ir kelios kartos,
o tai sukelia ne tik džiaugsmų, bet ir rūpesčių. Pastebime ir tai, kad, skirtingai
nei gilesnes šeimos verslo tradicijas tu-

Kodėl šeimos verslai
yra tokie svarbūs šalies
ekonomikai?
Šeimos verslai yra svarbi ekonomikos dalis, nes būtent šeimų valdomos
įmonės yra dominuojančios tarp visų
verslų pasaulyje. Pavyzdžiui, Japonijoje
daugiau nei 90 proc. įmonių yra šeimos
verslai, Europoje šios įmonės sudaro apie
70–80 proc. visų įmonių. Paskutiniaisiais
turimais European Family Business duomenimis, 38 proc. visų Lietuvos verslų
buvo priskiriama šeimos verslams. Kitose Europos valstybėse šis skaičius daug
įspūdingesnis – Belgijoje 70 proc., Estijoje – net 90 proc. Manau, kad dabar šis
skaičius ir Lietuvoje yra daug didesnis ir
yra linkęs augti, nes stebime daug verslumą skatinančių iniciatyvų.
Kodėl reikia kalbėti
apie šeimos verslų svarbą?
Šeimos verslai yra ekonomikos vari
klis, tačiau apie jų svarbą tiek viešojoje
erdvėje, tiek ir akademinėje aplinkoje,
kalbama pernelyg mažai. Tokie verslai dažnai tapatinami su smulkiomis
ir vidutinėmis įmonėmis, todėl apie jų
specifiką ir problemas kalbama mažai.
Kitas dalykas, ką dažnai girdime bendraudami su šeimos verslų, ypač smulkiųjų, atstovais, yra nepakankamas savo
svarbos suvokimas. Būtent šeimos verslai sukuria didelę dalį šalies BVP ne tik
Lietuvoje ar kitose Europos šalyse. Be

abejonės, smulkūs verslai – tai sukurtos
darbo vietos ir nauda tiek regiono, tiek
valstybės ekonomikai. Dėl šios priežasties jau antrus metus iš eilės VU Verslo
mokykla inicijuoja ir organizuoja konferenciją „Versli šeima“. Ja siekiame padrąsinti šeimas imtis savo verslo, kurti
erdvę produktyvioms diskusijoms ir
nuomonėms bei suteikti naudingų teisinių, mokestinių ir verslumo žinių.

Kaip Jūs manote, ar šios
diskusijos ir renginiai padeda
žmonėms suvokti savo, kaip
šeimos verslų atstovų, reikšmę
ir svarbą?
Mes to labai siekiame. Juk žmonės,
ypač regionuose, turintys smulkesnius
šeimos verslus, ne visada supranta ir
įvertina, kokią didelę įtaką jie daro regiono ekonomikai. Dėl šios priežasties
šių metų konferenciją organizuojame
Birštone. Siekiame, kad į šią diskusiją įsitrauktų ir regionuose savo veiklas
vystantys verslininkai, kurie, pripažinkime, turi mažiau galimybių plėsti savo
žinias nei didmiesčiuose gyvenantys
žmo
nės. Konferencijos „Versli šeima
2017“ metu ne tik diskutuosime ir dalinsimės patirtimi, bet ir stengsimės suteikti konferencijos dalyviams daugiau
žinių apie kūrybišką požiūrį į verslą ir
jo idėjas, rinkodarą, finansus. Ne tik
iš kur jų gauti, bet ir kaip nesumaišyti
verslo ir šeimos pinigų, kaip juos išsiimti ir investuoti apsaugant tiek verslo,
tiek šeimos interesus. Kviečiame visus,
kuriems aktualios šios temos, susitikti
gegužės 26 d. Birštone, pasidalinti turima patirtimi ir pasisemti naujų idėjų
galimai verslo plėtrai ar pradžiai.
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Iššūkiai perduodant šeimos verslą įpėdiniams:
pliusai ir minusai
Ateina laikas, kai dažnas verslininkas pradeda galvoti, kam perduoti
savo gal prieš 20 metų įkurtą sėkmingą verslą. Paprastai verslininkai nori
ir palikti aktyvią veiklą, ir bent iš dalies joje dalyvauti. Dažnai verslininkai
siekia savo sukurtus verslus perduoti vaikams, tačiau tai nėra lengva, mat
nėra garantijos, kad vaikams pavyks juos išlaikyti ir sustiprinti.
Apie šeimos verslo perdavimo ypatumus kalbamės su Mykolo Romerio
universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto profesore Aleksandra Lezgovko.
Gerbiama profesore, kokios
problemos gali kilti tėvams
šeimos verslus perduodant savo
vaikams?
Statistiniai duomenys apie šeimos
verslo perdavimą visur pasaulyje yra
maždaug tie patys: iš 100 šeimos įmonių
tik apie 30 yra perduodamos iš pirmos
kartos antrajai. Trečiajai kartai pasilieka
15 įmonių ir tik 12 kompanijų vadovauja ketvirta paveldėtojų karta. Šeimos
verslas Lietuvoje dar yra jaunas, o Vakaruose kompanijos turi sukaupusios
didelę paveldėto turto perdavimo patirtį. Tačiau tikrai ne visus pasaulinius šeimos verslus sklandžiai ir saugiai perėmė
išsilavinę, kvalifikuoti šeimos nariai –
daugelis verslininkų į pagalbą pasitelkė
ir samdomus vadybininkus. Neseniai
atliktas NUS tyrimas parodė, kad daugiau nei pusėje iš 692 bendrovių, kurių
akcijomis prekiaujama Singapūro biržoje (61 proc. iš jų yra šeimos verslai),
buvo samdomas generalinis direktorius
arba valdybos pirmininkas. Įdomiausia,
kad šeimos nariams tokiu atveju paliekama viena iš minėtų pozicijų.
Įtakingiausios vadybos konsultacijų
įmonės „McKinsey & Company“ ekspertai teigia, kad šeimos verslo įmonės,
kurioms vadovauja samdomi vadovai,
valdomos geriau. Vyresni vaikai paprastai blogai tvarkosi su paveldėtu verslu.
Galbūt tam įtakos turi reikšmingas valdymo kokybės atotrūkis, lyginant Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokie-

tijos bei JAV šeimos verslus. Didžiojoje
Britanijoje ir Prancūzijoje priimta, kad
šeimos verslui turi vadovauti vyriausias
sūnus. Automatiškas verslo perdavimas
įpėdiniams sukuria nemažai problemų.
Visų pirma, neatsižvelgiama į alternatyvius kandidatus, turinčius aukštesnę
kvalifikaciją. Antra, paprastai paveldėtojai įdeda mažiau pastangų, siekdami
būtinų finansų ir vadybinių įgūdžių bei
žinių.
Galiausiai, perėmę verslą, šeimos nariai natūraliai tikisi tam tikrų lengvatų
darbe bei didesnio užmokesčio. Todėl
labiau tikėtina, kad sėkmingesnis bus
tas šeimos verslas, kuriame laikomasi
griežtos hierarchijos, yra rašytiniai susitarimai ir aiškiai apibrėžti įgaliojimai.

Kokių grėsmių gali kilti
perduodant šeimų verslus?
Šeimos verslui pradėjus vadovauti
jaunesniajai kartai, jos kompetencija
gali sukelti investuotojų nepasitikėjimą.
Pavyzdžiui, 2014 metais Pietų Korėjos
bendrovės „Samsung Electronics“
valdymą iš savo tėvo Gonhi Lee
perrėmė 48-erių Lee Jae Yong.
Tėvas vadovo bendrovei
nuo 1987 metų. Beje, jis
yra korporacijos „Samsung“ steigėjo Lee Byung
Chul jauniausias sūnus.
Nors Lee Jae Yong
baigė mokslus užsienyje, yra JAV didžiausių

bendrovių aukščiausio lygio vadovų
asociacijos „Business Council“ narys,
jis neturi daug vadovavimo patirties –
daugiau nei prieš dešimtmetį vadovavo
tik šios korporacijos trumpai veikusiam
e-komercijos padaliniui.
Šeimos verslo valdymą gali apsunkinti ar sukelti problemų vyresnės kartos
atstovų aktyvus neformalus kišimasis
priimant sprendimus, nežiūrint, kad
verslas jau oficialiai perduotas įpėdiniams.
Ekspertai įspėja, kad nesudarius
veiksmingo valdymo struktūros, tokių
įmonių veikla gali pablogėti dėl šeimyninių „mūšių“. Dažnai tam įtakos turi ir
turto padalijimas tarp jaunosios kartos
atstovų. Galiausiai gali atsitikti ir taip,
kad veiksmingos kontrolės neturės nė
vienas iš šeimos verslo atstovų.

INTERVIU
Kokių žinių ir įgūdžių, jūsų
nuomone, stokoja šeimos verslo
paveldėtojai?
Manau, kad daugiausia trūksta psichologijos, finansų ir personalo valdymo žinių. Žinau vieną įmonę, kurioje
direktoriaus pareigas ėjo sesuo, o pavaduotoju buvo jos brolis. Sunkumų
kildavo nuolat, nes kiekvienas iš vadovų reikalaudavo iš darbuotojų vykdyti
būtent jų užduotis, kurios dažnai viena
kitai prieštaraudavo. Tarpusavio santykius jie aiškindavosi darbe, o kalti dažniausiai likdavo samdomi darbuotojai.
Dėl to šioje įmonėje vyko didelė personalo kaita.
Kuo šeimos verslas skiriasi nuo
kitų verslų?
Manau, kad pagrindinis skirtumas,
jog šeimos versle reikia sukurti palankias darbo sąlygas ir ne šeimos nariams.
Ginčytinų situacijų šeimos įmonėje kyla
kaip ir bet kurioje kitoje bendrovėje. Ir
spręsti šias situacijas reikia nekreipiant
dėmesio į giminystės ryšius. Tad, manau, kad pagrindinė direktoriaus ir savininko misija – gebėjimas neskirstyti
kolektyvo į „mus“ ir „juos“.
Ginčus spręsti reikia ne vieno ar kito
įmonės darbuotojo naudai, o remiantis
bendrais verslo interesais.
Gal galėtumėte pateikti
sėkmingų šeimos verslo
perdavimo pavyzdžių?
Pasauliniu sėkmingo šeimos verslo
ir jo perdavimo pavyzdžiu galėtų būti
prancūzų Mulliez šeimos verslo modelis. Daugiau nei 50 metų „Auchan“
grupė arba, kaip ją vadina Prancūzijoje, „Mulliez šeima“, yra pasaulinės
mažmeninės prekybos lyderė. Išlaikyti tokias pozicijas jiems
padėjo esminis valdymo
principas: dalintis žiniomis, galia ir turtu. Bendras darbuotojų skaičius
įvairiose Mulliez šeimos
įmonėse yra įspūdingas:
300 000 žmonių, iš kurių
apie 200 000 dirba Prancūzijoje. Visas kapitalas, išskyrus 15 procentų kompanijos
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„“

Tarpusavio santykius
jie aiškindavosi darbe, o
kalti dažniausiai likdavo
samdomi darbuotojai.
akcijų, priklauso šios grupės darbuotojams, o verslą valdo šio šeimos verslo
įkūrėjo Gerardo Mulliez giminės atstovai: artimieji, pusbroliai ir jų vaikai (iš
viso apie 550 žmonių). Mulliez šeimos
kolektyvinėje sutartyje yra nustatyta
griežta akcinio kapitalo valdymo tvarka. Joje parašyta, kad kompanijos akcijų
gali turėti tik Louis Mulliez (gimusios
dar 1877 metais) palikuonys. Jei akcijos
patenka asmenims, nepriklausantiems
Mulliez šeimai, jos turi būti tiesiog išpirktos.

