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AB „POŽEMINIAI DARBAI“
AB „Požeminiai darbai“ – viena iš didžiausių Lietuvos kompanijų, vykdančių vandentvarkos objektų statybos, sąvartynų įrengimo ir uždarymo, stambius šilumos ūkio projektus.
Bendrovė vykdo:



Šilumos tiekimo objektų statybą;
Vandentvarkos objektų statybą:








Nuotekų ir vandentiekių tinklų;
Nuotekų valymo įrenginių;
Geriamojo vandens įrengimų;

Nuotekų ir vandentiekių tinklų renovaciją;
Sąvartynų įrengimą bei uždarymą;
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų objektų statybą.

Dažniausiai bendrovės darbų užsakovai — įvairios valdžios institucijos: ministerijos, savivaldybės, kitos valstybinės institucijos.
Įmonė savo veiklą įgyvendina vadovaudamasi integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkančia standartų ISO 9001:2000, ISO 14001:2005
ir BSI-OHSAS 18001:2007 reikalavimus.
Per trisdešimt penkerius įmonės gyvavimo metus bendrovė pelnė aštuonias „Sėkmingai dirbančios įmonės“ nominacijas, du Nacionalinės kokybės prizus, aukso ir sidabro medalius už itin
sudėtingus projektus.

I. FAKTAI APIE BENDROVĘ
- Įmonė „Požeminiai darbai“ savo veiklą vysto jau 36 metus;
- Įmonė priklauso Lietuvos statybininkų asociacijai ir Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai;
- Įmonei priklauso dukterinė šilumos tiekimo ir gamybos įmonė UAB „Energotiekimas“;
- 2011 metais įmonė įsteigė atstovybę Baltarusijoje ir įkūrė dukterinę įmonę „Statyba Group“;
- Įmonė sertifikuota ir atitinka aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartus (ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 ir BSI-OHSAS 18001:2007);
- Įmonė patenka tarp 500 didžiausių Lietuvos įmonių.
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II. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
Darbą vykdanti jau trisdešimt šeštus metus akcinė bendrovė nutiesė šimtus kilometrų inžinerinių tinklų ir įgyvendino daugybę sudėtingų projektų.
Pastaruoju metu buvo realizuoti šie projektai:
 Gyvenamojo namo statyba Žiogų g. 6, Palangoje
Bendrovė, besinaudodama naujausius standartus atitinkančiais statybos reikalavimais, Palangoje pastatė gyvenamąjį 5 aukštų, 62 butų namą.
 Vandens ir nuotekų tinklų plėtra Kaišiadorių savivaldybėje, Žiežmariuose
Žiežmariuose nutiesta 20 km. vandens ir nuotekų vamzdynų, atnaujinta 10 siurblinių.
 Šilumos trasų rekonstravimas Rokiškyje
Rekonstrukcijos metu atnaujinta 2 km. Rokiškio miesto šilumos trasų.
 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pasvalio raj., Pumpėnuose
Vykdant darbus nutiesta 20 km. vamzdynų, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, įrengta 12 siurblinių.
 Jurbarko šilumos tinklų magistralinės trasos rekonstrukcija
Jurbarke įmonė vykdė šilumos tinklų magistralinės trasos rekonstrukciją, kurios metu rekonstruota 0,5 km. trasos.
 Marijampolės regioninio sąvartyno Panausupio k., Marijampolės sav., sekcijų statyba
AB „Požeminiai darbai“ prisidėjo prie aplinkos apsaugos įvykdydami Marijampolės regioninio sąvartyno esančio Panausupio k. 3 ir 4 sekcijų statybą. Darbų šiame objekte atlikta už 0,88 mln.
Eur.
 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone
Kauno rajone atlikta 0,313 mln. Eur. vertės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, kurios metu susidėvėję vamzdžiai pakeisti naujais, padidintas rajono vandentvarkos
ūkio efektyvumas, užtikrintos kokybiškos vandentvarkos paslaugos.
 Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas Tauragės mieste
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimo Tauragės mieste metu atnaujinta šilumos tiekimo sistema, kuri efektyviai sumažins gyventojų patiriamus šilumos nuostolius. Atliktų
darbų vertė – 0,74 mln. Eur.
 Kauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas Chemijos g., Kaune
Kauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas tarp ŠK 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp ŠK 1Ž-10 ir 1Ž-12 Chemijos g., Kaune. 2014 metais darbų objekte atlikta už 1,36 mln. Eur.
 Kanalizacijos sistemos KNS-4 baseino rekonstrukcija Gardino m., Baltarusijoje
Gardino mieste, Baltarusijoje, AB „Požeminiai darbai“ įvykdė II projekto „Kanalizacijos sistemos KNS-4 baseino rekonstrukcija Gardino m., Baltarusijoje“, etapą, kurio vertė – 0,52 mln. Eur.
 Vandentiekio tinklų ir įrenginių rekonstrukcija ir plėtra Rogačiovo m., Baltarusijoje
0,74 mln. Eur. – tokia 2014 m. Baltarusijoje, Rogačiovo m., atliktų vandentiekio tinklų ir įrenginių rekonstrukcijos ir plėtros vertė.
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III. AB „POŽEMINIAI DARBAI“ IR APLINKOSAUGA
AB „Požeminiai darbai" didelį dėmesį skiria avarijų, nelaimingų atsitikimų bei taršos prevencijų vykdymui.
Akcinė bendrovė turi nemažai patirties įgyvendinant aplinką tausojančius projektus. Kiekvienais metais didelis dėmesys yra skiriamas atliekų rinkimui, rūšiavimui, saugojimui bei jų
pridavimui įmonėms, turinčioms teisę jas priimti.
AB „Požeminiai darbai" viena iš pirmųjų statybinių organizacijų Lietuvoje į aplinkosaugos ir kokybės sistemą integravo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas, atitinkančias
standarto LST 1977:2005 (BSI-OHSAS 18001:1999) reikalavimus. Kad aplinkosaugos ir kokybės sistema yra veiksminga, patvirtino trečios šalies auditas.
Vadovaujantis teisiniais aktais bei integruotos kokybės, aplinkosaugos procedūromis, bendrovėje nuolat atliekama vidinė kontrolė. Generalinio direktoriaus įsakymu yra sudaryta vidaus
auditorių grupė, kuri reguliariai atlieka vidaus auditus bendrovės padaliniuose.
Ir ateityje akcinė bendrovė stengsis nuolat rūpintis aplinkos apsauga bei taršos prevencija, optimaliai naudoti gamtinius išteklius, neperžengti leistinų poveikio aplinkai ribų.
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IV. INVESTUOTOJAMS
2014 m. bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 869 565 Eur. Jis padalintas į 150 000 paprastųjų vardinių akcijų, nominali akcijos vertė – 5,79 Eur. Visos akcijos yra nematerialios ir visiškai
apmokėtos. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurias akcininkų pageidavimu tvarko AB „SEB bankas”. 2014 m. gruodžio 31 d. bendrovėje buvo 8
akcininkai (2013 gruodžio 31 buvo 7 akcininkai).
Akcininkai

Akcijų skaičius vnt.

