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Pagardino kavą
DidmenininkųCOVID19neiš
mušėišvėžių.Atvirkščiai,praė
jusiaismetaisvienarinkoslyde
riųįmonė„Daisena“sustiprino
garsiussavoprekiųženklus,kū
rėnaujasreceptūrasiratnauji
notechnologijas. / p. 17

SimonaViLTrAKYTĖ
LRkorespondentė

Kolkasnemažaiproblemųga
likiltidėlišorėsveiksnių,ku
rienuoLietuvosnelabaiirpri
klauso.
Kitavertus,mūsųšalyjejau

įsibėgėjainfliacija,kuriilgai
niuigalitaptiekonomikosper
kaitimoženklu.

Būtiperiferijaneblogai

„Luminor“bankovyriausia
sisekonomistasŽygimantas
Mauricaspirmiausiapaminėjo
šiaikrizeipalankiąmūsųeko
nomikosstruktūrą,kuriojesva
riądalįsudarosektoriai,nenu
kentėjęnuosunkmečio.
Lietuvosekonomikaidaugįta

kosturižemėsūkis,pramonė,
informaciniųtechnologijų(IT)
irnetginekilnojamojoturto(NT)
sektoriai,kuriųveiklaperkri
zęnebuvoribojama.
Kitapraėjusiųmetųsėkmės

priežastis–perpirmąjąbangą
Lietuvosepidemiologinėsitua

cijabuvovienageriausiųpasau
lyje.
„Matyt,mumstiesiogpasise

kė,nesbuvomeperiferijoje.
Taileidoišvengtinereikalin

gospanikosirnetgivėliausu
keltitamtikrąeuforiją,kaibent
puselūpųkalbėjome,kadįvei
kėmekrizę.
Atsigavimasbuvolabaispar

tus,priešingaineiJungtinėje
Karalystėjeardaugelyjekitų
VakarųEuroposšalių.
Okaiatėjoantrojibanga,jau

buvoirdaugiauinformacijos
apievirusą,irsveikatossiste
malabiaupasiruošusi,irvers
lasspėjęspritaikytisavoveik
losmodelius“,–„Lietuvosrytui“
sakėŽ.Mauricas.
Svariaiprieatsigavimoprisi

dėjoirdidelėspinigųinjekcijos.
Labiausiaisužibėjoitinsolidžius

rezultatusparodžiusipramonė,
kiloIT,NTsektorių,odėlgero
derliaus–iržemėsūkiorodik
liai.Jiepriebendrojovidauspro
dukto(BVP)augimopridėjovie
nąprocentinįpunktą.
„NTrinkaparodėstebuklą.

Čiadidelįvaidmenįsuvaidino
viešasissektoriusirdidelėsin
jekcijos.
Įkrizęįžengėmesubiudžeto

pertekliumi–buvotvirtinama,
kadjeireikės,valstybėduospi
nigų.
Galkaikamnetiekdaugda

vėarnetaipgreitai,betkadan
gitasnaratyvasvyravo,rinka
irjudėjo“,–komentavoekono
mistas.

Įsitraukėįmoniųsavininkai

Bendrovės„CreditinfoLietu
va“versloplėtrosirstrategijos

vadovėsJekaterinosRojakos
manymu,Lietuvosūkiuiatspa
rumotaippatpridedageraidi
versifikuotaekonomikosstruk
tūra,stipriapdirbamojipramo
nė,orientacijaįeksportą–jų
vaidmuodarlabiauišryškėjo
perantrąjįkarantiną.
Beto,padėjoirsėkmingi2019

metųrezultatai,kurieleidosu
kauptiatsargųirsušvelninopir
mosiosbangospandemijospo
veikį,kolneįsijungėvalstybės
paramosmechanizmas.
Tuometuįmonės„CofaceBal

tics“generalinisdirektorius
MantvydasŠtareikaišskyrėpa
mokas,kuriasišmokotiekval
džios,tiekirversloįstaigosper
praėjusiąkrizę2008–2010m.
laikotarpiu.

Op ti miz mo per akis, pa vo jų – ir gi
Praė ju siais me tais Lie-
tu vos eko no mi kos ats-
pa ru mas CO VID-19 pan-
de mi jai ver tė ste bė tis 
net ir už sie nio eks per-
tus. Šių me tų pra džia 
ir gi pui ki. Ta čiau eko no-
mis tai įs pė ja, kad ūkio 
ty ko ir daug pa vo jų.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
I

Metai
Ketvirtis II III IV I II III IV I I II III IV I II III IV III III IV

BVP pokyčiai, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu (proc.)

2 1,7
2,5 2,5

3,4 3,6 3,7
4,4 4,5 4,3 4,34,2 4,1 4,1 4,14,4 4,7

-4,7

0,1
1

-1,1

Šaltinis: Statistikos departamentas
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Rin kos pan de mi jos me tu bu vo užt vin dy tos pi ni gais, to dėl di de lio ūkio nuos mu kio daug kur iš veng ta. Ta čiau fi nan si nės in jek ci jos anks čiau ar vė liau baig sis.
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Įver ti no pas tan gas
Saugumas–svarbiausia.Tokiu
principulietuviškasprekybos
tinklas„Maxima“vadovaujasi
daugiauneimetus–nuopatka
rantinopradžios.Šiaspastangas
įvertinoirpirkėjai,irįmonėsdar
buotojai. / p. 7

Su lau kė pa ra mos
Lietuvosbaruosepradėjoveikti
unikaliinovacija–nešiojamasis
„TipIt“arbatpinigiųskaitytuvas,
leidžiantisatsidėkotipadavėjui
arbarmenuinegrynaisiais,o
kortele.Jįsukūrusįstartuolįpa
rėmėbendrovė„ŠvyturysUte
nosalus“. / p. 20

Nau ja grės mė
Kinijoje,Rusijojeirkiturniekaip
neuždaromossenosirtaršiosang
liųelektrinės.Matpigiosener
gijosreikiačiaįsikūrusiomsbit
koinųkasykloms. / p. 38, 39
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Šiauliųbankoužsakytosvisuo
menėsnuomonėsapklausosre
zultataiparodė,kaddaugiaunei
ketvirtadalissuaugusiųšalies
gyventojųturiirnaudojasikre
ditokortelėmis.
Šiauliųbankokasdienėsban

kininkystėsdirektoriusAndrius
Kamarauskasteigė,kadnors
kreditokortelėspopuliarėja,apie
jasdarsklandodaugįvairiųir
dažniausiainepagrįstųmitų.
Specialistasišvardijokeletądaž
niausiųmitųirpaaiškino,kodėl
jieyraneteisingi.

Mitas:papildomoskredito
korteliųpaslaugos–rinko
darostriukas,jomismažai
kasnaudojasi.PasakA.Kama
rausko,jaupatskreditokortelės
pavadinimassako,kadšiosfi
nansinėspriemonėspaskirtis–
suteiktiklientuigalimybępasi
naudotikreditolimituatsiskai
tantužprekesarpaslaugas.
Kitavertus,jaudabargalima

užsisakytikreditokortelębekre
ditolimito–tokiųkorteliųkas
metišduodamavisdaugiau.
Kreditokortelėstuoirskiria

sinuodebeto,kadjossuteikia
daugiaupapildomųnaudų.Pa
vyzdžiui,Šiauliųbanko„Mas
tercardGold“kortelėsturėtojai
galipasinaudotikelioniųdrau
dimu,kuristaikomaskredito
kortelėsturėtojuiirjošeimosna
riamsirpadedaišvengtinenu
matytųdideliųfinansiniųišlai
dųištikusnelaimeiužsienyje.
Draudžiamųjųįvykiųspekt

ras,detalizuotasšiodraudimo
sąlygose,platus–nuožalosba
gažuikelionėsmetuikimedici
ninėspagalbospaslaugų.
Beje,Šiauliųbankokredito

kortelėsturėtojai(kartusuke
lioniųdraudimu)galijaustissau
gūsirdėlCOVID19ligospatir
tųmedicininiųišlaidų,jeisuser
gakelionėjeirnegaligrįžtiįLie
tuvą.
Jeigužmogausbūklėprasta,

apmokamoslydinčioasmensat
gabenimoišlaidosirapgyvendi
nimasiki10dienų.
Kitanaudingapaslauga–pir

kiniųdraudimas,apsaugantis
įsigytasprekes(draudimosąly
gosepateikiamidraudžiamųjų
irnedraudžiamųjųprekiųapra
šai)nuosugadinimo,sunaikini
moarvagystės.
Šiapsaugagaliojanet120ka

lendoriniųdienųnuopirkinioįsi
gijimo.
Šiauliųbankokreditokortelių

turėtojamstaikomoskelioniųir
pirkiniųdraudimosąlygosvisuo
metprieinamosbankotinklala
pyjewww.sb.lt.
Norskreditokortelėsuteikia

papildomųnaudų,darnemažai
gyventojųapiejasnežino.Pavyz
džiui,Šiauliųbankoapklausos
rezultataiparodė,jogtikkastre
čiasrespondentasžinojo,kadkre
ditokortelėjeyrapirkiniųdrau

dimopaslauga,ovos6proc.ja
yrapasinaudoję.

Mitas:naudotiskreditokor
tele–brangusmalonumas.
Finansųspecialistoteigimu,jei
asmuoatsiskaitokortele,naudo
damasjojesuteiktąkreditolimi
tą,jamgalibūtitaikomospalū
kanosužpanaudotąsumą.Bū
tentdėlšiospriežastieskaiku
riežmonėsmano,kadatsiskai
tytikreditokorteleyrabrangu.

Tačiaupasinaudojuskortelės
kreditolimitukurįlaikąkredi
topalūkanosgalibūtiirneskai
čiuojamos.Skirtinguosebankuo
sepalūkanųmokėjimoatidėjimo
trukmėskiriasi.
Pavyzdžiui,Šiauliųbankega

libūtitaikomas45dienųtermi
nas,tad,panaudojuskreditoli
mitąirperpusantromėnesiojį
visiškaigrąžinus,palūkanosne
mokamos,jeiklientaspasirin
kęsbūtenttokįlimitodengimo
būdą.
Bankoduomenimis,didžioji

dalistokiotipokreditokortelės
limitųyrapadengiamaperšįlai
kotarpį,tadneteisingateigti,
kadkreditokortelėyrabrangus
malonumas.
KartusukreditokorteleŠiau

liųbankassiūloįsigytiirpaslau
gųplaną„Maksimalus“,sutei
kiantįgalimybęišsigrynintipi
niguspalankiomissąlygomis,ir
kitųnaudų,apiekuriasdaugiau
informacijosgalimarastibanko
tinklalapyje.

Mitas:dažnaskreditokor
telėsnaudojimasturineigia
mosįtakoskreditoistorijai.
Šiauliųbankofinansųeksper
tasteigia,kadkreditokortelė
yrafinansinisįsipareigojimas.
Panaudojęsdalįarvisąkredi

tokortelėslimitąžmoguspasi
skolinalėšųprekėmsarpaslau
gomsįsigytiirvėliaupanaudo
tąsumąturigrąžinti.
Kreditokortelėjenumatytas

kreditolimitasyralaikomasfi
nansiniuįsipareigojimu,tačiau
tai,kaipdažnaiklientasnaudo
siskreditolimitu,jeilaikumo
kamospalūkanosirkitimokes
čiai,neturėsįtakosklientokre
ditoistorijosįvertinimui.
Beabejonės,jeipasibaiguskre

ditokortelėssutartiesterminui
klientasnepadengiapanaudoto
kreditolimito,tailaikomavėla
vimu,kurisgalidarytiįtakąkli
entokreditoistorijai.
Specialistaspatarėprieškrei

piantisdėlkreditolimitokorte

lėjesuteikimoįvertintisavoir
šeimosfinansinęsituaciją:paja
masirįsipareigojimus,arsuge
bėsitelaikugrąžintipasiskolin
tąsumą.

Mitas:kuodidesniskredi
tokortelėslimitas,tuoge
riau. Individualiai įvertinęs
klientokreditingumąbankas,
vadovaudamasisatsakingosko
linimoprincipu,kreditokortelės
turėtojuigalisuteiktikreditoli
mitą,siekiantįiki10tūkstančių
eurų.
Tačiau,A.Kamarauskoteigi

mu,gyventojaiturinepamiršti,
kadkreditokortelėslimitasat
sispindibendrojefinansiniųįsi
pareigojimųsumoje.
„Priešužsisakydamikredito

kortelęgeraiapsvarstykite,koks
kreditolimitasatitiksjūsųpo
reikius.Galbūtneplanuojatedi
deliųpirkiniųirkorteleatsiskai
tysiteretai,tuometvertėtųrink
tismažesnįkreditolimitą.
Galbūtjumskreditoapskritai

nereikia,betdažnaikeliaujate
iraktualikelioniųdraudimopas
lauga,tuometgaliterinktiskor
telębekreditolimito“,–sakėfi
nansųekspertas.

Mitas:kreditokortelęgau
tigalinekiekvienas–tam
reikiadideliųpajamų.Siek
damasgautikreditolimitąas
muoturibankuipateiktivisą
būtinąinformaciją:nurodytipa
geidaujamokreditolimitodydį,
pateiktiinformacijąapiešeimos
mėnesiopajamas,turimusįsipa
reigojimusirkitąinformaciją,
kurigalilemtiklientogalimybes
laikupadengtipanaudotąkre
ditolimitąkortelėje.
PasakŠiauliųbankoeksperto,

šiereikalavimaitaikomisvars
tantklientogalimybesgautibet
kokiotipokreditą,taippatirkre
ditokortelėslimitui.
Išskirtiniųreikalavimųmini

maliampajamųdydžiui,kuris
būtųtaikomastikišskirtinai
korteliųlimitui,nėra.

Eks per tai sklai do mi tus: kre di to kor te lių 
ga li my bių daug, tik ar vi sas jas ži no me?

Jei kor te lė je su teik tas kre di to li mi tas, juo pri rei kus ga li te pa si nau■■
do ti.
Ga li mas 45 die nų pa lū ka nų skai čia vi mo ati dė ji mo lai ko tar pis.■■
Pir ki nių drau di mas.■■
Ke lio nių drau di mas.■■
Ga li mos pa pil do mos pas lau gos (pa vyz džiui, pas lau gų pla nas).■■

Šal ti nis – Šiau lių ban kas

Kre di to kor te lės pri va lu mai
Jei į mo kė ji mo kor te lės sąs■■
kai tą gau tu mė te ir pa nau do
tu mė te 1000 Eur kre di to li mi
tą, kai kre di to kor te lės nau
do ji mo ter mi nas yra 36 mėn., 
tai ko ma 14 proc. fik suo ta 
me ti nė pa lū ka nų nor ma, su
mo ka mas vien kar ti nis 4 Eur 
kor te lės iš da vi mo mo kes tis, 
mo ka mas 3,5 Eur mė ne si nis 
kor te lės ad mi nist ra vi mo mo
kes tis ir mė ne si nis sąs kai tos, 
su sie tos su kor te le, tvar ky mo 
mo kes tis (0,70 Eur per mė ne
sį), bend ra var to ji mo kre di
to kai nos me ti nė nor ma bū tų 
30,19 proc., o bend ra var to ji
mo kre di to ga vė jo su mo ka ma 
su ma bū tų 1372,91 Eur.
Pa gal šį pa vyz dį, kiek vie■■
ną mė ne sį rei kė tų su mo kė

ti 33,83 Eur (į šią su mą įs kai
čiuo tas grą ži na mas kre di tas ir 
pa lū ka nos).
Bend ra var to ji mo kre di to kai■■
nos me ti nė nor ma ir bend ra 
var to ji mo kre di to ga vė jo mo
ka ma su ma aps kai čiuo tos lai
kan tis prie lai dų, kad pa nau
do tą kre di to li mi tą grą žin si
te per 36 mė ne sius, ban kas ir 
klien tas vyk dys sa vo įsi pa rei
go ji mus pa gal kre di to su tar
tį nus ta ty tais ter mi nais, pa
lū ka nų nor ma ir ki ti mo kes
čiai iš liks to kie pat, ko kie bu
vo su da rant su tar tį, ban kas 
vi są kre di to su mą klien tui iš
mo ka su tar ties su da ry mo die
ną ir ši su ma ly gio mis da li mis 
grą ži na ma per vi są kre di to li
mi to su tar ties ter mi ną. 

Bend ros var to ji mo kre di to kai nos pa vyz dys
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Nors ma no ma, kad kre di to kor te lė – bran gus ma lo nu mas, per nus ta ty tą lai ko tar pį pa den gus kre di to li mi tą pa lū ka nų mo kė ti ne rei kia. O ir li mi tas ne vi sada bū ti nas.

„Galbūtneplanuoja-
tedideliųpirkiniųir
korteleatsiskaitysite
retai,tuometvertėtų
rinktismažesnįkre-
ditolimitą.“

A.Ka ma raus kas

Dau ge liui kre di to kor te-  
lė pir miau sia reiš kia 
grei tą ir pa to gią ga li my-
bę pa si nau do ti jos li mi-
tu. Ta čiau fi nan sų eks-
per tai pas te bi, kad vis 
dau giau gy ven to jų at-
ran da nau jas kor te lės 
pa nau do ji mo ga li my bes.
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VakarisDEKSNYS
LRkorespondentas

Lietuvospramonėssektoriusnet
irCOVID19ženklupažymėtais
2020aisiaissugebėjoišlaikyti
panašiąeksportoapimtįkaipir
2019metais.Ojukšiųįmonių
produkcijasudaronet64proc.
visošalieseksporto.
Norsplanuojama,kadekspor

tasaugsirtoliau,iššūkiųgamin
tojams–apstu.Taiirprieigaprie
kapitalo,žaliojiirskaitmeninė
transformacijairnaujųrinkų
paieškos,irsiekisišlaikytiesa
musklientus.
Daugkąlemiairvalstybėsins

titucijųpožiūrisįstambųjįarvi
dutinįverslą.„Didelėsbendro
vėsirdalisvidutiniųįmoniųto
liaupalaikoekonomikosgyvy
bingumą,nesjosyramūsųeks
portoflagmanai.Bandometąži
niąperduotiVyriausybei,neskol
kasirtoliauatrodo,jogmėgina
magyventipagalprincipą„val
džiasau,verslas–sau“.
Nerimąkeliavislabiauryškė

jantivaldžiosnuostata,jogvers
lasjaugavotiekparamos,kad
dabarjaudaugiauneturėtųnie
konorėtiirapietaigalvoti“,–
konferencijojesakėLPKvadovas
VidmantasJanulevičius.
PokalbissuLPKprezidentu–

būtentapietai,kaspramoneiyra
aktualiausiašiuometu.

–Lietuvosbendrojovidaus
produkto(BVP)struktūroje
pramoneitenkaapie20pro
centų.Tačiaubūtentšissek
toriuslabiausiaiprisidėjoprie
to,kadpraėjusiaismetaisBVP
smukimasbuvo,galimasaky
ti,švelnus,ošįmetjisjauau
ga.Kaslėmėtokiągamintojų
sėkmę?
–Pandemijavieniemsatnešė

praradimų,kitiemstaiyranet
gigalimybiųmetas.Jaiprasidė
jusAzija,oypačKinija,kurįlai
kąbuvokonevisiškaiužsidariu
si,atsiradologistikostrikdžių,
konteineriųgabenimaspabran
gošešiskartus.
DaugelisVakarųEuroposįmo

niųpradėjoieškotialternatyvų
kinųprodukcijaiarjųgamina
miemskomponentamsirradojų
RytųEuroposšalyse.Juolabkad
čiairterminaivisaikiti,tieki
mograndinėnepalygintitrum
pesnė–jukvilkikasišLietuvos
per2–3parasgalinuvyktiįIs
paniją.
Būtentdėltokiųatsivėrusių

galimybiųpramonėnetiknebu
vosustojusi,betirištempėvisą
ekonomiką.
Tačiaučiaslypiirdidžiulisiš

šūkis–kaipišlaikytituosužsa
kovus,kuriuosmesatėmėmeiš
Azijos.

Pastarasisregionasjauatsi
gavo,prekybasujuoįsibėgėja.
Aišku,gamybaAzijojeyratik

raipigesnėneipasmus.Todėl
Lietuvosįmonės,siekiančioskon
kuruoti,privaloskaitmenizuoti,
automatizuotiprocesus,didinti
našumą.Ir,žinoma,turėtipriei
gąpriekapitalo,nesprekiaujant
suVakarųEuroposįmonėmis
tikraireikėsatidėjinių.

–Apieporeikįdidintina
šumą,kurisaugakeliskar
tuslėčiauneidarboužmo
kestisirtaipauginaproduk
cijossavikainą,kalbamajau
seniai.Okokioskitosdidžiau
sioskliūtys,sukuriomissu
siduriapramonėsbeikitisek
toriai?
–Kadangiesamepramoninė

valstybė,vistiekturimedidinti
našumą.Tamreikiainvestuoti
į įrenginius, į „Pramonė4.0“
kryptis,kadgalėtumeatpiginti
savikainą.Tik,aišku,bevalsty
bėspaskatųįmoniųtransforma
cijaišiuoatvejusudėtingiautai
padaryti.
Tąpatįgalimapasakytiapie

prieigąpriefinansavimo.Preki
niuskreditusteikiančiosinsti
tucijos–„EulerHermes“,„Cofa
ce“arkitos–smarkiaiapkarpė
limitus,opalūkanoskartaisjau
siekia2–3proc.permetus,todėl
išesmėsnesiskirianuobankų
kreditųkainos.
Prekiniaikreditaigaminto

jamsyratiesiogbūtini.Ošiuo
atvejugalimepažvelgti,kasvyks
takitosepramoninėsešalyse–
Vokietijoje,Nyderlanduose,Bel
gijojearkurkitur.Tenvalstybė
laiduojaužsavoįmones.
Jeiirpasmusvalstybėprisiim

tųbent10–20proc.dydžiogaran
tijas,aišku,teikdamajastikpa
tikimomsbendrovėms,tuometir
prekiniokreditoinstitucijųaky
semestaptumevisaikitokie.Ir
sąlygostikraibūtųkitokios.

–Europajauapsisprendė
pasuktienergetinioneutra
lumokryptimi.Kiektasva
dinamasisžaliasiskursaspa
reikalausinvesticijųišLietu
vospramonėskompanijų?
–Tikrailabaidaug.Irįžalią

siastechnologijasverslastiesiog
privalėsinvestuoti,kadišsilaiky
tų.Mes,kaipvalstybė,dabartu
rimepuikų–konenulinįarnet
giteigiamą–užsienioprekybos
balansą.Kadtokiatvaritenden
cijaišliktų,busbūtinakuolabiau
mažintiangliesdvideginioišme
timą.

Nuo2023metųEuroposSą
jungojeįsigaliosangliesdvidegi
niopasieniomokestis,kurisbus
taikomasištrečiųjųšaliųimpor
tuojamaielektrosenergijai,plie
nui,aliuminiui,trąšomsbeiplas
tikogaminiams.Pavyzdžiui,Ki
nijoješiuometuatsinaujinantys
energijosištekliaisudarotik6
proc.,o84proc.energijosgauna
madeginantanglis.
Taireiškia,kadšioješalyjega

minamomsprekėmsbustaiko
mikurkasdidesnipasieniomo
kesčiaineiimportuojamomsiš
valstybių,kurioseatsinaujinan
tiemsšaltiniamstenka,tarki
me,40proc.elektrosenergijos
rinkos.
Šisplanasneatsiejamasnuo

žaliojokursoirjistikraibusįgy
vendintas.Oangliesdvideginio
pasieniomokesčiuapmokestina
mųproduktųkrepšelisateityje
tikplėsis,kolneapimsvisųga
minių.
Kuotaisusijęsumumis?Tuo,

kadvisiLietuvosirEuroposga
mintojaiturėsinvestuotiįklima
tuineutraliastechnologijas,kad
turėtųpirktikuomažiauapyvar
tiniųtaršosleidimų(ATL).Tai
galimairpatiemsimantiselekt
rosgamybosišatsinaujinančių
išteklių,irišsiperkantvėjo,sau
lėsjėgainesardalįjų.
Verslasinvestuoja,tačiausu

taupoįsigydamaskuomažiau
ATL,naudagamtaineabejotina.
Neganato,laimiirvalstybė,ku
riparduodatuospačiusATL,o
pastarųjųkainašiuometunuo
latkylairgreičiausiaitaipbus
bentartimiausiojeateityje.
Kitavertus,kadangivalstybė

tikrainemažaiišlošia,mūsųnuo
mone,būtųteisinga,kaddalis
šiųpajamųbūtųinvestuojamaį
paskatasarkompensavimomec
hanizmusįmonėms,kuriųtrans
formacijabussudėtinga.
Mūsųtradicinėjepramonėje

yragamybossektorių,kuriesu
siduriasuvadinamosiomistech
nologinėmislubomis,kaišiuome
tuyramaksimaliaipanaudotos
technologinėsgalimybės,maži
nančiospoveikįklimatokaitai.
Kitavertus,ateinametasnau

jomsproveržiotechnologijoms
plėtoti,otamirgireikiapalaiky
mo,dėmesioirfinansavimo.Euro
posKomisijapatiyrapripažinu
si,kadtokiostechnologijoslabai

brangios,sunkiaiprieinamosir
dartikkūrimosistadijos.
Tačiaudabarpermetusvien

uželektrosenergijąmestrečio
siomsšalimspaklojame400mln.
eurų,okąjaukalbėtiapiepu
santromilijardoeurų,kuriuos
sumokameužiškastinįkurą.

–Žaliasiskursas–tikvie
nasišateitiesprioritetų.Ko
kiekitibussvarbiausimūsų
verslui?
–Na,skaitmenizacijatinka

tikraivisiems.Skaitmeninėerd
vėleidžiagamintojuitiesiogiai
pasiektigalutinįvartotojąapei
nantištiesdidelętarpininkų
grandinę.
Tokiuatvejupatiprekėtaptų

pigesnė,tačiaugamintojasuž
dirbtųdaugiau,nesnereikėtųmo
kėtitarpininkui–pardavėjui.Be
to,abipusėssugaištųkurkas
mažiaulaiko.
Taigalibūtitaikomadaugy

beikonkrečiųproduktų–nuote
lefonųartekstilėsgaminiųiki
laikrodžiųarnetautomobilių.
Esmėtokia,kadpramonėturė
tųbūtikuoglaudžiaususijusisu
galutiniuvartotoju.
Tačiaubesveikatosnebusnei

gamintojų,neivartotojų.Todėl
mumsyraitinsvarbibiotechno
logijųirmedicinossritis.