Lietuvoje nemažai sėkmingų šeimos
verslo pavyzdžių yra tarp smulkaus ir
vidutinio verslo (SVV) draudimo brokerių kompanijų. Priešingai nei draudimo įmonių, apie 80 procentų draudimo
brokerių įmonių savininkų yra Lietuvos
piliečiai. Šio verslo specifika dar ir ta,
kad kiekvienas draudimo brokeris, kaip
fizinis asmuo, per ilgą darbo trukmės
laikotarpį suformuoja savo klientų
„portfelį“. Klientai pasitiki jo profesionaliomis konsultacijomis ir parduodamais draudimo produktais, o šį „portfelį“ reikia perduoti įpėdiniams, kurie
toliau su juo dirbtų. Lietuvos banko
duomenimis, 2017 metų kovo mėnesį
Lietuvoje dirbo 96 draudimo brokerių
įmonės bei 951 licencijuotas draudimo
brokeris. Taigi, ir licencijuotas draudimo brokeris, ir draudimo brokerių įmonės savininkas pageidautų, kad jo verslą
perimtų įpėdiniai. Kaip sėkmingus šeimos verslo paveldėtojus būtų galima
paminėti UADDB „Jūsų spurtas“
savininką ir direktorių Edgarą
Valiaugą, kuris verslą perrėmė
iš savo tėvo Vytauto Valiaugos. Taip pat UADBB „Socialinės garantijos“ savininką Raimundą Vaickų,
po mamos mirties ne tik
perėmusį valdymą, bet ir
išplėtojusį draudimo brokerio įmonę – šiuo metu
joje dirba 78 darbuotojai.
Dėkoju už pokalbį.
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Skaitmeninės komunikacijos proveržio metai:
el. parašas netrukus virs kasdienybe
Andrius
Girdvainis
„DocLogix“ verslo linijos direktorius

Nors dabar dauguma dokumentų gimsta kompiuteryje, jie vis dar
pasirašinėjami ranka ir per ilgai
užsiguli nuo popierių lūžtančiose
lentynose.
Ar kada skaičiavote, kiek dokumentų
per savaitę pasirašoma jūsų įmonėje?
Kiek trunka sutarties pasirašymo procesas? Turbūt visi esame susidūrę su
įtampą keliančia situacija, kai reikėjo
gaišti laiką laukiant, kol grįš vadovas ir
pasirašys reikiamą dokumentą, nors pasinaudoti mobiliuoju elektroniniu parašu būtų buvę daug paprasčiau ir greičiau.
Jau dabar akivaizdu, kad šis revoliucinis įrankis – el. parašas – tampa patogia
kasdienybe. Netrukus, turėdami el. parašą, galėsime ne tik pasirašinėti dokumentus, bet ir balsuoti Seimo rinkimuose. Prielaidos organizacijoms moderniai
valdyti dokumentus egzistuoja ir dabar,
tačiau iki šiol rinkoje buvo pasigendama
išbaigtų ir, svarbiausia, patogių sprendimų. Tokių, kurie būtų nebrangūs ir nereikalautų sudėtingo diegimo proceso,
kartu suteiktų galimybių įmonės dokumentus archyvuoti ir centralizuotai saugoti „debesyse“.
Padėtis keičiasi. Bendrovė „DocLogix“ pristato naujos kartos dokumentų
pasirašymo ir valdymo įrankį.
„Įsivaizduokite, kad sutarties pasirašymo procesas su jūsų partneriais užtrunka ne dvi savaites, o keletą minučių.
Galite įsivaizduoti, kokį poveikį tai turės jūsų verslui, kiek leis sutaupyti laiko,
energijos, kaštų?“ – klausė „DocLogix“
verslo linijos direktorius Andrius Girdvainis.

Nebrangu įdiegti, lengva
naudotis, veikia mobili prieiga
Viena progresyviausių dokumentų ir
procesų valdymo sistemų tiekėjų pasaulyje kompanija „DocLogix“ specialiai
šiam tikslui subūrė profesionalų komandą, kuri sukūrė pažangų dokumentų valdymo įrankį. Jis apima tris atskirus
sprendimus: pirma, padeda įmonėms
kvalifikuotu el. parašu pasirašyti sutartis, antra, valdyti personalo dokumentus, trečia, skaitmenizuoti, kaštų
centrams priskirti išlaidas ir tvirtinti
sąskaitas, o kartu saugoti klientų duomenis ir su jais susijusius dokumentus.

70 000
vartotojų

350
klientų

www.doclogix.lt
<< spausti čia >>
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šalių
Visi sprendimai paremti „debesų“
kompiuterijos architektūra, tad nuotoliniu būdu galima ne tik teikti, tvirtinti ir valdyti dokumentus, bet ir greitai
surasti reikiamą informaciją. Sistema
besinaudojančiai įmonei visi dokumentai sutelkiami vienoje vietoje – „debesyse“ – ir juos galima saugiai pasiekti iš
bet kurio kompiuterizuoto įrenginio bet
kurioje pasaulio vietoje pagal iš anksto
nustatytas dokumentų konfidencialumo taisykles.
„Ne paslaptis, kad vadovai vis didesnę
laiko dalį dirba ne biure, savo užduotis atlikdami mobiliaisiais įrenginiais.
Pasirašyti dokumentus jie galės viso-

mis elektroninio parašo priemonėmis
(kortelių skaitytuvu, mobiliuoju parašu
ir kt.)“, – „debesų“ kompiuterijos privalumus dėstė „DocLogix“ debesijos produktų vadovas Tomas Masiulis.
Dėka „debesų“ kompiuterijos principu veikiančio sprendimo yra minimizuojami naudojimosi kaštai, įmonei nebūtina turėti savo IT infrastruktūros, ji
gali pradėti naudotis sistema iškart kaip
paslauga, o diegimo kaštai – nedideli.

Paprasta pasirašyti ir surasti
dokumentą
Sistemą kūrę specialistai apgalvojo
ir įdiegė sprendimus, aktualius visose
dokumento stadijose: programa pasirūpina, kad dokumentai, kuriuos reikia
suderinti ir pasirašyti, nukeliautų reikiamiems žmonėms, o jie vėliau automatiškai būtų informuojami apie vykdymo
eigą. Darbuotojams sistema išsiunčia
pranešimus apie jiems priskirtų dokumentų patvirtinimą, o vadovams – apie
darbuotojų atsiųstus prašymus. Viso pasirašymo proceso metu susiję asmenys
gali virtualiai komentuoti dokumentą
ar užduoti klausimą. Galiausiai suderintas dokumentas pasirašomas el. parašu,
turinčiu juridinę galią. Visi dokumentai
sistemoje išsaugomi ir turi tarpusavio
sąsajas, tad prireikus lengva atsekti jų
vykdymo eigą. Nebenaudojami dokumentai archyvuojami, kad sistema naudotis būtų dar patogiau ir greičiau.
„Šiandien, kai vienas iš didžiausių įmonių rūpesčių yra efektyvumo paieška,
turime išnaudoti visas produktyvesnio
darbo galimybes. Dokumentų valdymui
nebeužtenka vien tik tradicinių biuro
kompiuterinių programų, leiskime dokumentams patiems keliauti po virtualią
erdvę, o žmonėms – atsikratyti kurjerių
etikečių ir galimybę rasti savo dienotvarkėje papildomo laiko anksčiau atidėliotiems darbams“, – tikino A. Girdvainis.
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Netinkamas pareigos kreiptis į teismą dėl
bankroto bylos iškėlimo vykdymas: juridinio
asmens (vadovo) atsakomybės teisiniai aspektai

Egidijus
Langys
Advokatų profesinė bendrija
„AVOCAD“ advokatas

Juridinio asmens
(vadovo) atsakombyės
rūšys
Įmonės vadovas (ar kiti asmenys pagal kompetenciją)
privalo pateikti pareiškimą
teismui dėl bankroto bylos
iškėlimo nedelsdami, ne vėliau, kaip per 5 d. po to, kai
įmonė tapo nemoki. Ar įmonės dalyviai per minimalius
įstatymuose arba įmonės
steigimo dokumentuose nustatytus terminus susirinkimui sušaukti (ne vėliau kaip
per 40 d.) nesiėmė priemonių
įmonės mokumui atkurti.
Įmonės vadovas privalo
atlyginti žalą, kurią įmonė ir
(ar) kreditoriai patyrė dėl to,
kad nebuvo teismui pateiktas
(ar buvo pavėluota pateikti)
pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas
ar kiti asmenys, pavyzdžiui,
įmonės dalyviai, kreditoriams atsako solidariai.
Be to, netinkamai vykdant
aukščiau nurodytą pareigą,

įmonės vadovas ar kitas asmuo atsako Administracinių
nusižengimų kodekse nustatyta tvarka. Šiuo atveju yra
numatyta bauda nuo 1400 iki
3000 eurų, o pakartotinio pažeidimo atveju nuo 2700 iki
6000 eurų (ANK 120 str. 1 ir
2 dalys).
Negana to, teismas savo,
administratoriaus arba įmonės
kreditoriaus, turinčio daugiau
kaip pusę visų patvirtintų reikalavimų sumos, iniciatyva
motyvuotu prašymu gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki
5 m. eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens – vadovo pareigas ar būti kolegialaus
valdymo organo nariu.