Įstatinio kapitalo dalis, %

131 549

87.7

Pamalon Investments Limited

3 355

2.24

Privatūs asmenys, ne bendrovės darbuotojai

15 096

10.06

150 000

100

UAB „Svinda"

Iš viso:

V. FINANSINIAI REZULTATAI
AB „Požeminiai darbai“ finansiniai
rezultatai

2014 m.

2013 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2006 m.

Pajamos (mln. Eur)

8.69

7.21

6.38

8.43

10.5

7.71

13.7

20.56

8.4

Grynasis pelnas (mln. Eur)

0.36

0.193

0.16

0.09

0.38

0.58

0.72

0.043

0.29

EBITDA (mln. Eur)

0.73

0.57

0.49

0.46

0.81

1.1

1.25

0.35

0.61

EBITDA marža (%)

8.3

7.8

7.7

5.5

7.9

14.4

9.3

1.8

7.4

Akcijos buhalterinė vertė (Eur)

34.06

38.46

26.06

26.43

25.01

23.3

20.78

17.65

17.45

Pelnas vienai akcijai (Eur)

2.38

1.28

0.73

0.41

1.74

2.49

3.16

0.17

1.25

Trumpalaikis turtas (mln. Eur)

4.23

5.42

4.58

5.3

4.84

5.68

7.33

8.32

8.32

Ilgalaikis turtas (mln. Eur)

1.82

1.83

2.09

2.17

2.12

2.43

2.75

2.81

2.55

Nuosavas kapitalas (mln. Eur)

5.1

5.77

6.03

6.12

5.8

5.4

4.87

4.09

4.03
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VI. PAMINĖJIMAI ŽINIASKLAIDOJE
AB „Požeminiai darbai“ sėkmės receptas: 35 metai patikimumo, patirties, kokybės ir inovacijų
Žurnalas „Structum“, p. 78-79
2015 sausio mėn.

Akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“ – partneris, kuriuo galima pasitikėti imantis šilumos ūkio ir vandentvarkos objektų statybų, sąvartynų įrengimo ir uždarymo darbų. Nuo
1980 m. sėkmingai dirbanti įmonė užtikrina, kad darbai būtų atlikti itin kokybiškai ir laiku.
„Statome rytojui!“ – tokį šūkį pasirinkusi viena didžiausių Lietuvoje vandentvarkos objektų statybos, sąvartynų įrengimo ir uždarymo, šilumos ūkio veiklą plėtojančių bendrovių „Požeminiai
darbai“ jau daugiau nei trisdešimt penkerius metus kiekvieną dieną įgyvendina sudėtingiausius projektus ir gerina žmonių gyvenimo sąlygas.
Pagrindinė įmonės veikla – bendrieji statybos darbai, pastatų vidaus ir išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, pastatų šildymo, vėdinimo ir oro
kondicionavimo sistemų įrengimas, įrenginių paleidimas ir derinimas, inžinerinių tinklų klojimas betranšėjėmis technologijomis.
Įmonės vizitine kortele, rodančia jos galimybes ir darbų kokybę, gali būti svarbūs Lietuvoje įgyvendinti projektai – Kauno biologinių valymo įrenginių statyba ir Marijampolės regioninio
sąvartyno
įrengimas.
„Ilgametė patirtis, išugdytas darbuotojų profesionalumas, moderni technika ir inovacijos yra kelias, kuriuo mes kuriame ateitį“, – taip įmonės veiklos gaires nusako bendrovės „Požeminiai
darbai“ generalinis direktorius Raimondas Baikštys.
Svarbiausios datos ir darbai
Bendrovės „Požeminiai darbai“ istorijos pradžia siekia 1980 metus. Siekiant didinti gėlo vandens resursus ir gerinti žmonių gyvenimo sąlygas tuo laikotarpiu buvo įkurta Kauno požeminių
darbų statybos ir remonto valdyba. Nuo 1992 m. veiklą pradėjo akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“. 1997 m. bendrovėje įdiegtas ISO 9001 kokybės standartas.
2006 m. įmonė įgyvendino projektą „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį“. Po metų bendrovėje buvo įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos sistema
LST 1977; 2005. Kauno nuotekų biologinio valymo įrenginius 2008 m. valstybinė komisija pripažino tinkamais naudoti. 2010 m. bendrovė „Požeminiai darbai“ su partneriais nutiesė pirmąją
naują šilumos tiekimo trasą Kaune per visą dvidešimties metų nepriklausomybės laikotarpį.
2011 m. bendrovė žengė į Baltarusijos rinką. Baltarusijoje įsteigta atstovybė, įkurta antrinė įmonė „Statyba Group“, pasirašyta sutartis su Gardino miesto komunaline ir gamybine įmone
„Grodnovodokanal“ ir valstybine įmone „Belkomtechinvest“.
2012 m. įmonė sėkmingai įvykdė kelis didelės apimties šilumos tiekimo trasų tiesimo projektus: šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimo Tauragės mieste, šilumos tiekimo sistemos
patikimumo padidinimo Elektrėnų mieste ir šilumos tiekimo trasų Elektrėnų mieste rekonstravimo. 2012 m. bendrovės atliktų darbų vertė viršijo 22 mln. Litų. 71 proc. tais metais įmonės
atliktų darbų buvo vandentvarkos srities, 29 proc. – su šilumos ūkiu susiję darbai.
Patirtį bei kokybę vertina ir kolegos
Bendrovę „Požeminiai darbai“ kaip patikimą partnerį vertina ir sričių, kuriose įmonė darbuojasi, ekspertai. 2013 m. bendrovė „Požeminiai darbai“ įvardyta tarp rangovų, kuriuos Lietuvos
verslo paramos agentūros ekspertai įvertino kaip geriausius.
Šios bendrovės, pasak ekspertų, „išsiskiria aukšta darbų kokybe, darbams priskiria aukštos klasės specialistus, profesionalius statybos vadovus, statybinę techniką ir įrenginius, reikalingus
darbams atlikti. Įgyvendinant projektus įmonės paruošia tikslią statybinę techninę ir detaliąją dokumentaciją, vadovaudamiesi normatyvinių aktų reikalavimais.“
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„Įmonės stiprybė ir jėga ne visada matuojama žmonių skaičiumi, apyvartos milijonais ar stambiais užsakymais. „Požeminių darbų“ pavyzdys patvirtina, kad, strategiškai žvelgiant į ateitį ir
kryptingai įgyvendinant savo siekius, ir vidutinių įmonių kategorijoje esanti įmonė gali būti didelė ir stipri“, – teigė Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Adakras Šeštakauskas.
„Laikmečių kaitą patyrusi bendrovė sugebėjo priimti dabarties iššūkius ir, įdiegusi naujas technologijas, yra pajėgi šiuolaikiškai spręsti su urbanizuotų teritorijų vandentvarkos tinklų
atnaujinimu ir plėtra susijusius uždavinius. Modernios technologijos lemia bendrovės konkurencinius gebėjimus“, – tvirtino Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidentas Artūras
Abromavičius.
Kelias į pripažinimą grįstas sąžiningu darbu
Prie įmonės „Požeminiai darbai“ vairo stovintis generalinis direktorius R. Baikštys sako, kad įmonės įvertinimai – nuoseklaus ir atsakingo darbo rezultatai. Tokius laimėjimus, anot jo, lemia ir
investicijos į pažangiausias technologijas, racionalius inžinerinius sprendimus, sistemingą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir saugias jų darbo sąlygas.
Sėkmingą bendrovės veiklą užtikrina dėmesys ne trumpalaikiam pelnui, o ilgalaikei, nuolatinei verslo plėtros perspektyvai. Bendrovė dirba patikimai, kvalifikuotai ir kokybiškai.
Sparčiai tobulėjant technologijoms, išlaikyti konkurencinę persvarą padeda šiuolaikiška darbo technika. Bendrovė „Požeminiai darbai“ visiškai apsirūpinusi įvairia sudėtingiems darbams
būtina įranga ir mašinomis: nuo ekskavatorių, buldozerių iki savivarčių ir kranų. Įvairių mašinų sukaupta beveik 100. Turimas technikos parkas nuolat atnaujinamas – įsigyjama tik
moderniausia technika.
Įgyvendindama įvairius projektus, bendrovė naudoja modernias atvirąsias ir uždarąsias žemės kasimo, sąvartynų įrengimo, betonavimo, šilumos trasų tiesimo technologijas.
Sėkminga veikla – dėl vieningos komandos
Per pastaruosius dešimtmečius bendrovė „Požeminiai darbai“ suformavo kvalifikuotų darbuotojų komandą, randančią tinkamus techninius sprendimus sudėtingiausiems projektams.
Be generalinio direktoriaus Raimondo Baikščio, atskiroms bendrovės veiklos sritims vadovauja ir patyrę profesionalai: finansų direktorė Danutė Apolinskienė, statybos direktorius Rimantas
Žemaitis, gamybos paruošimo direktorius Edvardas Staršelskis.
Bendrovėje šiuo metu dirba 160 darbuotojų. Vidutinis darbo stažo vidurkis įmonėje – penkiolika metų.
Darbuotojų kaita įmonėje nedidelė. 25 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. Bendrovės „Požeminiai darbai“ darbuotojai tobulina žinias ir įgūdžius kursuose, seminaruose,
konferencijose.
„Kompanijos bendraminčių kolektyvą sudaro savo srities profesionalai, kurie naujuose iššūkiuose mato galimybes, o ne sunkumus. Vertiname kiekvieną darbuotoją ir laikomės principo, jog
vieninga komanda padeda įmonei sėkmingai vykdyti veiklą“, – sako įmonės vadovas.
Bendrovė dirba užsienio šalyse (Rygoje, Baltarusijoje), drauge su užsienio partneriais įgyvendino nemažai įvairių projektų. Dalyvauja projektuose Kipre, Latvijoje, bendradarbiauja su
universitetais (KTU, VGTU, VU), profesinio mokymo įstaigomis. Įmonė yra įsteigusi antrinę bendrovę „Energotiekimas“, kuri teikia šilumos tiekimo ir eksploatavimo paslaugas.
„Požeminiai darbai“ nuolat siekia gerinti savo darbo rezultatus, tobulinti statybos technologijas, diegti modernias, ekologijos ir saugos požiūriu pažangias technines naujoves ir kurti tinkamą
darbo klimatą. Įteikti apdovanojimai patvirtina, kad bendrovei puikiai sekasi įgyvendinti savo tikslus.
Artimiausiu metu bendrovė „Požeminiai darbai“ ketina didinti teikiamų paslaugų apimtis ir kokybę, išplėtoti veiklą užsienio rinkose, plėstis kitose statybos darbų srityse.

