4

Verslo žinios, 2015 06 19, penktadienis

VersloPulsas

„Elsis“ grupė
prisijungė INNTEC
Bendrovės ::
GINTAUTAS DEGUTIS
gintautas.degutis@verslozinios.lt

Įmonių grupė „Elsis“,
kuri prieš kelerius
metus pardavė savo IT
infrastruktūros sprendimų
įmonę „Elsis IT“, nusprendė,
kad IT bendrovės grupei
vis dėlto reikia ir įsigijo
51% programinės įrangos
gamintojos UAB INNTEC
akcijų.
Arūno Gedvilos, „Elsis“ gru
pės generalinio direktoriaus,
teigimu, sprendimas, prie gru
pės prijungti INNTEC priimtas
siekiant sustiprinti „Elsis“
konkurencingumą išmaniųjų
technologijų rinkoje.
Ponas Gedvila sako, kad
Lietuvoje, kaip ir kitose
Europos šalyse, ypač viešaja
me sektoriuje, artimiausioje
ateityje smarkiai padidės elek
troninių paslaugų ir sprendi
mų poreikis. „Elsis“ neslepia,
kad nori dalyvauti konkursuo
se ir juos laimėti, siūlydama
integralius sprendimus, t. y.
tokius, kurie susideda iš pro
graminės ir techninės įrangos.
Todėl grupei reikėjo tokios
įmonės kaip INNTEC.
Keičia strategiją
„Tai strateginis žingsnis.
„Elsis“ daugelį metų kūrė ir
gamino produktus, susijusius
su techninės įrangos sprendi
mais. Tačiau, keičiantis rinkai,
matome, kad viena perspekty
viausių sričių pasaulyje tampa
programinė įranga – elektroni
nių paslaugų kūrimas, kurios
leis įvairius procesus perkelti
į skaitmeninę erdvę. Šioje sri
tyje Lietuvoje mes matome di
deles plėtros galimybes, todėl

pamažu ėmėme keisti strate
giją – per kelerius metus par
davėme dalį veiklos, susijusios
su techninės įrangos sprendi
mais, ir pradėjome investuoti
į veiklą, kuri orientuota į inte
gralias sistemas“, – sprendimą
aiškina p. Gedvila.
Jis taip pat užsimena, kad
verslas Lietuvoje pastaruoju
metu nemažai investuoja į
el. savitarnos, el. parduotu
vių ir panašius sprendimus.
O pasaulyje sparčiai plėtoja
mos daiktų interneto tech
nologijos. Išmaniojo laikro
džio „Elsis“ nekurs, tačiau p.
Gedvila sako šioje srityje taip
pat matantis galimybių. Tad
naujienų šiemet ar kitąmet
dar galime sulaukti.
Sandorio detalės neat
skleidžiamos, bet Martinas
Libertas, INNTEC vadovas,
juo, regis, patenkintas. Anot
jo, įmonė pradėjo smarkiai
plėstis, tad prisijungimas prie
„Elsis“ grupės leis užtikrinti
stabilumą ir tvarų augimą.
„Prieš kelerius metus bu
vome maža įmonė su didelės
bendrovės mąstymu. Šiandien,
prisijungdami prie „Elsis“ gru
pės, turime galimybę išties tap
ti dideli, sustiprinti pozicijas ir
dirbti su didesniais projektais
valstybiniame el. paslaugų sek
toriuje“, – sako p. Libertas.
INNTEC per kiek daugiau
nei dvejus metus nuo 1 žmo
gaus išaugo iki 27. Įmonės
specializacija – elektroninių
paslaugų ir su jomis susijusių
sprendimų kūrimas.
Pernai „Elsis“ įmonių gru
pės pajamos siekė 11,9 mln.
Eur. 2015 m. planuojama pa
siekti 15 mln. Eur apyvartą.
INNTEC pajamos 2014 m.
siekė 762.000 Eur. Šiemet
žadama pajamas padidinti
dvigubai.