Lietuvojejitikraiyraaugan
ti,odidesniamproveržiuireikė
tųdaugiaukompleksinių–vers
lo,moksloirvalstybės–investi
cijųirbendradarbiavimo.Juolab
kadpridėtinėvertėšiamesekto
riujeyramilžiniška.
Apskritaiateityjeturėtume

orientuotisįkuodidesnępridė
tinęvertękuriančiąpramonę.
Mesnegalimetaptibrangiair
neturtingašalimi–turimebūti
irbrangi,irturtingavalstybė.

–Kaipįvertintumėtesan
tykiussuvaldžiosinstituci
jomis–ardažnaiatsižvelgia
maįversloprašymusbeipa
siūlymus,aregzistuojaabi
pusisatsakomasisryšys?
–Įvairiaipasitaiko.Pastarų

jųkeleriųmetųtendencijosne
buvodžiuginančios–tikimės,
kadgrįšimeprierealausdialo
goirbendrodarbo.Blogiausia,
kadilgąlaikąverslas,oypač
stambusis,kaikuriųpolitikųbu
volaikomastiesiogblogiu.Ta
čiaukasištiesųtempiaekono
miką?
Mantokiaretorikapanašiįat

vejus,kaiklasėjedvejetukinin
kaiimapultipirmūną,nevajis
čiadėlviskokaltas.Laimei,to
kiųkalbų,ateinantjaunajaipo
litikųkartai,girdėtivisrečiau.

POŽiūriS.Kolkasirtoliauatrodo,jogmėginamagyventipagalprincipą„valdžiasau,verslas–sau“

Pra mo nė iš tem pė vi są ša lies eko no mi ką

LPK skel bia mas Lie tu vos ga min to jų in dek sas pa ro dė, jog pra mo nės ■■
lū kes čiai dėl ant rojo šių me tų ket vir čio yra tei gia mi, – to liau prog
no zuo ja mas augi mas.
Op ti mis tiš kiau sios nuo tai kos vy rau ja kom piu te ri nių, elekt ro ni nių ■■
ir op ti nių ga mi nių ga my bos, taip pat gu mi nių ir plas ti ki nių ga mi
nių ga my bos sek to riuo se.
Nuo sai kiai tei gia mi lū kes čiai už fik suo ti bal dų, che mi ka lų ir che mi■■
jos pro duk tų, me ta lo ga mi nių, me die nos bei teks ti lės sek to riuo se.
Neut ra lios nuo tai kos ar ba lū kes čiai dėl ga li mos ga my bos apim■■
ties su sit rau ki mo pas te bi mi tik mais to ir dra bu žių ga my bos sek to
riuo se.
Be su pan de mi ja su si ju sios ri zi kos, ga min to jai la biau siai ne ri mau■■
ja dėl ža lia vų kai nų, ku rios, Tarp tau ti nio va liu tos fon do duo me ni
mis, nuo 2016 me tų išau go 170 proc., o vien per pir mą jį šių me
tų ket vir tį – 23 proc.
Taip pat truk do ma žė jan tis kon ku ren cin gu mas – per pas ta ruo sius ■■
de šimt me tų pa ja mos Lie tu vo je išau go 101 proc., o dar bo pro duk
ty vu mas – 29,4 proc. Tai gi Lie tu vos pra mo nės kon ku ren cin gu mas, 
ma tuo ja mas skir tu mu tarp šių po ky čių, su ma žė jo 71,7 proc., o tai 
yra vie nas pras čiau sių ro dik lių ES.
Dar vie na prob le ma – tin ka mų dar buo to jų sty gius. Net 46 proc. ■■
įmo nių nu ro dė, jog joms la biau siai stin ga jau nų spe cia lis tų ir in ži
nie rių, 24 proc. bend ro vių trūks ta aukš čiau sios kva li fi ka ci jos ir di
de lės pa tir ties tu rin čių spe cia lis tų, 22 proc. – nek va li fi kuo tų dar
buo to jų, ir tik 8 proc. įmo nių tei gė, kad dar bo jė gos joms pa kan ka. 

Praė ju sią sa vai tę vy ku-
sios Lie tu vos pra mo-
ni nin kų kon fe de ra ci-
jos (LPK) me ti nės kon-
fe ren ci jos me tu bu vo 
kuo džiaug tis – ga my-
ba ir eks por tas augo net 
ir pan de mi jos me tu, ši 
ten den ci ja iš li ko ir da-
bar. Ta čiau ne ri mo ženk-
lų tik rai yra ne vie nas.

Gal vos skaus mu ga li tap ti ža lia vų kai nos

“ Iššūkis–išlai-
kytiužsakovus,

kuriuosmesatėmėme
išAzijos.

V.Ja nu le vi čius

Ga my bos auto ma ti za vi mas ir na šu mo di di ni mas – neiš ven gia ma pers pek ty va no rint iš lik ti kon ku ren cin giems.
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Nemažiaugerųemocijųšine
menkainvesticijasuteikėirPPP
šeimininkams,nesnetiksutau
pyselektrosenergijos,betirpri
sidėsprieenergijosištekliųtau
sojimo.
PPPvadovasMantasKlupšas

sakė,kadprojektasbustęsia
mas,norsjamirneskiriamajo
kianeivalstybės,neieuropinių
struktūriniųfondųparama.
„Įapšvietimąinvestavomedau

giaukaip100tūkstančiųeurų,
ošiinvesticija,mūsųskaičiavi
mais,atsipirksperpusketvirtų
metų,–kalbėjoPPPvadovas.–
Buvomeplanavę,kadmėnesio
sąskaitosuželektrosenergijąsu
mažės2800eurų.Norselektra
biržojepermetuskaipreikiant
pabrango,planuotasekonominis
efektasišliko.“

Nutarėgerintisąlygas

Patraukliojevietojeįkurtaspra
monėsparkassugeraiišplėtota
infrastruktūrairvisomisbūtino
miskomunikacijomisveikianuo
2015metų.Jošeimininkaiadmi
nistracinėmsreikmėms,sandė
liavimui,gamybaiirmontavimui
turiparengę100tūkstančiųkvad
ratiniųmetrųpatalpų.
PeršešetąmetųPPPužsipil

dėmaždaug60procentų–dabar
kasdienįsaugomąteritorijąsu
važiuojadaugiaukaip700auto
mobilių.Jaisįdarbąatvyksta
daugiaukaip1000darbuotojų.
„Mūsųadministruojamospa

talposskirtingaiįrengtos:dalį
įsirengėpatysnuomininkai,da
lį–mespatys,–pasakojoM.Klup
šas.–Permetusvienapšvieti
muisuvartojamelabaidaugelekt
rosenergijos,tadakivaizdu,kur
galimasumažintiišlaidas.“
Pasakvadovo,siekisbuvoir

pagerintidarbosąlygas,todėl
kartusubendrove„Ignitis“ir
subrangovaispraėjusiųmetųru
denįbuvoparengtasgamybos
patalpųirteritorijosapšvietimo
pertvarkosprojektas.

Susidūrėsuiššūkiais

Apšvietimoatnaujinimopro
jektasbuvosusijęssuautomobi
liųpramoneiproduktusgami
nančiabendrove,todėldarbusat
liekančiamrangovuitekosteng
tiskuomažiautrukdyti–tuopat
metuvykoirgamyba,irbuvoat

naujinamasapšvietimas.
Sąlygosbuvosudėtingos,nes

pramoninėsepatalposereikėjo
keisti6metrųaukštyjesumon
tuotussenusšviestuvus,opriva
žiuotitrukdėgamybosįrenginiai.
Neganato,paaiškėjo,kadtiktai
nuimtisenųirsumontuoti328
ekonomiškųLEDšviestuvųne
pakaks,–specialistamstekosu
tvirtintiirlaikančiąsiaskonst
rukcijas.
Kurkaspaprasčiaubuvoįreng

ti32didžiuliusteritorijąapšvie
čiančiusLEDprožektorius,val
domusapšvietosdavikliais.Kad
nebūtųeikvojamaelektrosener
gijaadministracinėsepatalpose,
koridoriuosebuvosumontuotiju
desiodavikliai.Apskaičiuota,kad
šididelėinvesticijapermetuspa
dėssutaupyti33250kilogramų
angliesdvideginio,oelektrosener
gijossuvartojimassumenksnet
133MWh.

Projektasbustęsiamas

PPPvadovasM.Klupšassakė,
kadšiųmetųkovąbaigtupro

jektulikopatenkintiirjie,irčia
įsikūrusiųįmoniųdarbuotojai.
Nevienaspanevėžietisdžiaugė
sišiainvesticija,nespagerintos
darbosąlygostausosregėjimą.
„Esamenumatęprojektątęs

ti.2022metųpirmojepusėjeener
gijosištekliustaupančiusšvies
tuvusmontuosimelikusiosepa
talpose.
Investicijabusšiektiekmažes

nė,nesbrangiausiądalį–24hek
tarusužimančiosteritorijosap
švietimą–jauįrengėme“,–pa
sakojoM.Klupšas.
Antrajameetapeįlikusiųpra

moniniųpatalpųapšvietimąbus
investuotamaždaug60tūkstan
čiųeurų.

Įrengssaulėsjėgainiųparką

PPPdirektoriussakė,kadjau
numatytakitadidelėinvesticija
–antpastatųstogoplanuojama
įrengtididžiulįsaulėsjėgainių
parką.
„Mesnorimenetiknaudotis

šiuolaikiškomistechnologijomis,
taupytipatysgamindamielekt
rą,betirprisidėtipriešvaresnės
aplinkosišsaugojimo.Beabejo,
taipagerinairįvaizdį,kurisypač
svarbusužsienioįmonėms“,–
kalbėjoM.Klupšas.
Šiinvesticijabusdardidesnė

–planuojama,kadtokssaulėsjė

gainiųparkasatsieisapie500
tūkstančiųeurų.Projektąnuma
tytaužbaigtidaršiaismetais.

Padėjopatikimaspartneris

PPPvadovaspažymėjo,kad
sprendimąinvestuotiįapšvieti
mąpadėjopriimtibendrovės„Ig
nitis“ taikomas ESCO (angl.
„EnergyServiceCompany“)mo
delis.
Panevėžiečiamspasiūlytapa

galba–nepatiemsviskądaryti,
opasinaudotididžiulępatirtįsu
kaupusiopartneriosiūlomais
techniniaissprendimais.
Tokio„Ignitis“partnerystės

modelioesmė–padėtiužsako
vuikuodaugiausutaupytielekt
rosenergijos,atnaujintiapšvie
timąirpagerintisąlygasdarbuo
tojams.
Profesionaliąpagalbągavęs

pastatovaldytojasneturirūpin
tisneifinansavimu,neirango
vopaieškomis.
Užįdiegtasinovacijasvartoto

jasatsiskaitoperpasirašytossu
tartiestrukmę.Tainėraskaus
minganašta,nesdidžiąjąišlai
dųdalįpadengiasutaupytaelekt
rosenergija.
Apskaičiuota,kadESCOmo

deliotaikymasvartotojamssu
tauponet30–50proc.elektros
energijos.
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Kitaipirnegalibūti–jukgamti
nėsdujosyrašvariausiapirmi
nėsenergijosrūšis.
„Versloįmonėmssvarbiausias

rodiklisyrainvesticijųgrąža.
Daugumojevykdytųprojektųin
vesticijosįdujųkatilusatsiperka
per5metus.Šislaikotarpislai
komasauksiniustandartu“,–sa
kėdidžiulępatirtįšiojesrityjesu
kaupusiokoncerno„Filter“atsto
vasAleksandrasKuznecovas.
Specialistaspažymėjo,kadyra

irdaugiaupriežasčių,skatinan
čiųgamybosįmonesrinktisbū
tentšiąšilumai,elektrai,garui
aršalčiuigamintinaudojamąku
rorūšį–gamtinesdujas.Taipelg
tisskatinairpatogesnistrans
portavimas,ekologiškumasbei
mažesnėspirminėsinvesticijos.

Renkasipaprastesnįvaldymą

PasakA.Kuznecovo,nemenkas
lūžisįvykoLietuvaiįsigijusdujų
terminalą,kaidėlkonkurencijos
smuktelėjogamtiniųdujųkaina.
Šiuolaikiškidujųkatilaipasižy

miypačdideliuenerginiuefekty
vumu,beto,tokįkatiląirįsireng
ti,irprižiūrėtiyrapigiau.
„Biokurokatilaiyrainertiški,

juosvaldytisunkiau,ošiuolaikiš
kidujiniaivandensšildymoirga
rokatilaivaldomikurkaspap
rasčiau.Todėlpramonėsįmonės
dažnairenkasibūtentdujinius
katilus“,–sakėspecialistas.
DaugiaukaipdešimtmetįLie

tuvojeprivalomadujinėsekatili
nėseįsirengtiirekonomaizerį,
kurisišišmetamųdūmųsugrą
žinašilumosenergiją.Toksįrengi
nysįatmosferąišmetamųdūmų
temperatūrąsumažinaiki50–60
laipsnių,oenerginisefektyvumas
šoktelidar5–10proc.

Nuostoliusmažinainovacijos

„Sukurtaįvairiųtechnologijų,
kuriosprisidedagerinantefekty
vumą.Beto,tokiepatobulinimai
sumažinairįaplinkąišmetamų
teršalųkiekį,nesaplinkosaugos
reikalavimaivisgriežtėja“,–kal
bėjodaugiaukaip200įvairiųpro
jektųLietuvoje,Estijoje,Latvijo
je,Bulgarijojeįgyvendinusiokon
cerno„Filter“ekspertas.
PasakA.Kuznecovo,dujųkati

liniųefektyvumasgerinamasir
optimizuojantvaldymą,kontro
liuojantpatįdegimoprocesą.
„Garokatiluosepakoregavus

valdymą,kontroliuojantdeguo
nieskiekįišmetamuosedūmuo
se,nuostoliusgalimasumažinti
dar2–3procentais,odaugenergi
josgamybojenaudojančiomsįmo
nėmstaiapčiuopiamanauda“,–
pažymėjo„Filter“ekspertas.

Raginažvelgtiplačiau

Nepaslaptis,kadnaujaskati
linesbesistatančiosarturimas

atnaujinančiosįmonėspirmiau
siaskaičiuojaekonominęgrąžą.
Auksiniustandartulaikomain
vesticija,kaiversluiinvestuotipi
nigaiimagrįžtipo5metų.
Bendrovės„Filter“specialistai

neseniaiįrengėdujinękatilinę
įmonei,kuriįjąinvestavo300
tūkstančiųeurų.Apskaičiuota,
kadšiuolaikiškatechnologijaat
sipirksper5metus.
Atsiperkamumąpagerinair

valstybėsskiriamaparama.Tie
sa,remiamitiktieprojektai,ku
riuoseįrengiamikondensaciniai
ekonomaizeriai.Nemažaipramo
nėsįmoniųnaudojasenuskatilus,
nesnaujokainapernelygdidelė
–vidutinėsgalioskatilinėkai
nuoja100–200tūkstančiųeurų.
PasakA.Kuznecovo,skiriama

paramagalėtųbūtiirįvairesnė:
„Tikslasyrataspats–sumažin
tinuostolius,kartumažėjairtar
ša,todėlparamagalėtųskatina
masefektyvumas,onevienasku
riselementas.“

Išsiskiriadideliuefektyvumu

Naujoskartosdujomiskūrena
mikondensaciniaikatilaipopulia
rūsirtarpnamųūkių.Norsjiems
įrengtiparamosneskiriama,jie
puikiaikonkuruojasuvalstybės
remiamomisšilumossiurbliųar
biokurošildymosistemomis.
Matten,kurgretanutiestigam

tiniųdujųvamzdynai,netbepa
ramosdujinėšildymoirvandens
ruošimosistemaatsieinapigiau
neisparčiaipopuliarėjantysšilu

mossiurbliai„vanduo–oras“ar
„vanduo–vanduo“.
Kondensaciniskatilassugrą

žinašeimininkuienergiją,kuri
susidarovykstantkondensacijos
procesui.Tokiokatilošilumokai
tisyradidesnis,jamevandensga
raivirstapašildytuvandeniu–
jissugrąžinamasįsistemąirat
piginašildymoišlaidas.
Kaiįšildymosistemątiekia

masžemesnėskaip50laipsnių
temperatūrosvanduo,ogrįžtan
čiovandenstemperatūranevir
šija30laipsnių,kondensacinio
katilonaudingumokoeficientas
netkeliolikaprocentųpranoksta
įprastądujųkatilą.

Tinkagrindiniamšildymui

Kaipirdidelėsgalioskatilinėse,
dujiniaikatilaigaliveiktireaguo
damiįlaukotemperatūrą.Todėl
tinkamaisureguliuotossistemos
sukuriakomfortiškąaplinką–
pastoviątemperatūrą–irvarto
tojuinereikianiekoreguliuoti.
Kondensaciniaikatilaiefekty

viausisistemojeesantžemaitem
peratūrai,todėlypačtinkanamuo
se,kuriuoseįrengtasgrindinis
šildymas.
Mattokiomssistemomsreikia

matemperatūranetiršalčiausią
žiemąretaiviršija35laipsnius.
Nemenkasprivalumas,kadener
gijątaupantisistemayrapiges
nė–jungiantjąpriegrindiniošil
dymosistemosnebereikiapapil
domųtemperatūrosreguliavimo
mazgų.

Nau jos kar tos du jų ka ti lai ir šil do, ir tau po

Pra mo nės par ke – ener gi ją tau pan tys pro jek tai
Pa ne vė žio pra mo nės par-
ke (PPP) įsi kū ru sių įmo-
nių dar buo to jai nuo ko vo 
džiau gia si pa ge rin to mis 
dar bo są ly go mis – ap-
švies ta te ri to ri ja, šiuo lai-
kiš ki švies tu vai su mon-
tuo ti ir dar bo vie to se.

Elekt ros, du jų tie ki mo, sau lės ■■
ener gi jos pro jek tus įgy ven di
nan ti bend ro vė „Ig ni tis“ pa
gal su si ta ri mą su Ener ge ti kos 
mi nis te ri ja rū pi na si ir var to
to jų švie ti mu.
Bend ro vė pris ta to ir pa ti si ūlo ■■
ge riau sius ener gi nio efek ty
vu mo pro jek tus – to kius, kaip 
ap ra šy tas Pa ne vė žio pra mo
nės par ko at ve jis.

„Ig ni tis“ vyk do ma švie čia mo■■
ji prog ra ma ne tik ra gi na var
to to jus tau py ti ener gi ją, in
ves tuo ti į eko lo giš kas prie mo
nes, bet ir su pa žin di na su jau 
įgy ven din tais sėk mės pa vyz
džiais.
Vie nas to kių sek ti nų pa vyz■■
džių – Pa ne vė žio pra mo
nės par ke jau įgy ven din tas 
apšvie ti mo pro jek tas.

Pa tei kia sek ti nų pa vyz džių

Pa ne vė žio pra mo nės par ke jau įgy ven din tas apš vie ti mo at nau ji ni mo pro jek-
tas, o atei ty je čia ke ti na ma ant pas ta tų įreng ti ir sau lės jė gai nių par ką.

Bend ro vė „Ig ni tis“ už siima ■■
ne tik ku ro tie ki mu, bet ir 
pa gal su si ta ri mą su Ener
ge ti kos mi nis te ri ja rū pi na si 
var to to jų švie ti mu.
Gy ven to jams ir įmo nėms pa■■
tei kia mi rin ko je jau įgy ven
din ti ener gi nio efek ty vu
mo pa vyz džiai, ku rie ska ti
na rink tis eko lo giš ką ir pa to
gų ku rą, – to kie kaip ap ra
šy tas „Fil ter“ at ve jis. Sėk mės 
is to ri jos pa de da var to to jams 
ap sisp ręs ti įsi ren giant ypač 
efek ty vius nau jos kar tos ka
ti lus ir įmo nėms bei gy ven
to jams pri si dė ti prieš šva res
nės ap lin kos iš sau go ji mo.
„Ig ni tis“ sie kia ska tin ti var■■
to to jus dieg ti ener gi ją tau
pan čias ino va ci jas, kad atei
nan čioms kar toms pa lik tu
me šva rią ir tva rią ap lin ką.

Iš rin kos bio ku ro be veik išs tum ti du jų ka ti lai at-
gau na bu vu sį po pu lia ru mą. Tai lė mė ne tik įdieg-
tos nau jos tech no lo gi jos, pa to gus ir ma žes nių 
žmo giš kų jų iš tek lių rei ka lau jan tis val dy mas, dėl 
vals ty bės įsi gy to du jų ter mi na lo su da ry tos kon ku-
ren ci jos su men ku si kai na, bet ir eko lo giš ku mas.

Rū pi na si švie ti mu
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Sau gu mas – svar biau-
sia. To kiu prin ci pu lie-
tu viš kas pre ky bos tink-
las „Ma xi ma“ va do vau-
ja si dau giau nei me-
tus – nuo pat ka ran ti no 
pra džios. Šias pas tan-
gas įver ti no ir pir kė jai, 
ir įmo nės dar buo to jai.

Norsmažmeninėsprekybosmais
toproduktaisirkitomisbūtiniau
siomisprekėmissektoriausveik
lapandemijosmetunebuvonut
raukta,iššūkiųversluinetrūko.
Prekybosįmonėmsjauseniai

tapoaišku,kadvisiškaiišveng
tiCOVID19atvejųniekaipne
pavyks.Tačiausumažintiriziką
ikiminimalios,kartuišlaikant
didžiausiąatvirumąvisuomenei,
visiškaiįmanoma.
Taiįrodėlietuviškasprekybos

tinklas„Maxima“.

Tekodauginvestuoti

Šiprekybosįmonėvosprasidė
juspirmajamkarantinuisubūrė
specialiąkomandąCOVID19si
tuacijaisuvaldyti.
Šioskomandosatstovainuo

patpradžiosglaudžiaibendra
darbiaujasuNacionaliniuvisuo
menėssveikatoscentru(NVSC),
patyssurenkairoperatyviaitei
kiainformacijąapiesusirgusių
darbuotojųgalimuskontaktusir
vadovaujasiNVSCrekomenda
cijomis.
Nedelsiantbuvopatvirtintavi

daustvarkairsukurtiprocesai,
kadkoronavirusasbūtųužkar
dytaskuogreičiau.
Kasdienybetapoapsauginės

veidokaukės,vienkartinėspirš
tinės,pertvaros,įvairiosdezin
fekavimopriemonės.
Pradėtireguliuotiklientųsrau

tai,odarbuotojaiapdraustinuo
COVID19.
Tam„Maxima“nuopandemi

jospradžios2020ųjųpavasarį
jauskyrėapie6mln.eurų.
Tiekpernaipavasarinioka

rantinometu,tiekrudenįLietu
vojeprasidėjusantrajaikorona
virusobangai„Maximos“par
duotuvėseįvestiitinsugriežtin
tihigienosreikalavimai.
Pokiekvienopanaudojimode

zinfekuojamipirkiniųvežimėliai
irkrepšeliai,reguliariaidezin
fekuojamiirkitipaviršiai–ka
sųjuostos,prekiųsusidėjimozo
nos,svarstyklės,korteliųskai
tytuvaiirpan.
Įvairūspaviršiaidezinfekuo

jamiirtarnybinėsepatalpose.
Parduotuvėsreguliariaivalomos
šlapiuojubūdu,ojųvėdinimosis
temosepadidintašviežioorocir
kuliacija.

Viešumas–irgisvarbu

Vienuesminiųginklųtiekprieš
pačiąpandemiją,tiekpriešde
zinformaciją,susijusiąsuja,ga
litaptiviešumas.
„NuoCOVID19pandemijos

pradžiosesamepriėmęsprendi
mąvisuomenęinformuotiapie
kiekvieną„Maximos“darbuoto
joužsikrėtimokoronavirusuat
vejį.Viešumasirgiyravienas
būdųkovotisuCOVID19pan
demija.
Norimeužbėgtiužakiųmi

tamsirlegendomsapiesusirgi
musmūsųįmonėje,todėlpatys
atviraivisuomeneipranešame
apieCOVID19atvejus„Maxi
mos“parduotuvėsearkituosepa
daliniuose“,–teigė„Maximos“
generalinėdirektorėJolantaBi
vainytė.
Informuojantpirkėjus,kadvie

nojearkitoje„Maximos“parduo
tuvėjedirbožmogus,kurissu
sirgoCOVID19,aiškiaipasako
ma,kokieveiksmaipotosekė,
kodėlklientaigalibūtiramūsir
saugiaitoliaulankytistojepar
duotuvėje.
„Laikomėsnuomonės,kadpir

kėjaijausissaugiau,jeižinos,
kurbuvofiksuotassusirgimas
COVID19irkaspotobuvopa
daryta,neiniekonežinosirma
nys,kadkoronavirusoaplinkjį
nėra.
Šiandiennėvienasnesameap

saugotinuokoronaviruso,todėl
norimepaskatinižmoneslaiky
tisCOVID19saugumoreikala
vimų,atsakingairūpintisnetik
savimi,betiraplinkiniais“,–aiš
kinoJ.Bivainytė.
Internetosvetainėjeišsamiai

pateikiamossaugausapsipirki
morekomendacijosirinformaci
jaapieprekybostinkle„Maxi
ma“taikomaskoronavirusopre
vencijospriemones.

Reguliarustestavimas

StiprindamaCOVID19pre
vencijąirsiekdamaužkardyti
koronavirusoplitimorizikąbend
rovėšįpavasarįpradėjoregulia
riusprevenciniusdarbuotojųtik
rinimusgreitaisiaisCOVID19
antigenųtestais.
Prevencinisdarbuotojųnuo

COVID19testavimasyrapasi
teisinusipraktika.
Anksčiauprevenciškai„Maxi

mos“darbuotojųtestavimasPGR
tyrimaisbuvoatliekamastiktuo

sepadaliniuose,kuriuoseužfik
suojamapasikartojančiųužsikrė
timoCOVID19atvejų,odabar
vykdomasreguliarusgreitasis
tiksliniųdarbuotojųgrupiųtes
tavimas.
„Mūsųkomandossveikatair

saugumassudėtinguCOVID19
pandemijoslaikotarpiuyrapa
grindinisprioritetas.Tiktinka
maiapsaugodamisavodarbuo
tojusnuokoronavirusoužsikrė
timorizikosgalimetikėtissklan
džiosveiklosužtikrinimo.
Tikimės,kadreguliaruspre

vencinisdarbuotojųtikrinimas
greitaisiaisantigenųtestaispa
dėsužkirstikeliąCOVID19in
fekcijosplitimui“,–sakėJ.Bivai
nytė.
Darbuotojamsatliekamusgrei

tuosiusCOVID19antigenųtes
tus„Maxima“apmokasavolėšo
mis,nesinaudodamajokiomis
valstybėsnumatytomiskompen
sacijomis.
Greitajamdarbuotojųtestavi

muikasmėnesįskiriamaapie
10tūkst.eurų.