Kada atsiranda
juridinio asmens
pareiga kreiptis į
teismą dėl bankroto
bylos iškėlimo
Tiksliai nustačius bendrovės
faktinį nemokumą bendrovės vadovui atsiranda pareiga kreiptis, kad būtų iškelta
bankroto byla. Egzistuojant
visoms aplinkybėms, suponuojančioms bendrovės nemokumą, vadovui atsiranda
pareiga kreiptis į teismą dėl
bankroto bylos bendrovei iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio
16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).
Tai, kad vadovas faktiškai
vykdė, nors ir nuostolingą,
ūkinę komercinę veiklą ir
dėjo pastangas bendrovės
veiklos tęstinumui užtikrinti,

nepašalina jo atsakomybės,
kad nebuvo kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (LAT 2015 m. birželio
26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015).
Kitaip tariant, priežastys, dėl
kurių įmonė tapo nemoki,
nėra teisiškai reikšmingos
sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą (LAT 2014 m. spalio
27 d. nutartis Civilinė byla
Nr. 3K-3-453/2014).

Žalos dydžio
identifikavimas ir
juridinio asmens
atsakomybės ribos
Žala dėl pareigos kreiptis
į teismą, kad įmonei būtų
iškelta bankroto byla, pasireiškia tuo, kad dėl pavėluoto
kreipimosi pablogėja nemokios įmonės turtinė padėtis ir
kreditoriai praranda galimybes atgauti jiems priklausančias lėšas.
Žalos dydis kiekvienu atveju nustatomas pagal faktines
bylos aplinkybes ir gali būti
lygus arba bankroto byloje
patvirtintų reikalavimų sumai, arba nepatenkintų kreditorių reikalavimų daliai. Ir
kai nustatoma, kad ne visa
nepadengta skolų dalis at-

sirado dėl to, jog atsakingi
asmenys laiku nesikreipė dėl
bankroto bylos iškėlimo.
Svarbu nustatyti momentą,
kada atsirado pareiga kreiptis
dėl bankroto bylos iškėlimo.
Taip pat nustatyti, kokią žalą
patyrė kreditoriai dėl to, kad
nebuvo laiku kreiptasi dėl
bankroto bylos. Bei nustatyti,
kokie pradelsti kreditorių reikalavimai buvo tuo metu, kai
bendrovės vadovui atsirado
pareiga kreiptis dėl bankroto
bylos iškėlimo, ir kaip jie kito
iki bankroto bylos iškėlimo
teismo nutartimi.
Vadovas atsako tik už žalos
padidėjimą, kuris atsirado
dėl jo neteisėto neveikimo,
o ne už visus nepatenkintus
reikalavimus bankroto byloje (LAT 2014 m. gruodžio
23 d. nutartis civilinėje byloje
Nr. 3K-3-567/2014).
Žala priteisiama tik tokiais
atvejais, kai įmonė pakankamai ilgą laiką nevykdo įprastos ūkinės-komercinės veiklos. Taip pat kai ji prisiima
naujus įsipareigojimus ir dėl
to didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su esamais kreditoriais arba atsiranda naujų
kreditorių, su kuriais taip pat
nėra galimybės atsiskaityti
(LAT 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K3-130/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario
12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-524/2013; Lietuvos
apeliacinio teismo 2013 m.
sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2013).
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dr. Vilius
Nikitinas
„BITA LAW“ vadovaujantis partneris

Siūlote prekes ar paslaugas internete? Renkate kandidatų gyvenimo aprašymus? Stebite darbuotojų buvimo vietą ar savo bendrovės
teritoriją? Siunčiate reklamą ar
kitaip naudojate fizinių asmenų
duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, GPS sekimo duomenis,
gyvenimo aprašymus ir pan.)? O
ar žinote, kad 2018 m. įsigaliojus
Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui baudos, kurios gali būti
skirtos netinkamai tvarkančioms
asmens duomenis bendrovėms,
sieks iki 20 mln. eurų arba iki
4 proc. bendrovės finansinių metų
apyvartos?
Verslui būtina žinoti, kad daugelis
grėsmių duomenų saugumui kyla dėl
žmogiškojo faktoriaus ir dėl „minkštųjų“ priemonių trūkumo, kai neužtikrinamas techninis saugumas arba (dar
blogiau) jis yra pažeidžiamas. Praktika
rodo, kad netinkamos techninės apsaugos priemonės taikomos nepakankamai
suprantant riziką.
Reglamentas palengvina įmonių
administracinę naštą ir suteikia galimybę savarankiškai vertinti su įmonės
veikla susijusias rizikas, tačiau ir sugriežtina bendrovių pareigą apsaugoti
duomenis. Numatyti aukšti atskaitomybės standartai, apimantys poveikio vertinimą, duomenų apsaugos pareigūno
skyrimą, pranešimą apie duomenų saugumo pažeidimus.
Tam, kad bet koks verslas galėtų prisitaikyti prie pokyčių, jau dabar reikia
sukurti pagrindus teisėtam asmens duo-

menų tvarkymui. Pagrindinė klaida, kurią daro verslas – klaidingas manymas,
kad jokių asmens duomenų jis netvarko.
Tam, kad būtų nustatyta, jog jis tvarko
fizinių asmenų duomenis, paprastai
užtenka vien fakto, kad verslas naudojasi elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Svarbu paminėti, kad sąvoka „tvarkymas“ šiame kontekste turi daug platesnę
reikšmę, nei faktinis asmens duomenų
tvarkymas. Tai ir rinkimas, užrašymas,
kaupimas, saugojimas, klasifikavimas,
grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba)
aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas bei
jų rinkinys.

„“

Daugelis grėsmių
duomenų sagumui kyla
dėl žmogiškojo
faktoriaus.
Taigi, jeigu išsiaiškinome, kad vis
dėlto tokie duomenys renkami, reikia
nustatyti, ar jie renkami teisėtai, t. y., ar
verslas turi teisėtą pagrindą tai daryti?
Įstatymas nustato sąrašą pagrindų, leidžiančių teisėtai tvarkyti asmens duomenis. Verslas asmens duomenų rinkimą gali pagrįsti tik sutartimi, sudaryta

su asmens duomenų subjektu, kurioje
aptartas jų tvarkymas, arba duomenų
subjekto aiškiai išreikštu sutikimu.
Esant teisėtam pagrindui tvarkyti asmens duomenis, reikalavimai teisėtam
jų tvarkymui nesibaigia. Vadovaujantis Valstybinės duomenų inspekcijos
(VDAI) taisyklėmis, verslas, automatiniu būdu (pvz., kompiuterio pagalba)
tvarkantis asmens duomenis, apie tai
privalo pranešti VDAI. (Registracija nemokama.)
Jeigu ketinate tvarkyti asmens duomenis, pavyzdžiui, internetinės prekybos tikslu, turite užpildyti pranešimo
apie duomenų tvarkymą el. prekybos
tikslu formą. Asmens duomenis tvarkant tiesioginės rinkodaros tikslu, turite užpildyti pranešimo apie duomenų
tvarkymą automatiniu būdu tiesioginės
rinkodaros tikslu formą, o vykdant vaizdo stebėjimą – pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą formą. Duomenų
valdytojai, ketinantys tvarkyti srauto
duomenis, pildo pranešimo apie srauto
duomenų tvarkymą formą.
Taip pat įstatymo nustatytais atvejais,
pavyzdžiui, kai automatiniu būdu ketinate tvarkyti ypatingus asmens duomenis, susijusius su fizinio asmens rasine ar
etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste
profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu
gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą, VDAI atlieka išankstinę
patikrą. Tuomet verslas, ne vėliau kaip
prieš 2 mėnesius iki numatomos duo-
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menų tvarkymo pradžios, privalo apie
tai pranešti inspekcijai. Toks duomenų
tvarkymas gali būti atliekamas tik gavus
VDAI leidimą.
Be to, kiekviena bendrovė, tvarkanti
fizinių asmenų duomenis, privalo turėti rašytinės formos dokumentą, pavyzdžiui, asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurios turi atitikti Bendruosius
reikalavimus organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms.
Siekdama išsiaiškinti, ar asmens duomenys tvarkomi teisėtai ir ar priemonės,
įgyvendinant duomenų saugumą, yra
tinkamos, VDAI nuolat tikrina duomenų tvarkymo teisėtumą. Pavyzdžiui,
kaip matyti iš viešos informacijos, atlikusi asmens duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimus 7 kelionių agentūrose, inspekcija visose atrado pažeidimų.
Tikrinimo metu nustatyta, kad 5 kelionių agentūros, norėdamos parduoti
lėktuvo bilietus, tvarkė asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą, asmens
tapatybės dokumento informaciją,
skrydžio informaciją ir kitą) nepranešusios VDAI; 4 agentūros neturėjo dokumento, reglamentuojančio asmens duomenų tvarkymą; 4 kelionių agentūrų

sutartyse su duomenų tvarkytojais nebuvo nurodyta, kokius konkrečius tvarkymo veiksmus šios kelionių agentūros
įgaliotos atlikti bei kokias organizacines
ar technines saugumo priemones privalo įgyvendinti; 4 kelionių agentūros interneto svetainėse duomenų subjektams
nebuvo pateikusios informacijos apie
asmens duomenų tvarkymą, kaip to reikalauja įstatymas (pvz., kokiais tikslais
yra tvarkomi asmens duomenys, kam
ir dėl ko jie yra teikiami, kokius savo
asmens duomenis subjektas privalo pateikti ir kokios yra pasekmės jų nepateikus, duomenų subjekto teisės ir pan.).
„BITA LAW“ primena, kad verslas
turi suskubti ir įsivertinti tvarkomų asmens duomenų operacijas bei jų atitiktį
galiojantiems teisės aktams arba patikėti tai specialistams, išmanantiems šios
ypatingai jautrios srities specifiką. Mažais, bet užtikrintais žingsniais mes galime padėti Jums įteisinti asmens duomenų tvarkymą, parengti ne tik visus
privalomus dokumentus, bet ir patarti
dėl tinkamų priemonių, siekiant apsaugoti duomenis, padėti suprasti reglamente numatytus pakeitimus ir patarti,
kaip juos įgyvendinti.
Sektorines verslo asociacijas skatiname paruošti elgesio kodeksus, kurie pa-

dėtų įgyvendinti reglamentą, detalizuojant jo nuostatas konkretaus sektoriaus
(pvz., telekomunikacijos įmonėms, debesijos paslaugų teikėjams ir pan.) poreikiams.
„BITA LAW“ vienija geriausius visų
pagrindinių teisės sričių pripažintus teisininkus, tad jūsų įmonei gali suteikti
visą informaciją asmens duomenų klausimais. Raginame nedelsti ir jau dabar
užkardyti galimas neigiamas pasekmes.