Rusų turistus keičia
kitų šalių keliautojai
Turizmas ::
Asta Šerėnaitė
asta.serenaite@verslozinios.lt

Užsienio turistų srautas į
Lietuvą šių metų pirmąjį
ketvirtį mažėjo simboliškai.
Nusekusį svečių iš Rusijos
srautą atsvėrė gausesnis
būrys atvykstančių
iš Ukrainos, Italijos,
Skandinavijos šalių ir net
JAV.
„Pastaruoju metu ryškėja
naujos atvykstamojo turizmo
tendencijos. Pavyzdžiui, JAV
ir Ukraina šių metų pradžioje
pirmą kartą įsiveržė į svarbiau
sių Lietuvos atvykstamojo tu
rizmo rinkų dešimtuką“, – apie
turistų geografijos pokyčius
kalba Jurgita Kazlauskienė,
Valstybinio turizmo departa
mento (VTD) direktorė.
Kaip rodo Statistikos depar
tamento surinkti duomenys,
šių metų pirmąjį ketvirtį tu
ristų iš Ukrainos Lietuvoje pa
daugėjo 43,6%, iš JAV – 26,2%.
Įspūdingai – apie 40% – pasi
stiebė ir turistų iš Jungtinės
Karalystės, Norvegijos ir Italijos
statistika. Šiose šalyse Lietuva

iki šiol turėjo turizmo atstovy
bes. Jos, kaip jau rašė VŽ, nuo
liepos užveria duris.
Turistų daugėjo ir iš tų ša
lių, kuriose atstovybių nebu
vo. Keliautojų iš Prancūzijos
ir Ispanijos padaugėjo apie
50%, Izraelio piliečių sulaukta
net 65% daugiau. Bendrame
atvykstančių į Lietuvą svečių
sraute šios šalys užima dar
gana mažą rinkos dalį. Tačiau
ne ES šalių turistų skaičiaus
augimo beveik užteko prara
dimams Rytų rinkose atsverti.
Svarbiausios turizmo rinkos –
Rusija ir Baltarusija – per metus
sumenko atitinkamai 38,7% ir
15,8% (pagal apsistojusių turis
tų skaičių). O bendras keliau
tojų iš užsienio šalių skaičius
per metus sumažėjo tik 0,9%.
Per pirmąjį ketvirtį šalies
apgyvendinimo įstaigose iš
viso apsistojo 415.500 svečių,
tai 5,1% daugiau nei tuo pa
čiu laikotarpiu prieš metus.
Beveik pusę jų (49,6%) suda
rė dažniau keliaujantys vietos
turistai. Jų šiemet padaugėjo
12%. Svečiai iš ES valstybių
dabar sudaro ketvirtadalį visų
šalies turistų, jų gretos šiemet
paaugo 18%.

Tvarkos nėra, kas
kaltas – nesutaria
Konfliktas :: Kova dėl anuliuotų pažymų keliama į teismus

••

Kęstutis Pocius, VšĮ „Žaliasis taškas“ generalinis direktorius: „Nei „Žaliasis taškas“, nei organizacijos nariai nėra padarę pažeidimų,
galinčių sudaryti prielaidų taikyti jiems sankciją – teisės į mokesčių lengvatą panaikinimą.“ Vladimiro Ivanovo nuotr.
Eglė Markevičienė
egle.markeviciene@verslozinios.lt

Įmonėms, kurios pakuotes
tvarko per organizacijas
„Žaliasis taškas“ (ŽT)
ir Pakuočių tvarkymo
organizaciją (PTO), gali
tekti sumokėti atitinkamai
9,5 mln. Eur ir 3,5 mln. Eur
taršos mokesčio, jei joms
teismuose nepavyks įrodyti,
kad aplinkosaugininkai
neteisėtai anuliavo
dokumentus, liudijančius
apie pakuočių sutvarkymą
2013 m.
„Pateikėme skundą Vilniaus
apygardos administraciniam
teismui dėl Vilniaus RAAD
sankcijų ŽT teisėtumo“, – in
formuoja Kęstutis Pocius, ŽT
generalinis direktorius.
Anot Benos Razbadauskie
nės, PTO direktorės, Vilniaus
RAAD sprendimą dėl įrodan
čių dokumentų anuliavimo
teismui jau apskundė ir ši
organizacija. Ginčijasi ir UAB
„Metrail“.
Baudų grėsmė gamintojams
ir importuotojams iškilo po
to, kai Vilniaus RAAD, šiemet
patikrinęs ŽT, PTO ir kitoms
įmonėms bei organizacijoms
atliekų tvarkymo paslaugas
teikusios bendrovės „Metrail“
veiklą 2013 m., nustatė pažei
dimų. Tuo remiantis buvo
priimtas sprendimas panai
kinti dalį „Metrail“ išrašytų