Visidarbuotojaiapdrausti

Visiesamiirbūsimi„Maximos“
darbuotojaiyraapdraustispecia
liudraudimunuoCOVID19.Šis
draudimasnumato,kadkiekvie
nam,susirgusiamCOVID19ir
besigydančiamligoninėje,bus
mokamiligonpinigiaiirvienkar
tinėišmoka.
Taippatvisi„Maximos“dar

buotojaiyraapdraustiirpapil
domusveikatosdraudimu.Jis
užtikrinašeimosargydytojospe
cialistokonsultaciją,paskirtų
diagnostiniųtyrimųatlikimą,
ambulatorinįgydymątiekvals
tybinėse,tiekprivačiosegydymo

įstaigose,taippatodontologijos
irreabilitacijospaslaugasvisoje
Lietuvoje.
Šiuosudėtingulaikotarpiuvi

siems„Maximos“darbuotojams
irjųšeimosnariams,kuriepa
tiriastresą,nerimąarbaimę,
teikiamosnemokamosanonimi
nėspsichologųkonsultacijos.
Tikimasi, kadprofesionali

emocinėparamaleislengviau
įveiktikasdienybęlydinčiusiš
šūkius.
PerCOVID19pandemijąper

naibuvoišplėstadarbuotojųpre
mijavimosistema.Praėjusiais
metais„Maximos“darbuotojams
išmokėtasskatinamųjųpremijų
fondassiekė15mln.eurųir,pa
lygintisu2019aisiais,buvonet
44proc.didesnis.
Iki15mln.eurųperpraėju

siusmetusišaugęsskatinamų
jųpremijųfondas,pasak„Maxi
mos“vadovės,iršįmetišlikspa
našausdydžio.
„Skatinamosiospremijosyra

tikdalismūsųdarbuotojųpastan
gųįvertinimo.2021uosiusjau
pradėjomedidindamibazinius
darbuotojųatlyginimus,jiems
skirtabeveik8mln.eurų“,–pab
rėžėJ.Bivainytė.
Be finansinėsmotyvacijos,

bendrovėsavodarbuotojams,ku
riejaučiabaimęarįtampą,su
darolanksčiassąlygasišeititiek
mokamų,tieknemokamųatos
togų.

Atlygis–lojalumas

Tokioskompanijospastangos
nelikoneįvertintos.Vienodi
džiausiųdarboskelbimųpaieš
kosportalųšalyje„CVOnline“
kasmetrengiamuose„TOPdarb
davio“rinkimuoseprekybostink

las„Maxima“praėjusiaismetais
tapovieninteleprekybosįmone,
patekusiaįdaugiausiadėmesio
sulaukusiųšaliesdarbdaviųde
šimtuką.
IšvisoįTOPdarbdavių50

ukąpateko7šalyjeveikiančios
prekybosįmonės.
„TOPdarbdavio“įvertinimas

–įrodymas,kadbendrovėyra
tarpdarbdavių,kuriems2020
m.ieškantysdarboteikėpirme
nybę.
„Šisįvertinimasyranuosek

lausirkryptingodarbosąlygų
gerinimo„Maximoje“rezultatas.
SudėtingosCOVID19pandemi
josakivaizdojedarbuotojųsau
gumoužtikrinimasyradėmesio
centre.Kartunorimesuteikti
kuopatrauklesnesuždarbio,pa
pildomomotyvavimoirkarjeros
galimybes.
Džiaugiamės,kadvisataiįver

tinanetikesami,betirpoten
cialūsdarbuotojai,kurieieško
damidarboprioritetąskiriabū
tentmūsųprekybostinklui“,–
sakė„Maximos“generalinėdi
rektorė.
Beto,patysdarbuotojai,jus

damiįmonėsrūpinimąsijais,
tampavislojalesni.
„Praėjusiaismetaisdarbuoto

jųkaitasumažėjonet11procen
tiniųpunktų.
Tamįtakosturėjoirnetipinė,

pandeminė,situacijašalyje–žmo
nėslabiauvertinosavodarbovie
tąirstabilųpatikimądarbdavį
–irveiksmai,kuriuosdarbosą
lygomsgerintidarėmevisusme
tusirstengiamėsdarytitoliau.
Džiaugiuosi,kadveiksmaiyra
teisingiirduodarezultatų“,–
pabrėžė„Maximos“vadovėJ.Bi
vainytė.

rEZULTATAS.Įdarbuotojųirklientųsaugumąinvestuojanti„Maxima“–populiariausiasdarbdavystarpprekybininkų

Įveik ti pan de mi ją pa de da vers lo at sa ko my bė
Gy ven to jų vak ci na ci jai nuo CO VID19 įgau nant vis di des nį pag rei tį ■■
kas dien dau gė ja pa sis kie pi ju sių ir di džiau sio Lie tu vos darb da vio – 
pre ky bos tink lo „Ma xi ma“ – ko man do je.
Po pir mą vak ci nos do zę jau yra ga vę per 40 proc. „Ma xi mos“ dar■■
buo to jų.
„Spren di mas skie py tis nuo CO VID19 yra kiek vie no žmo gaus as■■
me ni nis pa si rin ki mas. Tik rai ger bia me ir gerb si me kiek vie no „Ma
xi mos“ dar buo to jo tei sę rink tis. La bai džiau gia mės, kad mū sų ko
le gos sup ran ta vak ci na ci jos svar bą ir ak ty viai skie pi ja si“, – sa kė 
J.Bi vai ny tė.
Šiuo me tu per 5 tūkst. „Ma xi mos“ dar buo to jų jau yra pa sis kie pi■■
ję pir mą ja vak ci nos do ze. Per pas ta ruo sius 6 mė ne sius CO VID19 
in fek ci ja yra per sir gę apie 1,4 tūkst. dar buo to jų. Ga li mą imu ni
nį ats pa ru mą ko ro na vi ru sui tu ri 50 proc. ak ty viai dir ban čių „Ma
xi mos“ dar buo to jų.
Pre ky bos tink las „Ma xi ma“, reikš da mas pa lai ky mą dar buo to jams, ■■
ku rie pa sis kie pi jo nuo CO VID19, kiek vie nam pa do va no ja po sim
bo li nį 10 eurų ver tės Euro vais ti nės do va nų ku po ną.
„Tai yra pa dė ka dar buo to jams už jų priim tą są mo nin gą spren di■■
mą, ku ris yra nau din gas ne tik mū sų ko lek ty vui, bet ir vi sai vi suo
me nei“, – pa žy mė jo J.Bi vai ny tė. 

Pu sė dar buo to jų tu ri imu ni nį ats pa ru mą

“ Nuopandemijos
pradžiosnuta-

rėmevisuomenęinfor-
muotiapiekiekvieną
„Maximos“darbuotojo
užsikrėtimokoronavi-
rusuatvejį.

J.Bi vai ny tė

Pre ky bos tink las „Ma xi ma“ pan de mi jos pra džio je įren gė par duo tu ves pa gal griež čiau sius rei ka la vi mus, o ap sau gos prie mo nės, ku rių tuo me tu sti go, dar buo to jams ir klien tams bu vo ga be na mos ir lėk tu vais.



8 / 2021 m. gegužės 27 d. verslo pulsas

Pienogaminiųinovatorė,kurios
gaminamusproduktuspamėgo
netikLietuvosgyventojai,tarp
kitųgaminiųsiūloirvitaminu
Dpapildytuspienoproduktus
„Saulutė“–pieną,grietinębei
varškę.
Šisvitaminasdabaritinrei

kalingasirsvarbusvisiemsvar
totojams–nuomažiausiųikidi
džiausių.

Gerasskonis–aukštakokybė

Šiųdienųaktualijųkonteks
teišsiskiriadidelenaudasvei
kataipasižymintysproduktai,
papildytivitaminuD,kurisne
retaidarvadinamassaulėsvi
taminu.
Šisvitaminas,daugeliomoks

liniųtyrimųduomenimis,yra
svarbusimunitetuistiprinti,
naudingaskaulamsirraumenų
sistemai.
Imunitetostiprinimas,josvar

bažmoguibuvoaktualūsvisuo
met,tačiauitinsvarbūstapo
pastaraisiaismetais,kaipasau
lįužklupokoronavirusopande
mija.
Šiandienžmonėsneretaiyra

užsiėmę,skubantysirneturipa
kankamailaikoskirtidėmesio
savosveikatai,imunineisiste
maistiprinti.
Tadvienasbūdųtaipadaryti

–pasirūpintitinkamamitybair
imunitetąstiprinančiaisproduk
tais.
Subalansuota,visavertėmity

ba–raktas,kurispadedaatra
kintidaugelįsveikatosdurų.
Ryškūslygvasarossaulėnau

jieji„Saulutės“pienoproduktai
–galimybėsavoorganizmąkas
dienpapildytivitaminuD.
Šiuosproduktusišbandžiusi

gydytojadietologėJūratėDob
rovolskienėpaaiškino,kodėlžmo
guireikalingasvitaminasDir
kaipjogauti.

Būtinaskiekvienamišmūsų

Pasauliosveikatosorganizaci
ja(PSO)rekomenduojanesergan
tiems,antsvorioneturintiems
suaugusiemsžmonėmsperdie
nągauti5mikrogramusvitami
noD.Šisvitaminasyradviejų
formų:ergokalciferolis(vitami
nasD2)ircholekalciferolis(vita
minasD3).
VitaminasD3natūraliaisusi

daroorganizmeesantodossąly
čiuisusaule,ovitaminasD2gau
namasišmaistoarbajopapildų.
Teoriškaiapie80–90proc.orga
nizmuireikalingovitaminoD
galėtumepasisavintibūdamilau
ke,sauleiveikiantodą.
Deja,daugelisnetiknebūna

grynameorepakankamailaiko,
betirtepaodąapsauginiaiskre
mais,dengiadrabužiaisarieš
kopavėsio,otai,pasakgydyto
josdietologėsJ.Dobrovolskienės,
labaistabdovitaminoDpasisa
vinimą.

Pasakgydytojos,vitaminoD
svarbairreikšmėvisamorga
nizmuiyrakeleriopairlabaipla
ti:„Pirmiausiataivitaminas,
kurisreikalingasvisomsžmo
niųgrupėms:tiekvaikams,tiek
vyresnioamžiausžmonėms,tiek
kiekvienamsuaugusiajam.Vie
naprimirštųgrupių–nėščiosir
žindančiosmoterys.
Jomsšisvitaminasypačsvar

bus,nesskatinalaktacijospro
cesą.“

Naudairširdžiai,irimunitetui

PasakJ.Dobrovolskienės,pag
rindinėvitaminoDfunkcija–
normalioskalcioirfosforokon
centracijoskraujyjepalaikymas:
„D3yralabaisvarbuskaulėjimo
sistemai,todėlnuosenoduoda
masdarkūdikystėje.
Kalcis,kuriamįtakądarovi

taminasD,pernešamasįskele
tąirširdiesraumenis,todėlšisą
veikasvarbiširdiesveiklai.In
sulinogamybaišisvitaminastaip
patsvarbus.“
Pasakgydytojos,nepaprastai

svarbiirdarvienavitaminoD
misija–jislabaisvarbusžmo
gausimunineisistemai:„Remian
tismokslotyrimųrezultatais,vi
taminasDaktyvinaužimunite
tąatsakingųląstelių–TirB–
limfocitųgamybąirpalaikojų
pusiausvyrą.
Pasikartojantysdepresyvios

nuotaikosepizodai,nuolatinis
nuovargis,dažnoskvėpavimota
kųinfekcijos,lėtaigyjančiosžaiz
dosyrapagrindiniaiimuninės
sistemosnepakankamumosimp
tomai.
VitaminasDdalyvaujaproce

suose,kuriuoselimfocitaiatpa
žįstaorganizmuisvetimussukė
lėjusirgaminaantikūnus.Trum
paitariant,vitaminasDformuo
jaimunitetostiprumą,atsakąį
virususirduodateigiamusre
zultatus.“
Gydytojadietologėįsitikinusi,

kadvitaminasDitinsvarbuspa
vasarį.
Jeijotrūksta,imunitetassilps

ta:„Taiypačsvarbu,kaisiaučia
virusųsukeliamųligų–ūminių
kvėpavimotakųligų,gripo,CO
VID19irkitų–bangos.Tuomet
organizmuiimunitetobūklėyra
labaisvarbi,ovienastiprausimu
nitetosudedamųjųdalių–vita
minasD.
MokslininkųpatirtisCOVID19

pandemijosakivaizdojeparodė,
kadimunitetobūklėlemiasusir
gimoeigą,komplikacijasirgydy
mostrategiją.
Gydytojaivieningi–COVID19

profilaktikosgrandyjebūtentvi
taminasDyravienasvarbiausių
priemonių.“
Štaivienamokslininkųkoman

da,apžvelgusi25mokslinesstu
dijas,įtraukusiasdaugiaukaip
11tūkstančiųdalyvių,išsiaiški
no,kadtieasmenys,kuriepapil
domaigavovitaminoD,turėjo
mažesnęrizikąsirgtiūminėmis
kvėpavimotakųinfekcinėmisli
gomis.
Pastebėtairtai,kadlėtiniu

kvėpavimonepakankamumuser
gantysirdidelįvitaminoDtrū
kumąturintysžmonėspatyrė
apčiuopiamąnaudąpovienųme
tųnuolatiniošiovitaminovarto
jimo.

Paprastassprendimaskasdienai

Niekamnėrapaslaptis,kaddi
džiajaidaliaiLietuvosgyvento

jųtrūkstavitaminoD.
Vienapriežasčių–daugelisne

žino,kaipnatūraliaigautišiovi
tamino.
„Pirmiausia–perodosląste

lessutiesioginiaissaulėsspin
duliais,tačiautainėralengva
dėlLietuvosklimatinėszonos
ypatumų,taippatdėlto,kadoda
dengiamadrabužiais,jitepama
kremais,saugančiaisnuosaulės
spindulių.
Taippatretaskurissaulėjega

liišbūtipakankamailaiko–juk
dienąbūnamepatalpose,oirdie
nosnevisossaulėtos“,–tvirtino
gydytoja.
Kitaforma(neaktyvi)gauna

masumaistu.
Tamtikriproduktaituridau

giauvitaminoD,tadjuosbūti
naįtrauktiįsavomitybą.Taijū
rinėsžuvys,pienoproduktai,tu
rintyskalcio,menkiųkepenėlės
sualiejumi,konservai(šprotai,
tunas,sardinės).
Visdėltonevisiiššiųproduk

tųvartojamikasdien,juosgana
sunkupritaikytiįprastinėjemi
tyboje.
ŠtaiAirijosmokslininkųko

mandamano,kaddėlto,jogvi
taminoDpakankamaigautisu
maistunėrataiplengva.
Vertaatkreiptidėmesįįmais

toproduktus,papildytusvitami
nais.
Dažniausiaitaiyraįvairūspie

noproduktai:grynaspienas,sū
ris,jogurtai.

Pienolaše–saulėsgalia!

Būtentpienogaminiųinova
toriai–„Žemaitijospienas“–mū
sųšaliesgyventojamspristatė
pienoproduktus„Saulutė“suvi
taminuD:pieną,varškęirgrie
tinę.
Taitradiciniai,pirkėjamsge

raipažįstamiproduktai,tapę
darpatrauklesniiraktualesni
nūdienoskontekste.
„Saulutės“pienas,grietinėir

varškė,papildytivitaminuD,–
taipaprastagalimybėkasdien
valgiaraštįpapildytisveikatai
palankesniaisšviežiaisproduk
tais.100gbetkurioiššiųpro
duktųyra15proc.rekomenduo
jamosvitaminoDparosnormos
(apie0,75mikrogramo).Tadšie
produktaidovanojateigiamąsau
lėspoveikįvisusmetus.
GydytojadietologėJ.Dobrovols

kienėsakoteigiamaivertinanti
pienoproduktus,papildytusvi
taminuD:„Taivienasėkmingų
profilaktikospriemonių.Patiiš
bandžiaušiuosproduktusirpas
tebėjau,kadskoniotainekeičia,
–otailabaisvarbu,tadtiekpie
ną,tiekgrietinę,tiekvarškęga
limalabailengvaiįtrauktiįkas
dienęmitybą.Poveikisgalibūti
ganaefektyvus.
Urbanizuojantpasaulįirtech

nologiškaižengiantįpriekįtai
logiškas,tikslingasirapgalvo
tassprendimas.
Manau,kadjeiprekyboscent

rereikiarinktis,pavyzdžiui,iš
dviejųrūšiųvarškės,imčiautą,
kuripapildytavitaminuD.Tai
ištiesvienasbūdųstiprintiimu
nitetą.“
J.Dobrovolskienėpabrėžia,kad

visaisatvejais,kaiyraįtarimas,
jogvitaminoDorganizmetrūks
ta,reikėtųpasitartisusavošei
mosgydytoju.

Pie no pro duk tai iš Že mai ti jos – 
do va na tvir tam imu ni te tui
Var to to jus tu ri pa siek-
ti ne tik ska nūs, pui kios 
ko ky bės, bet ir svei ka-
tai pa lan kūs pie no pro-
duk tai. To kį už da vi nį sau 
už sib rė žė vie na di džiau-
sių ir mo der niau sių pie-
no per dir bi mo įmo nių 
Lie tu vo je – „Že mai ti jos 
pie no“ bend ro vė.

Gy dy to ja J.Dob ro vols kie nė tei gia, kad 
pie no pro duk tai su vi ta mi nu D – vie-
nas bū dų imu ni nei sis te mai stip rin ti.
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AudrėSrĖBALiENĖ
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„Kasčiaperaparatas?“–nevie
naspirkėjas,pamatęspo„Nor
fosbazės“(„Nbazės“)parduotu
vęVilniuje,Savanoriųprospek
te,čiužinėjantįrobotą,traukėiš
kišenėsmobiliuosiustelefonusir
fotografavoneregėtąšlavėją.
„Irašesuvienastų,kurieneiš

tvėrėjonenufilmavę,–patikino
„Norfos“valdybospirmininkas
DainiusDundulis.–Robotasypač
rūpivaikams,taddabarparduo
tuvėjejis–lygsmagusnuotykis.“
Taipirmasisirkolkasvieninte
lisrobotas,pasikėsinęsįšiotink
loparduotuviųvalytojųvietą.
Prekybosįmonės,kaipirLie

tuvosmaistopramonėssekto
rius,yraimliosnaujosiomstech
nologijoms.Atrodytų,netaipse
niai„Norfos“tinkloparduotuvės
buvoatnaujinamoskeičiantjose
senasapšvietimosistemasįmo
dernias,energijątaupančiastech
nologijas.
Dabarginetikgamyboje,bet

irjosekreipiamasdėmesysįtai,
kaippalengvintisunkųfizinį
darbą.
Taigiprocesųautomatizavi

masirrobotizavimas„Norfoje“
vistoliauskinasikelią.

Švaratapobūtinybe

COVID19pakeitėirpirkėjų,
irpardavėjųhigienosįpročius.
Prekybossaliųdezinfekavimas,
atsitraukuskiekvienampirkėjui
–prekystaliodezinfekcija,nuolat
dėvimosmedicininėsveidokau
kėsbeiguminėspirštinės.Visa
taiyratapęparduotuviųdarbuo
tojųkasdienybe.
Betyrairdarvienaparduotu

viųzona,įkuriąpirkėjainukrei
piažvilgsnįnebenttada,kaipo
bataisimagirgždėtismėlisarba
išsiliejaišrankųišslydusiostik
lainioturinys.Tai–grindys,ku
riasvalytojamstenkaišvalyti

keliskartusperdieną.
„Švarayranatūralusporeikis,

irmūsųvalytojosnuolatturidaug
darbo.Įsigijomerobotąirišban
domejįžinodami,kadgrindisjis
išvalysvisada.Tikimybė,kadjis
suges,yradaugmažesnėneiti
kimybė,kadužšvarąatsakingi
darbuotojaistaigasusirgsarpo
poilsiodienųbusprastosnuotai
kos“,–žodžiųnesirinkoD.Dun
dulis.
Nepaslaptis–valytojaiyrabū

tenttiedarbuotojai,kuriekar
taisimairneateinaįdarbą,ir
nedėlto,kadjuosužklupoliga.
Oštai„Norfosbazėje“robotas

užprogramuotastaip,kadima
darbuotisnuoankstyvoryto,ir
įdarbąatėjęsalėsdarbuotojai
beikasininkaipardavėjairanda
švariąparduotuvę.
Poprekybossalęjisvažinėja

nuolat,netrukdydamaspirkė
jams,nesjutikliųsignalaspade
darobotuiapeitivisaskliūtis.

Valytojossunerimo

„Norfosbazėje“darbuojasike
turiosvalytojos–podvikiekvie
nojepamainoje.Kaipjosreagavo
pamačiusiosnaująkonkurentą?

„Vostikatsiradorobotas,va
lytojossunerimoirėmėklausi
nėti,kągijosdabarveiks.Ta
čiauvienasrobotasnegaliišva
lytididžiulėsparduotuvėserd
vės,nestaireikiapadarytiirpo
stelažais,irpriejų,reikianuva
lytiirprekiųlentynas.
Taigiišžmoniųdarbojisdar

neatėmė,betjįpalengvino.Ro
botasėmėdarbuotisnuogegu
žėsvidurio,betnetrukomeįsiti

kinti,kadjisypačreikalingas
koridoriamsvalyti,nesjuoseiš
laukodaugiausiaprinešamasmė
lio“,–sakė„Norfosbazės“vedė
jaSvetlanaBurbienė.
Pardavėjosjauįpratomatyti

tarppirkėjųbesisukiojantįne
bylųvalytoją–jisdarbuojasinuo
parduotuvėsatidarymoikipat
josuždarymo.Naktį,kaiveikia
įjudesiusreaguojantisaugossis
tema,jisbūnaišjungtas.
PasakS.Burbienės,robotoprie

žiūranėrasudėtinga,perdieną
keletąkartųtenkaišvalytismė
lioprisikaupusiusfiltrus.
Šiamišmaniajamgaminiui

įrengtaspecialistotelė,įkurią
jispatsatvažiuojaįsikrautiaku
muliatoriaus,išleistipanaudoto
vandensirprisipildytijošva
raus.

Skirslaikokūrybai

„Išmanusisvalytojasyradar
vienasįrodymas,kadprekybos
sektoriujetaippateinamaro
botizacijosbeiautomatizacijos
link.
Technologijosperimasunkiau

siąfizinįdarbą,tuometudar
buotojamstenkaatsakomybėuž
paslaugųkokybę.Svarbujiems
sudarytikuopalankesnį,svei
katątausojantįdarboirpoilsio
režimą.
Norsirsakoma,kadtechnolo

gijosatimadarbąišžmonių,iš
tiesųjosišvaduojajuosnuosun
kausfiziniokrūvioirsuteikia
daugiaulaikokūrybai.Žmonės
tikraineliksbedarbo,tiesiogjie
imsisjokitokio.
Puikiaimatome,kokiastipri

yrainformaciniųtechnologijų
specialistųkartairkoksdidelis
projektuotojų,inžinieriųporei
kis“,–kalbėjoD.Dundulis.

Bandomasisprojektas

Priešįsigyjantrobotąvalyto
jąbuvoapskaičiuota,kadinves
ticijosįjįgrįšmaždaugper2,5–
3metus.
„Taigerasrezultatas.Papras

taivertindaminaujasinvestici
jas–svarstydami,robotizuotiar
netamtikrągamybosdalį,nu
sprendžiametaidaryti,kaiat
siperkamumassiekia5–6me
tus“,–paaiškinoD.Dundulis.
Manoma,kadkitasanalogiš

kaspirkinysturėtųbūtiskirtas
centriniam„Norfos“sandėliui
Kėdainiuose,kuriopatalpųplo
taiypačdideli,valyti.
Kogero,išbandžiusdabartinį

robotąbustariamasidėldides
niojųskaičiaus,nestokiaisat
vejaispalankesnėbūnairpirki
niokaina.
„Įprasta,kadtechnologijųnau

jienaspirmiausiaišbandomedi
džiosioseparduotuvėse,otada
sprendžiame,arjomisaprūpin
tiirmažesnes“,–užsiminėpaš
nekovas.
Ikipandemijosjisnekartąlan

kėsitarptautinėsetechnologijų
parodoseirjoseatkreipėdėmesį
įišmaniuosiusįrenginius,kurie
tuometudarbuvobandomiejiga
miniaiirdėljųpirkimosutarčių
darnebuvoįmanomatartis.
„Pandemijauždarėparodas,

tadpaskutinismanovizitasįjas
buvopriešporąmetų.Ošiemet
sulaukiaurobotogamintojųpa
siūlymo“,–sakėD.Dundulis.

Didinadarbonašumą

Žmonėmsdarbąlengvinančios
technologijosneaplenkėirkitų
„Norfos“grupėsįmonių–bend
rovės„Rivona“padalinių.

ŠiuometuŠilalėsrajone,Strui
kųkaime,kurveikia„Rivonos“
mėsosperdirbimopadalinys,sta
tomanaujagyvuliųskerdykla,
kuriojebusįrengtarobotizuota
skerdienosparuošimolinija.
Centriniame„Norfos“sandė

lyjeKėdainiuoseprieškelerius
metusnaujaprekiųrūšiavimo
linijagerokaipalengvinožmo
niųdarbą,ošiuometujaudėlio
jamiplanaiįdiegtiautomatizuo
tąsandėliavimosistemą.
„Rivonos“sandėliųūkiovado

vasŠarūnasRakauskasyrasa
kęs,joganksčiaušiamesandėly
jevisądarbątekdavoįveiktiran
komisirtamperdienąprireik
davodešimtiesvalandų.Įrengta
moderniprekiųrūšiavimolinija
darbąsutrumpinoperpus.
„Taismarkiaipadidinodarbo

našumą.Surūšiavęgreitaigen
dančiusproduktus,likusįdarbo
dienoslaikąskiriamebakalėjai
–kavai,makaronams,saldai
niamsirvisokiomskitomspakuo
tėseesančiomsprekėmsišskirs
tyti“,–paaiškinoŠ.Rakauskas.
Perparąiš„Rivonos“sandėlių

Kėdainiuoseišvežiojamaapie
3000pilnaiprikrautųeuropa
dėklų.