KONTAKTAI
„BITA LAW“ – VERSLO TEISĖS
GERIAUSIEJI ATEITIES VERSLUI
Tel. +370 5 260 3321
El. p. info@bitalaw.eu
http://www.bitalaw.eu
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Brokerisinformuoja
AR ŽINOTE, KAD…

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Statybos įstatymui, kiekvieno statinio (išskyrus nesudėtingus) statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, atnaujinimo, griovimo ar kultūros paveldo statinių tvarkomieji darbai,
vykdomi neapsidraudus statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu, laikomi neteisėtais. Ši prievolė taikoma
tiek įmonėms (statytojams ar rangovams), tiek privatiems asmenims ir galioja iki kada bus baigti vykdyti apdrausti
darbai.
Daugiau informacijos suteiks Tomas Kuliešius, UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ Rizikos valdymo ir korporatyvinių
klientų direktorius, tel. 8 611 28 889, el. p. tomas.kuliesius@dba.lt.

IR JAM, IR JAI
Organinėmis AHA rūgštimis praturtinta kosmetika
padeda spręsti labai įvairias problemas: nuo spuogų
iki odos senėjimo. Rūgštys itin efektyviai reguliuoja
sistemas, nuo kurių priklauso odos drėgmės balansas,
riebalinių liaukų aktyvumas, imunitetas. Jos tiesiogiai
paveikia konkrečią problemą, todėl oda pradeda veikti naudojančiojo asmeniniu fiziologiniu sveikos odos
ritmu.
Kosmetikos komponentų derinys ODA ne tik išsprendžia sudėtingas dermatologines problemas, bet ir pažadina odos gyvybines galias, padeda jai atsinaujinti,
palaiko formą.
Visi ODA kosmetikos produktai ir vizitų rezervacija:
www.odapro.lt

SVEIKINAME SU GIMTADIENIAIS IR SUKAKTIMIS

70 metų

LELIJA (sausis)

60 metų

GRĄŽTAI (sausis)

45 metai

25 metai

DZŪKIJOS ARNIKA (sausis)
EKOBANA (sausis)
BALTIC CLIPPER (sausis)
KŪMAS (vasaris)
ALYTAUS SPAUSTUVĖ (vasaris)
FIMA (kovas)

JOLAND (sausis)

35 metai

DZŪKIJA (sausis)

20 metų

ALPERA (sausis)
EKSPOZICIJŲ SISTEMOS (sausis)

15 metų
DNB BANKAS (sausis)
AGROKOMFORTAS (sausis)

10 metų
INTOUR (sausis)
RIMANTO BIURAS (sausis)
LIETMAZ (vasaris)
PRO BUONO (vasaris)

5 metai
ARGINTA ENGINEERING (sausis)
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Enterprise Europe Network – efektyvi verslo plėtros priemonė
Europos įmonių tinklas (toliau angl. Enterprise Europe Network) – Europos Komisijos iniciatyva 2008 m. įsteigtas didžiausias verslo paramos tinklas Europoje ir didžiausias europinis
verslo paramos tinklas Lietuvoje. Tai priemonė, kuria siekiama
skatinti Europos įmonių verslumą ir įmonių konkurencingumą bei plėtrą. Tinkle esančių organizacijų teikiamos paslaugos
padeda visų ekonomikos sektorių įmonėms geriau pasinaudoti
vieningos rinkos teikiamais privalumais:
informacija ir konsultacijomis aktualiais verslo plėtros
klausimais Europos Sąjungoje;
bendradarbiavimo partnerių paieška;
atstovavimu Lietuvos įmonių interesams Europos Komisijoje.
Enterprise Europe Network sparčiai ir nuolat plečiasi. Šiandien jo veiklos geografija apima daugiau kaip 60 šalių. Tinklas
vienija apie 600 narių, verslo ir inovacijų paramos organizacijų,
kuriose dirba daugiau nei 3000 patyrusių įvairių sričių ekspertų.
Enterprise Europe Network apjungia tarptautines ekspertines
verslo kompetencijas su vietinės rinkos poreikiais, padeda įmonėms ieškoti ir rasti verslo partnerius bei pradėti veiklą naujose
rinkose. Kiekvienais metais Enterprise Europe Network organizuoja apie 70 000 verslo renginių, kurie skelbiami tinklo svetainėje: renginių kalendorius ir renginių paieška.
Enterprise Europe Network Lietuvoje atstovauja keturios organizacijos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir
amatų rūmai bei Lietuvos inovacijų centras. Norėdami naudotis
teikiamomis paslaugomis nemokamai, turite kreiptis į arčiausiai Jūsų įmonės registracijos vietos esantį Enterprise Europe
Network atstovą.

Enterprise Europe Network
verslo pasiūlymai:
Paprastai, greitai ir nemokamai
Verslo pasiūlymai iš daugiau nei 60 valstybių tinklalapyje www.paramaverslui.eu, skiltyje „Verslo pasiūlymai“.
Bazėje skelbiama daugiau nei 9 000 nuolat atnaujinamų
pasiūlymų, kuriuos galite patys lengvai atsirinkti įvairiais
pjūviais pagal veiklos sektorių, valstybę ir pageidaujamą
bendradarbiavimo tipą. Lietuvos įmonės taip pat nemokamai gali paskelbti savo verslo pasiūlymus EEN verslo
partnerių paieškos duomenų bazėje.

Projekto veiklos yra dalinai finansuojamos iš Europos Sąjungos COSME programos (2014–2020) lėšų pagal dotacijos sutartį Nr. 737677.

Parama verslui greta Jūsų

TARPTAUTINĖS NAUJIENOS

Atidarytas Lietuvos garbės
konsulatas Hanojuje

Vasario 23 d. iškilmingai atidarytas Lietuvos garbės konsulatas Hanojuje. Lietuvos ir Vietnamo diplomatinių santykių
25-mečiui skirtame renginyje Lietuvos
ambasadorė Ina Marčiulionytė įteikė regalijas pirmajam Lietuvos garbės konsului
Vietname Hoai Tran Vu.

Japonijoje veiklą pradėjo trečiasis Lietuvos garbės konsulatas

Lietuvos ambasadoje Tokijuje sausio
30 d. įmonės „Fukuyama Transporting Co.“
prezidentui Šigehiro Komaru (Shigehiro
Komaru) įteiktas Lietuvos garbės konsulo
Fukujamoje (Hirošimos prefektūra) konsulinis patentas. Lietuvos garbės konsulatai
taip pat veikia Sapore ir Osakoje.

Lietuvos ambasadorius Alžyre
įteikė skiriamuosius raštus

Lietuvos ambasadorius Gediminas Varvuolis vasario 20 d. lankydamasis Alžyre
įteikė skiriamuosius raštus. G. Varvuolis
yra pirmasis Alžyrui akredituotas Lietuvos ambasadorius. Lietuvos ir Alžyro diplomatiniai santykiai užmegzti 1994 m.
balandžio 15 d.
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Investavimo galimybės
ir išskirtinės prekybos
vertybiniais popieriais
sąlygos naujiems klientams
Šiaulių bankas didelį dėmesį skiria tobulinant bei plečiant
investicines paslaugas. 2016 m. atnaujinęs prekybos vertybiniais popieriais platformą internetinės bankininkystės sistemoje „SB linija“, bankas suteikė klientams galimybę dar patogiau investuoti Baltijos šalių rinkose internetu. Neseniai ši
prekybos vertybiniais popieriais galimybė tapo pasiekiama ir
per mobiliąją programėlę „Šiaulių bankas“.
Dabar naujiems klientams bankas taiko išskirtines investavimo sąlygas: iki šių metų kovo pabaigos savo vertybinių
popierių portfelį galima perkelti į Šiaulių banką nemokamai,
o prekyba vertybiniais popieriais Baltijos šalių rinkose bei jų
saugojimas nieko nekainuos iki liepos 1 dienos. Sutartis galima pasirašyti bet kuriame Šiaulių banko padalinyje. Plačiau

Tęsiamas daugiabučių
namų atnaujinimo
projektų finansavimas
Šiaulių bankas tęsia 2014–2020 m. LR Vyriausybės programoje numatytų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą Europos investicijų banko ir savo
lėšomis. Finansuojami tie renovacijos projektai, kurie turi
namo gyventojų pritarimą ir yra patvirtinti Būsto energijos
taupymo agentūros. Plačiau
Šiuo metu Šiaulių bankas užima daugiau nei 60 proc. daugiabučių renovacijos finansavimo rinkos. Artimiausiu metu
planuojama pasirašyti naują sutartį su Europos investicijų
banku, kad programa būtų sklandžiai tęsiama.

NAUJIENOS
Nauja Šiaulių banko ir
EIF paskolos sutartis
mažosioms ir vidutinėms
įmonėms finansuoti
Šiaulių bankas ir Europos investicijų fondas (EIF) pasirašė
naują 25 mln. eurų paskolos sutartį, pagal kurią artimiausius
trejus metus patraukliomis sąlygomis teiks paskolas mažosioms, vidutinėms ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Tam
tikslui 12,5 mln. eurų bankui skiria Europos investicijų banko
(EIB) grupė pagal įgyvendinamą Kooperatinių bankų ir mažesnių institucijų (Cooperative Banks and Smaller Institutions,
CBSI) priemonę.
Ilgametė Šiaulių banko partnerystė su EIF leidžia Lietuvos
įmonėms pasiūlyti palankesnes kreditavimo sąlygas ir daugiau
verslo finansavimo galimybių. Pavyzdžiui, kreditus su garantijomis (naudingus tais atvejais, kai įmonė neturi pakankamo
užstato), pritaikant dalinį palūkanų kompensavimą. Plačiau

Tęsiamas inovatyvaus
verslo finansavimas
Šiaulių bankas toliau priima verslo finansavimo paraiškas
iniciatyvos „ES InnovFin finansavimas inovatoriams“ pagrindu. Pagal šią priemonę teikiami įvairių rūšių kreditai ir
finansinė nuoma (lizingas) nuo 25 tūkst. iki 7,5 mln. eurų
1–10 metų laikotarpiui. Šis finansavimas skirtas novatoriškoms smulkiosioms, vidutinėms ir vidutinės kapitalizacijos
įmonėms. Plačiau

NAUJIENOS
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KONKURSAS

KVIETIMAS

Skelbiama Europos
verslininkystės skatinimo
apdovanojimų nacionalinė
atranka

Inovatyvioms didelio
poveikio pramonės
technologijoms diegti –
26,5 mln. eurų ES investicijų

Ūkio ministerija iki 2017 m. gegužės 31 d. kviečia įmones ir
organizacijas teikti paraiškas dalyvauti 2017 m. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinėje atrankoje.
Konkurso dalyviai turi galimybę pristatyti verslą skatinančias
sėkmingas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės iniciatyvas, kurios buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos mažiausiai
dvejus metus. Paraišką galima teikti pagal šias nominacijas:
verslumo dvasios skatinimo, investicijų į verslumą įgūdžių,
verslo aplinkos gerinimo, verslo tarptautinės plėtros skatinimo ir atsakingo verslo. Daugiau

Ūkio ministerija skelbia antrąjį kvietimą Lietuvos įmonėms pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal
2014–2020 m. ES investicijų priemonę „DPT Pramonei LT+“.
Pagal šią priemonę, kurios tikslas – skatinti tradicinės pramonės pertvarką, diegti pramonės inovatyvumui ir šalies
ekonomikos augimui svarbias didelio poveikio technologijas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių gamybos procesuose, numatoma skirti iki 26,535 mln. eurų ES investicijų.
Daugiau

Metuose viena diena, kuri ir yra skirta būtent tiems mūsų skaičių angelams – tai BUHALTERIŲ DIENA,
kuri šiemet yra švenčiama gegužės 12 dieną. Mielas vadove, tai puiki diena padėkoti savo buhalteriui ir
suteikti jam galimybę šią dieną sutikti kitaip! Per vieną dieną darbai niekur nepabėgs, o laimingas buhalteris – tai dar produktyvesnis jo darbas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) kasmet organizuoja
BUHALTERIŲ DIENOS šventę. Ir šie metai nėra išimtis. Buhalterių diena su LBAA – tai diena be rūpesčių!