AB „Požeminiai darbai“ vėl įvertinti už nepriekaištingą darbą
Žurnalas „Statybų naujienos“
2015 sausio mėn.

2014 metai tapo aštuntuoju iš eilės AB „Požeminiai darbai“ profesionalumo įrodymu. Viena didžiausių vandentvarkos, aplinkosaugos ir šilumos ūkyje veiklą vystančių
kompanijų Lietuvoje, jau tradiciškai apdovanota „Sėkmingai dirbančios įmonės“ apdovanojimu.
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„Džiaugiuosi, jog jau aštuntą kartą iš eilės pelnėme apdovanojimą. Nuolatinės investicijos į pažangias technologines ir inžinerines priemones, įrenginių plėtrą, dėmesys darbuotojams, jų
kvalifikacijai ir jos kėlimui, vidinių bei išorinių ryšių mezgimas leido užtikrinti „Sėkmingai dirbančios įmonės“ vardą. Tęstinis apdovanojimo pelnymas pagrindžia idėją, kuria nuolat
vadovaujamės – aukšti vykdomai veiklai keliami reikalavimai – teisingas ir puikus rezultatus generuojantis sprendimas“, – sako AB „Požeminiai darbai“ direktorius Raimondas Baikštys.
„Sėkmingai dirbančios įmonės“ apdovanojimą pelniusi kompanija per I ir III 2014 m. ketvirčius į gamybos procesų tobulinimą investavo 566 178 Eur, eksporto apimtys siekė 595 285 eurų.
Per šį laikotarpį darbo vietų skaičius įmonėje išaugo nuo 82 iki 126.
„Mūsų tikslas – ir toliau išlaikyti sėkmingai dirbančio, patikimo, atsakingo partnerio reputaciją. Dėl to ketiname dar labiau plėsti vykdomų statybos paslaugų spektrą, geografiją,
mechanizuojant atliktus darbus gerinti bendrą įmonės profesionalumą“, – ateities planais dalinasi R. Baikštys.
Daugiau nei trisdešimt metų nuoseklią veiklą vykdanti kompanija, turinti padalinius Lietuvoje ir Baltarusijoje, yra įsidiegusi tarptautinius standartus: kokybės valdymo sistema pagal ISO
9001;2000, aplinkosaugos valdymo sistema pagal ISO 14001;2005 ir sveikatos bei darbo saugos valdymo sistema pagal BS – OHAS 18001;2007. Šie darbo ir produkcijos kokybės rodikliai –
vieni iš elementų, padedančių užtikrinti AB „Požeminiai darbai“ sėkmę versle.

Raimondas Baikštys: „Kartais tekdavo dirbti ir po 32 dienas per mėnesį, 14 valandų per parą“
Statybunaujienos.lt
2015 liepos mėn.