Ro bo tai krauna ne šu lius ir dir ba va ly to jais

Robotai–jaudabartis

Ga my ba, san dė lia vi mas, lo gis ti ka – į vi sas šias 
sri tis nuo lat skver bia si nau jo sios tech no lo gi jos, 
pre ky ba bei mais to pra mo nė nė ra išim tis. „Nor-
fa“ ką tik ėmė si ban do mo jo pro jek to – di džiau-  
sią tink lo par duo tu vę jau pra dė jo va ly ti ro bo tas.

Pa sak bend ro vės „Ri vo na“ Aly taus ■■
pa da li ny je esan čios pie ni nės ga
my bos va do vės Lai mos Ba lio nie
nės, šiuo metu žmo nes nuo sun kių 
ne šu lių yra iš va da vę du ro bo tai.
„Vie nas jų nuo kon ve je rio nu ke lia ■■
ir ant euro pa dėk lų suk rau na pa
kuo tes su lit ri niais pie no, ke fy ro, 
rau gin tų pa su kų, jo gur to bu te liais. 
Ki tas – dė žes su minkš tai siais pie
no, rūg pie nio, jo gur to, šal ti barš
čių, pa su kų mai še liais. Abu šie ro
bo tai bu vo bū ti ni – tech no lo gi jos pas mus nuo lat at nau ji na mos, ir 
pir miau sia ten, kur žmo gui ten ka pats sun kiau sias dar bas. Bū da
vo, kad nuo kon ve je rio dar buo to jai per pa rą tu rė da vo nuim ti apie 
50 to nų į minkš tą sias pa kuo tes iš pils ty tų pie no ga mi nių. Per pa
mai ną tą dar bą at lik da vo 4–5 žmo nės. Bu te lių su pie nu ir jo pro
duk tais perk rau na ma apie 25 to nas – kiek vie no je pa kuo tė je yra 
po 6 lit ri nius bu te lius. To kiam dar bui rei kė da vo dar 3 žmo nių, o 
da bar kiek vie nam ro bo tui pa kan ka vie no pri ži ūrė to jo“, – paaiš ki
no L.Ba lio nie nė.
Pa sak jos, pie no pro duk tų ga my bos pa da li ny je at si ras ir tre čias ro■■
bo tas, ku ris perk raus ant pa dėk lų pa kuo tes su grie ti nės in de liais.
Šiuo me tu Aly taus pie ni nė je pa leis ta nau ja grie ti nės ga my bos li■■
ni ja, bet kol kas grie ti nės in de lių prik rau tas po pie ri nes dė žes per
krau na žmo nės.

Ro bo tai kil no ja pieno produktų pa kuo tes

Po pre ky bos sa lę „Norfos bazėje“ robotas valytojas va ži nė ja nuo lat, net ruk dy da mas pir kė jams.  „Nor fos“ san dė ly je Kė dai niuo se pre kių rū šia vi mo li ni ja gerokai pa leng vi no žmo nių dar bą.

Sakoma,kadtechnolo-
gijosatimadarbąiš
žmonių,ištiesųjos
išvaduojajuosnuo
sunkausfiziniokrūvio.
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Perbeveikdvylikaveiklosmetų
CLINIC|DPCspecialistaiatli
kodaugiaukaip35tūkst.dan
tųimplantacijų,todėldrąsiaiga
lidalintispatirtimiirrekomen
dacijomis.
Implantuojantisgydytojasir

klinikųįkūrėjasS.Bankauskas,
turintisypačdidelįdantųimp
lantacijosžiniųbagažą,perduo
dasavopatirtįkolegoms.Jisdaž
naivizituojaCLINIC|DPCkli
nikas,įsikūrusiasnetikvisoje
Lietuvoje,betirLondone(Jung
tinėKaralystė).
CLINIC|DPCgydytojaitaip

patrengiaįvairiusnemokamus
seminaruspacientams,kurių
metuatskleidžiamossiūlomos
galimybės,pateikiamiatsaky
maiįrūpimusklausimus.

Abejonėsgreitišsisklaidė

KaipprasidėjoCLINIC|DPC
sėkmėsistorija?
„Karjerąpradėjaunuonuomo

jamosodontologinėskėdėsšei
moscentre.
Tuometu buvau atsidūręs

kryžkelėjeirsprendžiaugalvo
sūkį–išvyktiįužsienįarlikti
Lietuvoje“,–prisiminėS.Ban
kauskas.
Apsispręstijamnebuvosun

ku–medikasryžosisavolaiką
irpinigusinvestuotiįnuosavą
verslą.
„Nusprendžiausavošaknisįt

virtintičiairatidarytikliniką,
kuriatitiktųaukščiausiuspa
cientųirgydytojųreikalavimus“,
–pasakojokaunietis.
Nuopatveiklospradžioskli

nikųtinklasstengėsiklientus

stebintinetikkokybe,betirpa
togumu–komandostikslasbu
vopacientamssuteiktivisasįma
nomasbendrosiosiršiuolaikinės
odontologijospaslaugasvienoje
vietoje.
Šiąvizijąšiandienjaupavyko

įgyvendintisukaupu.

Lietuvoješiuometuveikiadau
giaukaip2tūkst.odontologijos
įstaigų.Dauguma–nedideli,vos
vienogydytojokabinetai.
„Kiekvienaįstaigaviliojapa

cientusprisistatydamakaipge
riausia,tačiaupoapsilankymo
pasodontologądažnamtenka
nusivilti:vienamnepatinkagy
dytojodarbas,kitam–jobend
ravimas,trečionetenkinatvar
kakabinete,todėldidžiausiasiš
šūkisbuvoišsiskirtiiškitų“,–
kalbėjoS.Bankauskas.

Metodąįvertinoapdovanojimu

Vienassvarbiausiųypatumų,
kurįvertinaCLINIC|DPCpa
cientai,–modernūsgydymome
todai.Šiodontologijosklinika
pirmojiLietuvojedar2010me
taispradėjotaikytiunikalųimp
lantavimometodą,skirtąpadė
tipacientams,visaineturintiems
dantų,–„visiantketurių“(angl.
„allon4“).
Dėlšiosimplantavimosiste

mospacientasgalisusigrąžinti
šypsenąvospervienąparą.Dėl

sutrumpėjusioprocedūroslaiko
mažėjairgydymoišlaidos,taip
patišvengiamasudėtingųkau
lopriauginimoprocedūrų.
Žmogusvėlgalinevaržomai

džiaugtisgražiais,tvirtaisdan
timisirbebaimėsirskausmo
kramtytimaistą.Šiosinovaty
viosprocedūrosnaudaįvertinta
netikpacientų,kuriegališyp
sotisirbendrautibejokiodis
komfortojausmo.
Metodika„visiantketurių“ne

likonepastebėtairperLietuvos
verslokonfederacijosapdovano
jimus–kasmetrengiamamekon
kurse„Metųpaslauga“laimėtas
2017ųjųMetųsveikatingumo
paslaugosapdovanojimasužino
vatyvųimplantavimometodą
CLINIC|DPCkolektyvuitapo
padėkaužnuolatinįsunkųdar
bąsiekiantpacientųgerovės.

Klinikoje–lygnamuose

„Kitassvarbusdarboaspek
tas–jaukiirestetiškaaplinka.
Mūsųklinikosgalipasigirtierd
viaiskabinetais,tvarkinga,šva
riaaplinka,suteikiančiapato
gumągydomiemspacientams“,
–tikinoS.Bankauskas.
Visuoseklinikospadaliniuose

įrengtipatogūslaukiamieji,kur
pacientai,klausydamiesileng
vosmuzikos,gurkšnodamiarba
tąirskaitydamispaudą,gali
lauktisavoprocedūros.
Klinikųaplinkasukurtataip,

kadirgydytojai,irpacientaijaus
tųsikuopatogiau.
Klinikųtinklasplėtėsi,pacien

tųlūkesčiaiaugo,taigikuriant
kiekvienąnaująklinikąbuvo
stengiamasikuolabiauatsiž
velgtiįpacientųišsakomuspa
pildomusporeikius.
PasakS.Bankausko,seniai

praėjotielaikai,kaibuvoverti
namaviengydytojokompeten
cija.
„Bebendrotikslonebūtųirge

rųdarborezultatų.Džiaugiuosi,
kadpavykosuburtikomandą,
kuriąsiejakurkasdaugiaunei
bendraprofesija,–taiiraistra

medicinospasaulioinovacijoms,
irsiekisbūtisavosritieslyde
riais,irnorasmatytisavimipa
sitikinčiųpacientųsveikasirpla
čiasšypsenas.
Atsidėkojujiemspasidalinda

massavopatirtimi“,–atskleidė
klinikųtinkloįkūrėjas.
Žinomasspecialistasnemėgs

tagirtis,tačiaujisjausulaukė
pasauliniopripažinimo,kuris
tikraineatėjopernaktįirnebu
vopasiektasbepastangų.
„Tikužsispyrimas,nuolatinis

tobulėjimasirinvesticijosįži
niaspadėjosukurtitai,kąturi

mešiandien“,–džiaugėsiS.Ban
kauskas.

Pasirinkožinomąpartnerį

Išsipildytijosvajonėmspadė
jonuoseklusirpasitikėjimugrįs
tasbendradarbiavimassubend
rove„NobelBiocare“,kuriyra
jaudaugiaukaip50metųgyvuo
jantidantųimplantavimopradi
ninkė,pasaulioimplantavimoir
estetinėsodontologijosrinkosly
derė.
„NobelBiocare“pirmaujatarp

tautinėjerinkojedaugiausialė
šųinvestuodamaįnaujausiusir

Odon to lo gi jos kli ni kų tink lą iš gar si no   itin ar ti mas ry šys su pa cien tais
Nuo vie nos odon to lo gi nės kė dės šei mos cent re iki 
di džiau sio odon to lo gi jos pas lau gų kli ni kų tink lo ša-
ly je – to kį virs mą pa ty rė CLI NIC | DPC įk ūrė jas Si mo-
nas Ban kaus kas ir jo ko man da. Sėk mę lė mė tin ka ma 
stra te gi ja ir klien tų lū kes čius vir ši jan tys re zul ta tai.

CLI NIC | DPC yra di džiau sias odon to lo gi jos kli ni kų tink las Lie tu vo je, užau gęs iki 12 kli ni kų mū sų ša ly je ir pa si ūlęs pas lau gas tau tie čiams, įsi kū ru siems Lon do ne. Kli ni ko se dir ba apie 150 spe cia lis tų, pa cien tai gau-
na ne tik ko ky biš kas odon to lo gi nes pas lau gas – jų pa to gu mui si ūlo mos nuo to li nės kon sul ta ci jos, iš sa mus gy dy mo pla no su da ry mas su kai no mis ir gy dy mo eta pais, iš si mo kė ji mo be pab ran gi mo pas lau ga.

S.Ban kaus kas kar je rą pra dė jo nuo nuo mo ja mos odon to lo gi nės kė dės šei mos 
cent re. Ne su si vi lio jęs iš vyk ti į už sie nį da bar jis tik rai ne si gai li.

Klinikospacientams
siūlovisaspaslaugas
nuoprofesionalios
profilaktinėspriežiū-
rosikisudėtingiausių
chirurginiųoperacijų.
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pažangiausiusmoksliniustyri
musdantųatkūrimosrityje.To
dėlCLINIC|DPCklinika,pro
fesionalaidirbdamasu„Nobel
Biocare“,turigalimybiųtaikyti
pacientamsmaksimaliaipato
gius,patikimusirpatikrintus
dantųatkūrimoimplantaisme
todus.
„Estetiškaaplinka,kuriojepa

cientaijaučiasitarsinamuose.
Technologijos,reikalingoskoky
biškamdarbui,irmodernūsgy
dymometodai.
Žinios,paremtospasaulinepa

tirtimi,irnuolatiniskvalifikaci

joskėlimas.Nuosavadantųtech
nikųlaboratorija,dėlkuriospa
cientuisutrumpėjagydymolai
kas,nesdantyspagaminami
greičiau“,–pagrindinespriežas
tis,padėjusiasCLINIC|DPC
klinikaiįsitvirtintirinkoje,var
dijoS.Bankauskas.
Pasakjo,visiškaipasiteisino

irtinklokoncepcija–visosdan
tųpriežiūrospaslaugospovienu
stogu.Nesvarbu,sukokiaprob
lemapacientaiatvykstaįklini
ką,gydytojaiapžiūrivisąburną,
kadįvertintųirnustatytųtikrą
siasnusiskundimųpriežastis.

Jeigupacientuinustatomos
dantųproblemos,reikalaujan
čiosskirtingųspecialistųgydy
mo,jisnėrasiuntinėjamasįki
tasįstaigas,ovisaspaslaugas
gaunaCLINIC|DPCkliniko
je,turinčiojevisųodontologijos
sričiųspecialistus.

Mintyse–plėtrosplanai

„Esamedidžiausiasodontolo
gijosklinikųtinklasLietuvoje,
užaugęsiki12klinikųmūsųša
liesmiestuoseirpasiūlęspaslau
gasmūsųtautiečiams,įsikūru
siemsLondone“,–kalbėjoklini
kosvadovėIrmaKvedarienė.
Pasakjos,klinikosedirbaapie

150specialistų,opacientaigau
nanetikkokybiškasodontologi
jospaslaugas–jųpatogumuisiū
lomosnuotolinėskonsultacijos,
išsamusgydymoplanosudary
massukainomisirgydymoeta
pais,išsimokėjimobepabrangi
mopaslauga.
Klinikanaudojasibendrain

formacineITsistemavisojeLie
tuvoje,todėlpacientas,pradėjęs
gydymąvienojeklinikojeirpa
keitęsgyvenamąjąvietąaratos
togųmetugalipratęstigydymą
arbagautiskubiąpagalbąkita
memieste.
CLINIC|DPCperpastaruo

siusmetuspadaliniusatidarė
PanevėžyjeirKėdainiuose.Šie
metMažeikiuosenumatytain
vestuotiįnaujądidesnękliniką,
kuripacientuspriimsjauvasa
rospabaigoje.
Bendrovėnestabdoplėtros,to

dėlplanavimas,pinigųsrautų
valdymasyrakasdienybė,kuri
leidžiabūtiarčiaukiekvienopa
ciento.

Kokybiškapaslaugaturikainą

Klinikospacientamssiūlovi
saspaslaugasnuoprofesionalios
profilaktinėspriežiūrosikisu
dėtingiausiųchirurginiųopera
cijų.
„Dirbantiprofesionaliųodon

tologųirdantųtechnikųkoman
dapacientamssuteikiagalimy

bępajustididžiulįdžiaugsmą,
kartaisnetikiašarų,kaijie,at
vykęneturėdamibeveikvisųdan
tų,pervienąparąišvykstasuvi
siškaiatkurtakramtymofunk
cijairestetineišvaizda“,–tiki
noI.Kvedarienė.
Pasakjos,daugiausiadėmesio

skiriamapacientuiirjamsutei
kiamųpaslaugųkokybei.
„Vadovaujamėsprincipu,kad

neįmanomasuteiktipaslaugos
greitai,kokybiškaiirpigiai,–tu
rimetaisuprastiirpasirinkti
vienąištrijų“,–įsitikinusiklini
kosvadovė.
Paslaugųkainosdedamųjųyra

daug–taiirnuolatatnaujina
mostechnologijos,kokybiškos
medžiagos,irdarbuotojųužmo
kestissuvisaismokesčiais,jų
kvalifikacijoskėlimas,mokymai,
ugdymas.
„Esameskaidrusverslas,to

dėlnesąžiningastaupymasar
kainųkoregavimasmumsnepri
imtini–kokybiškapaslaugatu
risavovertęirneviskassusive
datikįkainą“,–įsitikinusiI.Kve
darienė.
Vadovėnebejoja,kadprivačias

klinikasdėljųdarbuotojųpo
žiūrioįpacientą,pagarbos,dar
bokokybės,operatyvumorenka
siitindidelėdalisLietuvosgy
ventojų.

Odontologaiapgailestauja,kad
visdarnėragalimybėspacien
tuiateitiįbūtentjopasirinktą
gydymoįstaigąsusavoturimu
pinigųkrepšeliu,skiriamuodon
tologijai.
Šiuometupinigaipervedami

šeimosklinikai,kuriojepacien
tasyraužsiregistravęs,onetai

klinikai,įkuriąjiskreipiasidėl
paslaugossuteikimo.
„Jeiguateityjepinigainebūtų

pervedamitomsklinikoms,ku
riospaslaugosrealiainesuteikė,
opasiektųtasklinikas,kurias
pacientasrenkasi,dalispaslau
gųkainospacientuibūtųpadeng
tairpriemokosbūtųmažesnės“,
–kalbėjoI.Kvedarienė.
Norsapiebūtinybękeistitvar

kąkalbamasenokai,kolkaspo
kyčiųnematyti.

Ėmėsigražiųiniciatyvų

„Bėgantmetamsformuojasiįs
taigosistorija,tradicijos,kultū
ra.Mesnegalimeliktinuošaly
jeirnegirdėti,nematytitų,ku
riemsreikiavienokiosarkito
kiospagalbos,okartaistiesiog
padrąsinimo,gerožodžioarnuo
širdauspokalbio“,–tikinoI.Kve
darienė.
Klinikaprisidedaprieinicia

tyvųpildydamavaikųsvajones,
remiaprojektą„Susitikime,mie
lisenjorai“,daugmetųremia„Me
tųkaunietės“rinkimus.
„Nuolatprisidėdamipriekitų

organizuojamųrenginiųįmonės
dešimtmečioprogapatysinicija
vomesocialinįprojektą„Kiek
vienašypsenaturiistoriją“,–pa
sakojoCLINIC|DPCvadovė.
Visaskolektyvasdidžiuojasiir

džiaugiasišiasocialineakcija,
kuriosmetu1proc.pacientųiš
leistossumosskiriamažmonėms,
kuriemsbūtinaodontologopa
galba.
Priešprojektopradžiągauta

per1000laiškųišvisosLietu
vos.Išjųatrinktidevynijautrių
irgražiųistorijųherojai,kurie
yrasusidūręsudideliaisgyve
nimoiššūkiais,todėlklinikos
odontologaidžiaugiasigalėdami
padovanotijiemsšypsenąirge
resnęsavijautą.
Klinikosdarbuotojaitaippat

neatlygintinairengiaedukacijas
irnuotolinespaskaitas,moko
dantųpriežiūrosjauniausiuspa
cientus,pasakojaapieimplanta
cijosgalimybessenjorams.

Odon to lo gi jos kli ni kų tink lą iš gar si no   itin ar ti mas ry šys su pa cien tais

Kli ni kos va do vė I.Kve da rie nė: „Neį ma no ma su teik ti pas lau gos grei tai, ko ky-
biš kai ir pi giai – tu ri me tai sup ras ti ir pa si rink ti vie ną iš tri jų.“ Bendrovėnestabdo

plėtros,todėlplanavi-
mas,pinigųsrautų
valdymas–kasdieny-
bė,kurileidžiabūti
arčiaupaciento.
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Že mės ūkio tech ni kos 
sri ty je ten den ci jas dik-
tuo jan ti bend ro vė  
„DO JUS ag ro“ per tris 
veik los de šimt me čius 
nu tie sė tvir tus sai tus su 
klien tais, į Lie tu vą at-
ve dė di džiau sius tech-
ni kos ga min to jus ir pra-
dė jo tiek ti jų tech ni ką.

ArūnasKArALiūNAS
LRkorespondentas

Įmonėjaudaugiaukaipdešimt
metįintensyviaiedukuojarinką
irteikiaišmaniussprendimus
tiekžemėsūkio,tiekmiškųirki
tiemssektoriams.
Patikimatechnika,nepriekaiš

tingajospriežiūrairsprendimai
išmanesniamirtikslesniamdar
buitapo„DOJUSagro“sėkmės
receptu.
Didžiausiairilgametėįmonės

patirtisyražemėsūkiosektoriu
je,daugiaunei12metųjidirba
irmiškųsektoriuje,opastarai
siaismetaisvissparčiaudidina
apsukasirkomunaliniamesek
toriuje.
2022ųjųbalandįbendrovėšvęs

30metųveiklossukaktį,ojosva
dovaineabejoja,kadlaukiadar
įdomesnismetas,kailaukusrai
žyskombainaibevairuotojų,o
traktoriamsnereikėsdyzelino.

Tvirtoslyderystėsveiksniai

„DOJUSagro“pastangomisį
Lietuvąįžengėlabaistiprūsže
mėsūkiotechnikosrinkosžai
dėjai–„JohnDeere“,„Kuhn“,ku
riųistorijajauskaičiuojamašim
taismetų.Vien„JohnDeere“
traktoriųpertrisdešimtmetįLie
tuvojeparduotadaugiaukaip
3600,okombainų–apie750.Tai
rezultatas,kuriuoįmonėišties
didžiuojasi,okitipardavėjairin
kojeturiįkąlygiuotis.
Pasak„DOJUSagro“Lietuvos

filialodirektorėsDianosTata
rūnaitėsZubenienės,kitassvar
busdalykas,betechnikos,yra
tai,kadūkininkaiišmokętiks
liosiosžemdirbystėstechnologi
jųiržemėsūkyjeintensyviaijas
taiko.Taiiliustruojairtai,kad
daugiaukaippusėparduodamų

traktoriųsujungtisuinternetu.
Tokiajungtisatveriagalimybę
sektitechnikosdarbą,dokumen
tuoti,numatytigalimusgedimus
irrinktiduomenisapielaukųder
lingumą.
„Nuopatveiklospradžiosypač

daugdėmesioskyrėmeparduo
tostechnikospriežiūraiirjąiš
laikomelabaiaukštolygio“,–
džiaugėsiD.TatarūnaitėZube
nienė.
Josnuomone,kitaipirnegalėtų

būti,nesaukščiausiolygiotechni
kospirkėjaitikisiirnepriekaištin
gospirkiniopriežiūros,paremtos
pasitikėjimutarpklientoirįmo
nės,kaipjoverslopartnerės.

Skirtingisektoriaiiriššūkiai

„Nors„DOJUSagro“geriau
siaižinomaskaipžemėsūkiotech
nikosgamintojųatstovas,įsitvir
tinomemiškųtechnikossekto
riujeirtvirtaižengiameįkomu
naliniųpaslaugųsritį“,–kalbėjo
D.TatarūnaitėZubenienė.
Miškųsektoriujebendrovė„DO

JUSagro“dirbadaugiaukaip12
metų.Išpradžiųklientamsbuvo
siūlomispecialiaimiškodarbams
paruoštitraktoriai„JonhDeere“,
medienossmulkintuvai,oprover
žisįvykopriešporąmetų,kai
bendrovėtapooficialiaįmonės
„KomatsuForest“atstove.
„Komatsu“yravienadidžiau

siųmiškomašinųgamintojųpa
saulyje.Perporąmetų„DOJUS
agro“pardavėbeveik40„Komat
su“mašinų,ošiemetpasiūlyta
galimybėjasišsinuomoti.Dau
gumaparduotųmedkirčiųturi

„MaxiFleet“sistemą,kuriužtik
rinalabaitiksliąnupjautosme
dienosapskaitą,kaupiabiržių
duomenisirpan.
Miškųsektoriujetailabaisvar

biveiklosdalis,matdabartai
dažniausiaidaromarankiniubū
du,todėlsusidarogalimybėat
sirastipaklaidaiarbaklaidingai
suvestiduomenis.
Vistvirčiau„DOJUSagro“žen

giairkomunaliniamesektoriu
je,kuriamgalipasiūlytimiesto
erdviųpriežiūraiskirtus„John
Deere“traktoriukus,tinkamus
žoleipjauti,osuspecialiaisprie
dais–šaligatviamsšluoti,smė
liuibarstytiirpan.

„Dažnuatvejubendradarbia
vimassukomunaliniųpaslaugų
bendrovėmisprasidedanuove
jųtraktoriukožaliesiemsmies
tųplotamstvarkyti,ovėliaukli
entai,įvertinętechnikosnašu
mąirpatikimumą,grįžtasudi
desnėstechnikosporeikiais.
Netikdidžiuosiuosemiestuo

se,betirJonavoje,Prienuose,
Ukmergėje,netNeringossavi
valdybėje„JohnDeere“techni
kaprižiūriviešąsiaserdves“,–
teigėįmonėsdirektorė.

Neseniai„DOJUSagro“lai
mėjoKeliųtarnybosskelbtąkon
kursąirpristatėnet14„John
Deere“6osiosserijostraktorių,
skirtųšalieskeliųpriežiūrai.

Klientaiverčiatobulėti

„Visadastengiamėsatidžiaiste
bėtirinkąirpasaulinestenden
cijas.Klientaidabarvertinane
tiktechnikoskainą,betirgali
mybesjanaudotismažiausiomis
sąnaudomis“,–vardijo„DOJUS
agro“Lietuvosfilialodirektorė
D.TatarūnaitėZubenienė.
Daugumaklientųtaippatsup

ranta,kadūkiaituristambėti,
oūkininkastuopatmetuturi
būtiverslininkasirlabaideta
liaiskaičiuoti–planuotiveiklą,
numatytipajamasirišlaidas,su
voktiekonominęnaudą.
„Visadavertarenkantistech

nikągeraiapskaičiuotivisąjos
kainą:kokiabusišliekamojiver
tė,kaipdažnaireikiaatliktijos
techninępriežiūrą,kokiosyra
degalųsąnaudosirt.t“,–kalbė
joD.TatarūnaitėZubenienė.
„DOJUSagro“atstovaujamas

gamintojas„JohnDeere“vienin
telisišžemėsūkiotechnikosga
mintojųturispecialiądegalųga
rantijosprogramą,kuriapasi
naudojusiemsūkininkamskom
pensuojamosišlaidosdegalams,
jeigusąnaudosviršijaskelbiamą
ribą.Taitvirtasgamintojo,okar
tuir„DOJUSagro“įsipareigoji
masklientams.
Betkuriamesektoriujedirban

čiųžmoniųatliekamamdarbui
daugįtakosdaroprastovos,pati

riamosdėlsugedusiostechnikos.
Kadšiųprastovųbūtųišvengia
ma,„DOJUSagro“specialistai
nuolatstebiprieinternetopri
jungtųmašinųdarbąirmatosi
tuaciją.Jeigupastebimasgedi
mopavojusarkitokiaproblema,
technikosnaudotojasiškartapie
taiperspėjamasdarpriešgedi
muiįvykstant.Taivadinama
proaktyviuservisu.