dokumentų, įrodančių, kad
pakuotės sutvarkytos, kartu
nuspręsta anuliuoti sutvarky
mą liudijančias pažymas ir ga
mintojams atstovaujančioms 5
įmonėms ir 3 organizacijoms.
Aplinkos ministerijos ver
tinimu, atliekų netvarkiusi ir
fiktyvius dokumentus, kad
jos buvo sutvarkytos, išda
vusi „Metrail“ sudarė sąlygas
gamintojams nemokėti pakuo
tės mokesčio ir taip padarė 7
mln. Eur dydžio žalą valstybei.
Tiesa, į teismą Vilniaus RAAD
padavė ir „Metrail‘.
„Mums mesti rimčiausi kal
tinimai. Tačiau pats Vilniaus
RAAD 2014 m. rugsėjį surašė
patikrinimo aktą, kuriame
konstatuota, kad 2013 m. ne
buvo rasta nė vieno pažeidi
mo. O 2015 m. akte už tuos
pačius 2013-uosius jie jau su
rado, kad buvo pažeistos pro
cedūros. Beje, tik procedūros,
pats atliekų sutvarkymo faktas
ten pripažįstamas“, – piktina
si Arvydas Vilkelis, „Metrail“
vadovas.

kytojus pasirenka iš sąrašo,
kurį patvirtina aplinkos mi
nistras, šias įmones tikrina
Aplinkos ministerijos institu
cijos, todėl ir sąraše esančia
„Metrail“ nebuvę jokio pagrin
do nepasitikėti. Pažeidimų at
siradimo priežastys, jo vertini
mu, galėjo būti nepakankama
tvarkytojų kontrolė 2013 m.,
kontrolės laiku neužtikrinan
tis teisinis reguliavimas, per
mažos, nuo nesąžiningos vei
klos tvarkytojų neatgrasančios
baudos.

Ministras primena, kad ga
mintojai turi dvi galimybes
– sumokėti pakuotės mokestį
valstybei už kiekvieną išleistą
pakuotės toną (tokiu atveju at
sakomybę prisiima valstybė)
arba pasinaudoti mokesčio
lengvata ir organizuoti atlie
kų tvarkymą per organizaci
ją, t. y. kartu su kitais atliekų
tvarkymo sistemos dalyviais
organizuoti atliekų surinkimą,
rūšiavimą, perdirbimą.
„Šiuo atveju galioja gamin
tojo atsakomybės principas,
kuris reiškia visišką jo atsa
komybę už pakuočių atliekų
sutvarkymą“, – įsitikinęs p.
Trečiokas.
Anot jo, organizacijos gali
rinktis iš 194 į tvarkytojų są
rašą įtrauktų įmonių, o, suda
riusios sutartis su pasirinkta,
privalo kontroliuoti, kaip ši
vykdo sutartinius įsipareigo
jimus.
Ministro nuomone, neno
rintys prisiimti visiškos atsa
komybės neturėtų naudotis
mokesčio lengvata. Tokių ga
mintojų Lietuvoje nemažai,
2013 m. jie valstybei sumokėjo
apie 1,7 mln. Eur, pernai – apie
2,6 mln. Eur.

Atsako gamintojai
Kęstutis Trečiokas, aplinkos
ministras, kategoriškas – orga
nizacijos neturi valstybinėms
institucijoms permesti atsa
komybės už „Metrail“ ir kitų
atliekų tvarkytojų kontrolę.
„ŽT ir kitos organizacijos
privalo pačios kontroliuoti
pasirinktą atliekų tvarkytoją.
Ši pareiga – ne ministerijos
išmonė, ją nustato įstatymas.
Jeigu kontrolė paliekama tik
valstybei, negali būti taiko
mas gamintojo atsakomybės
Buvo sąraše
principas, taigi negali būti tai
Pagal galiojančią tvarką ga koma ir mokesčio lengvata“,
mintojai ir importuotojai, per – tvirtina jis.
organizacijas įvykdę pakuočių
atliekų tvarkymo užduotis,
Pakuočių atliekų tvarkymo duomenys 2013 m.
atleidžiami nuo mokesčio už
Pakuotės medžiaga
Patiekta
Panaudota
%
aplinkos teršimą.
vidaus rinkai, t / eksportuota, t
Tai reiškia, kad, tarkime,
Stiklinė
66.545
36.434
54,7
su ŽT dirbantys gamintojai už
Plastikinė
63.207
27.105
42,9
pakuočių tvarkymą planavo
Popierinė / kartoninė
91.598
79.925
87,3
sumokėti beveik 1 mln. Eur,
Metalinė
15.079
9.896
65,6
tačiau jei pažymos anuliuoja
Medinė
81.718
17.694
21,7
mos, taršos mokestis jiems gali
Kita
1.597
1.193
74,7
siekti beveik 9,5 mln. Eur.
Iš viso
319.745
172.246
53,9
Ponas Pocius atkreipia dė
ŠALTINIS: APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
mesį, kad organizacijos tvar