Jei Kaune įsikūrusios AB „Požeminiai darbai“ generalinį direktorių Raimondą Baikštį reikėtų pristatyti vos keliais žodžiais, vienas tiksliausių apibūdinimų, ko gero, būtų toks:
darboholikas, nuolat vaikštantis „stalo briauna“. „Darboholikas“ dėl to, kad, kaip pats sako, kai kada dirba „32 dienas per mėnesį“.
Kaip pabėgti iš Kėdainių arba kur dingo jaunasis specialistas?
Iš šiaurės Lietuvos kilęs R. Baikštys teigia, kad įmonėje, kuriai sėkmingai vadovauja daugiau kaip 20 metų, ir apskritai statybų sektoriuje atsirado „atsitiktinai“, nes aplinkybės galėjo
susiklostyti ir kitaip.
„Esu du kartus baigęs tuometį Kauno politechnikos institutą, bet neturiu statybininko diplomo. Aš ekonomistas ir inžinierius mechanikas. Baigęs studijas 1979 metais gavau paskyrimą į
Kėdainius. Prisimenate, kaip tada buvo – pagal paskyrimą konkrečioje įmonėje jaunas specialistas turėjo atidirbti trejus metus, ir tik retas sugebėdavo pasprukti anksčiau. Aš per pusantrų
metų spėjau padirbėti dviejose Kėdainių įmonėse, o tada atsidūriau Kaune“, – pakvietęs žurnalistus prisėsti šviesiame jaukiame kabinete Aleksoto mikrorajone, pradeda ponas Raimondas.
Anot jo, kai kurių įmonių vadovai, supratę, kad atsiųstas jaunas specialistas dirba „per prievartą“, pasigailėdavo jo ir paleisdavo, nes „argi kalėjime gali ko nors pasiekti“, bet taip pasisekdavo
tik vienam kitam. O jis pats, – nors gerokai rizikavo (juk tai buvo gilus sovietmetis – 1980-ieji), nes atsisakęs dirbti pagal paskyrimą kito darbo galėjo ir negauti, – spruko dėl to, kad
Kėdainiuose buvo užgautos jo jaunatviškai maksimalistinės ambicijos.
„Tas paskyrimas šiek tiek pažeidė jauno žmogaus ambicijas. Metus atidirbau ir buvau vienas iš trijų kandidatų tapti įmonės vadovu. Bet nepriklausiau tai vienintelei partijai, o gal ir daugiau
buvo priežasčių, tad manęs nepaskyrė. Tada ir kilo konfliktas. Aš valdžiai sakau, kad ne pagal specialybę paskirtas esu. Aš ne maisto pramonininkas. Nuvažiavau į ministeriją ir sakau:
paskirkite pagal specialybę. Pasiūlė alaus gamyklą – Šiaulių „Guberniją“. Sako, važiuok, pervesim ten“, – pasakoja ponas Raimondas.
Šiauliečiai, netikėtai sulaukę ambicingo jauno specialisto, atrodo, apsidžiaugė. Kadangi buvo rengiamasi atidaryti naują cechą, R. Baikščiui įmonės vadovai pasiūlė organizuoti jo statybą ir
pažadėjo: jei gerai seksis, kai cechas bus pastatytas, jam pats ir vadovausi. Raimondas sutiko, nors nė neketino važiuoti į Šiaulius: „Man reikėjo gauti iš įmonės raštą, kad čia mane priima
dirbti. Tą raštą turėjau nuvežti į ministeriją, ir tada mane paleidžia iš to fabrikėlio Kėdainiuose. Taip ir ištrūkau, tik paskui manęs dar ieškojo, nes dingo jaunas specialistas – iš vienur išėjo,
kitur neatėjo.“
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O jis, kaip pats sako, padedant geriems žmonėms, kurie „užgesino“ bręstantį skandalą, įsidarbino transporto įmonėje. Tebedirbdamas toje „priedangos įmonėje“, netrukus jis sulaukė kvietimo
pereiti į įmonę, kurioje dirba ir dabar. Tiesa, ir šįkart susiklostė kurioziška situacija.
„Aš toje įmonėje buvau apiformintas darbininku. Sulaukęs kvietimo pereiti į Požeminių darbų statybos-remonto valdybą, pirmadienį ateinu rašyti prašymo, kad mane atleistų iš darbo, o jie
man siūlo vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojo pareigas“, – šypteli R. Baikštys, tuomet vis dėlto pasirinkęs darbą 1980 metais įkurtoje, o dabar vienoje iš didžiausių mūsų šalies nuotekų ir
vandentiekių tinklų renovaciją atliekančių kompanijų.
Nuo mechaniko iki didelės įmonės vadovo
1981-aisiais pradėjęs dirbti vos prieš metus įsteigtoje Kauno požeminių darbų statybos-remonto valdyboje mechaniku, po šešerių metų ponas Raimondas buvo paskirtas vyriausiuoju
inžinieriumi. Šį momentą jis labai gerai prisimena, nes vos savaitė skyrė paskyrimą į naujas atsakingas pareigas ir dukters gimimą. Tada jam buvo vos 31-eri.
Dabar jau 36-uosius metus veikianti įmonė, tada tik kūrėsi. Ji buvo įsteigta siekiant išvaduoti Kauno senamiestį ir miesto centrą nuo dūmų, tad 1981-1982 metais buvo uždaromos mažos
katilinės ir tiesiami požeminiai šilumos tiekimo tinklai. Vėliau senamiestyje ir miesto centre jos darbuotojai restauravo pastatų vidaus komunikacijas, tiesė kabelius, vamzdynus šilumai ir
vandeniui tiekti, statė valymo įrengimus.