Žino,kaslaukiaateityje

„Pasaulyjevisossritysroboti
zuojamos,žemėsūkis–neišim
tis“,–įsitikinusiD.Tatarūnaitė
Zubenienė.
Pasakjos,darbuižemėsūkyje

skirtirobotaijausukurti,tačiau
kolkasnėratinkamųsąlygųjiems
dirbti.Jaudabargalėtumeišvys
tilaukuosebežmoniųvažinėjan
čiustraktoriusarkombainus,te
reikiaįjųvaldymosistemassu
vestidaugiauduomenų.
„Elektriniotraktoriausproto

tipąjauesamematęparodoseir
nekylaabejonių,kadjisateityje
tapsserijiniugaminiu.
Inžinieriamslikoišspręstitik

vienąrimtąproblemą–kaipsu
talpintidaugiauakumuliatorių,
nestraktoriuireikiadidelėsjė
gos“,–kalbėjo„DOJUSagro“
Lietuvosfilialovadovė.
Pasakjos,norsdaugumaklien

tųnorižengtiveiklosskaitme
nizavimolink,šiojesrityjedar
reikianemažopasirengimo,to
dėlbendrovėtalkinarengdama
specialiusmokymusirsemina
rus,konsultuojatelefonu,siūlo
sprendimus.

Atei tis – ro bo tai ir elekt ri niai trak to riai

D.Ta ta rū nai tė-Zu be nie nė nea be jo ja, kad net ru kus į lau kus iš va žiuos ir ro bo tai. Miš ki nin kai grei tai įver ti no miš ko tech ni kos ga min to jo „Ko mat su“ pri va lu mus.

Vien„JohnDeere“
traktoriųpertrisde-
šimtmetįLietuvojepar-
duotadaugiaukaip
3600,okombainų–
apie750.
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Ša lies lau kuo-
se jau rie da apie 
3600 „John Dee re“ 
trak to rių ir 750 
kom bai nų.
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GintarasŠiUPArYS
LRkorespondentas

Įmonėsgeneralinisdirektorius
SigitasGailiūnaspripažino,kad
padėtispastaruosiusmetusbu
voįtempta.
Visampasauliuismogusiko

ronavirusopandemijapalietėir
instaliaciniuslaidusbeikabe
lius,laidųpynesgaminančiąPa
nevėžioįmonę.
Tiesa,daugištekliųapsisau

gotinuopavojingojoužkratosky
ręsgamintojasjaudirbabeveik
įprastupajėgumu,pradedadu
naujusinvesticiniusprojektus.
Vienasišjų–aplinkosauginis,

leisiantisapiedešimtadalįelekt
rosenergijospasigamintipatiems
išatsinaujinančiųšaltinių.

–Kaipatsilaikėtepriešpan
demiją?Didelinuostoliai?–
paklausėmeS.Gailiūno.
–Turėjomenemažųproblemų,

kaipirvisikitigamintojai.Dėl
karantinonedirbomažmeninės
prekybostinklai,todėlkritoapy
varta,dalįžmoniųtekoišleistiį
prastovas.
Musgelbėjoeksportas,neskai

kuriosvalstybėstaikėšvelnes
niusapribojimus.
Svarbiausia,kadiššūkįatlai

kėme,išsaugojomedarbuotojus.
Gamybosnebuvomesustabdę,
betjosapimtisbuvomažesnė.

–Arpavykoišsaugotisvei
kąkolektyvą?
–Neslėpsiu,kadmetasbuvo

labaisunkus,betvistieksuge
bėjomeįsigytiapsaugospriemo
nių.Kolektyvasdidelis,todėl
grėsmėtaptižidiniubuvonemen
ka.Visdėltobendromispastan
gomispavykoišvengtimasinio
susirgimo.
Nebuvolengva,betėmėmėsir

nestandartiniųpriemonių–įren
gėmedaugiauįėjimų,kadsuval
dytumesrautus.
Dalisdarbuotojųbuvoaprū

pintidarbopriemonėmis,kadga
lėtųdirbtinuotoliniubūdu.Pa
tysįmonėjeorganizavometesta
vimą,skiepijimą.
Dabardidžiojidalisdarbuoto

jųjauturiimunitetą,betmes
nešvelninamepriemonių.Nors
Vyriausybėsuteikiavisdaugiau
lengvatų,tebedirbamelaikyda
miesigriežtoskontrolės.

–Statybųsektoriusspar
čiaiatsigauna.Galirjūspa
jutotetąpakilimą?
–Beabejo.Pernaiapyvarta

buvokritusi20proc.,betšiais
metaispadėtiskeičiasi.
Jaučiame,kadpajudėjoirin

dividualiųnamų,irdaugiabu

čių,irviešųjųpastatųstatybos
sektoriainetikpasmus,betir
kitosešalyse.
PagyvėjimasyrairLietuvoje,

irDidžiojojeBritanijoje,atsigau
naautomobiliųpramonė,planuo
jamapasiektiarnetviršytiprieš
pandemijąbuvusiąapyvartą.
Stabtelėjimasperkarantiną

įtakosturėjovisiems.Visamepa
saulyjedabarstingažaliavų,jau
nekalbuapiesmarkiaiišaugu
siąjųkainą.Viskasstaigapa
brango,nevisirinkosdalyviai
galiįvykdytiįsipareigojimus.
Tiesa,daliestiekėjųproblemos

mumsnesukėlėdideliųsunku
mų,nesesameapsidraudę,–pa
tikimųpartneriųturimedau
giau.
Nepaisantvisųgerųženklų,

džiaugtisneskubame,nessitua
cijanetolimojeateityjedėlpan
demijosdarnėraaiški.
Viltiessuteikėprasidėjusivak

cinacija,todėltikime,kadblo
giausia–praeityje.

–Šiemetplanuojateinves
ticijų?
–Investicijosbusdvi–įdiegsi

menaująpakavimolinijąirpa
leisimesaulėselektrinę.Abiem
projektamsįgyvendintigavome
ESstruktūriniųfondųparamą,
taigerokaipalengvinoapsisp
rendimą.
Pradėtinaudotisaulėsenergi

jągamybojeplanuojamejaušią
vasarą,nesvisiformalumaibaig
ti,netrukusantįmonėspastatų
stogųbuspradedamaįrengtijė
gainė.Poporosmėnesių,manau,
500kilovatųgalioselektrinėjau
gaminselektrą.
Šioprojektovertėsiekia0,5

milijonoeurų,betpusęsąnaudų
padengsparama.
Kitasprojektas–pakavimoli

nija,kuriąpaleistiplanuojame
šįrudenį.0,6milijonokainuojan
tiįrangapagerinsnašumą,pa
didinsmūsųkonkurencingumą
rinkose.
Šiaiinvesticijaigautaparama

sudarotrečdalįvisųišlaidų.

–Saulėsparkoprojektas
turėtųpagerintiprodukcijos
patrauklumątarpužsienio
partnerių.Tiesa,kadžalią
jaenergijapagamintapro
dukcijavertinamalabiau?
–Ekologiškumasirtvariga

mybajauvertinamanetikuž
sienyje.ŠiidėjaprigyjairLietu
voje,daugįmoniųinvestuojaį
energijątaupančiusiraplinką
saugančiusprojektus.
Šiinvesticijamumsleis10proc.

suvartojamoselektrosenergijos
pakeistižaliąjaenergija.Apskai
čiavome,kadapčiuopiamąnau
dąpradėsimejaustipošešerių
metų–pertieklaikoatsipirks
saulėselektrinė.
Betyrairkitapusė–prisidė

simeprietaršosmažinimo.Tai
irgipuikižinia.

–Kaippavykstaišlaikyti
kokybėskartelę?Jukkon
kurencijašiojerinkojelabai
nuožmi.
–Konkurentųištiesturime

daug,betesamesertifikavęko
kybėsvadybos,darboefektyvu
mosistemas,turimeaplinkosau
ginįsertifikatą,dauginvestavo
meįnaujausiastechnologijas,to
dėlatsilaikome.
Turimeteisęsavopagamintus

laidusžymėtiBASECženklu,o
automobiliniailaidaiirkabeliai
yrasertifikuotipagal„Volvo“ir
kitųdidžiųjųautomobiliųgamin
tojųįdiegtųstandartųreikala
vimus.
Permetussulaukiamešešių

išoriniųsertifikavimoįstaigų
auditų.Pagalsusitarimąįmū
sųgamyklą,sandėlįgaliateiti
BASECauditoriusbetkuriuo
parosmetuirpaimtiprodukci
jospavyzdžius.Taišįbeitąpa
sako.
Tokiapattvarkairdirbantsu

didžiausiaispasaulioautomobi
liųgamintojais,kuriųįvardyti
neleidžiakonfidencialumosusi
tarimas.Betdirbamesujais27
metus,esameįgijępatikimotie
kėjostatusą.

–išeksportorinkų„Liet
kabelio“įmoneisvarbiausia
tebėraDidžiojiBritanija?
–Taibuvopirmojiužsienio

valstybė,įkuriąpavykoprasi
brauti,kaisubyrėjoSovietųSą
jungairmesnetekomerinkų.
Čiaprodukcijąvežamenuo1992
metų.
DidžiojojeBritanijojedirbtinė

ralengva,nesbritainetikkelia
aukštąkokybėskartelę,betir
labaisaugo,ginasavorinką.
Jojebūtinėrapigu–perme

tusuž licenciją, testavimus,
auditustenkasumokėtiapie100
tūkstančiųeurų,betšivalsty
bėišliekadidžiausiamūsųuž
sieniorinka.
Apskritaididžiąjądalįproduk

cijosišvežameįužsienį–tiekia
meįdvylikaEuroposvalstybių.
Vietosrinkojeliekaapie40proc.
mūsųgaminių.

–Vietosgamintojaidažnai
pasiguodžia,kadLietuvoje
valstybinėsinstitucijosjųne
gina,leidžiaįvežtiabejotinos
kokybėsprodukciją.Kokia
situacijaLietuvojejūsųaki
mis?
–Lietuvosrinkąpavadinčiau

labailiberalia,esamevienauo
liausiaivisasdirektyvasvykdan
čiųvalstybių,norsdėltoirnu
kenčiavietosgamintojai.
Pavyzdžiui,vokiečiaiarskan

dinavaisaviškiusginairpalai
kokurkaslabiau.Tenperdaug
metųyrasusiformavęskultūri
nisįprotis–visosesritysepir
mumassavam.
Omesesamelabailiberalūs,

norsmanau,kadturėtumesu
sigrąžintigerąšūkį„Pirkprekę
lietuvišką“.
IrVyriausybėsprioritetastu

rėtųbūtisavasgamintojas,sa
vaprodukcija.

–Kalbama,kad„Lietkabe
lio“produkcijayrasavotiš
kaskokybėsmatas–įsau,o
neparduotistatomusnamus
lietuviaimontuojatikpane
vėžietiškuslaidusirkabelius.
Esatetaigirdėję?
–Turimesavoparduotuvę,

partneriųtinklą,tadtokiųkal
bųtikraiesamegirdėję.
Neslėpsiu,kadjos–malonus

įvertinimas.

–Arsumažėjusapyvartai
nenusisuksitenuo„Lietka
belio“krepšinioklubo,kurio
pagrindinisrėmėjasesate?
–Laikotarpiskupinasiššūkių,

betsuvaldėmefinansiniussrau
tus,neįklimpomeįnuostolius.

Turimenaujos,ekonomiškos
įrangos,kurileidžiaefektyvinti
gamybą.
Patyssuprantate,kadiškrep

šinioneuždirbamenėcento,prie
šingai–klubuiskiriamenema
žąparamą.Bettaivertiname
kaipsocialinįprojektą–mūsų
miestožmonėsgalituriningai
leistilaisvalaikį,džiaugtisper
galėmis.
Septintimetaiesamepagrin

diniskluborėmėjas,sugrąžino
meįarenąsirgalius,prisideda
mepriemiestovardogarsinimo.
AnksčiauPanevėžiokomanda
būdavoturnyrolentelėspabai
goje,odabarkaunasidėlmeda
liųLKL,garsinavardąEuropos
turnyruose.
Tikraskomandosidėjųgene

ratoriusyra„Lietkabelio“valdy
bospirmininkasirkrepšinioklu
boprezidentasAlvydasBieliaus
kas.Jisyravilnietis,betdidelę
dalįsavolaikoirfinansųskiria
Panevėžioklubui.Irtaiyranuos
tabuspožiūris.Būtųgerai,kad
taipmąstančiųversložmoniųir
politikųbūtųkuodaugiau.

Pan de mi jos iššūkiai „Liet ka be liui“ 
ne suk liu dys siekti naujų aukštumų

„Liet ka be lio“ įmo nė įkur■■
ta 1958 me tais, o po me tų 
pra dė jo ga min ti ema liuo tus 
lai dus elekt ro ni kos ir elekt
ro tech ni kos ga myk loms.
1992 m. įmo nė pra dė jo ga■■
min ti Di džio sios Bri ta ni jos 
stan dar tą ati tin kan čius lai
dus ir „Volvo“ stan dar to rei
ka la vi mus ati tin kan čius lai
dus auto mo bi lių ir trak to rių 
ins ta lia ci jai.
Po pri va ti za ci jos įmo nė ■■
1997 m. vie na pir mų jų vi so
je Lie tu vo je įsi die gė ko ky bės 
stan dar tą ISO 9001.
Tais pa čiais me tais Pa ne■■
vė žy je pra dė tos su rin ki nė
ti auto mo bi li nių ka be lių py
nės „Volvo“ auto bu sams ir 
sunk ve ži miams.
2003 m. su teik ta BA SEC li■■
cen ci ja, pat vir ti nan ti, kad 
„Liet ka be lio“ ga mi niai ati
tin ka Di džio sios Bri ta ni jos ir 
Airi jos stan dar tus.
2007 ir 2010 m. bend ro■■
vei įteik tas Lie tu vos eks por
to pri zas.
Nuo 2009 m. „Liet ka be lis“ ■■
ak ty viai da ly vau ja ES struk
tū ri nių fon dų prog ra mo se, 
die gia nau jas tech no lo gi jas.
Da bar bend ro vė je dir ba 182 ■■
žmo nės. 

Vi zi ti nė kor te lė

Bendrovė „Lietkabelis“ į užsienį išveža 60 proc. savo gaminių, o tarp partnerių yra ir didžiausi automobilių gamintojai.

Bend ro vei „Liet ka be lis“ 
vie nas po ki to užgriu vę 
du ka ran ti nai bu vo di-
de lis iš šū kis, bet įmo nė 
su juo su sit var kė. Nors 
apy var ta kri to maž-
daug penk ta da liu, pa-
ne vė žie čiai ne tik iš lai-
kė dar buo to jus, tu rė tas 
rin kas ir klien tus, bet 
net gi pra dė jo du nau jus 
in ves ti ci nius pro jek tus.

Pasak generali-
nio direktoriaus 
S.Gailiūno, 
pastebimai at-
sigauna rinkos 
ir Lietuvoje, ir 
užsienyje, tad 
šiais metais 
planuojama 
net viršyti prieš 
pandemiją bu-
vusią apyvartą.
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VakarisDEKSNYS
LRkorespondentas

A.Zabulisprieškelisdešimtme
čiusbuvovienastųverslininkų,
kuriepadėjoLietuvojeįsikurti
Norvegijoskompanijai„Statoil“.
Vėliaujisilgaivadovavoteleko
munikacijųbendrovei„Omnitel“
(dabar„TeliaLietuva“).
Vienuprofesionaliausiųaukš

tolygiovadovųLietuvojevadina
masspecialistasirdabarturiaps
čiaiveiklos.JisyraTarptautinės
prekybosnaftosproduktaisįmo
niųasociacijosvadovas,dalyvau
ja„BalticManagementInstitute“
(BMI)valdybosveikloje,yraLie
tuvospramonininkųkonfedera
cijos(LPK)Versloaplinkosgeri
nimobeiInovacijų,moksliniųty
rimųirtechnologijųkomitetųna
rys.A.Zabulisįsitikinęs,kadLie
tuvosversloateitisgalibūtilabai
šviesi.Tamsvarbiausia–kadvals
tybėsirversloveiksmaibūtųde
rinamiišvien.

–Savokarjerąpradėjotevos
pasibaigussovietmečiui.Ar
tuometversloirvalstybėssan
tykiaibuvokitokieneidabar?
–„Lietuvosrytas“paklausėA.Za
bulio.
–Tuometbuvosvarbuįrodyti

naudąirvertęnevieninvestuo
tojams,betirvaldininkams.Trū
koįstatymų,įvairiųpoįstatyminių
aktų,todėlreikėdavoeitipenkis
ardešimtkartųpoįvairiuskabi
netus,kadįrodytum,kasbūtų
geriausiairverslui,irvalstybei.
Tačiautekodirbtilabaiįdomiu

–virsmolaikotarpiu.Buvodaug
dinamikos,greičio,verslostaty
mo.Todėlkiekvienojeįmonėje
praleisdavaune2–3metus,okur
kasilgiau.Tainebuvotoksvers
las,kuratėjai,susirinkaipinigus
išklientųirgalieititoliau.Prie
šingai,taibuvopatiesverslokū
rimas.Jukmokėmėsirmes,ir
tie,kurieinvestavo.

–Kalbantapiemokymąsiar
švietimą,panašu,kadsušia
sritimikonevisuometbuvo
teirtebesatesusijęs?
–PatsbaigiauFizikosfakulte

tąVilniausuniversitete.Vėliau
–VerslomokykląLietuvoje.To
bulinausitarptautinėskonsulta
cijųkompanijos„Bossard“,dabar
veikiančios„Capgemini“pavadi
nimu,universiteteParyžiuje.Be
mokymųneišsiversdavomenėvie
nąketvirtį–važiuodavaiirmo
kydavaisi,praktikuodavaisi.
Taipjaunutiko,kadšvietimo

sektoriujesukuosijaudaugme
tų.TekodirbtiirISMuniversite
to,irKaunotechnologijosuniver
sitetostebėtojųtarybose,dabar
BMIvaldyboje.
Aukštosiosmokyklosnevienus

metusieškojobūdų,kaipsavepar
duoti.Tasprocesasnebuvotoks
paprastas,kadtiesiogprisirink
tumstudentųirgyventum.Toli
gražu–tekoišgrynintimisiją,vi
ziją,naudą,kuriąteikiašimo
kykla.
Taitrukonevienusmetus.Ta

čiaudabarnelabainorėčiausu
tiktisunuomone,kadaukštasis
mokslaspasmusapleistas.Ištie
sųkasdirba,tasdaugpasiekia.
Pavyzdžiui,BMI„ExecutiveMBA“

programayrašešioliktapasau
lyjepagalreitingą.Nemanau,kad
aplinkmusyravalstybių,kurios
taiturėtų.
Todėlniekostebėtina,kadne

Briuselioverslomokyklaatidarė
padalinįVilniuje,betBMI–Briu
selyje.Studentasmokapinigus,
junta,kojamreikia,todėljam
lengvapasakyti„ne“.Mokyklos
tikslas–kadtokio„ne“jieneišgirs
tų.Galtodėlnetirperpandemi
jabuvopilnastudentųgrupė.

–Anksčiaubuvoįprasta,
kadužsienioinvestuotojaiat
sivežairvadovųkomandą.
Dabardažniausiaisamdomi
aukštoskvalifikacijosvady
bosspecialistaiišLietuvos.
Kiekprietoprisidėjopriva
čiosverslomokyklos?
–Tiesiogiaiirlabaidaug.Juk

valstybiniuoseuniversitetuose
studijosyradaugiauakademi
nės,netaikomosios.OISMar
BMI–priešingai.Čiastudentai,
norstarpjųbūnairstambiųįmo
niųvadovų,tobulinasavoįgū
džius,kadgalėtųgeriaujuospri
taikytidarbe.
Dabar,manonuomone,atsivež

tivadovąišužsieniojauyrapra
banga,nesLietuvojejųturime
tikrainemažai.Lietuvojedaug
darbuotojųyrapadaręstulbinan
čiąkarjerąįvairioseužsienioša
lyse,dauglietuviškųįmoniųdir
baglobaliai.
Tendirbalabaistiprūslyderiai.

Žinoma,yralabaispecifiniųkva
lifikacijų,kuriųturinčiusžmo
nesgalbūtreikėtųsamdytine
Lietuvoje.

–Stovėjoteprie„Statoil“
versloištakųmūsųšalyje,o
dabardirbatesuprekybos
naftosproduktaisįmonėmis.
Čiatokiatendencijaartiksu
tapimas?
–Įasociaciją,manau,pakvie

tėdėladministraciniųirvadybi
niųįgūdžių.Taispecifinisvers
las,dirbantisirnulinėjepridėti
nėsvertėsmokesčiozonoje.Todėl
daugelisįjįžvelgiakreivai,nors
prekybanaftosproduktaisyra
naudingaLietuvai.
Asociacijosįmonėsyrainvesta

vusiosmilijonusįinfrastruktū
rąirmažiausia,kasšiasbendro
vesdomina,yrarizikuotiverslu
darantvienokiusarkitokiuspa
žeidimus.
Jukmesturimevienintelįga

mintoją,oįvežtiniaidegalaigali
būtipigesni.Dalisjųparduoda
maLietuvoje,daliskeliaujaįLen
kiją,Vokietijąarkitur.Tokiapre
kybapadedaužtikrintikonku
rencingaskainas.
TenkadaugbendrautisuFi

nansųministerija,suValstybine
mokesčiųinspekcijaaprašantsą
žiningoversloprincipus.Taippat
irsu„Lietuvosgeležinkeliais“dėl
naftosproduktųgabenimoper
Lietuvątarifų.Reikėjonemažai
derybų,kadsusitartumedėlpa
lankesniųgabenimokainų,bet
ikitikraikonkurencingųsąlygų,
palygintisudidžiuojurinkosžai
dėju,mūsųvertinimu,dartoli.
YradarboirdėlCOVID19pan

demijosbeinukentėjusiomsįmo
nėmsskiriamosparamos.Vienas
išmūsųasociacijosnariųyrain
vestavęsdidžiulessumasįinf

rastruktūrą,turinaftosproduk
tųsandėlius.Kadangijisyrapas
laugosteikėjas,jamtaikomaprie
volėsurinktiišklientų,kurieten
saugosavoproduktus,akcizomo
kestįirsumokėtivalstybei.
Tasakcizosandėlispopande

mijosgniaužtaisnepateko,joapy
vartanekritotiek,kadgalėtųpre
tenduotiįvalstybėsparamą.Ta
čiaujoklientaijaulaikominu
kentėjusiaisiais.Jiemsprievolės
mokėtiakciząsandėliuikaipir
neliko,užtatpastarasisvistiek
turisusimokėtivalstybeiužsau
gomusproduktus.Tai–didžiulės
įšaldytospinigųsumos,paliktos
antpaslaugosteikėjopečių.

–DirbdamasLietuvospra
monininkųkonfederacijoje
tikraižinote,kuriossritysša
liesversluidabaropiausios.
–Dabarvienaproblemųyra

prieigapriefinansavimo.Bankų
Lietuvojenedaug,jievangokai
skolinaverslui.Aišku,yraalter
natyviųfinansavimošaltinių–
obligacijosirpanašiai,tačiauban
kųpaskolosvistiekišliekasvar
biausios.
Pernaktįniekonepakeisi,ta

čiauvalstybeisiunčiamesignalus,
kadpadėtisnėragera,otaigali
neigiamaiatsilieptiateityje.Pa
radoksalu,kadgeraidirbančioms
įmonėmspaskolųsąlygosgriež
tinamostokiumetu,kaipinigais
–milijardaisirtrilijonais–užtvin
dytasvisasŽemėsrutulys.
LPKarkitųpanašiųinstituci

jųsantykissuvaldžiayralabai
svarbus.Pernaimespateikėme
didžiulįpluoštąpasiūlymų,kaip
gerintiversloaplinką.Šiurkščiai
tariant,atsižvelgtamaždaugį
penktadalį.Tuomettiesiogkyla
klausimas,arpakankamaigerai
vienaskitoklausomėsirgirdime
vienaskitą.Kitavertus,valsty
bėneturėtųkištisten,kurgali
susitvarkytiverslas.
Aišku,yrairgerųjųpavyzdžių,

pavyzdžiui,kaipnutikoSingapū
re.Tenvalstybėateidavoįįmo
neskaippasyviinvestuotoja.Tar
kime,ji,turėdamadidžiuliusfi
nansiniusišteklius,tampaįmo
nėsdalininke.Tačiauiškartonu
matomossąlygos,kaipvalstybinis
kapitalaspasitrauks,kaitikkom
panijasutvirtės.
TaipSingapūrasužtikrinokur

kasspartesnįaugimątųsektorių,
kuriebuvolaikomiprioritetiniais.
Dabaršiosšaliesvalstybinisfon
daskartusuversloįmonėmisjau
investuojakitosešalyse.

–Jeiguvaldžiaatsižvelgėį
maždaug20procentųverslo
pasiūlymų–taidaugarma
žai?

–Negalisakyti,kadmažai.Ta
čiauyrakitaproblema:daugelis
klausimųaukščiausiulygiubū
nasuprasti,problemostarsiir
aiškios,politinėvaliayra,tačiau
kaiimamasisprendimų,jųįgy
vendinimaspradedastrigti.
Manonuomone,pernelygdaug

esameprikūręvidausinstrukci
jų,poįstatyminiųaktųirkitokių
saugiklių.Jeivalstybėsiekiapro
veržio,reikiaatsilaisvintinuodi
delėsjųdalies.Nesbūnataip,kad
vienąreglamentąkeičiakitas,tą
–trečias,opotoužsireglamen
tuojametiek,kadnebegalimepa
judėtiišvietos.
Kitasritis,kuriojereguliavi

masyraakivaizdžiaiperteklinis,
yraviešiejipirkimai.Jauseniai
keliameklausimą,kadjųmetu
pusėvertinimoturėtųpriklausy
tinuopasiūlymovertėsirtikliku
sidalis–nuokainos.
Deja,nuopastarosiosmesnie

kaipnepabėgame,todėlturime
krūvasproblemų–apgriuvępas
tatai,nepastatytiobjektai,suby
rėjękeliai,ilgaitrunkančiospro
cedūrosįgyvendinantvienąar
kitąprojektą.
Galimepasivaikščiotibetkur

–VilniujearPalangojeirpama
tysime,kadnesutvarkytiyratie
pastatai,kuriepriklausovalsty
bei.Tiesiognuolatatsirandavi
sokiausiųkliūčių,neleidžiančių
atliktidarbus,kuriuosprivatus
verslaspadarytųčiairdabar.Tu
rėtųrastispolitinėvaliairtvir
tasnusistatymas–gana,laikas
susitvarkyti.
Perdaugybęmetųvaldininkų

gretose susiformavonuostata
dirbtitaip,kad,ginkDieve,ne
padarytumjokiųklaidų.Geriau
netnedarytinieko,nes,žiūrėk,
būsinubaustas.
Tačiauneklystančiųnebūna.