Buhalterių dienos su LBAA vieta: ANYKŠČIAI, BURBIŠKIO DVARAS.

Buhalterių dienos programa:
Interaktyvi programa „Miško inventorizacija iš paukščio skrydžio“.
Savęs atradimas ir psichologinis tobulėjimas praktinio užsiėmimo „Buhalterio derybiniai gebėjimai – parduok save ir savo darbą“
metu.
Buhalterio intuicijos lavinimas etiško elgesio srityje, pasitelkiant visus jutimo receptorius – teorinis / praktinis užsiėmimas.
Padovanok šią dieną savo buhalteriui ir suteik jam progą pasijausti ypatingu!
Buhalterių dienos šventė vyks 2017 m. gegužės 12 d. (penktadienį) nuo 10 iki 17 val. Kaina asmeniui – 190 EUR.
Į kainą įskaičiuota: pramogos, transportas iš didžiųjų miestų, pietūs, kavos pertraukėlės, konferencija. Daugiau informacijos ir registracija: admin@lbaa.lt

SKAITMENIZACIJA

PROGNOZĖS

Europa juda skaitmeninės
rinkos link – kur turime
pasitempti mes?

Eksporto prognozė
2017 metams

2015 m. Europos Komisija patvirtino „Europos bendrijos
skaitmeninės rinkos strategiją“, kurios tikslas skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo įsitraukimą į tarptautinę elektroninę
prekybą. Vienas iš veiksnių, kurie lemia šios strategijos įgyvendinimą – šalies gyventojų skaitmeninis išmanymas, gebėjimas naudotis esamomis skaitmeninėmis galimybėmis. O
kokia yra Lietuvos situacijas šioje srityje? Daugiau

„Versli Lietuva“ prognozuoja, kad 2017 m. palyginti su
2016 m., lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė (be energetinių produktų) turėtų augti 6,3 proc. – iki 11,6 mlrd. eurų.
2018 m. lietuviškos kilmės prekių eksporto plėtra turėtų spartėti ir numatoma, kad ji sieks 7,6 proc. Didesnį prognozuojamą eksporto augimą sąlygoja auganti paklausa Europos Sąjungoje ir kylančios eksporto kainos. Daugiau
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kasdien po naują šaukštą
„Kūrybingumas iš tiesų yra labai
praktinis užsiėmimas. Tie, kurie naudoja kūrybingumą, yra labiau praktiški gyvenime nei tie, kurie mano,
kad jis nesvarbus ir numoja į tai
ranka“, – teigia agentūrų „New!“ ir
„SuperYou“ partneris, kūrybingumo dėstytojas Tomas Ramanauskas.
Gyvename narcisizmo ir
paviršutiniškumo laikais
Visų pirma mes gyvename narcizų
laikais, kai nusifotografuoti su svarbiu
žmogumi yra šimtą kartų svarbiau (tikslas, kad matytumeisi su juo nuotraukoje), nei prieiti ir jį pakalbinti. O socialinės medijos ir technlogijos šiandien
labai lengvai leidžia puoselėti tą narcizą.
Taip pat gyvename paviršutiniškumo
eroje: neturime laiko gilintis į dalykus
iš esmės. Pažiūrėkite į save, į savo kolegas, aplinkinius ir pamatysite, kad visi
bėgame, skubame… vienu metu galvojame ir sprendžiame keletą klausimų.
Tai sąlygoja, kad gyvename „pakrikusio
dėmesio“ amžiuje. Mes negalime susikaupti „ilgiems dalykams“, pvz., knyga
yra kančia, nes jinai yra ilga, be didelių
ryškių paveiksliukų, ji nėra interaktyvi. Tas „pakrikęs dėmesys“ keliauja iš
darbo į konferencijas, iš konferencijos
namo, iki pat lovos, kurioje šiais laikais
daug smagiau pasižiūrėti ką nors interaktyvaus internete nei išjungti šviesą ir

iš naujo prisipažinti meilėje savo antrai
pusei.

„“

Kūrybingumas yra
paskutinis teisiškai leistinas
nesąžiningas pranašumas
prieš konkurentus.
Mes taip pat gyvename atminties
„perkėlimo“ laikais. Atmintis tapo tokiu
nereikalingu dalyku, kaip nereikalinga
atauga, nes savo atmintį „atiduodame
visagaliui googlui“, kuris už mus viską
atsimena. Svarbiausia tiktai žinoti, kur
padėta tai, ko reikia. FB atiduodame ir
savo draugų gimtadienius. Dėl to turime ir daug nepatogių situacijų, jei koks
nors draugas yra pamirštamas, nes nėra
pasižymėjęs savo gimtadienio FB. Mes
gyvename pastovioje neįsipareigojimo
būsenoje. Tai patvirtina ir daugybė industrijų. Žmonės nenori įsipareigoti
prekės ženklams, nori juos keisti, nori
naujovių. Ir kaip mums visame šiame
chaose būti išgirstiems – kaip produktui, įmonei, paslaugai… kaip darbovietei, darbdaviui, kaip sudominti žmones,
darbuotojus? Ir mano atsakymas – panaudoti kūrybingumą. Kūrybingumas
reikalingas visur, pradedant santykiais

su antra puse: prisiminkite save pačioje santykių pradžioje, koks buvote
kūrybingas pirmus tris mėnesius… iki
„Teslos“ pakvietimo į Lietuvą, nuostabus jaunos komandos kūrybingumo
pavyzdys.

Dviprasmiškumas, disonansas,
nenuoseklumas, netvarka
Paradoksalu, bet kuo didesnė bendrovė, tuo kūrybingumas mažiau toleruojamas ir leidžiamas. Vienas dizaino
teoretikas ir rašytojas išvedė kūrybingumo formulę, kuria remiantis kūrybingas žmogus apibrėžiamas kaip gebantis
toleruoti dviprasmiškumą, disonansą,
nenuoseklumą ir netvarką. Tuo tarpu
didelių bendrovių, korporacijų taisyklės teigia, kad siurprizai turi būti minimizuoti. Kuo mažiau netikėtumų, tuo
kompanijai geriau. Tačiau jeigu pritaikytume tokią didelių korporacijų logiką
kūrybiniame procese, nebūtų sukurta
nieko verta skaityti, nebūtų nieko vertingo nutapyta, nebūtų nieko verta sukurta vartojimui ar naudojimui.
Didelėse bendrovėse, korporacijose
lengva prarasti „stuburą“ ir labai lengva
„sudievinti“ lyderį dėl jo statuso, svarbumo, pasiekimų. Jei prisitaikysi prie
korporacijos politikos ir būsi uolus jos
vykdytojas, tavo šansai „išsilaikyti“ didėja. „Samsung“ degančių baterijų atvejis,
praėjusiais metais apskriejęs visą pasaulį,

KAD KŪRYBINGUMAS SUŽYDĖTŲ
Svarbu prisiminti, kad ambicingi žmonės darbe ieško prasmės. Dažnai mes
„užkemšame“ žmogų pinigais kaip vienintele motyvacijos priemone. Tačiau
žmonėms reikia ne vien pinigų. Daug
svarbiau suteikti prasmę, tikslą, uždegti
„vizija“, suteikti naujų iššūkių.
„Google“ patarimas – naikinti įprastus
„brainstormus“, juos trumpinti, skaidyti,
mažinti vadovo įtaką, iš principo mažinti
susitikimų ir susirinkimų „marinatus“.
Susitikimai, susirinkimai turi būti skirti
tik informacijos apsikeitimui, o ne laiko
„užmušinėjimui“. Kitu atveju kada dirbti?

Svarbu organizacijos viduje skatinti mažų
idėjų generavimą, leisti žmonėms kurti
idėjas ir jas įgyvendinti. Darbuotojai turi
matyti, kad jie vertinami, kad organizacinė kultūra atvira idėjoms ir pasiūlymams.
Nors ši idėja priskiriama „Google“, kompanija „3M“ tai daro jau nuo 1948 metų:
15 proc. darbo laiko darbuotojams leidžiama skirti idėjų generavimui, kurios nesusijusios su tiesioginiu darbu.
Svarbu leisti darbuotojams žaisti. Pasak
psichologų, tai būdas, skatinantis naujas
kognityvines jungtis smegenyse, kitaip tariant – vystyti kūrybiškumą.