Laikui bėgant buvo įkurta moderni gamybinė bazė, o veiklos pobūdis vis labiau plėtėsi. 1992 metais jos pagrindu įsteigta AB „Požeminiai darbai“ šiuo metu yra viena didžiausių šalyje šilumos
ūkio ir vandentvarkos objektų statybos, sąvartynų įrengimo ir uždarymo darbų, šilumos ūkio veiklą plėtojančių bendrovių.
Įmonė atlieka bendruosius statybos darbus, įrenginėja pastatų vidaus ir išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, pastatų šildymo, vėdinimo ir oro
kondicionavimo sistemas, kloja inžinerinius tinklus betranšėjėmis technologijomis. Padalinius ne tik įvairiuose Lietuvos miestuose, bet ir Baltarusijoje turinčios įmonės vizitine kortele
laikomi Kauno biologinių valymo įrenginių statyba ir Marijampolės regioninio sąvartyno įrengimas.
Ir visuose šiuose pokyčiuose aktyviai dalyvavo ponas Raimondas, 1992 metais tapęs įmonės direktoriaus pavaduotoju, o nuo 1994-ųjų iki šiol pats vadovaujantis bendrovei.
„Pasijutau lyg būčiau gaisrininkas“
Iššūkių nevengiantis specialistas neslepia, kad iš gamyklos perėjęs į statybos darbus atliekančią įmonę, juo labiau į specializuotą, jų patyrė nemažai: „Pastatyti namą, kad ir Ispanijoje, yra
vienas dalykas, o įrengti infrastruktūrą – požemines komunikacijas, kai aplink zuja mašinos – visai kas kita. Ten statai ir statai, o čia visą laiką esi judesyje: kelias, transportas, žmonės.
Gamykloje irgi staklės sukasi, bet ten žinai, kaip jos juda ir gali šiek tiek prognozuoti situaciją, o tiesdamas požemines komunikacijas savo ritmu gyvenančiame objekte esi priklausomas nuo
daugelio aplinkybių. Pavyzdžiui, užimame dalį gatvės – mūsų ekskavatoriai kasa, o aplink kiti automobiliai važinėja, virš galvų troleibusų tinklo laidai kabo. O jeigu dar koks girtas sugalvos
per gatvę eiti... Sudėtinga sritis. Čia atėjęs pasijutau lyg būčiau gaisrininkas.“
Kartą vienas R. Baikščio kolega, tuometinio J. Janonio popieriaus fabriko vyriausiasis inžinierius, pro langą stebėdamas įmonės teritoriją, kurioje nuolat vyksta judėjimas – atvažiuoja ir
išvažiuoja automobiliai, su reikalais per kiemą skuba darbuotojai – net nusistebėjo, kokioje nesaugioje, neprognozuojamoje aplinkoje, kur iki nelaimės užtenka vos vieno neatsargaus žingsnio,
darbuojasi pavojingus požeminius darbus atliekantys vyrai. Pono Raimondo jis tada tiesiai paklausė, ar šis nebijantis, kad kada nors ištiks didelė nelaimė.
„Darbo saugos požiūriu aplinka, kurioje mes dirbame, labai pavojinga. Jis tai suprato ir tiesiai paklausė, ar neketinu keisti darbo. Sako, Raimondai, ar tu supranti, kad vaikštai „stalo briauna“?
Bet kada gali įvykti nelaimingas atsitikimas ir tave gali pasodinti... Jis niekada nedirbo tokio darbo, tai jam nejauku net žiūrėti buvo. O mes savotiškai priprantame prie to nuolatinio pavojaus,
– sako R. Baikštys ir tuojau pat prisipažįsta, kad tais laikais, kai dar nebuvo mobiliųjų telefonų, o jis dirbo vyriausiuoju inžinieriumi, baigiantis darbo dienai visuomet klausdavo padalinių
vadovų, ar visi grįžo iš objektų sveiki. – Prie staklių dirbant irgi nelaimė gali nutikti, bet ten visos operacijos aprašytos, jos standartizuotos, o čia – kranas vienoj vietoj stovėjo, bet pervažiavo į
kitą, žmogus einantis iš kažkur atsirado. Krovinys irgi gali nukristi.“
Ekstremalių situacijų, kurios pridėjo ne vieną žilą sruogą, buvo ir daugiau. Bet ponas Raimondas ne iš tų, kurie kratytųsi atsakomybės. Maždaug metams praėjus nuo to, kai tapo vyriausiuoju
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inžinieriumi, nutiko taip, kad vėlyvą rudenį, beveik lapkričio 7-osios (tą dieną buvo minima sovietinė Revoliucijos diena – red. Past.) Kauno kvartalas, kuriame gyveno visa miesto valdžios
grietinėlė, dar buvo nešildomas. „Viršininkas susirgo, o mane paliko stovėti ant griovio krašto. Jei viršininko nėra, aš jį automatiškai turiu pavaduoti ir turiu suktis. Bet padarėm, paleidom tą
šildymą“, – prisimena jis.
O kartą buvo susiklostę taip, kad vanduo galėjo tiesiog nuplauti visą mikrorajoną Jonavoje. Nors situaciją pavyko suvaldyti ir nelaimės buvo išvengta, priežastis tiriančios komisijos užsisėdo
ilgam. Tačiau jas nustatyti būtina, sako R. Baikštys ir aiškina, kad ekstremalias situacijas paprastai sukelia ne kokia nors viena, o visa virtinė klaidų bet kuriame etape – nuo projektavimo iki
objekto atidavimo eksploatuoti.
„Vienas inžinierius projektavo, kitas vadovavo statybai, dar dešimt tikrino. Jeigu tas, kuris statė, viską atliko, kaip numatyta projekte, jis lyg ir teisus. Bet jei pastebėjai, kad kur nors padaryta
klaida, turi stabdyti darbus, nes kai susideda net ir nedidelė viena, antra, trečia klaida – kažkas naktį įsijungė ir bumbt – plūsta didžiulis vandens kiekis. O ten gyvenamasis kvartalas,
devynaukščiai stovi, ir tą vandenį po jais neša... Galėjo sugriauti tuos namus, jei į ežerą vanduo nebūtų nutekėjęs“, – laimingai pasibaigusį incidentą Jonavoje prisimena jis.
Bet štai objekto Kaliningrade (Rusija) AB „Požeminiai darbai“ atsisakė. Ne dėl to, kad jis būtų ypatingai sudėtingas, o dėl to, kad kaimyninėje šalyje biurokratinis aparatas būtų surijęs pernelyg
daug laiko. Mat tam, kad galėtų renovuoti vamzdyną, nutiestą didžiuliame prospekte vos ne po tramvajaus bėgiais, būtų tekę gauti kone 10 institucijų leidimus.
„Dviejų metų prireiktų vien tam, kad susipažintum su valdininkais; ne vieną butelį su milicininkais tektų išgerti, kad leistų ten dirbti“, – šmaikštauja pašnekovas.