Jeiverslebūtųtikbaudžiamauž
klaidas,oneišjųmokomasi,toks
verslaskažinarpajudėtųišvie
tos.Svarbutiktųklaidųnekar
toti.

–Kaipįvertintumėte,ku
riosverslosritysLietuvoje
yrapagrindinėsirkurioms
reikiateiktidaugiaupirme
nybės?
–Viskąikišiolvežėtradicinis

lietuviškasverslas–maistosek
torius,medienos,inžinerijospra
monėirkitossritys.Jaudaugme
tųkartojama,kadštainetrukus
eksportasimstrauktis,kadišnau
dojomevisasgamybospriemones.
Niekopanašaus–taseksportas
kaipaugo,taipaugairtoliau.
Turimekonenulinęeksporto

irimportopusiausvyrą,tokiųda
lykųLietuvadarnėramačiusi.
Todėlakivaizdu,jogverslastvar
kosipuikiai,oišvaldžiospusės
svarbiausia,kadjinetrukdytų.
Aišku,yratoksverslas,kurį

darreikiaauginti.Pavyzdys–fi
nansinėstechnologijos(„fintech“).

LabaigeraspavyzdysyraLietu
vosbankosukurtavadinamoji
smėliodėžėtokiomskompani
joms.Tuateinitarsiirpažaisti,
tačiauištųžaidimųrandasila
bairimtidalykai,kurieateityje
galitaptididesniaisarmažes
niaisverslais.
Kitasvarbisritisyragyvybės

mokslaiirbiotechnologijos.Šią
industrijąnumatytapakeltiiki
tokiolygio,kadjisiektų5procen
tusbendrojovidausprodukto.
Versloasocijuotųstruktūrųir

moksloįstaigųpastangomissu
darytasplanas,kaipirkąreikė
tųdarytinorintpasiektitokių
tikslų.Irtai,manau,yratikrai
realu.
Taiyraateitiesverslas,kuriam

plėtotireikiarastiteisingustai
komojomoksloirverslokofinan
savimomodelius.Taippatinves
tuotinetikį„kietąją“,betirį
„minkštąją“infrastruktūrą.
Išesmėsšissektoriusjauda

baružimalabaisvarbiąvietąmū
sųekonomikoje.Pažiūrėkimekad
irį„ThermoFisher“:jeineskai
čiuosimeakcizų,kurieyrakaip
valstybėsrinkliava,taiyravie
nadaugiausiamokesčiųsumo
kančiųįmonių.

–NetrukusLietuvąpasieks
daugiaunei2mlrd.eurųpake
tasišESAtsigavimofondo.
Kaipmanote,kiekšiepinigai
galiprisidėtiprieversloir
ekonomikosaugimo?
–Buvovilčių,kaddidelėdalis

išESatsigavimofondoparamos
busskirtaversloprojektams,pa
vyzdžiui,gyvybėsmokslams.
Valstybėnusprendėdaugiau

investuotiįinfrastruktūrą–duo
menųatvėrimąirpanašiai.
Taiyragerai,šiąsritįreikia

sutvarkyti,tačiaudabarsvarbus
patsįgyvendinimoprocesas,aiš
kumas,kiekšiosinvesticijostu
rėtųsuteiktikonkrečiosvertės
tosnaujosiosinfrastruktūrosvar
totojams.Versluitekskalbėtis
dėlkitųįšalįateinančiųlėšų,ta
čiaušiuoatvejulabaisvarbu,kad
įjasgalėtųpretenduotiirVilniu
jedirbančiosįmonės.
Darbaiturivyktitaip,kadga

lutinisrezultatasduotųnaudos
tiekgyventojams,tiekverslui.
Tamreikiakalbėtis,išsiaiškinti,
koirkokiaapimtimiversluirei
kia.Nesinorėtų,kadtaskaitme
nizavimoarchitektūrabūtųku
riamairįgyvendinamavienmi
nisterijųarkitokiųįstaigųkori
doriuose,nesjauturimenenusi
sekusiųpavyzdžių.
Apskritaisudėjusvisusfinan

savimopinigusinvesticijosgali
būtikosminės.Tinkamaipanaudo
justaslėšaspodešimtiesarpen
kiolikosmetųLietuvojebūtųga
limaišaugintinebeversloobely
ną,betjauvisąpersikųsodą,stip
rinantįšalieskonkurencingumą
irdosniaipildantįbiudžetą.

In ves ti ci jų bus – svar bu jas ge rai įdar bin ti
„Obe ly ną jau tu ri me, ta čiau su to kio mis in ves ti-
ci jo mis, kokios į Lie tu vą ateis ar ti miau siu me tu, 
atei ty je ga lė tu me augin ti vers lo per si kus“, – tuo 
įsi ti ki nęs vers lo kon sul tan tas, Lie tu vos pra mo-  
ni nin kų kon fe de ra ci jos na rys An ta nas Za bu lis.

“ Viskąikišiol
vežėtradicinis

lietuviškasverslas–
maistosektorius,
medienos,inžinerijos
pramonėirkitossritys.

A.Zabulis

Sie kiai, kad gy vy bės moks lų sri tis kur tų 5 proc. BVP, yra vi siš kai rea lūs.
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Skait me ni za ci jos tei kia-
mos ga li my bės jau ne-
grįž ta mai pa kei tė dau-
gu mos mū sų kas die ny-  
 bę ir su tei kė dau giau 
pa to gu mo. Ne išim tis 
– ir dau gia bu čių na mų 
prie ži ūros pas lau gos.

Darpriešporądešimtmečiųšia
mesektoriujevyravęveiklosstan
dartaiirprincipaišiandienjau
atrodoneįsivaizduojami.
Kaipkeitėsinamųpriežiūros

sektoriusperpastaruosiuskelis
dešimtmečiusirkaslabiausiai
prisidėjopriepokyčių?
Kaipįsitikinęsdaugiabučių

aptarnavimolyderėsLietuvoje,
bendrovės„Manobūstas“direk
toriusMindaugasGenys,tiknuo
latinisevoliucionavimasirno
rasklientamspasiūlytigeriau
siaspaslaugasleidonetiktaipa
gerintijųpatirtį,betirišesmės
perrašytidaugiabučiųnamų
priežiūrostaisykles,kokybės
kartelępakeliantįdaraukštes
nįlygmenį.

Siūlotai,kasgeriausia

Jau22metusskaičiuojančio
„Manobūsto“veiklospradžia
faktiškainesiskyrėnuokonku
rentų,kaipteigėbendrovėsva
dovasM.Genys.
Tuometdarnedidelėkompa

nijaperėmėmenkųtechnologi
jųapribotaspraktikas,tačiauiš
kartsuprato,jogjasbūtinakeis
tinorintklientusaptarnautiefek
tyviaiirkokybiškai.
„Bendravimassuklientuanuo

metvykdavopagallabaiaiškų
planą.Jisturėdavoskambinti
operatorei,kurisurasdavogrei
čiausiaiįiškvietimągalintįrea
guotispecialistą.
Pastarasisatvykdavoįobjek

tą,tiktuometįvertindavositua
cijąirkaipįmanomageriauiš
spręsdavoproblemą.
Dėltokiossistemosdažniau

siaiįmusbuvokreipiamasitik
kamnorssugedusarįvykusava
rijai“,–apiedaugiabučiųveiklos

specifiką1999aisiaispasakojo
pašnekovas.
Anotjo,didžiausiatokiossis

temosydabuvoinformacijostrū
kumas.Kadangijibuvokaupia
mapasnamąadministruojantį
bendrųjųkompetencijųspecia
listą,„Manobūsto“darbuotojai
neturėdavogalimybiųgeriauįver
tintisituacijosrimtumoirnamo
būklės.Tadįvykusavarijoms
skirtingosbūklėsnamuoseįjas
reaguotaganavienodai.
„Gavęsiškvietimądėl,pavyz

džiui,laiptinėjebėgančiovan
densspecialistasnutuokdavo,
kaipšiąproblemąišspręsti.
Visdėltonebuvoįmanomasu

žinoti,artokiaproblemaįvyko
pirmąkart,kokiekitinameįvyk
dytidarbaigalėjosukeltišiąava
riją.
Todėlvosatsiradusgalimybei

informacijąapiekiekviename
daugiabutyjeatliktusdarbus
kauptielektroniniubūdujaiš
kartpasinaudojome.Taipatsi
radovadinamojinamo„ligosis
torija“.
Dabarjipadedanetikrasti

tinkamiausiussprendimusirpre
venciškaiapsaugotinuogedimų,
betirįobjektąnukreiptigeriau
siaiproblemągalinčiusišspręs
tispecialistus“,–kalbėjo„Mano
būsto“vadovas.

Registruojavisasužklausas

KaippasakojoM.Genys,page
rintiklientųaptarnavimąirdau
giabučiųpriežiūrąpadėjoirspe
cialistųkomandosišplėtimas.

Dabarkiekviename„Manobūs
to“administruojamamename
kylančiaisjopriežiūrosklausi
maistiesiogiairūpinasididžiulė
savosričiųspecialistųkomanda
–inžinieriai,nuotoliniaiklientų

konsultantai,vykdytojai,e.par
davėjai,buhalteriai,avarinėstar
nybosdarbuotojaiirkiti.
Įvykusšiomspermainomsat

sisakytanamusadministruojan
čiųbendrųjųkompetencijųspe
cialistų.Būtentperšiuostarp
daugiabučiogyventojųiradmi
nistratoriausegzistavusiustar
pininkusbuvosprendžiamadau
gelissunamopriežiūrasusiju
siųklausimų.
„Tokiailgalaikėkaikuriųkon

kurentųirdabarnaudojamaprak
tikamumspasirodėydinga.Dėl
josanksčiaubuvosunkugreitai
gautidalįsvarbiosinformacijos,
pasšiuostarpininkusnuguldavo
irbuvopamirštamanemažaigy
ventojųpasiūlymų.
Dabarkiekvienanuotoliniubū

dugautaužklausaužregistruo
jamairniekadanepasimeta,o
jeirezultatasnetenkina,galima
patikrintivisusžingsniusirpa
gerintiprocesus“,–apieskaitme
nizacijossuteiktąpostūmįlink
geresnioklientųaptarnavimo
kalbėjoM.Genys.
Dėltechnologiniųpokyčiųne

mažaiišlošėirpatysdaugiabu

čiųgyventojai.Jiedabargaliope
ratyviaisužinotijiemsrūpimą
informacijąirprisidėtiprieko
kybiškesniogyvenimosavona
mevoskeliųmygtukųspustelė
jimu.
Jauketveriusmetusveikian

čiojeplatformoje„eBŪSTAS“ir
mobiliojojeprogramėlėjegyven
tojaigalistebėtisavonamo„li
gosistoriją“,registruotigedimus,
dalyvautiapklausoseirbalsavi
muose,apmokėtisąskaitas.
Šiojeplatformojetaippatgali

mamatyti,kieklėšųyradidelių
momentiniųišlaidųpadedančia
meišvengtikaupiamajamefon
debūtiniemsremontodarbams,
kamanksčiaujosbuvopanau
dotos.
Visasšiasnaudasįvertinavis

daugiauklientų–platformosnau
dotojųskaičiusperpandemiją
padidėjokonedvigubai.Skait
menizacijosįrankiaipadėjoiš
spręstiirskaidrauslėšųnaudo
jimoproblemą.

Didžiausianauda–gyventojams

Visišiepokyčiai,anotM.Ge
nio,padėjoišpagrindųpakeisti

įmonėskryptį–„Manobūstas“
išvientikpastatųprižiūrėtojo
tapoįklientąorientuotakompa
nija.Dabarpriegeresniojųpo
reikiųįgyvendinimoprisidedair
proaktyvūsįmonėsveiksmaida
lijantispatarimaisdėlnamoprie
žiūros.
„Galimasakyti,kadanksčiau

užsiėmėme„gaisrųgesinimu“,kai
tekdavoreaguotikonevienįava
rinessituacijas.
Dėltinkamųžingsniųklientų

aptarnavimosrityjeirskaitme
niniųsprendimųmespirmiejirin
kojesugebėjomekurkasgeriau
įsiklausytiįvisusiškylančius
klausimus.
Galiausiaiatsiradogalimybė

irpatiemssiūlyti,kaippagerin
tigyvenimokokybęmūsųadmi
nistruojamuosedaugiabučiuose.
Dėltoišlošiagyventojai,kurių
turtovertėdėlkokybiškųpas
laugųtikauga“,–pasakojopaš
nekovas.
Beto,madasrinkojediktuo

jančiojeįmonėjeperpastaruosius
dudešimtmečiusįvykodidžiulių,
daugiabučiųgyventojamspato
giųpokyčių–nebereikiaieškoti
administratoriaus,pakankamo
biliuojutelefonunufotografuoti
gedimąirapietaielektroniniu
būduinformuoti„Manobūstą“.
Kartusutechnologinepažan

gaateityjerūpinimasisklientu
irgalimybėsjamgautikuoge
resnespaslaugasturėtųtikge
rėti.
„Viskasjaudabaryrakurkas

greičiauirpatogiau,neibuvo
anksčiau,oklientastapositua
cijosšeimininku.
Ateityjetaippatbusvislabiau

stengiamasiskaitmenizuotipas
laugas,kadgyventojamsbūtų
paprastaviskąrastivienojevie
toje.Pagerėsirspecialistųdar
bųkokybė–jukdarvisainese
niaijieneturėjokasdienėjeveik
lojeitingelbėjančiųvaizdozon
dų,dronųirkitųkompiuterinių
prietaisų.Visosšiosinovacijos
nuolatatsispindimūsųveikloje
–visadakūrėmeistorijąpasitelk
daminaujausiusirklientuige
riausiussprendimus“,–kalbėjo
M.Genys.

Dau gia bu čių prie ži ūros evo liu ci ją ša ly je  
lė mė ino va ty vūs skait me ni niai spren di mai

„Vi sos ino va ci jos nuo lat at sis pin di mū sų veik lo je – vi sa da kū rė me is to ri ją pa-
si telk da mi nau jau sius ir klien tui ge riau sius spren di mus“, – kal bė jo M.Ge nys.

Kartusutechnologine
pažangaateityjerūpi-
nimasisklientuir
galimybėsjamgauti
kuogeresnespaslau-
gasturėtųtikgerėti.

Kiek vie na nuo to li niu bū du gau ta užk lau sa už re gist ruo ja ma ir ne pa si me ta, o jei re zul ta tas ne ten ki na, ga li ma pa tik rin ti vi sus žings nius ir pa ge rin ti pro ce sus. O gy ven to jams itin pa to gi prog ra ma „eBŪS TAS“.
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Pandemijairjąlydintyskaran
tinosuvaržymaipakeitėžmonių
maitinimosiįpročius.
Didiejimaistoprekiųtiekėjai

jaupernaipavasarįnetrukopa
justi,kaippasikeitėtamtikrų
maistogaminiųpardavimoten
dencijos.

Prekiųkrepšelyje–pokyčiai

Pandemijaišvienųįmoniųatė
mėdarbą,kitoms,atvirkščiai,jo
pridėjo.Maistotiekimoirpreky
bossistemojedirbantiemsžmo
nėmsperpirmąjįkarantinąte
komilžiniškasdarbokrūvis.
Pirkėjaikaupėmaistoatsar

gas,otiekėjamstekoužduotisjo
miskuoskubiauaprūpintipar
davėjus.Vėliau,įtampaiatslū
gus,dėmesįjiemstekosutelktiį
pradėtus,betCOVID19laiki
naipristabdytusdarbus.
Apietai,kokiusiššūkiusper

pastaruosiuspusantrųmetųįvei
kė„Daisena“irjosakcininkai,
pasakojavienosišketuriųdi
džiausiųLietuvosdidmeninės
prekybosįmoniųvadovasAnd
riusLinauskasirRinkodaros
skyriausvadovasKirilasKokot
kinas.

–Pirmosiomiskarantino
savaitėmisžmonėsšlavėpar
duotuves,versdamiįkrep
šiusirbūtinuosius,irilgaiga
liojančiusmaistoproduktus.
Kaipjumspavykogarantuo
tinesutrikdytąprekiųtieki
mą?–paklausiauA.Linausko.
–UžklupęsCOVID19pakei

tėtamtikrųprekiųpardavimo
apimtį.Vienųpaklausasusitrau
kė,kitųpadidėjo.
Turėjomepagausintikasdie

niamvartojimuiskirtųprekių
tiekimą,pavyzdžiui,alyvuogių
aliejauspardavimaspadidėjonet
65proc.,greitaiparuošiamųma
karonų–trečdaliu.
Augosausųpusryčiųirpriesko

niųpardavimas.
Žmonėsgausiaupirkokavąir

arbatą.Pagaltiekimoapimtįtai
buvotarsiantrosKalėdos–teko
įveiktiiššūkiusirįvykdytine
planuotusprekybostinklųužsa
kymus.

–Paskelbuskarantinąbū
tanemažaivežėjųsignalų,
kadkeblukirstivalstybiųsie
nas.„Daisena“prekestiekia
irprekybostinklamsLatvi
jojebeiEstijoje.Kokiųkilo
iššūkių?
–Užklupuspandemijaiirat

siradusekstremaliomsverslosą
lygomsįmonėišsikėlėtiksląiš
laikytiprekiųplatinimopaslau
goskokybęirsavodarbuotojams
išsaugotidarbovietas.
Įmonėssandėliuoseturėjome

užtikrintipakankamąproduk
tųlikutį,kadgalėtumepaten
kintipadidėjusįrinkosporeikį.
Karantinomestąiššūkįlogisti
kaisuvaldėnekaskitakaipmū
sųįžvalgosirbendraskomandi
nisdarbas.
Todėlmūsųprekėslaikupa

siekdavoparduotuvestiekLie
tuvoje,tiekkaimynystėje.Latvi
jojebendradarbiaujamesu„Ma
xima“,„Rimi“,„Baltstor“,„Iepir

kumaGrupa“,„Elvi“, „LaTS“
tinklais.Estijojemūsųpartne
riaiyra„Maxima“,„Rimi“,„Coop“,
„TallinnaKaubamaja“,„Selver“,
„OGElektra“irkititinklai.
„Daisena“yravienalyderiau

jančiųdidmeninėsprekybosįmo
nių,kokybiškaidirbančiųviso
seBaltijosšalyse. Išmanome
svarbiausiustiekimoaspektus:
logistiką,darbąsuprekybostink
lais,platinimospecifiką,rinko
darą.
Tai–žinios,sukauptosperil

gametędarbopatirtį,jomisnau
dojamėsplėtodamisavoprekių
ženklus:kavą„AromaGold“,„Bo
so“užkandžius,saususpusry
čius„Aha“,„Kiddy“saldumynus,
energinius„Pulse“gėrimus.Pan
demijoslaikotarpiutobulinome
produktus,kūrėmenaujussko
niusirreceptūras,atitinkančias
šiuolaikiniųvartotojųsveikatin
gumo,natūralumoporeikį.
Laikomės„Daisenos“akcinin

kųnumatytosproduktųįvedimo
įrinkąstrategijosirnenutolsta
menuojos:pirmiausiavisimū
sųkuriamiproduktaiįtvirtina
miBaltijosšaliųrinkoje,otada
jaužingsniuojameįkitasšalis.
Dabarjaisprekiaujame26pa
sauliovalstybėse.

Padvigubinopardavimą

–Perpandemijąpavykoiš
saugotiprekybosapimtįuž
sienyje?
–Esamestiprūseksportuoda

miRytųkryptimi,tadirpernai,
iršiemetesamesutelkędėmesį
įeksportoauginimąVakarųrin
kose.
ŠiemetįžengėmeirįSuomiją

–mūsųkavos„AromaGold“jau
galimaįsigytivienamedidžiau
siųšiosšaliesprekybostinklų
„Kesko“.

–Kavos„AromaGold“iršo
koladiniokremo„Kiddy“eks
portoapimtisJAVirKana
dojepraėjusiaismetaispadvi
gubėjo.Kaipjumspavykoįti
kintiverslopartneriusana
pusAtlantoneišsižadėtišių
prekių?
–Pandemijaviskąapsunkino.

Matėme,kaipprekybospartne
riusprislėgėnežinomybė.„Neži
nau,kaipbustoliau.Nežinau,ar
reikėsnaujųprekių“,–tokieat
sakymainiekonebestebino.
Esanttokiainiūriaisituacijai

mumstaiiššūkis,tačiaumūsų
Komercijosskyriauskomanda
nenuleidorankų.
Kadangipagrindinismūsų

eksportoproduktasyrakava,ta
rėmėssupartneriais,kaippa
tenkintinamuosedirbančiųvar
totojųporeikius:pagausinome
kavospupeliųasortimentą,pa
siūlėmepatraukliaskainas.Kar
tusupardavimoaugimugerėjo
irmūsųpartneriųnuotaikos.

– Ar „Daisenos“ prekės
ženklų–„AromaGold“,„Bo
so“,„Aha“irkitųžinomumas
turiįtakosprekybaiužsieny
je?
–Nuosaviprekiųženklaiyra

dideliskonkurencinisprivalu
mas.Taisuteikiagalimybęsku
biaireaguotiįprekybostinklų
poreikiusirpriimtisprendimus
dėlnaujųproduktųgamybos.
Prekybininkaitaigeraižino.

Juokaujame:kainereikiaplanų
derintisuLondonuarParyžiu
mi,galimegreitai,čiapatpriim
tisprendimusirimtisproduktų
kūrimoirgamybos.

Atnaujinatechnologijas

–Priešpandemijąbuvote
suplanavęinvesticijasįnau
jastechnologijas.ArCOViD19
neprivertėperrašytiplanų?
–Nepakeitėmesprendimo.Neį

diegusnaujųtechnologijųatei
tyjenepavyktųįdiegtijųdarnau
jesnių.
Taigiperpraėjusiusmetuste

koįveiktiirCOVID19iššūkius,
irapsirūpintinaujaistechnolo
gijųįrankiais.
Pernai kovą pradėjo veikti

„EquinoxEurope“sandėlioval
dymosistema.
Įpagalbąpasitelkėmeirana

litikostechnologinįįrankį„Qlik
Sense“,kuriuonaudojamėspre
kybossrityje.Žinodami,kaip
sunkukontroliuotipardavimoir
produktųkūrimoprocesus,šiuo
metudiegiamespecializuotąpar
davimoirprojektųvaldymoCRM
sistemą.
Naujostechnologijossuteikia

galimybędirbtiefektyviauirgrei
čiau,betdarbuotojųrankųiriš
mintiestainepakeis.

Kavai–išskirtinisdėmesys

„Pagalvartojimąkavayrapo
puliariausiaprekėpasaulyje,nu
sileidžiantitikspiritiniamsgė
rimamsiralui.NeišimtisirLie
tuva.Lietuvoskavosmėgėjai
kiekvienaismetaistampavisiš
rankesnikavoskokybeiirimlūs
josnaujovėms.
Perpastaruosiuspenkerius

metuskavosvartojimaskasmet
pasaulyjepaaugapo2proc.Tuo
metuLietuvoje,lyginant2019
ųjųir2020ųjųduomenis,–net
4proc.„Euromonitor“progno
zuoja,kadateinančiuspenkerius
metusšisaugimaskasmetsieks
4–5proc.
Savoruožtustebime,kaipkei

čiasikavosvartojimoįpročiai,ir
prognozuojame,kurioskategori
joskavaateityjepopuliarės“,–sa
kė„Daisenos“Rinkodarossky
riausvadovasK.Kokotkinas.
Pasakjo,kavospupelėsirka

vakapsulėse–taidurinkosseg
mentai,kuriems„Daisena“ski
riaišskirtinįdėmesį.
„Technologijospasikeitė,irka

vosaparataiatpigo.Padidėjęsjų
prieinamumasirkavosparuoši

mopaprastumasnulėmėtai,kad
kavospupelėsperkamosdažniau
neimaltakava.
Augančiamkavospardavimui

įtakąpadarėirCOVID19.Per
karantinąkavinėsužvėrėduris
irnamiedirbantysžmonėska
vinėsebaristųruošiamaikavai
atradopatrauklųanalogą–ka
vąkapsulėse.
„Reagavomeįšiuospokyčius.

„AromaGold“kapsules,tinkan
čias„DolceGusto“kavosapara
tams,pradėjometiektipraėju
siaismetais,o„Nespresso“apa
ratams–šiaismetais.
Tikpradėjędirbtišiojeprekių

kategorijojeperpirmuosiusdu
mėnesiustapomevieniprekybos
lyderiųirdabarpagalkapsulių
pardavimąrinkojeesameįsitvir
tinęantrojojevietoje“,–pasi
džiaugėK.Kokotkinas.
„Daisena“šiemetpradėjo„Ve

gan“kavoskapsuliųgamybą.Jo
sevietojpienonaudojamijopa
kaitalai,tokiekaipavižų,koko
sųirmigdolųpienogėrimas.Bir
želįšiegaminiaipasieksparduo
tuves.
Imtistokioproduktogamybos,

anotK.Kokotkino,paskatinomi
tybospokyčiai,kuriuosliudijair
pienopakaitalamstenkantisvis
didesnisplotasparduotuviųlen
tynose.