Patartina ieškoti įkvėpimo įvairiose kitose srityse. Versti dalintis, iš kitų sričių
kvėptis, dalintis. Žiūrėti į kitas pramonės sritis.
Aplinkos pakeitimas – viena iš kūrybiškumo sąlygų.
Suteikti nesisteminės klaidos galimybę: leisti klysti generuojant idėjas, leisti
klysti ieškant naujų netradicinių sprendimų. Daugelis genialių dalykų išrasti
kaip klaida – penicilinas, fejerverkas,
sacharinas, posteriai. Visa tai kaip klaidos sukurti produktai, dalis išgelbėjo
gyvenimus.
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labai gerai iliustruoja archaišką „Samsung“ kompanijos vadybą ir kultūrą,
kurioje buvo bijoma kalbėti apie problemas aukščiausio lygio vadovams. Pasirodo, ilgą laiką problema buvo žinoma
ir slepiama. Šis pavyzdys rodo, kaip valdžios galia gali tapti didžiule problema.
Tuo tarpu kūrybingumas kaip įrankis
gali daryti stebuklus ir išspręsti daugybę
neįmanomų dalykų. Paimkime pavyzdžiu šaukštą. Ką dar galima čia išrasti?
Bet, pasirodo, jį galima pateikti 365 būdais, kuriuos sukūrė vienas norvegų dizaineris. Jis sau iškėlė uždavinį kasdien
padaryti po naują šaukštą.
Kitas kūrybingumo pavyzdys. Viena
įmonė sprendė klausimą, kaip paskatinti vaikus, sergančius astma, treni-

ruoti kvėpavimą ir sugalvojo apjungti
vaikų pomėgį žaidimams su jiems ne
itin malonia ir nuobodžia kvėpavimo
procedūra specialiu aparatu. Sukurtas
sprendimas susiejo interaktyvų žaidimą
su specialiu kvėpavimo aparatu. Tai leido vaikams vienu metu ir žaisti, ir kvėpuoti, o tėvams – džiaugtis gerėjančiais
vaiko sveikatos rodikliais.
Dar viena kūrybingumo iliustracija.
Prekybininkai puikiai žino, kokie yra dideli nurašymai daržovių, vaisių, kurių dydžiai ir formos neatitinka standarto. Tačiau vienai kompanijai Prancūzijoje kilo
mintis „bjauresnes“ daržoves ir vaisius ne
tik parduoti pigiau, bet ir pateikti tai groteskiškai linksmai su atitinkamomis nuotraukomis ir žinutėmis, pvz., „absurdiška
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bulvė gali tapti mis bulvių koše“, „šlykšti
morka sriuboje – koks skirtumas“, „bjaurus apelsinas – vis tiek skanios sultys“ ir
t. t. Labai geri argumentai, pardavimų rezultatai buvo fantastiški.
Pažiūrėkime į vienus iš įdomiausių
naujųjų verslų: didžiausia pasaulyje taksi bendrovė „Uber“ neturi automobilių
parko, tačiau viena labiausiai augančių, –FB – tam tikra prasme didžiausia
žiniasklaidos priemonė, kuri pati nekuria turinio, „Alibaba“ – vieni didžiausių
prekybininkų pasaulyje, neturi jokio inventoriaus, „Airbnb“ – viena didžiausių
apgyvendinimo internetinių platformų,
neturi jokio nekilnojamojo turto. Visa
tai kūrybiškumo, netradicinio požiūrio
ir veiklos rezultatai.

Savanoriškas sveikatos draudimas – darbuotojų
lojalumą bei motyvaciją skatinanti priemonė

Jolanta
Šimkienė
Rinkodaros ir pardavimo direktorė

Atėjus pavasariui, po pakankamai intensyvios gripo epidemijos visoje Lietuvoje, norime priminti įmonių vadovams
apie darbuotojų lojalumą bei motyvaciją
didinančią priemonę – darbuotojų savanorišką sveikatos draudimą ir paskatinti
vadovus būti socialiai atsakingais, pasirūpinti savo darbuotojų sveikata juos
apdraudžiant. Darbuotojams tai labai
aiški žinia, kad darbdavys rūpinasi savo
darbuotojų protine bei fizine sveikata,
suteikdamas galimybę sunegalavus naudotis aukščiausios kokybės sveikatos
priežiūros įstaigų teikiamomis sveikatinimo paslaugomis tiek valstybinėse, tiek
privačiose gydymo įstaigose. Tuo pačiu
įmonė paskatina darbuotojus rūpintis
savo sveikata, kelti darbingumą. Ši motyvacijos priemonė gali būti tikslingai
naudojama kolektyvo ligų prevencijai,

siekiant užkirsti kelią ankstyvoje stadijoje lėtinėms bei kritinėms ligoms.
Šiuo metu yra palanki mokestinė
aplinka šios rūšies draudimui. Įmonės
sumokėta draudimo įmokų suma nurašoma į įmonės patirtas sąnaudas ir
mažina apmokestinamąjį pelną. Darbuotojai, gaudami aukščiausio lygio
medicinos specialistų profesionalų teikiamas diagnostikos, gydymo bei sveikatinimo paslaugas, nėra apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu.
Remiantis UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ ilgamete praktika, įmonių
darbuotojai, apdrausti savanorišku sveikatos draudimu, labai vertina šią darbdavio iniciatyvą, tampa labiau motyvuoti
darbui ir lojalesni įmonei. Kas gali būti
svarbiau, nei mūsų sveikata, kasdienė savijauta, energingas nusiteikimas darbui?
Atsakymas aiškus, tik ar visi vadovaujamės šia nuostata savo kasdienybėje? No-

KONTAKTAI

rėtųsi eiti šiuo keliu žingsnelis po žingsnelio, nes jis yra prasmingas…
Savanoriško sveikatos draudimo, kaip
produkto, gali būti labai įvairūs variantai, priklausomai nuo įmonės darbuotojų amžiaus, pomėgių, sveikatos būklės,
darbo specifikos ir kitokių faktorių. Įmonei gali patarti išmintingas ir turintis patirtį dirbant su šiuo produktu draudimo
brokeris, kuris padeda pasirinkti geriausiai poreikius bei lūkesčius atitinkantį
produkto variantą pačiomis palankiausiomis sąlygomis. UADBB „Draudimo
brokerių aljansas“ skaičiuoja virš keturių
tūkstančių įvairių smulkaus, vidutinio
ir stambaus verslo įmonių darbuotojų,
apdraustų savanorišku sveikatos draudimu. Taigi, nepraleiskite palankaus meto
pasirūpinti savo darbuotojų sveikata,
juk sveiki ir motyvuoti darbuotojai – didžiausias įmonės turtas!

Dėl darbuotojų savanoriško sveikatos draudimo daugiau informacijos
suteiks Jolanta Šimkienė, UADBB „Draudimo brokerių aljansas“ Rinkodaros ir pardavimo direktorė, tel. 8 611 24 110, el. p. jolanta.simkiene@dba.lt.
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Kaip paruošti tekstą vertimui
Parašę tekstą, dar kartą jį perskaityki- būdžio. Pavyzdžiui, oficialiame rašte venGiedrė
te.
Įsitikinkite,
kad tekstas yra išsamus ir kite mažybinių žodžių ar buitinei kalbai
Liutkevičiūtė
Vertimų biuro „Ars libri“ direktorė

Iš savo vertėjų dažnai sulaukiame prašymo patikslinti vertimui pateiktus originalius tekstus. Pasitaiko, kad juose būna
išsakomos prieštaringos mintys, nenuosekliai nurodomos sumos, datos, vartojama nenorminė kalba. Vertėjams prireikia
daugiau konteksto, kad tiksliai išreikštų
originaliame tekste išdėstytą mintį, ketinimą.
Tam, kad vertimo biurui pateiktumėte
kokybišką ir rišlų tekstą, prieš perduodami jį, atlikite šiuos veiksmus:
Estai vis labiau orientuojasi į Skandinavijos verslo aplinką, kurioje hierarchija mažiau akcentuota, o tarpusavio santykiai įmonėse mažiau oficialūs.

Verslo etiketas

Estai itin vertina konkretumą ir tiesmukiškumą. Kalbantis su verslo partneriais
Estijoje patartina vengti ilgų gražbyliavimų
ir tuščiažodžiavimo. Jie vertina betarpišką
bendravimą ir nori iškart pradėti spręsti
reikalus. Lietuvoje gana paplitę kreipiniai
„gerbiamasis pone“ ar „gerbiamoji ponia“
ten vertinami, kaip perdėtas gražbyliavimas.
Emocijų rodymas verslo susitikimuose laikomas blogo tono ženklu, todėl patartina
bendraujant su verslo partneriais negestikuliuoti, vengti išraiškingų veido mimikų.
Susitikimų metu svarbu palaikyti akių
kontaktą, kad potencialus verslo partneris
suprastų, kad domitės tuo, ką jis kalba. Patys
kalbėdami taip pat nevenkite akių kontakto,
mat, jei vengsite žiūrėti į akis, estams gali
atrodyti, kad kažką slepiate, nesate sąžiningas ar nerodote susidomėjimo aptariamu
klausimu. Prieš priimant sprendimą įprastai
rengiama keletas susitikimų ir, tik gerai išanalizavus svarstomą klausimą su aukštesnes
pareigas užimančiais kolegomis, priimamas
sprendimas. Dėl susitikimų reikėtų tartis iš
anksto, pateikti tikslų planą, kas bus aptariama jų metu. Estai maloniai priima suvenyrus ir dovanėles, susijusias su jūsų atstovaujama šalimi. Vis dėlto, jos neturi būti itin
brangios, nes galima sudaryti įspūdį, kad

jame nėra logikos, prasmės klaidų.
Patikrinkite pateikiamą svarbiausią
informaciją. Peržiūrėkite tekste minimus
vardus, pavardes, adresus, sumas ir datas.
Patikrinkite, ar ši informacija vienodai
užrašyta visame tekste.
Įsitikinkite, kad tekste nėra vartojamos tik siauram specialistų ratui žinomos žargonybės, tik vienos įmonės viduje
vartojami terminai. Jei manote, kad juos
verta palikti (galbūt jūsų tekstas skirtas tik
siauram specialistų ratui), pateikite specifinius terminus kartu su jų paaiškinimu.
Vartokite norminę kalbą, kad vertėjui
nekiltų abejonių dėl teksto stiliaus ir po-

būdingų posakių.
Nepalikite tekste jokių komentarų
ar pastabų, kad vertėjui nekiltų pagundų
juos išversti. Siųskite vertimui tik galutinį
teksto variantą.
Paruoškite visą pagalbinę medžiagą:
turimus vidinius žodynus, nuorodas į
savo tinklalapius, pagrindinių santrumpų
sąrašą ir pan.
Būkite pasiruošę atsakyti į vertėjui
kylančius klausimus. Jūs geriausiai išmanote tai, kas rašoma tekste, o vertimas tėra
priemonė toms pačioms mintims išreikšti
užsienio kalba.

Estija – į skandinavišką verslo
kultūrą besiorientuojanti šalis
norite juos papirkti. Nedidelis suvenyras,
šokoladas ar gėlės būtų puikus pasirinkimas.

Pirmasis susitikimas

Tam, kad pirmasis susitikimas būtų sėkmingas, reikia gerai jam pasiruošti, būti
gerai susipažinus su aptariamu klausimu.
Estai – itin punktualūs, todėl patartina į susitikimą atvykti 5–10 minučių anksčiau, kad
spėtumėte pasiruošti. Jei vis dėlto vėluojate, būtina paskambinti ir įspėti. Pasisveikinant tvirtai paspaudžiama ranka ir žiūrima
asmeniui į akis, apsikeičiama vizitinėmis
kortelėmis. Informaciją vizitinėje kortelėje rekomenduojama pateikti estų ir anglų
kalbomis – vienoje pusėje estų kalba, kitoje – anglų. Verslo susitikimai Estijoje vyksta
pagal griežtą darbotvarkę ir iškart einama
prie svarstomų klausimų. Čia verslininkai
pirmojo susitikimo metu į jus kreipsis pavarde ir (ar) jūsų nurodytu titulu, tačiau geriau susipažinus, jūsų bus paprašyta kreiptis
tik vardu.