Įmonei išgyventi padeda universalumas
Pasak R. Baikščio, jei sumažėja požeminių darbų, įmonė imasi kitų projektų. Gal dėl to ir išliko tiek 1998-siais, kai nemažai kompanijų patyrė didelių nuostolių dėl vadinamosios Rusijos krizės,
tiek ir per pastarąją krizę, kuri iš šalies statybinių bendrovių sąrašo ištrynė ne vienos įmonės vardą.
„Dirbome įvairius darbus, ieškojome naujų užsakymų. Esame dirbę Baltarusijoje, Kaliningrado srityje, kaip partneriai padėjome statyti kai kuriuos objektus Latvijoje. Apyvarta nebuvo didelė,
apie 10 mln. Litų per metus, bet rinka nebuvo perkrauta, ir užtekdavo. O maždaug 2007-2008 metais mūsų metinė apyvarta siekė 70 mln. Litų, nes tada mus jau pradėjo maitinti europiniai
projektai“, – aiškina pašnekovas, teigiantis, kad pastarųjų dviejų krizių poveikio įmonė beveik nepajuto.
Jis pasakoja, kad tuo metu, kai kartu su vokiečiais baigė statyti Kauno biologinio valymo įrengimus, dirbo bendrastatybinius darbus – renovavo pastatus Elektrėnuose ir kitose Lietuvos
vietose, atnaujino Kaišiadorių traukinių stoties peroną, remontavo stotis Kėdainių rajone. Ir nuolat ieškojo kitų objektų, nes bendrovėje tuo metu dirbo jau apie 300 žmonių.
Sudėtingiausias laikotarpis jo vadovaujamai įmonei, pasak R. Baikščio, kaip tik dabar, nes vieno finansinio laikotarpio Europos Sąjungos (ES) paramos lėšomis įgyvendinami projektai jau
baigti ar baigiami, o kiti dar tik prasidės. Dar daugiau – kai kurie potencialūs užsakovai, laukdami pinigų iš ES fondų, net projektų nepradėjo rengti. Todėl nenuostabu, kad darbuotojų skaičius
bendrovėje sumažėjo iki 150, o apyvarta pernai nukrito iki 30 mln. Litų. Yra ir daugiau priežasčių. Viena iš jų – ir nestabili geopolitinė situacija.
Išgyventi, kai negalioja „force majeure“
Pašnekovo teigimu, vienas iš blogiausių dalykų yra tai, kad viešuosius pirkimus Lietuvoje laimi tie, kurie pasiūlo mažiausią kainą, kuri dažnai būna nereali. Anot R. Baikščio, tai būdinga ir
statybai, ir renovacijai. Be to, pastebi jis, rinkoje yra ir tokių firmų, kuriose dirba tik advokatai ir vadybininkai. Ir laimi nemažus projektus. „Bet tokie labai dažnai ir atsiduria teismuose“, –
priduria jis.
Į klausimą, ką pavadintų didžiausiais iššūkiais, kuriuos pavyko įveikti, AB „Požeminiai darbai“ vadovas atsako, kad vieną iš jų patyrė, kai staiga buvo padidintas PVM. Jiems, kaip ir kitoms
bendrovėms, kurios turėjo fiksuotas sutartis, reikėjo patiems surasti papildomų lėšų, nes iš užsakovo daugiau pinigų nepaimsi. Kitą kartą vos sudūrė galus, kai Baltarusijoje labai padidėjo
infliacija, o jie buvo pasirašę sutartį baltarusiškais rubliais. Tuo metu įmonė, jau atlikusi trečdalį darbų, net svarstė galimybes nutraukti sutartį.
„Bet jeigu sutartis nutraukiama dėl rangovo kaltės, bauda siekia 10 proc. sutarties vertės. Būtų buvę apie 5 mln. Dolerių. Be to, prarandi 10 proc. sutarties vertės siekiančią garantiją ir metams
esi įtraukiamas į vadinamąjį juodąjį sąrašą. Mus gelbėtų „force majeure“, kuris būna įrašytas sutarties sąlygose, bet tai galiotų, jei, pavyzdžiui, kiltų karas. O infliacijai „force majeure“
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netaikoma. Atvažiavo Pasaulio banko atstovai ir sako, kad ta infliacija – mūsų komercinė rizika. Aš jiems atsakau, kad ji gali būti 10-20 proc., bet ne 300 proc. Per plauką tada išgyvenome“, –
pasakoja R. Baikštys ir priduria, kad tokie atvejai tikrai prideda „ne vieną žilą plauką“.
Nemažai žilų plaukų atsirado ir tada, kai viename objekte 3 mėnesius teko dirbti po 14 valandų per parą ir „po 32 dienas per mėnesį“. „Pasisvėriau po to, o svarstyklės vietoj 80 rodo 65 kg “, –
prisimena jis.
Tačiau vienas sunkumų neįveiksi – greta turi būti patikimų specialistų komanda. R. Baikščiui nepriimtinas toks vadovavimo stilius, kai be aukščiausio lygio vadovo parašo „net varžtų iš
sandėlio negali išsirašyti“. „Pas mus taip nebūna – yra skyrius, yra skyriaus vadovas, jis ir sprendžia“, – pabrėžia ponas Raimondas. Tiesa, priduria jis, surasti ar patiems išugdyti gerą padalinio
vadovą taip pat nelengva.
O į klausimą, kas buvo jo paties mokytojas ketvirtą dešimtį įpusėjusioje įmonėje, R. Baikštys atsako diplomatiškai: „Senieji darbuotojai sako, kad aš pirmojo šios įmonės vadovo Ramučio
Kuzmicko mokinys. Aš pradėjau dirbti jam vadovaujant, o jam išėjus tapau vyriausiuoju inžinieriumi, nes anksčiau šiose pareigose dirbęs kolega tapo įmonės vadovu.“
Koks laisvalaikis? Neprisimenu, kada žvejyboj buvau!
Nors tuo patikėti nelengva, pasirodo, ponui Raimondui sunkiausia atsakyti į klausimą apie laisvalaikį. „Sunku su tomis atostogomis, nors pomėgių turiu daug“, – sako jis. Pasak R. Baikščio, jei
viskam pakaktų laiko, nuobodžiauti vis tiek nebūtų kada. Jam smagu ištrūkti su draugais paskraidyti virš Kauno marių, sodyboje jo rankų laukia didžiulis sodas, namuose surikiuota „visa eilė
meškerių ir šautuvų“, vasarą bent pora kartų mielai leistųsi į žygį baidarėmis.
„Turiu meškerių, bet nepasakysiu, kada paskutinį kartą buvau žvejoti. Į medžioklę ištrūkti dar sunkiau. Net jokiam būreliui nepriklausau. Kai būna laiko, prie draugų, giminių prisiglaudžiu.
Anksčiau važiuodavau į Norvegiją žvejoti, bet paskutinį kartą buvau prieš trejus metus. Žiemą daugiau laiko, bet jeigu bent kartą nebuvau ant Kuršių marių, negaliu sakyti, kad žvejojau. Bet
dabar ledo nebūna, bandysiu į Šiaurę, kad ledo būtų“, – sako jis.