Kava–trimskartoms

Praėjęmetairinkodarospro
fesijosatstovamsbuvokupiniiš
bandymųirpokyčių.Įmonėsko
mandadirboišviensuužsienio
partneriais,baristais,kitaispro
fesionalaisirperpraėjusiusme
tusbuvoištobulintikonevisi
„AromaGold“kavosreceptaiat
sižvelgiantskirtingustrijųkar
tųvartotojų–Y,Xir„Boomers“
poreikius.
Šiaismetaisįmonėjepradėta

nauja rinkodaros kampanija
„Skirtingoskartos–vienaka
va“:kavospuodelisvienijavisas
kartas,betkiekvienakartają
geriaskirtingą.
„Mesvieninteliairinkoje,atsi

žvelgdamiįkavosgėrėjųamžių,
archetipą,skirtingomskartoms
sukūrėmeišskirtiniuskavosre
ceptus.Irvieninteliaisiūlome
šiuosreceptusvisiemskavosvar
tojimobūdams–pupelėms,mal
taiirtirpiaikavai“,–akcentavo
K.Kokotkinas.
Pavyzdžiui,Ykartaiskirtaka

vayrašvelnesnioskonio,švie
siauskrudinta–„Crema“.Ku

riantjosreceptąbuvoanalizuo
jaminetikLietuvos,betirkitų
Europosšaliųvartojimoduome
nys,atliekamosdegustacijos.
Apklausosparodė,kad48proc.
Ykartosatstovųrenkasibūtent
švelnesnękavąirdažniaujągar
dinapienuirkitaispriedais.
TuometuXkartai–40–55me

tųžmonėms–kavayraenergi
josšaltinis.
Net44proc.šioskartosžmo

niųapklausosenurodė,kadjiems
kavasvarbikaipmažasgurkš
nelissmūginėsenergijos.Jiela
biauvertinaišraiškingąirsod
rųskonį.Taigijiemsyrasuba
lansuotastikrosespresokavos
receptas.
„Boomers“kartos(gimusiųiki

1964ųjų)atstovairenkasisuba
lansuotąklasikinioskoniokavą
–„Classic“irjągerdamiskiria
laikąsauarbabendrysteisubi
čiuliais.
Kiekvienaivartotojųkartai–

„Aroma“kavosšeimosdėmesys.
Skirtingoskartos–vienakava!

Produktaiirnaujovės

Praėjusiaismetaisįmonėsa
voveikląplėtėįsigydamaDidžio
jojeBritanijojegeraižinomąpre
kėsženklą„Pulse“.KartusuŠvei
carijosekspertaissukurtasener
ginisgėrimasbuvosėkmingai
įvestasįrinkąbendroprojekto
su„McLarenRiga“metu.
„Pulse“energiniamgėrimui

įsitvirtinusšiųprekiųkategori
jojeirsulaukusteigiamovarto
tojųįvertinimoasortimentasbu
vopraplėstasišskirtiniumangų
ir„sugarfree“skoniais.
„Boso“prekėsženklasyravie

nasriešutųirsėklųkategorijos
lyderių.Atnaujinusstrategijąir
pakuočiųdizainąbuvosukurtos
premiumprekiųlinijos–riešu
taiapvalkale,džiovintųvaisiųir
sėklųmišiniaibeiįvairiųrūšių
„Boso“riešutųkremai.
Ypačstiprėjo„Kiddy“prekės

ženklopozicija.Šokoladiniųkre
mųkategorijojeantraspagalpo
puliarumąprekėsženklasLie
tuvojesavoasortimentąpapildė
šokoladiniaissaldainiais,aviži
niaissausainiaisirnetrukuspa
sirodysiančia„Kiddy“kakava
kapsulėse.
„Daisena“kuriaunikalius,

aukščiausioskokybėsproduk
tus,atitinkančiusšiuolaikinių
vartotojųporeikius,irtaiužtik
rinastabiliąįmonėspozicijąrin
koje.

Per pan de mi ją at si vė rė ga li my bės vers lui
Did me ni nin kų CO VID-19 neiš mu šė iš vė žių. At virkš-
čiai, praė ju siais me tais vie na rin kos ly de rių įmo nė  
„Dai se na“ sus tip ri no gar sius sa vo pre kių ženk lus, 
kū rė nau jas re cep tū ras ir at nau ji no tech no lo gi jas.

Didmeninės prekybos įmonė „Dai se na“ visada lai ko si ak ci nin kų nu ma ty tos pro duk tų įve di mo į rin ką stra te gi jos.
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ArūnasKArALiūNAS
LRkorespondentas

Ultragarsotechnologijaparem
ti„AxiomaMetering“inžinie
riųsukurtivandensiršilumos
apskaitosprietaisaipasižymi
netiktaipatikimumuirilgaam
žiškumu.
„Paslaugosteikėjuisuteikia

megalimybęgautigausybęsvar
biųduomenų,kuriereikalingi
veiklaiefektyvintiirkartutau
pytivienąsvarbiausiųišteklių–
vandenį“,–kalbėjoįmoniųgru
pės„Icor“,kuriaipriklauso„Axio
maMetering“,valdybospirmi
ninkasAndriusJanukonis.
Verslininkastikinonenorintis

kuklintis–„AxiomaMetering“
siūlomigaminiaidaugeliusavy
biųšiuometuyrageriausiEuro
poje,ogalnetpasaulyje.

Tobulinadudešimtmečius

A.Janukonisprisiminė,kad
„Icor“grupėsveikla1994me
taisprasidėjobūtentnuovan
densskaitikliųpardavimoir
įrengimo.
„Istorinėveiklossritispasipil

dėultragarsotechnologija,ku
riąpatyssukūrėmeirsėkmin
gaidiegiamejaududešimtme
čius“,–kalbėjoA.Janukonis.
Sukauptapatirtisleidžiašią

technologijąpritaikytivisnau

juosegaminiuose,oLietuvaga
lididžiuotisturintivisamepa
saulyjeišskirtiniusultragarso
prietaisus.
Vienasdidžiausiųjųprivalu

mų–skaitikliaibeypatingos
priežiūrosgalipatikimaiveikti
net15metų.
Ilgaamžiškumaslemiaekono

minęnaudą.

Darsvarbiau,kadnaudotojui
prietaisassuteikiagalimybębet
kuriuometugautisvarbiųduo
menų,kuriepraverčiamažinant
vandensaršilumostiekėjoveik
lossąnaudasirpadedataupyti

išteklius.Ultragarsiniaiskaitik
liaisuteikiagalimybęužtikrin
tispecifiniusklientoporeikius.
Vienastokių–skaičiuotivan
denssąnaudasskirtinguparos
metu,kainustatytasskirtingas
vandenskainostarifas.
„Europairvisaspasauliseina

tapačiakryptimi–siekiamatau
pytivandenį.
Galimepadėtisiektišiotiks

lo,todėlįmonėsgaminiųporei
kistikdidėja.Esameantban
gos“,–džiaugėsi„Icor“vadovas
A.Janukonis.

Išankstonumatėplėtrą

Bendrovės„AxiomaMetering“
gamykla2019ųjųpradžiojeiš
kilo1,6hektarosklype,kuriame
įrengtosbeveikfutboloaikštės
ploto,7200kvadratiniųmetrų,
patalpos.
„AxiomaMetering“KaunoLEZ

investavoapie15mln.eurų,su
kurtadaugiaukaip200darbo

vietų.2019metaiskauniečiaipa
gamino130tūkst.įvairiųskai
tiklių,pernai–370tūkst.,ošie
metturėtųpagaminti900tūkst.
skaitiklių.
Pirmosiosgamyboslinijospa

jėgumaiartėjapriegalimybiųri
bos,todėlrudenįplanuojamapa
leistiantrąją,kuridvigubaiiš
plėstųpajėgumus.Šiuometuįmo
nėjejaumontuojamairderina
maįranga.
Tačiaušiinvesticija–darne

pabaiga.Jauprojektuojamaant
rojigamykla,kuriturėtųbūti
dvigubaididesnėneguesama.
Galbūtšiemetrudenįbusgautas
statybosleidimasirtuometbus
nuspręsta,kadaprasidėsstaty
ba.Investicijosturėtųsiektine
mažiaukaip20mln.eurų.

Įžvalgosvisiškaipasiteisino

„Atidarydamigamykląturė
jomeatsakytiįkelissvarbius
klausimus:artechnologijaveiks

patikimai,konorėsklientai,kaip
reaguoskonkurentai“,–kalbėjo
gamyklos„AxiomaMetering“di
rektoriusIgnasVosylius.
Pasakjo,daugelisįžvalgųpa

sirodėesančiosvisiškaiteisin
gos,osvarbiausia,kadišlieka
nepakitusipagrindinėkryptis:
naujosiostechnologijospakeisse
nuosiusskaitikliusiršioproce
sopagreitistikdidės.
„Savogaminįrinkaipasiūlė

melabaitinkamulaiku,nesvan
densiršilumostiekėjųporeikis
turėtitiksliusduomenissparčiai
didėja,okonkurentaiperkelis
žingsniusatsiliekanuo„Axioma
Metering“gaminių“,–kalbėjo
įmonėsvadovas.
Kauniečiaiturikonkurenci

niųpranašumų,matdidiejipa
saulioskaitikliųgamintojaitu
riitinplatųgaminiųirpaslau
gųspektrą.
Jienenorivisiškaiatsisakyti

senostechnologijos,dalisklien

Stai gus vers lo spur tas: Kau ne su kur ti   skai tik liai pa sau ly je plin ta lyg vi ru sas
Prieš dve jus me tus 
Kau no lais vo jo je eko-
no mi nė je zo no je (LEZ) 
ati da ry to je įmo nė je 
„Axio ma Me te ring“ su-
kur ti ir ga mi na mi ult-
ra gar si niai aps kai tos 
prie tai sai už ka riau ja vi-
sus pa sau lio že my nus, 
todėl šei mi nin kai nu-
tarė dvi gu bai padi din ti 
ga my bos pa jė gu mus.

„Axio ma Me te ring“ di rek to rius I.Vo sy lius džiau gė si, kad įmo nės veik los 
re zul ta tai vir ši jo lū kes čius.

„Icor“ val dy bos pir mi nin kas A.Ja nu ko nis nea be jo ja, kad nau do jant ult ra gar so tech no-
lo gi ją su kur ti ma ta vi mo prie tai sai grei tai išs tums iš rin kos se no sios kar tos skai tik lius.

Naujųtechnologijų
poreikissiejamasirsu
padidėjusiuporeikiu
taupytiišteklius,pir-
miausiavandenį.

Šiuo lai kiš ko je įmo nė je dau gy bė ga my bos ir ko ky bės už tik ri ni mo pro ce sų yra auto ma ti zuo ti, o tiks lu mu gar sė jan tys prie tai sai be ypa tin gos prie ži ūros ga li bū ti nau do ja mi ne ma žiau kaip pen kio li ka me tų.
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tųtuopatenkinti,todėlgamin
tojainejaučiadideliostimulokuo
greičiaudiegtišiuolaikiniųtech
nologijų.
„AxiomaMetering“specialis

taivisądėmesįsutelkiaįnau
jausiusgaminiusirsprendimus“,
–kalbėjoI.Vosylius.
Šiaismetaisklientamspasi

ūlytidunaujigaminiai.Įmonė
pradėjogamintididesnioskers
mensvamzdžiamsskirtusskai
tiklius,kuriegalibūtinaudoja
minamųįvaduose.
Prietaisaigaminamiiškom

pozitinioplastiko–taileidžiasu
mažintigamybossąnaudas,nau
dotirobotizuotusgamybospro
cesus.
Kitasgaminys–naujoskartos

šilumosskaitiklis,kuristurėtų
padėti„AxiomaMetering“tapti
šilumosapskaitosprietaisųrin
koslyderiu.
Kauniečiaišilumosskaitiklius

gaminoiranksčiau,tačiauda

barpavykosukurtipaprastes
nėskonstrukcijos,tačiauitinpa
tikimąprietaisą.

Drąsiaiužkariaujarinkas

Pagrindinės„AxiomaMete
ring“gaminiųrinkosyraVaka
rųEuroposirViduriniųRytųša
lys,oužsakymųgausaišsiskiria
ItalijairOmanas.Pastarojoješa
lyje jausumontuotaapie300
tūkst.skaitiklių.
Omanaspriešdvejusmetus

paskelbėvandensapskaitostech
nologinęreformą,kuriosmetu
seniejivandensapskaitosprie
taisaibuskeičiamiLietuvojepa
gamintaisišmaniaisiaisskaitik
liais.
2019ųjųpabaigojekauniečiai

sušiosšaliesatstovaispasirašė
sutartįdėlprojekto,kurisbus
vykdomas5metus,ojovertėsie
kia10mln.eurų.
Beto,sutartaplėstiskaitiklių

pardavimąSaudoArabijoje,Bah

reine,Katare,JungtiniuoseAra
bųEmyratuose.
PasakI.Vosyliaus,Europoje

neabejotinalyderėdiegiantnau
jostechnologijosskaitikliusyra
Italija,betjąvejasiirkitosšalys
–Vokietija,Prancūzija,Jungti
nėKaralystė.

„AxiomaMetering“specialis
tainuosekliaivykdoplėtrąPiet
ryčiųAzijojeirLotynųAmeriko
je,taippatruošiasišuoliuiįtris
milžiniškasrinkas–Indiją,Ki
nijąirJAV.
„Šiųšaliųrinkoslabaiišskir

tinės,tačiauprietaisųporeikis

galibūtimilžiniškas.Galbūtjo
semėginsimeįsitvirtintisupart
neriais“,–svarstėI.Vosylius.

Investicijos–neužgaida

Kodėldaugeliuipasauliošalių
išvisprireikėnaujųtechnologi
jųvandensiršilumosapskaitos
srityje?
„Daugybęmetųbuvonaudoja

matechnologija,atliekantivie
nintelęfunkciją–apskaičiuoti
pratekėjusiovandenskiekį.Di
džiausiastrūkumas,kadjinėra
ilgaamžėirsusidarodidelėspa
klaidos“,–aiškino„AxiomaMe
tering“vadovasI.Vosylius.
Dėlšiospriežastiesvandensar

šilumostiekėjaineturipatikimų
žinių,kaipteikiamapaslauga,
kokiesusidarotrikdžiai.Paklai
doslemiapapildomasišlaidas,
kuriosgaliausiainugulaantga
lutiniovartotojopečių.
Naujųtechnologijųporeikis

siejamasirsupadidėjusiuporei

kiutaupytiišteklius,pirmiausia
vandenį.
I.Vosylius pateikėLondono

(JungtinėKaralystė)pavyzdį–
jeigusituacijaišliksnepakitusi,
jau2050metaisšiamemieste
trūksvandens,norsdabarapie
30proc.jotiesiogiššvaistoma.
Europojevidutiniškaiiššvais

toma25proc.vandens.
Pakeistisituacijąnėrapap

rasta,viendidinamavandens
kainaniekadanebusekonomi
nissvertasimtisradikaliųper
mainų.
„Naudojantsenastechnologi

jasišspręstitokiųproblemųneį
manoma.
Norintimtispokyčiųreikia

tiksliaižinoti,kasvyksta.Išma
niejiskaitikliaiperduodamo
mentinįduomenųsrautą.
Tailabaisvarbusiekiantopti

mizacijosirmažesniųsąnaudų“,
–įsitikinęs„AxiomaMetering“
direktoriusI.Vosylius.

Stai gus vers lo spur tas: Kau ne su kur ti   skai tik liai pa sau ly je plin ta lyg vi ru sas

Vienasdidžiausių
privalumų–skaitikliai
beypatingospriežiūros
galipatikimaiveikti
net15metų.

G
.B

it
vi

n
sk

o 
n

uo
tr
.

„Axio ma Me te ring“ 
sa vi nin kai jau pri-
vers ti dvi gu bin ti ga-
my bos pa jė gu mus.
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Lie tu vos ba ruo se pra-
dė jo veik ti uni ka li ino-
va ci ja – ne šio ja ma-
sis „Ti pIt“ ar bat pi ni gių 
skai ty tu vas, lei džian tis 
at si dė ko ti pa da vė jui ar 
bar me nui ne gry nai siais 
pi ni gais, bet kor te le.

„Klientaivertinatai,kadpaga
liaugalimaatsidėkotipersonalui
netkaineturigrynųjų,–nebe
reikiajaustisnusikaltusiam,o
barmenaibeipadavėjaimatonau
dągaudamipapildomųpajamų.
Netgiprasidedažaidimai,kas

gausdidesnęarbatpinigiųtrans
akciją“,–pirmaisiaisįspūdžiais
dalijosivienasprietaisosumany
tojųJuozasPiekuras.
JodraugesuTautvyduGriniu

misumanytaidėjaplinta–anot
pašnekovo,daugėjatų,kurieno
rėtųpotestavimogautipirmuo
siusskaitytuvus.„Turimenema
žaiprisiregistravusiųįmonių:jos
kreipiasiperbendrovės„Švytu
rysUtenosalus“vadybininkus,
paklausimųsulaukiameirper
SEBbanką“,–teigėJ.Piekuras.
„TipIt“–tainešiojamasiskor

teliųskaitytuvas,kurisleidžia
pervestiarbatpinigiustiesiaiį
personalosąskaitą.Šissprendi
masleidžiasumokėtimažiausius
įmanomusmokesčius–visolabo
15proc.gyventojųpajamųmo
kesčio.Ikišiol,paliekantarbat
pinigiuskortele,personalasgau
davomažiaunegupusępaliktos
sumos.
Priešmetusatsiradusiusuma

nymupatikėjoLietuvosaludarys
tėslyderis„ŠvyturysUtenosalus“
–šibendrovėpadėjoidėjąpavers
tirealybe.
„Sumintimipadėtibaramsir

restoranamsatsigautipopasau
linėspandemijosatėjusio„Švy
turioUtenosalaus“lūkestisbu
vo„TipIt“paleistipopirmojoka
rantino.Tačiautokieprojektai
greitainediegiami.
Tačiaumąstėmepanašiai,alu

dariainorėjoprisidėtiprieto,kad
atsigautųtiesiogiaipaveiktijų
klientai,todėlšisbendradarbia
vimasužsimezgėlabainatūra
liai“,–prisiminėpašnekovas.
T.GriniusirJ.Piekurastikrai

žinojo,kadarbatpinigiųskaity

tuvonaudojimopradžiabusdrau
gesukituplėstispadėsiančiupre
kėsženklu.Svarstyta,kadtaiga
lėtųbūtibankas:juk„TipIt“–fi
nansinisinstrumentas.Tačiau
startuolįpastebėjo„Švyturys
Utenosalus“.
„Tokiostiprausirtiksliniosek

toriausžaidėjoįsitraukimasįpro
jektąmusdarolabaistipriusir
matomus,garantuojaplėtrą,kli
entųsusidomėjimą.Kaiprisijun
gėdidžiausiasšiossferosprekės
ženklas,projektasįgavosvorio.
Mums,kaipstartuoliui,taidide
lėgarbė.
Piniginesinvesticijasviršija

bendradarbiavimasirbendrassu
tokiuženkluturimastikslas.Ma

tomumoirįvaizdžioprasmetai
yradidžiausiavertė“,–kalbėjo
J.Piekuras.
„ŠvyturioUtenosalaus“vado

voRolandoViršiloteigimu,šis
arbatpinigiųskaitytuvasypačak
tualuspandemijoskontekste.
„Barųirrestoranųsektorius

šiandienišgyvenadidelįnuosmu
kį.Netiratsivėruslaukotera
somsžmoniųsrautairibojami,
apyvartakrinta,personalotrūks
ta.Arbatpinigiai–labaisvarbi
šiosektoriauskultūrosdalis,ku
rinetikparododėkingumąuž
aptarnavimą,betiryradidelėfi
nansinėpaskatairmotyvacija
darbuotojams.Todėlprisidedame
prie„TipIt“idėjosirkviečiame

palaikytisektorių,kurisdėlpan
demijosnukentėjolabiausiai.
Restoranamsirbaramstaipui

kusbūdaspritrauktidarbuotojų,
motyvuotipersonalą,atsidėkoti
jam,ovisuomenei–padėtivers
luiatsistotiantkojų“,–teigė„Švy
turioUtenosalaus“vadovas.
Pirmojopasaulyjearbatpinigių

skaitytuvokūrėjaiviliasi,kadjų
prietaisastapspopuliarusnetik
Lietuvoje,betirvisojeEuropoje.
AnotJ.Piekuro,jieieškoslėšųto
lesneiplėtrai.
„Laukiadartikraiilgaskelias,

kuriamreikėsdideliųinvestici
jų,tačiautaidarysimeproduktą
išbandęmūsųrinkoje“,–kalbėjo
vienasidėjossumanytojų.(Lr)

Alu da riai ra do pui kią idė ją tu rin tį star tuo lį

„Švy tu rio-Ute nos alaus“ va do vas R.Vir ši las (vi du ry je) įsi ti ki nęs, kad J.Pie ku ro (kai rė je) ir T.Gri niaus su kur tas „Ti pIt“ pa dės grei čiau at si gau ti ba rams.
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Ką reiš kia trys brūkš-
niai, pa vaiz duo ti vie nos 
ino va ty viau sių ša lies 
kom pa ni jų „BOD Group“ 
nau ja ja me pre kės ženk-
le? Pa si ro do, jie sim bo-
li zuo ja tris ko jas, ku-
rios bū ti nos, kad vers las 
tvir tai ant jų sto vė tų.

VakarisDEKSNYS
LRkorespondentas

„Tryskojostikraigeriauneidvi
irnetgigeriauneiketurios–juk
įrodyta,kadnetirkėdėsutri
miskojomisstovitvirčiauneiki
tos“,–pusiaujuokais,pusiaurim
taipasakojo„BODGroup“vie
nasįkūrėjųirbendraturčiųVid
mantasJanulevičius.
Šiosšeimosįmonėsistorijapra

sidėjonuokompaktiniųdiskųga
mybos1998metais.Patigamyk
lasostinėjeiškilo2002aisiais,o
darpoketveriųmetųpradėjo
veiktiirCDbeiDVDdiskųfab
rikasTaline.
Tačiautaibuvotikviena„ko

ja“.Vėliaukompanijapasukoį
saulėsmoduliųgamybą,oprieš
keletąmetųėmėsiirprogresinių
optiniųakiniųlęšiųgamybos
verslo.

Technologija–panaši

Nuokompaktiniųdiskųprie
saulėsmodulių?Posūkis,atro
dytų,neįprastas.TačiauV.Janu
levičiuspasakojo,kadviskąlė
mėteisingisprendimai.
„Sukompaktiniaisdiskaisjau

buvomeperpratę,kaipkurtiplo
nosluoksniodangas.Atrodytų,
saulėsmoduliaiyravisiškaiskir
tingasproduktas.Tačiauišde
vyniųjųgamyboselementųnet
šešipanašūsįkompaktiniųdis
kųgamybą.
Todėltokiųdideliųskirtumų,

kaipatrodoišpirmožvilgsnio,ir
nebelieka.Aišku,kai2008me
tasįsteigėmebendrovę„SoliTek“,
musdaugelislaikėkosmonau
tais–nevatokiųtechnologijųnie
kamčianereikės“,–kalbėjo„BOD
Group“įkūrėjas.

Sėkmėsistorijosužsienyje

Saulėsmoduliųsektoriuje„So
liTek“šiuometutikraiyravieni
lyderiųvisojeRytųEuropoje.Juo
labkadkompanijaitindaugin
vestuojaįtechnologiniusirmoks
lotyrimus,opastariejivykdomi
sugarsiausiaisEuroposuniver

sitetais,pavyzdžiui,Oksfordo,
Fraunhoferioirkt.Tamperpas
taruosiusdešimtmetųbuvoskir
taapie12mln.eurų.
Su saulėsmoduliais „BOD

Group“dar2015aisiaisėmėsi
projektoMalaizijoje–šiosšalies
Perakovalstijojebuvopastatyta
bandomoji1,5MWelektrinė.
Tačiaubeneįspūdingiausias

projektas įvykdytasCiuriche
(Šveicarija)praėjusiųmetųpra
džioje.Tenykščioverslocentro
„K3Handwerkcity“užsakymu
visasjopastatasbuvopaverstas
saulėselektrine.
Stiklostiklosaulėsmoduliai

buvopanaudotivietojtradicinių
fasadomedžiagų.Jųreikėjonet
21tūkstančio,obendrasisplo
tassiekė3,9tūkstančiokvadra
tiniųmetrų–kaipfutbolosta
diono.
663kWgalioselektrinėper

metusgalipagaminti400MWH
elektrosenergijosirtaipsutau
pyti140tonųangliesdvideginio,
kurisnepatenkaįatmosferą.O
taiyraįpastatąintegruotųsau
lėsmoduliųrekordasvisojeEuro
poje.
Apskaičiuota,kadšiemodu

liaituritarnautimaždaug50
metų,tačiauirpraėjusšiamlai
kotarpiuijietoliaugeneruosbent
80 proc. anksčiau gamintos
elektros,todėlpačiampastatui
sukurtamilžiniškapridėtinė
vertė.
Apskritai,pasakV.Janulevi

čiaus,„SoliTek“iškitųsaulės
moduliųgamintojųišsiskiriatuo,
kadsiūloklientamsintegruotus
sprendimus.
„Apdailosmedžiagossusau

lėsmoduliais–vietojstogodan
gos,oneantjos.Toliau–bateri
jos,šilumossiurblys,inverteris
irt.t.Mūsųsprendimaidažniau
siaibūnakompleksiniai“,–pa
sakojo„BODGroup“įkūrėjas.

Ėmėsiirlęšiųgamybos

Plonosluoksniodangųgamy
bąįvaldžiusikompanija2015ai
siaispradėjodarvienąprojektą
–buvoįkurtaakiniųlęšiųga
mykla„BODLenses“.

Pirmiausiająbuvoapsispręs
tasteigtiTrakųrajone–tiekdėl
šiektiekpigesnėsdarbojėgos,

tiekdėlpatogausatstumo.
Tačiautaineitinpasiteisino,

nesaukštoskvalifikacijosdar
buotojamsvistiektekdavovaži
nėtiišsostinėsirpatirtipapildo
mųišlaidų.Todėlšiuometu„BOD
Lenses“veikiagreta„SoliTek“–
VilniujeesančiojeMokslininkų
gatvėje.
Patikompanijajauspėjoišsi

kovotiitintvirtaspozicijasrin
koje–85proc.savoprodukcijos
eksportuojaį20Europosšalių.
Dabar„BODLenses“yrapa

grindinėprogresiniųakiniųlę
šiųgamintojaBaltijosvalstybė
se,išplėtusimetinįpajėgumąiki
1,2mln.vienetųlęšiųirtiekian
tijuosmaždaug2tūkstančiams
optikų.