Komunikacija

Didžioji dalis estų moka daugiau nei vieną kalbą. Be savo kalbos, jie puikiai kalba
anglų, rusų, suomių ir vokiečių kalbomis.
Dalis Estijos gyventojų kalba tik rusiškai,
nors šioje šalyje gyvena nuo gimimo. Anglų

kalbos buvo mokoma dar Estijai būnant Sovietų Sąjungos sudėtyje, todėl su dauguma
verslininkų nesunkiai susikalbėsite šia kalba. Verslo susitikimai su užsienio partneriais
paprastai vyksta anglų kalba, tačiau išmokę
keletą žodžių estiškai tikrai pradžiuginsite
juos. Net paprasčiausias pasisveikinimas
jų kalba gali kurti geresnį įspūdį apie jus.
Verta prisiminti keletą populiariausių frazių: „sveiki“ – „tere“, „kaip sekasi?“ – „kuidas läheb?“, „ačiū“ – „aitäh“, „taip“ – „jah“,
„ne“ – „ei“, „iki pasimatymo“ – „nägemist“.
Verslininkams, pramokusiems estiškai ir
besistengiantiems kuo sklandžiau kalbėti
ir rašyti, verta atkreipti dėmesį, kad kitaip
nei lietuvių, estų kalboje yra dviejų tipų
bendratis, įmonių pavadinimai kabutėmis
neskiriami, kabutės vartojamos dažniausiai
perkeltine reikšme. Taip pat verta paminėti,
kad negalima pažodžiui versti įmonės teisinį statusą nusakančio termino „uždaroji
akcinė bendrovė“, nes tiesiogiai išverstas terminas reikštų „pajinę bendrovę“. Svetimžodžius estai adaptuoja arba išlaiko originalų
pavadinimą, pavyzdžiui, „parmezan“ (parmezanas), „mozarella“ (mocarela). Svarbu
atkreipti dėmesį, kad kai paliekamas neadaptuotas terminas, jį reikia rašyti pasviruoju šriftu net ir tada, kai jis yra sudurtiniame
žodyje.
„Ars libri“ informacija
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Kaip atpažinti savyje darboholiką

Aistė
Mažeikienė
Organizacijų konsultantė

Jei dirbate nuo ryto iki vakaro,
vos gyva paršliaužiate namo ir vis
tiek esate laiminga, o savaitgaliais
ir per atostogas, kai kas nors jūsų
neleidžia į darbą, jaučiate apatiją,
nuobodulį ir esate irzli – tikėtina,
kad įsipainiojote į darboholizmo
pinkles. Čia – apie tai, kodėl darbas tampa jums „doze“, ir kaip iš
jos išsivaduoti.
Labai didžiavausi, kad pagaliau radau,
ko norėjau, kad tiesiog „degu“ savo darbu, kad atiduodu Jam visas savo jėgas ir
laiką (svarbiausia, matau vis gerėjančius
rezultatus!). Kol vienas sutiktas pažįstamas tiesiai išrėžė: „Tampi pačiu neįdomiausiu žmogumi, su kuriuo teko kalbėtis, nes į bet kokį mano klausimą turi
atsakymą: „Dabar aš taip užsiėmusi, tiek
daug dirbu, kad man nebelieka laiko tokiems dalykams.“
Nemanykite, kad tik turintys didelę
atsakomybę darbe vadovai ir specialistai
gali būti darboholikais. Tokiais gali būti
ir… kepėjai, ir statybininkai, ir mokslininkai bei meninkai, užsidegę savo idėjomis. O jūs? Kokie gali būti jūsų darboholizmo požymiai?
Nuolat galvojate apie Jį – savo darbą, neužmirštate Jo ir naktimis bei savaitgaliais (patikėkit, naudingų darbui
idėjų į galvą ateina ir žiūrint gerą filmą,
ir vartant kepsnį, ir smagiai plepant su
draugais, gal tik mylėdamasi užsimiršti… Bet iš karto po to vėl pradedi galvoti
apie Jį).
Manote, kad jei šiame gyvenime ko
pasiekėte, tai tik darbe. Visa kita – kaip
priedas arba kelias į darbinius pasieki-

mus. Su darbu nesusijusiems dalykams
jums atrodo neverta švaistyti laiko: darbui jie nepadės, papildomų pinigų ir
naujų verslo idėjų neatneš.
Vis rečiau sulaukiate iš draugų kvietimų kartu praleisti savaitgalį, nes juos
skiriate „visų galų užbaigimui“. Arba,
atvirkščiai, norisi tik žiūrėti į lubas ir su
niekuo nebendrauti, nes greitai vėl pirmadienis ir reikia kaupti jėgas (dažniausiai teisinatės: „esu pavargusi“).
Sumažėjo jūsų fizinis aktyvumas –
po darbo vos kojas pavelkate. Jaučiate
miego trūkumą, bet rytą vos tik pramerkus akis, mintys apie Jį jums suteikia jėgų pakilti iš lovos (kitu atveju nevertėtų keltis).
Nors daug dirbate, stengiatės padaryti, kaip reikia, bet dažniausiai nesuspėjate arba neturite galimybės visko
atlikti iki galo. Esate tikra, kad vieną
gražią dieną galėsite lengviau atsikvėpti, darbe neliks nemalonumų, nes su jais
susitvarkysite.
Tapote abejinga savo sveikatai, pagrindinį dėmesį skiriate Jam. Na ir kas,
kad kartais paskauda širdį ar dantį, juk
esate gyvas žmogus. O į einančius vidurdienį pietauti žiūrite kaip į neištikimus
ir pernelyg atsipalaidavusius žmones.
Norint „atsijungti“ po sunkios darbo

dienos jums dažnai prireikia alkoholio
ar migdomųjų.
Prieš nemalonias pareigas artimiesiems turite pasiteisinimą: „Aš turiu važiuoti į darbą.“ Jei kas nors išdrįsta papriekaištauti, atkertate: „Jei tu dirbtum
tokį atsakingą darbą / jei tu uždirbtum
tokius pinigus / jei tau tektų išlaikyti šeimą… tai suprastum.“
Jei dirbate vertinančioje savo žmones įmonėje, jus tiesiog išvaro atostogauti, nes pati niekaip nesiryžtate palikti
darbų dviem savaitėms: juk be jūsų viskas sugrius.
Trokštate dar daugiau laiko praleisti darbe. Kartais net pagalvojate: „Ir ko
namiškiai priekaištauja, juk į darbą važiuoju, o ne pas ką nors?“ Lyg Jis būtų
jūsų meilužis. O ar teko kada nors artimiesiems pasakyti, kad vykstate į klasės
susitikimą, o iš tiesų važiavote į darbą ir
ramiai, niekam netrukdant, susitvarkėte
su neatidėliotinomis užduotimis?
Nesirūpinate savo šeima ir draugais,
nepaisote asmeninių įpareigojimų. Bendraujate tik su tais žmonėmis, kurie susiję su Juo, kurie gali būti naudingi Jam.
„Ko jie iš manęs nori? Kiekvienas turi
savo pomėgių, mano gyvenimas – Jis.“
Tiesą sakant, jau geriau būtumėte įsižiūrėjusi kokį bendradarbį…
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Mylite šeimą, artimuosius ir draugus, bet dažnai
būdama su jais nuobodžiaujate ar pykstatės. Manote, kad
darbe jus labiausiai vertina.
Iš poilsio nepatiriate jokio
malonumo. Juk ir darbe galite rasti veiklos, nuo kurios
pailsite, atsipalaiduojate.

Kodėl tu –
darboholikas?
Kad galėtume išsivaduoti iš darboholizmo, turime
suprasti, kas mus verčia taip
pasinerti į darbą, kad viską
aplinkui pamirštame? Tačiau
gal geriau būti darboholiku
nei kitokiu -holiku?
Darbas suteikia galimybę užmiršti mažas ir dideles
asmenines problemas, kaip
ir bet koks kitas -holizmas
leidžia pabėgti nuo tikrovės.
Netikite? Skauda galvą, stipri sloga? Pamėginkite visą
dieną prasivartyti lovoje su
knyga – vis tiek jausite nemalonius pojūčius. O nuėjus
į darbą bent jau kuriam laikui
pamirštate, kad neturite net
pro ką kvėpuoti.
Darbe galite pamiršti ir tai,
kad jums ryte ištraukė piniginę, kad atsirado pagurklis,
kad geriausia draugė praturtino savo nuodėmių kolekciją su jūsų vaikinu, kad vyras
turi meilužę, kad sunkiai serga teta, kad po savaitės jūsų
laukia sudėtinga operacija.
Nepamirštu vienos vadovės
žodžių: „Jeigu ne aktyvus
ir net sekinantis darbas, po
savo vyro mirties būčiau išprotėjusi. Taip gelbėdamasi nuo depresijos padariau
karjerą.“ Žmogui reikalinga
kompensacija: jei nepasiseka
vienoje gyvenimo srityje, jis
siekia sėkmės kitoje. Taigi,
nenustebkite, jei po konfliktų
šeimoje norisi geriau dirbti ir

parodyti, ką galite. Lygiai taip
pat, jei jūsų sveikata silpna:
norisi sau ir kitiems įrodyti,
kad „viskas tvarkoje“, kad „aš
dar galiu“.

Kartais darboholizmas
susijęs su
perfekcionizmu
Perfekcionistas kamuojasi
dėl noro viską padaryti tobulai ir dėl baimės suklysti,
būti pažemintam. Todėl jis
stengiasi, ruošdamas sutartį
viršininkui, rašydamas ir repetuodamas pranešimą konferencijai, nes žino, kad negalės pakęsti nesėkmės. Tai kainuoja daug laiko ir pastangų.
Sėkmė, tinkamai padirbėjus,
suteikia pasitenkinimą. Atsiranda ryšys tarp darbo ir malonumo: kuo daugiau dirbsiu
ir stengsiuosi, tuo daugiau
mane gerbs ir mylės, tuo
daugiau malonumų patirsiu.
Perfekcionistas yra įsitikinęs:
„Jei padarysiu tai tobulai, aš
pagaliau būsiu vertinamas,
pasieksiu tai, ko troškau, galėsiu nustoti rūpintis.“ „Jei aš
suklysiu, pasirodysiu niekam
tikęs, kvailys, nekompetetingas.“
Norime viską
kontroliuoti ir būti
nepakeičiamos
Darboholikai dažnai dirba
ne tik savo, bet ir kolegų darbus. Sakysite, kad taip daro
tik tie, kurie nemoka pasakyti „ne“, kuriuos kaip didžiausius naivuolius užkrauna darbais? Nebūtinai. Dirbate „už
tris“, esate labai reikalingas
žmogus įmonei (kas išspręs
problemas, jei ne jūs?), turite
daug svarbios informacijos,
kai kiti tuo tarpu tik bėgioja
ir klausinėja. Iš dalies jums
lengviau bendrauti ir su klientais, nes žinote, kad jeigu
kolegai kas nors nepasiseks,

tai puikiai sugebėsite padaryti jūs, sudarydama įspūdį,
kad prie projekto dirbate su
visa komanda. Tarp mūsų yra
ir tokių, kurios nevengia „daryti viską“, turėdamos savo
asmeninius, kartais slaptus
tikslus (pvz., viską išmokti ir
įkurti savo kompaniją, nuviliojant dalį klientų). Darbdaviai, saugokitės darboholikų!