Sėkmingai baigtas įgyvendinti vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros projektas Rumšiškėse
Kaisiadorys.lt, Kaisiadorieciams.lt, Regionunaujienos.lt
2015 spalio mėn.

Spalio 26 d. vyko projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rumšiškių miestelyje Kaišiadorių rajone“ inžinerinių tinklų klojimo darbų pridavimas Valstybinei
komisijai. Pasirašant darbų pridavimo aktą dalyvavo Savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Savivaldybės mero pavaduotojas Algimantas Janavičius, Savivaldybės administracijos direktorius
Česlovas Neviera, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Vaicekauskas, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Sigutė
Bliujienė, UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktorius Skirmantas Agurkis, Valstybinės komisijos nariai, statybos rangos darbus vykdžiusių įmonių atstovai.
Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rumšiškių miestelyje Kaišiadorių rajone“ statybos darbų sutartis buvo pasirašyta 2015 m. vasario 9 d., generalinis
projekto rangovas – UAB „Irdaiva“, jungtinės veiklos partneriai: UAB „KRS“, UAB „Edrija“, AB „Požeminiai darbai“, UAB „Plungės lagūna“, UAB „Sumeda“, UAB „Kaminta“, UAB „Struktūra“.
Įgyvendinto projekto vertė – daugiau nei 3533 tūkst. eurų. Projekto metu buvo paklota 8,845 km vandentiekio tinklų, 11,446 km nuotekų tinklų. Kokybišku vandeniu galės aprūpinti apie
244 naujus vartotojus bei apie 209 vartotojams leisti tinkamai sutvarkyti nuotekas. Nauji tinklai buvo pakloti Alyvų g., Topolių g., Rumšos g., Liepų g., Aštragų g., Marių g., Mokyklos g.,
Muziejaus g., Taikos., V. Daunio g., Maironio g., Užtakų g., Nemuno g., Slėnio g., Miško aklg., Etnografų g., Jaunystės g., L. Lekavičiaus g., P. Cvirkos g., Pievelių g.
Įgyvendintu projektu siekiama užtikrinti ilgalaikį technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, nuotekas išvalant iki ES
keliamų reikalavimų. Gyventojams taip pat pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ragina Rumšiškių miestelio minėtų gatvių gyventojus sudaryti sutartis ir jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų. Gyventojai dėl
prisijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų turi kreiptis į UAB „Kaišiadorių vandenys“, kad jiems būtų išduotos prisijungimo sąlygos.
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Iškilminga Angelo skulptūros atidengimo ceremonija
Jurbarkiskis.lt
2015 gruodžio mėn.

Ketvirtadienį Jurbarko miesto centrinėje aikštėje buvo iškilmingai atidengta „Angelo, skelbiančio žinią apie Magdeburgo teisių Jurbarko miestui suteikimą“ skulptūra ir kartu
taip užbaigti jubiliejiniai metai, kai Jurbarkas minėjo 400 metų savivaldos teisės miestui suteikimo jubiliejų.
Jubiliejui skirti šventiniai renginiai vyko liepos mėnesį, lapkričio 5-ąją į svarbią sukaktį buvo pažvelgta iš istorijos perspektyvos, o prieš pat Naujuosius miestelėnai ir svečiai būriavosi
savivaldybės aikštėje, kur vyko Eriko Daugulio kurtos Angelo skulptūros atidengimas – simbolinę juostą perkirpo rajono meras Ričardas Juška ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena
Degutienė.
Ceremonijoje dalyvavo, kaip jau buvo minėta, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Seimo narys Bronius Pauža, rajono vadovai, savivaldybės administracijos darbuotojai,
seniūnai, mokyklų bendruomenės, gyventojai, skulptūros autoriaus Eriko Daugulio dukra Laura Pavasarienė.
Angelas, skelbiantis žinią, yra antroji skulptūra mieste atsiradusi už aukotojų lėšas – Vytauto Didžiojo paminklas parke iškilo 1930 metais. Meras Ričardas Juška linkėjo, kad angelas įkvėptų
mylėti gimtą miestą ir kurti jo ateitį.
Angelą pašventino Jurbarko Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios kunigas monsinjoras Kęstutis Grabauskas ir Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Mindaugas Kairys. Kaip sakė
kunigas M. Kairys, iš graikų kalbos išvertus žodis angelos reiškia „pasiuntinys“, taigi angelas į mūsų miestą atkeliavo nešdamas žinią.
Po iškilmingos atidengimo šventės antroji renginių dalis vyko kultūros centre, kur savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ buvo apdovanoti nusipelniusieji rajono savivaldai:
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko skyriaus pirmininkas Petras Gerylius; pirmosios po Nepriklausomybės atkūrimo Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos narys
Vytautas Giedraitis, ilgametis Jurbarko rajono savivaldybės valdybos ir tarybos narys Kasparas Jurevičius; savivaldybės Tarybos narys, buvęs savivaldybės administracijos direktorius
Vidmantas Juzėnas; ilgametis savivaldybės Tarybos narys, pirmosios po Nepriklausomybės atkūrimo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos pirmininkas Antanas Juozas Kazakevičius; buvęs
savivaldybės tarybos narys, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, 1995–1997 metų Jurbarko rajono savivaldybės meras Stasys Makūnas ir kompozitorius, Jurbarko
Antano Sodeikos meno mokyklos pedagogas Kęstutis Vasiliauskas.
Visi prisidėję prie paminklo atsiradimo yra įamžinti knygoje, kurią saugos Krašto istorijos muziejus, o aukotojai, skyrę skulptūros statybai 5 tūkst. litų ar daugiau, dovanų gavo suvenyrinę
Angelo kopiją: tai UAB „A. Žilinskis ir Ko“, „Jurmelsta“, „Dainiai“, „Savas medis“, „Stratanga“, „Akmens uola“, „Jurbarko mėsa“, „Kalnapilio-Tauro grupė“, „Alga“, DNB Bankas, „Požeminiai
darbai“, „Manvesta“ vadovai bei Zinaida ir Bronius Dumčaičiai, Algirdas ir Aldona Gluodai. Angelo statulėlės buvo įteiktos ir rajono mero pavaduotojui Jonui Bučinskui bei Seimo pirmininkei
Irenai Degutienei.
Iškilmingą renginį vainikavo muzika – dainavo solistai Ieva ir Vladimiras Prudnikovai, jiems akomponavo Nijolė Ralytė.

Pramonininkai pagerbė versle ir visuomeninėje veikloje nusipelniusius lietuvius
Statybunaujienos.lt
2015 gruodžio mėn.