Ar darboholikai
yra patys geriausi
darbuotojai?
Taip: jie stengiasi niekada
nieko nepamiršti, nesuklysti,
apie viską pagalvoja iš anksto, yra reiklūs sau, lyg ir savo
valia pasirinkę darbo maratoną nereikalauja pinigų už
viršvalandžius. Jie „užkrečia“
darbu ir kolegas.
Ne: darboholikai būna netolerantiški ne tik kitų klaidoms, bet ir kitokiam darbo
organizavimui bei požiūriui
arba tiesiog reikalauja iš kitų
dirbti ne mažiau, nei jie patys
dirba, orientuodamiesi ne į
rezultatus, bet į procesą. Tada
darbe atsiranda nerašyta taisyklė: žmogus jaučiasi kaltas,
jei nori išeiti iš darbo laiku,
pasibaigus darbo valandoms.
Kitas dalykas, kad ir koks
stiprus būtumėte, mūsų energija turi ribas. Kad galėtume

dirbti 12–15 val. per parą, turime griebtis papildomų „palaikančiųjų“ priemonių, kad
susitvarkytume su nuovargio
padariniais: svaigalų, tonizuojančių priemonių, įtampą slopinančių vaistų. Mat
kitiems atsipalaidavimo būdams – sportui, pomėgiams
ar kelionėms, darboholikas
neturi nei laiko, nei jėgų. Juk
save vėl paruošti darbui reikia greitai.
Kurį laiką didelis darbo
krūvis darboholikui atrodo
normalus. Iki tol, kol gydytojai pasako, kad tokio tempo daugiau neatlaikys jo širdis. O jai primena, kad, jei ji
nori pagimdyti sveiką kūdikį,
turi labiau rūpintis savimi, o
ne darbu. Iki tol, kol jį pagaliau palieka žmona, o jai
vyras pasako, kad jis bjaurisi
žmona karjeriste, praradusia
savo moteriškumą (juk darbe
įpratote būti pernelyg tvirta
ir savarankiška, pamiršote,
kad jums gali padėti kas nors
kitas) ir seksualumą (jūsų
balsas jau nebeskamba saldžiai ir koketiškai, nedėvite
persišviečiančių liemenėlių,
nes derybose tai būtų pražūtis, o namuose – tuščias laiko
gaišimas).
Tęsinys kitame numeryje
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Ką apie jus pasako kostiumas

Asta
Šalienė
UAB „Naulita“ direktorė

Garsi kostiumų dizainerė iš Amerikos Edith
Head (1897–1981) yra
pasakiusi: „Gali gauti ką
tik nori, jei dėvėsi tinkamą drabužį.“ Nežinia, ar
tai veikia visada, tačiau
deramo stiliaus ir paskirties drabužiai lemia
aplinkinių požiūrį į jus,
parodo jūsų kūrybiškumą, dalykiškumą, kompetenciją ir patikimumą.
Drabužio dizainas, siluetas,
mados skaičiuoja šimtmečius. Tačiau yra tam tikros
aprangos taisyklės, kurios nesikeičia net šiame, XXI-ajame, amžiuje, kai klasikinio
drabužio tradicijos laužomos
ir keičiamos. Net ir kostiumų
siuvimo, audinių gamybos
procesuose naudojamos inovacijos, netradiciniai audiniai, kitos medžiagos.
Nepaisant to, kad klasikinis
kostiumas privalo turėti tam
tikrus požymius, tokius kaip
spalva, siluetas, išlaikytas stilius, šis drabužis gali būti nenuobodus. Dalykinis kostiu-

mas gali būti juodas, tamsiai
pilkos ar mėlynos spalvos.
Čia vyrauja trijų spalvų taisyklė. Ruošiantis susitikimui,
svarbiausia apsirengti pagal
reikalaujamą aprangos kodą.
Siekiant išsiskirti iš savo kolegų ir partnerių, tačiau paisant etiketo, dalykinį kostiumą galima įsigyti papuoštą
suderintomis detalėmis. Tai
galėtų būti skirtinga kišenių
forma ar vieta, apykaklės
forma, dirželis, sagtelė, rankogalių segtukai, skeltukai,
sagos ir kitos kostiumą puošiančios detalės, kartu išlaikančios jį dalykiniu.
Kostiumo siluetas gali būti
prigludęs, laisvesnis ar tiesus –
tai priklauso nuo žmogaus
figūros, siekio pabrėžti jos formas ar paslėpti trūkumus, nuo
mados tendencijų ir paties dėvinčiojo pasirinkimo.
Dalykinio kostiumo audinys gali būti natūralaus pluošto (vilnos, šilko, viskozės,
medvilnės, lino) ar dirbtinio
(poliesterio, elastano, akrilo,
nailono). Populiarūs yra ir
mišraus pluošto audiniai.
Renkantis audinį svarbu
įvertinti jo savybes. Natūralių
pluoštų audiniai yra ekologiški, leidžia kvėpuoti odai, tačiau
dažnai glamžosi, išskalbti susitraukia. Svarbaus susitikimo
metu netiktų dėvėti suglamžytus drabužius, todėl rekomenduojama įsigyti kostiumą,
kuris būtų iš mišraus pluošto.
Nors natūralus pluoštas leidžia
gerai jaustis odai, dirbtinis
pluoštas mažiau glamžosi, geriau išlaiko formą, atsparesnis
susidėvėjimui.
Atėjus pavasariui, laikas
atnaujinti drabužinės turinį.

Verslo žmonės yra kūrybiški (kitaip jie negalėtų vystyti
verslo), o tokiai asmenybei
būtina dėvėti kūrybišką drabužį, net jei jis yra dalykinis.
Renkantis kostiumą taip pat
svarbu įvertinti metų laiką,
patalpos, kurioje vyks susitikimai ar renginiai, temperatūrą. Žiemą šildys kokybiška
vilna, o vasarą vėsins natūralus šilkas.
Deja, puikus dizainas, modelis ir tobulai parinktas audinys negarantuoja, kad atrodysite nepriekaištingai. Svarbiausia yra aukšta drabužio
pasiuvimo kokybė, parinkti
priedai (pamušalai, sagos,
siūlai, etiketės). Priedai negali būti žemesnės kokybės, nei
pats kostiumo audinys.
Nėra lengva apibrėžti, kokia pasiuvimo kokybė yra nepriekaištinga. Tarkime, verstų
detalių kampai, kampų užapvalinimai gali būti požymiai,
kurie atspindi siuvimo kokybę. Jie privalo turėti aiškią
formą ir būti identiški ne tik
viename drabužyje, bet ir
visoje kolekcijoje. Kilpos sagoms turi būti pilnai iškirptos
ir segiojant jose negali styroti
nenukirpti siūlai. Kišenės poroje turi būti viename lygyje,
vienodo ilgio ir pločio. Jei
gaminys su pamušalu, jis nė
per milimetrą negali išlysti iš
po sijono ar suknelės sėdint
ar stovint. Drabužio kokybę atspindi ir išvirkščioji jo
pusė. Išvertus drabužį turi
matytis lygios siūlės, spalvą
atitinkantys siūlai, negali būti
nenukirptų galų, siūlių sudūrimų ar kitų akivaizdžių trūkumų. Konstravimo klaidos
ir netobulumai gali sugadinti

jūsų sumanymą atrodyti tobulai. Nereikalingos raukšlės.
Kažkur per siaura, per trumpa, per ilga išduoda, kad drabužis yra arba ne jūsų dydžio,
arba netinka jūsų figūrai. Jei
jau įsigijote kostiumą, kuris
jums ne visai tinka, patartina
kreiptis į siuvėją ir pataisyti
reikiamas vietas.
Siekiant, kad kostiumas
ilgiau tarnautų ir nenusidėvėtų, ne mažiau svarbu jį tinkamai prižiūrėti, skalbti, lyginti ar nešti į valyklą sausam
valymui. Kokia priežiūra jam
reikalinga, parodo etiketės,
įsiūtos drabužio viduje.
Jei privalote dalykiškai atrodyti kiekvieną dieną, nebūtina investuoti perkant daug
klasikinių drabužių. Užuot
pirkus dvidešimt madingų,
galima įsigyti lengvai prižiūrimą vieną klasikinę palaidinę, tačiau brangesnę, kurios
audinys ir siuvimas yra kokybiški, o modelis nesenstantis.
Dėvint vieną palaidinę, reikėtų keisti aksesuarus, šalikėlius, papuošalus ir taip neišleidžiant daug pinigų kasdien
atrodyti skirtingai.
Pabrėžtina, kad nepaisant
stiliaus, audinio, kokybės ar
kitų dalykinio stiliaus reikalavimų, svarbiausia dėvint
drabužį – gerai jaustis. Jūs susitinkate su daugybe žmonių,
bendraujate, dirbate ir privalote galvoti apie tai, ką veikiate, o ne apie tai, ką dėvite. Tobulas kostiumas yra tas, kurį
dėvėdami puikiai jaučiatės ir
negalvojate nei apie savo kostiumą, nei kaip su juo atrodote, o savo dėmesį galite skirti
svarbiems darbams.
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MOKYMAI / SEMINARAI

Gegužės 4 d.

PRAKTINIAI MOKYMAI
DĖL EKONOMINIO
NAUDINGUMO
VERTINIMO
Daugiau apie mokymus galite sužinoti čia

Gegužės 28 d.

NAUJOJI VALSTYBĖS
IR SAVIVALDYBIŲ
ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ
PAREIGYBIŲ
APRAŠYMO RENGIMO
IR DARBUOTOJŲ VEIKLOS
VERTINIMO TVARKA IR JŲ
TAIKYMAS PRAKTIKOJE
Daugiau apie mokymus galite sužinoti čia