Penktadienį, gruodžio 14 d., Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) šventiniame renginyje kaip ir kasmet pagerbė nusipelniusius versle bei visuomeninėje veikloje ir įteikė
Petro Vileišio, „Inovacijų prizo“, „Sėkmingai dirbančios įmonės“, Profesijos riterio nominacijų apdovanojimus.
Nominacijų laimėtojus pasveikino ir apdovanojimus įteikė Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis, LPK prezidentas Robertas Dargis, ūkio ministras Evaldas Gustas. Šventiniame renginyje
dalyvavo šalies politikai, pramonės ir verslo įmonių vadovai, LPK nariai ir partneriai.
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Petro Vileišio vardo nominacija atiteko Landsbergiui, rektoriui, verslininkui, studentei ir moksleiviui
R.Dargis, LPK prezidentas, Petro Vileišio nominacijos apdovanojimus – skulptūrinį portretą ir jo aukso medalį – įteikė prof. Vytautui Landsbergiui, pirmajam atkurtos nepriklausomos
Lietuvos Respublikos vadovui, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, už indėlį atkuriant Nepriklausomą Lietuvos valstybę,
valstybingumo įtvirtinimą bei Lietuvos politinės ir ekonominės galios stiprinimą.
Petro Vileišio nominacijos apdovanojimą pelnė ir Audrius Pauža, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ KLASCO generalinis direktorius, už asmeninius nuopelnus versle ir indėlį stiprinant
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ekonominę veiklą bei diegiant technologinę pažangą, mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvas.
Šia nominacija už indėlį reformuojant Lietuvos aukštojo mokslo sistemą, universitetų bendradarbiavimo su verslu stiprinimą, verslininkystės kultūros ugdymą, žinių bei novatoriškų
technologijų darniai valstybės raidai kūrimo skatinimą apdovanotas prof. Habil. Dr. Petras Baršauskas, Kauno technologijos universiteto rektorius.
Petro Vileišio vardo nominacijos taip pat įteiktos jaunosios kartos atstovams. Petro Vileišio skulptūriniu portretu bei pinigine premija apdovanota Aida Barkauskaitė, Kauno technologijos
universiteto finansų programos magistrantūros studijų studentė, už išskirtinį norą tobulėti, puikius rezultatus magistro studijose, aktyvią mokslinę veiklą bei mokslinius tyrimus ekonomikos
ir finansų srityse. Už kūrybišką pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą ir perteikimą jaunajai kartai, puikius mokymosi rezultatus, pergales ir iškovotas prizines vietas nacionalinėse matematikų
olimpiadose taip pat apdovanotas Marijampolės Marijonų gimnazijos abiturientas Tadas Žaliauskas.
LPK Petro Vileišio nominacijos apdovanojimu pagerbia Lietuvos ir užsienio piliečius už asmeninius nuopelnus versle bei visuomeninėje veikloje bei jaunosios kartos atstovus už studijų ir
mokymosi pasiekimus.
Profesijos riterio nominacija suteikta trims asmenims
Profesijos Riterio nominaciją šiemet pelnė Vaidilutė Žukauskienė, Klaipėdos „Žemynos“ bei „Ąžuolyno“ gimnazijų informacinių technologijų mokytoja ekspertė, už profesionalų pedagoginį
darbą, rengiant abiturientus valstybiniams egzaminams, naujovių paieškas, kūrybingą sumanymų įgyvendinimą.
Už ilgametį sąžiningą darbą, atsidavimą savo profesijai, meilės ir atjautos žmonėms sunkią valandą supratimą, šia nominacija apdovanota Genė Žalaitė-Lapėnienė, Švenčionių rajono
Kaltanėnų miestelio ambulatorijos bendrosios praktikos slaugytoja.
Aivaras Kardašius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas,
komisaras, apdovanotas Profesijos riterio nominacija už ilgametį atsakingą ir sąžiningą darbą vidaus tarnybos sistemoje, tiriant kriminalistinius nusikaltimus, savisaugos švietimą vykdant
nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevenciją Radviliškio rajono gyventojams.
Nugalėtojams nominacijas įteikė LPK prezidentas R.Dargis. Konfederacijos Profesijos riterio nominacija suteikiama asmenims už pasišventimą ir ištikimybę profesijai, eleganciją ir etikos
normų puoselėjimą versle, pasiektus rezultatus darbinėje ir kitoje veikloje.
Išrinktos 35-ios „Sėkmingai dirbančios įmonės“
Šventinio renginio metu A.Mačiulis ir R.Dargis apdovanojimus įteikė vertinimo komisijos atrinktoms 35 įmonėms už sėkmingai 2015 metais vykdytą veiklą. Lietuvos įmonės trijose
skirtingose grupėse tapo šios nominacijos nugalėtojomis, įvertinus jų gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų apimtis (metines pajamas), pelningumą, investicijas į gamybą, eksporto
apimtis (pagaminta produkcija ar suteiktos paslaugos realizuotos už Lietuvos ribų), darbo našumo rodiklius ir kitus papildomus kriterijus.
Mažųjų įmonių grupėje apdovanotos UAB „Sargasas“, Lietuvos ir Čekijos UAB „Grinduva“, UAB „Layher Baltic“, UAB „Agrosfera“, UAB „ICS projectus group“, UAB „BIOK laboratorija“ įmonės.
Vidutinių įmonių grupėje apdovanojimą pelnė UAB „Inspecta“, AB „Požeminiai darbai“, UAB „WARFF“, UAB „Inžineriniai tinklai“, UAB „Biotehpharma“, UAB „Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centras“, UAB „Irdaiva“, UAB „Pack Klaipėda“, UAB „Voltas“, UAB „Vilkijos gija“, UAB „Garlita“, UAB „August ir Ko“, AB „Dolomitas“, UAB „ADAX“, UAB „Sicor Biotech“ įmonės, VĮ
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
Didelių įmonių grupėje apdovanojimais įvertintos AB „Montuotojas“, UAB „Šiaulių vandenys“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Umega“, UAB „Bega“, UAB „Philip Morris Lietuva“, AB „Lifosa“,
UAB „Vičiūnų grupė“, UAB „Selteka“, AB „Lietuvos paštas“, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (Klasco), UAB „Aurika“ įmonės.
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„Inovacijų prizo 2015“ apdovanojimą pelnė keturios įmonės
VšĮ Lietuvos inovacijų centro kartu su LPK rengiamo nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas 2015“ ekspertai dviejose kategorijose apdovanojimus skyrė keturioms įmonėms. Apdovanojimus
dešimtmetį švenčiančio Lietuvos inovacijų centro prizus renginyje nominantams įteikė ūkio ministras Evaldas Gustas.
Už vykdytą inovacinę veiklą inovacijų prizai „Inovatyvi įmonė“ įteikti įmonėms UAB „Enerstena“ ir UAB „Aurika“. Prizus „Inovatyvaus produkto“ kategorijoje pelnė UAB „BIOK
laboratorija“ už produktų liniją „BIOK Dermatology“, kurią sudaro kosmetikos gaminiai, skirti jautrios ir itin jautrios odos priežiūrai, ir UAB „TEREKAS“ už PET taros formavimo įrenginį,
formuojantį karščiui atsparią tarą „Hot fill“.
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VII. NUORODOS
AB „Požeminiai darbai“ internetinė svetainė – www.pozeminiaidarbai.lt
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VIII. KONTAKTAI
Raimondas Baikštys
Generalinis direktorius
AB „Požeminiai darbai“
Tel. +370 698 36236
El. paštas: r.baikstys@pozeminiaidarbai.lt
www.pozeminiaidarbai.lt
Asta Ivanauskienė
Partnerė | IK Projektų vadovė
Visetas | integruota komunikacija
Tel. +370 616 37085
El. paštas: asta@visetas.lt
Ad. Maironio g. 28, Kaunas LT-44249
www.visetas.lt
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