Vienąkojąpakeitėkita

Šiąsavaitę„BODGroup“pra
nešėpardavusikompaktiniųdis
kųgamybosverslą.
Tačiau,kaippasakojoV.Janu

levičius,tuščiosvietosneatsiras
–jauįsteigtabendrovė„SoliTek
Energy“irpradėtosnaujosga
myklosstatybos.
„Taibusličioiraliuminiook

sidojonųbaterijųgamykla.
Kaupiamosiosbaterijosbus

skirtosprivatiemsnamams,elekt
rostinklamsirnetgivienamdi
džiausiųEuroposautomobiliųga
mintojų.
Pastarajamturimejaspradė

titiektijaukitaismetais“,–už
siminėV.Janulevičius.

Dirbakiaurąparą

Prasidėjuspandemijaiirvals
tybėmsvienaipokitosėmus

skelbtikarantiną„BODGroup“
verslaiišgyvenoskirtinguslai
kus.
Kadangidaugelisoptikųbuvo

uždarytos,prekybaakiniaisbent
keliemsmėnesiamssustojusi,
„BODLenses“apyvartavienu
metubuvokritusinet90proc.ir
atsigavotikpokuriolaiko.
Betjaupirmąjįšiųmetųket

virtįįmonėsapyvartapaaugo
53,71proc.,palygintisutuopa
čiu2020ųjųlaikotarpiu.
Tačiausaulėsmoduliųgamin

tojams,anotV.Janulevičiaus,tuo

metutekodirbti150procentų
pajėgumu.Užsakymųbuvotiek
daug,kadtekodarbuotistrimis
pamainomis.Beje,dabartiek
„SoliTek“,tiek„BODLenses“dir
ba24valandųperparąir7die
nųpersavaitęrežimu.
„Pandemijosmetuvienasvers

laskrito,tačiaukitorezultatai
atsvėrėtasnetektis.Taitikdar
kartąįrodė,kaipsvarbuverslą
diversifikuoti.Tammumsirrei
kiatrečiosioskojos–kaupiamų
jųbaterijųgamyklos“,–pasako
joV.Janulevičius.

Tvir tam vers lui rei ka lin gos net gi trys ko jos

„Glo bal BOD Group“ šiuo me tu dir ba 240 dar buo to jų. Vi sos veik los ■■
yra vi siš kai auto ma ti zuo tos. 2020 m. apy var ta sie kė 24 mln. eurų.

Bend ra „So li Tek“ kom pa ni jų apy var ta 2020 m. dėl CO VID19 ■■
pan de mi jos augo ma žiau, nei pla nuo ta, – 5 proc. – iki 12,1 mln. 
eurų.
Lie tu vos da lis „So li Tek“ apy var to je išau go nuo 15 proc. 2019 me■■
tais iki 20 proc. per nai. Di džią ją da lį mo du lių bend ro vė eks por
tuo ja į Skan di na vi jos ir Be ni liuk so vals ty bes.

„Bod Len ses“ 2020 m. apy var tą pa di di no 12 proc. – iki 5,4 mln. ■■
eurų. 2021 m. pir mą jį ket vir tį įmo nės apy var ta augo 53,71 proc., 
ly gi nant su tuo pa čiu 2020 m. ket vir čiu. 

Įmo nių gru pė: skai čiai ir fak tai

Pra si dė jus pan de mi jai lę šių pak lau sa bu vo su ma žė ju si, už tat sau lės mo du lių ga min to jams už sa ky mų nes ti go. Ta čiau da bar abi „BOD Group“ įmo nės dir ba 24 va lan das per pa rą ir 7 die nas per sa vai tę.

Vie nas nau jau sių 
„So li Tek“ ga-
mi nių – sto gi nė 
elekt ro mo bi liams 
su įreng tais sau-
lės mo du liais, 
ga mi nan čiais 
jiems rei ka lin gą 
elekt ros ener gi ją.

„SoliTek“iškitųsaulės
moduliųgamintojų
išsiskiriatuo,kad
siūloklientamsinteg-
ruotussprendimus.
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Op ti miz mo dėl eko no mi kos atei ties –   per akis, bet pa vo jų taip pat nes tin ga
„Verslaipervisąpokrizinįlai

kotarpįpuikiaitvarkėsinetik
suapyvartosaugimu,betirvers
lofinansavimoklausimais.
Pačiųsavininkųdalyvavimas

finansuojantversląpastarosios
krizėsakivaizdojebuvodaugdi
desnis,todėlfinansiniųįsiparei
gojimųdalisstruktūrojedaug
mažesnėužtą,kuribuvosusi
formavusi2007–2008metais,kai
įmonėsbuvostipriaipriklauso
mosnuokreditorių“,–aiškino
M.Štareika.
Jonuomone,svarbuirtai,kad

verslaiLietuvojedėlsąlygiškai
jaunoamžiausyrapalygintima
žiirdėltosugebantysprisitai
kytipriebesikeičiančiųrinkos
sąlygųirporeikių.
Teigiamosįtakospadarėirbio

technologijųsektoriausaugimas,
dėlsutrumpėjusiųtiekimograndi
niųišsiplėtusitransportosekto
riausveiklosapimtis,netikėtas
baldųpramonėsaugimaskoro
navirusoakivaizdoje.
ĮspūdingąBVPrezultatąnu

lėmėnetpavieniųįmonių,tokių
kaip„ThermoFisherScientific
Baltics“,COVID19paskatintas
augimas.

Viskaspriklausonuoviruso

Turto valdymo bendrovės
„INVLAssetManagement„vy
riausiojiekonomistėIndrėGeny
tėPikčienėatkreipėdėmesį,kad
šipandemijaturidvipuses,nes
ekonominępadėtįlemiasituaci
jasveikatosapsaugossektoriuje.
Visosrizikosslypibūtentčia:kaip
toliauvirusasplis,kaipjisvys
tysis,arneatsirasgrėsmingųjo
mutacijų.
„Jeivertintumešiąatkarpą,

kuriątekoišgyventinuopraėju
siųmetųpavasario,galimesa
kyti,kadLietuva–vienaatspa
riausiųEuropojepagalnuosto
lius,kuriuosekonomikailėmė
pandemija,irjaisuvaldytitai
kytospriemonės–karantinai,
ekonominėizoliacija.
Mūsųekonomikapernairodė

gerusrezultatus–patyrėmema
žiausiąnuosmukįeurozonoje,o
BVPrezultatunusileidometik
Airijai.
Šiųmetųpirmasisketvirtis

taippatnuteikėlabaioptimis
tiškai,norsvisąjolaikątęsėsi
ganagriežtaskarantinas.Ta
čiau,nepaisantto,BVPaugino
me“,–teigėpašnekovė.
Taireiškia,kadtiesiogiaiap

ribotosveiklossudarotiknedi
delędalįmūsųekonomikos,oli
kusios–kertinismūsųekspor
tuotojaspramonė,transportosek
torius,statybos–sugebėjoplėto
tiskarantinoaplinkybėmisirla
bailengvaikompensavouždraus
tųveiklųpraradimus.
Netirmažmeninėprekyba,

kuribuvotiesiogiaiapribota,
perantrąjįkarantinąpasiekė
neblogųrodiklių–nuosmukis
buvotrumpalaikis,opojųsekė
šuolis.

Pinigaiišvienųpaskitus

Lietuvosverslokonfederacijos
viceprezidentasMariusDubni
kovaskaippagrindinępriežas
tį,padėjusiąLietuvaiirperkri
zępasiektineprastųrezultatų,
išskyrėtai,kadnesamestipriai
priklausominuovidausvartoji
moirturizmo,–apiedutrečda
liusarnetdaugiauekonomikos
lemiaeksportas.
„Perpandemijąmūsųprekių

paklausanesumažėjo.Itinnus
tebinobiotechnologijųsektorius,

eksportavęslabaidaug,irtai
reikšmingaiprisidėjoprieeko
nomikos“,–teigėM.Dubniko
vas.
Jisatkreipėdėmesį,kadturiz

mosektoriusnetieknukentėjo,
kiekpersiskirstėjokryptys.Fi
nansųanalitikoskaičiavimais,
kasmetlietuviaiužsienyjeišlei
džiaapiemilijardąeurų.Tiek
patturistaudamimumsatvež
davoužsieniečiai.
Kadangilietuviailikosavoša

lyje,daugiauišlošėpajūrisar
kaimoturizmosodybos.Tačiau
didiejiviešbučiai,priimantystu
ristusVilniujeirorientuotiįkon
ferencinįturizmą,labaistipriai
nukentėjo.

„Bendraisudėjuspinigųpu
siausvyraišlikolabaipanaši,tik
persiskirstė,kastuospinigus
gauna.Labaitikėtina,kadšiais
metaissituacijanedaugskirsis“,
–„Lietuvosrytui“sakėM.Dub
nikovas.
Irnorsvidausvartojimassu

mažėjo,nepapuolėmeįtokįsū
kurį,kurisįtraukėnuoturizmo
priklausomaspietinesšalis–Is
paniją,Italiją,Graikiją.

Indėliųgeriauneišleisti

Skaičiuojantnuopandemijos
pradžiospraėjusiųmetųkovą
Lietuvosgyventojųindėliaiišau
gopenktadaliu,arba3mlrd.eu
rų,iršiųmetųvasarįsiekėre
kordinius18,4mlrd.eurų.
Visdėlto,kaipteigėŽ.Mauri

cas,indėliųkovo–balandžiomė
nesiaisjausumažėjo.Otainėra
labaigerassignalas,nespagal
finansinioturtoirBVPsantykį
Lietuvasmarkiaiatsiliekanuo
ESvidurkio–pasmusšissan
tykisdukartmažesnis.
„Būtųgeriau,kadmestųpi

nigųneišleistume:žmogusturi
turėtifinansinęapsaugą,kuri
padengtųbentpusėsmetųjoiš
laidas“,–patarėpašnekovas.
Tiesa, atlaisvėjus suvaržy

mamsdalissukauptųindėlių
greičiausiaiįsiliesįvidausvar

tojimą,ypačNTrinkąirstam
besniuspirkinius.
Beto,dalissukauptųlėšųbus

išvežtosiššalies,nesspartėjan
tisvakcinavimasiržaliųjųpa
žymėjimųįvedimasleisbentiš
daliesatvertišalisturizmui.

Tarsisuspaustaspyruoklė

FinansųanalitikasM.Dubni
kovasneabejojo,kadvartojimas
tikraiatsigaus,kaigalėsimeelg
tislaisviau.Irtaivykssudides
niuįkarščiuneianksčiau.
Jukžmonėsperkarantinąne

turėjoerdvėsišlaidauti,dalismū
sųgalimybiųvartotitamtikras
paslaugasirprekesbuvoapribo
tos,okaikuriųnepirkome,nes
nebuvoporeikiodėlnuotolinio
darbo.
Nepaisantto,gyventojųindė

liaiirsantauposturėtųišlikti
panašauslygio.
„Tai–geraspožymis,neslie

tuviaikaupiavisdaugiaulėšųir
tampaturtingesni.
Topriežastislabaipaprasta:

kadsuaktyvintumevartojimą
popandeminiulaikotarpiu,mums
užtenkatųpinigųsrautų,ku
riuosgaunamešiandien.Jeiper
naiatlyginimaiaugo10proc.,la
baitikėtina,kadiršiaismetais
skaičiusbuspanašus“,–svars
tėM.Dubnikovas.
EkonomistėsI.GenytėsPik

čienėsnuomone,pokarantino
galimalaukti,kadsuveikssu
spaustosspyruoklėsefektas.
„Matome,kadžmonėstamtu

rifinansinįpamatą,–yraindė
lių,beto,sparčiaiaugadarbo
užmokestis,mažėjanedarboly
gis.Situacijalabaigreitaigrįž
taįnormaliasvėžes.Bendros
ekonominėsperspektyvos–la
baioptimistinės“,–sakėekono
mistė.

Pavojustaptibrangiems

Visdėltoaugantįužmokestįly
dikitabėda–gerokailėčiaudi
dėjantisdarbonašumas.Taireiš
kia,kadalgosaugasparčiaunei
tųdarbuotojųsukuriamapridė
tinėvertė.
„CofaceBaltics“generalinisdi

rektoriusM.Štareikaįspėjo,jog
taigalinulemtinetirateinan
čiųnaujųinvesticijųsrautoįša
lįmažėjimą.
Tiesa,pandemijosmetudaug

įmoniųbuvosustabdžiusiossa
voinvesticijasbendrąjaprasme.

Trumpuojulaikotarpiutainei
giamaipaveikėirdarbonašu
mą,nesbetechnologinėsraidos
teigiamoposlinkioneturėtume
tikėtis.
Anotpašnekovo,šiuometujau

matytiženklų,kadįmonėsvėl
grįžtaprieinvesticijų,taigiir
prietechnologinioatsinaujini
mo,kurisleispadidintinašumą
arbabentjauišdaliesamorti
zuotiaugančiusatlyginimus.
PernaiEstijojeatlyginimaiau

go4proc.,Lietuvoje–10proc.
Šiųmetųpirmąjįketvirtįpas
musfiksuotas11proc.pakili
mas,Estijoje,manoma,jisvėl
bus3–4proc.Skirtumaiišties
įspūdingi.
„Lietuvagalitaptibrangiprieš

tapdamaturtinga.Tai–labaidi
delėrizika.Tokiedidelidarbo
užmokesčiošuoliaiirdidelėinf
liacijagaliturėtineigiamųpa
sekmių.
Dabarmūsųšalisatsidūrė

kryžkelėje.Kadsugebėtumeat
gautisavoekonomikostvarumą,
reikialabaidauginvesticijų.
Didžiausiabėda,kadtamrei

kiapakeistididelędalįsavoeko
nominėsstruktūros.
Jeitonesugebėsimepadaryti,

galimeprarastisavokonkuren

cingumą“, – atkreipė dėmesį
Ž.Mauricas.

Atvykstatikjuodadarbiai

Lietuvojetrečdalisabiturien
tųpernaineišlaikėmatematikos
egzamino.Taisignalizuoja,kad
darbojėgoskokybėsirkainos
santykispasmusnėralabaige
ras.

Beto,ištrečiųjųšaliųatvyks
talabaimažaiaukštoskvalifi
kacijosdarbuotojų–Lietuvąren
kasitie,kuriedirbastatybose,
pavežėjais,transportosektoriu
je.Tačiaujųišesmėsnelabaiir
reikia,nesšiedarbuotojaikon
kuruojasuvietiniaisirnumuša
algas.
AnotŽ.Maurico,padarytadaug

tyrimų,kurierodo,kadšieimig
rantaiatnešanetgineigiamos
grąžos,oaukštoskvalifikacijos
specialistųpritraukiamemažai,

Atkelta iš 1 p.

Ka ran ti no me tu eko no mi kos sek to riai pa su ko skir tin go mis kryp ti mis: pra mo nė net gi to liau augi no rau me nis, tuo me tu tu riz mo vers las iki šiol vos kvė puo ja.

„Per pan de mi ją mū sų pre kių pak lau sa ne su ma žė jo. Itin nus te bi no bio tech-
no lo gi jų sek to rius, eks por ta vęs la bai daug“, – tei gė analitikas M.Dub ni ko vas.

Darvienassektorius,
kuriameinfliacijajau
rimtaiįsibėgėjo,yra
nekilnojamojoturto
rinka.

„Lietuvagalitapti
brangiprieštapdama
turtinga.Tai–labai
didelėrizika.“

Ž.Mau ri cas
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nedaugturimeirstudentųišUk
rainos.
„Savoistorijojeesameaugędėl

pigiųdarbosąnaudų,tačiauda
barjauturimekeistis,nesmū
sųdarborinka–sekli.
Pigiadarbojėgailgaikonku

ruotinegalėsime,nesyragero
kaigausesniųdarborinkųtiek
Ukrainoje,tiekTolimuosiuose
Rytuose,kurkonkurencingumas
kurkasdidesnis,odarbokaina
pastebimaimažesnė“,–teigėeko
nomistėI.GenytėPikčienė.

Fabrikaiartrinkelės?

Geratendencijata,kadpasta
raisiaismetaisįLietuvąateina
nemažaikompanijų,besitaikan
čiųįaukštąpridėtinęvertęir
kvalifikuotądarbą.Tokiuatve
jupernelygbaimintisdarbouž
mokesčioaugimoneverta,nes
taipvykstaekonomikostrans
formacija.
„NorsatlyginimųaugimasLie

tuvojebuvostiprusnetirpan
demijosmetu,nereikėtųpamirš
ti,kadnedarbolygispopatirto
šokotiktaipradedanormalizuo
tis,olaisvųdarbovietųskaičius
yrapakilęsįrekordinesaukš
tumas.
Todėlšiemetaidarbusprisi

taikymolaikotarpis,kaiieško
mapusiausvyrostarptrumpes
nėsdarbosavaitės,darboišbiu
roarbaišnamų.
Nemažaiprieatlyginimųaugi

moprisidėdavoirminimaliosal
gosdidinimas,kurisilgainiuiga
libūtisiejamassudarbonašu
motendencijomis“,–kalbėjo„Cre
ditinfoLietuva“versloplėtrosir
strategijosvadovėJ.Rojaka.
Atlyginimai,našumasirkai

nosvisadalenktyniaujatarpu
savyje–taiptvirtinoLietuvos
verslokonfederacijosviceprezi
dentasM.Dubnikovas.
„Našumasnejudataipgreitai,

kaipnorėtųsi,betdabarmusfi
nansuojavalstybėsskola–tieį
ekonomikąįlietimilijardaiduo
dasavoefektąirkompensuoja
našumą.
Pinigai,kuriuosšiandiensko

linamėslengvaranka,galiduo
titeigiamąefektąirpadidintina
šumą.
Šiuoatvejuesuoptimistas:

praėjusioekonominiocikloiki
2008metųpamokasišmokome,
galbūtyramažiautrinkeliųklo
jimo,užtatdaugiaustatomefab
rikų,otaimatytiireksportoeilu
tėse“,–sakėM.Dubnikovas.
Sparčiaiatsitiesiantekonomi

kaikylairjosperkaitimopavo
jus.Betekspertųnuomonėsšiuo
klausimukolkasskirtingos.

Perkaitimopožymiųyra

AntaiJ.Rojakasvarstė,kad
keletąmetųpandemijadarne
sitrauks,todėltamtikrųsekto
riųatskirųūkioveiklųribojimai
išliksilgiau.Taisavaimestab
dytųperkaitimą.
TuometuŽ.Mauricasnerimo

pasėjodaugiau.„Galimasakyti,
kadNTrinkatikraikaista,jei
darnėraperkaitusi.Tamtikri
sektoriaitaippatturitobruožų
–tarkime,dviračiaiišpirkti,jų
gamintojaiužsakymųturidve
jiemsmetamsįpriekį.Užtatteks
tilėsįmonėsikišiollabaisunkiai
gyvena.
Ekonomikosšonasšyla,šonas

šąla.Klausimas,kaippavykstai
subalansuoti.Irtaipdaugkur

turimedviejųgreičiųLietuvą,o
dabargalimeturėtidarvienąto
kįpjūvį–sektoriaičempionaiir
tie,kurievelkasigale“,–svars
tėekonomistas.
Pastarojikrizėpasižymibū

tenttuo,kadnuosmukisbuvo
mažesnis,neitikėtasi,betkar
tuskirtumaitarpekonomikos
sektoriųdidesni,neilaukta.

Pramonės produkcija be PVM ir akcizo to meto kainomis, mln. Eur

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Šaltinis: Statistikos departamentas
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Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta be PVM, mln. Eur

Šaltinis: Statistikos departamentas

Pokytis, palyginti su praėjusiųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, proc.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
Mln. Eur

10
6,

5

10
6,

2

10
6,

3

10
7,

2

10
7,

2

10
4,

6

10
2,

9

10
3,

9

10
5,

3

10
6,

8

10
7,

7

10
6,

5

10
6,

0

10
7,

2

10
4,

4

10
4,

1

10
2,

1

96
,4 10

6,
9

10
4,

6

10
4,

9

80

100

120

Proc.

20
53 23

64 24
93

25
96

23
09 25

91

26
71 28
05

24
95 28

45

29
81

30
63

26
43 30

98

31
50

32
06

27
94

29
08 33

35

33
29

29
22

Lietuvos užsienio prekyba, mln. Eur

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Šaltinis: Statistikos departamentas

I

Metai
Ketvirtis

Mln.Eur

II III IV I II III IV I I II III IV I II III IV III III IV

4000

6000

8000

10 000

Importas

56
23

52
02

55
35

57
31 61

39

61
30 65

06

65
72 72

03

65
28 68

83 72
44 76

16

70
86

73
08 75
36

76
92

70
78

61
08

74
59 79

72

74
4363

21

61
80 65

75

66
92 71

01

71
53 75

71

72
29 76

52

78
05 82

57

76
02 80

98

81
29

80
76

73
46

62
61

74
17

77
08

79
46

Eksportas

Nukelta į 24, 25 p.

V.
Sk

a r
ai

 či
o 

n
uo

tr
.

T.
Ba

u r
o 

n
uo

tr
.

I.Ge ny tės-Pik čie nės nuo mo ne, po ka ran ti no ga li ma lauk ti, kad su veiks su-
spaus tos spy ruok lės efek tas: „Bend ros pers pek ty vos – la bai op ti mis ti nės.“
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AudronėUrVELYTĖ

COVID19,okartuirpolitinės
aplinkybėsšiauriniuoseBaltijos
jūrosuostuosesukėlėdidelęįtam
pą.Sumenkoplatausvartojimo
prekių,tamtikrųnaftosproduk
tųgabenimas.
„Pandemijasukėlėprekybos

saldo–eksportoirimportosan
tykįtarpKinijos,ESšaliųirJAV.
Taismarkiaisutrikdėkonteine
riųpervežimąlaivais,jųkainos
išsipūtė.
AnksčiauišKinijosikimūsų

uostovienokonteineriogabeni
maskainuodavo1,2tūkst.eurų,
dabar–5tūkst.eurų“,–sakė
Klaipėdosvalstybiniojūrųuos
togeneralinisdirektoriusAlgis
Latakas.
VisdėltoKlaipėdosjūrųuos

tas,kuriameperpraėjusiusme
tusbuvoperkrautabemaž48
mln.tonųkrovinių,išvengėnuo
smukio.JiskonevienintelisRy
tųBaltijosjūrosregionemetus
baigėsukrovosprieaugiu.Oir
pirmąjįšiųmetųketvirtįkrovos
apimtysišlikonepakitusios.Kaip
taipavyko?

Kitokskrovoskrepšys

PasakA.Latako,išsaugotikon
kurencinępozicijąpadėjoilga
laikė,nuosekliuostoplėtrosstra
tegija,aprėpiantilaivybą,aplin
kiniųrinkųspecifiką,krovinių
nomenklatūrą.Tainulėmė,kad

iš11osRytinėsBaltijosjūros
uostųpagalkrovosapimtįmū
siškisuostasišlikoketvirtas.
„Taigerapozicija,tačiausėk

mėyrabendrasuostokrovosįmo
niųiruostodirekcijosnuopelnas.
Dabarkrovosapimtisyranetoli
ribos,kuriąpasiekęgalėsimeįs
totiįelitiniųBaltijosjūrosuos
tųklubą.
Trūkstalabainedaug–dar

šiektiekgilesnėsakvatorijosir
didesniouostoploto“,–sakėA.La
takas.
Klaipėdosuostostiprybėyra

irjoveiklosdiversifikacija.Per
pandemijąišvengtikrovosnuo
smukiopadėjobūtentįvairiųkro
viniųkrepšelis,kuriameyrair
žaliavamaistui,irenergetikos
sektoriauskroviniai,iriškase
nos,ir„roro“–ratinetechnika
gabenamikroviniai.
Tuometuspecializuotiuostai,

kuriuoseperkraunamitikvie
nosrūšieskroviniai,pavyzdžiui,
tikkonteineriaiartiknaftospro
duktai,perpandemijąpatyrėdi
delįnuosmukį.
„Krovosrodikliamsdidelęįta

kądaroirdarbonašumas.In
vesticijosįšiuolaikinestechno
logijassuteikėgalimybękrovi
niusperkrautigreitaiirkokybiš
kai.Labaiaukštayrairsausu
mostransporto–geležinkeliobei
vilkikųpaslaugųkokybė.
Taiypačsvarbu,nestranziti

niaikroviniaisudaroapie40
proc.uostoapyvartos“,–užsimi

nėuostodirekcijosvadovas.
Anotjo,Lietuvospramonėtaip

patauginokrovąuoste.Mūsų
šaliesįmonėslaivaiseksportuo
jadaugiatonažiusproduktus–
trąšas,baldus,įvairiuskitusga
minius,oestaibeilatviaitokio
pranašumoneturi.
Laivybosorganizavimasuos

tetaippatdarodidelęįtakąko
vosrodikliams.Perpandemiją
laivaiįuostąbuvoįvedaminuo
toliniubūdu.
Skaitmenizavimastaippatpa

dedasutaupytidauglaiko:mui
tinė,pasieniotarnyba,krovėjai,
ekspeditoriai–visidirbavieno
langelioprincipu.

Maitinabiudžetą

PernaiKlaipėdosvalstybinio
jūrųuostodirekcijospajamosiš
visosiekė66,16mln.eurųir2
mln.eurųviršijo2019m.paja
mas.Oužpraėjusiusmetusvals
tybeiišmokėtidividendaiperko

pė25mln.eurų.Tačiautainė
ravienintelisįnašasįvalstybės
biudžetą–grąžaužvalstybėsin
vesticijasyradaugdidesnė.
„Dividendai–taitikskaitme

ninėmokesčioįbiudžetąišraiš
ka.Visakitajuksudaropajamų
generavimas“,–užsiminėA.La
takas.
Anotjo,didžiąjąuostodirek

cijospajamųdalįsudarorinklia
vosišlaivųsavininkųužnaudo
jimąsiuostu.Pernaijospasiekė
58mln.eurų.Paaugoiržemės
nuomospajamos.Jossudarėbe
veik8mln.eurų.
„Valstybėužinvesticijasįuos

tągrąžosgaunairpermokes
čius:už1tonąkroviniųbiudže
tąpasiekia10eurų.Kadangi
pernaikrovasiekėkone48mln.
tonų,pajamosužjuossudarėko
ne480mln.eurų.Kitasįplaukų
įbiudžetąsrautas–taimokes
čiai,kuriuossumokakone60
tūkst.uostedirbančiųžmonių“,

–paaiškinouostodirekcijosva
dovas.

Svarbiausiprojektai

Uostoakvatorijosgilinimas,
pietinėsjodaliesplėtraatnauji
nantkrantines,bangolaužiųre
konstrukcijauostovartuose–tai
yrasisteminisprojektas.Nestiks
lingosinvesticijosįinfrastruktū
rąleidžiauostuipasiektiišskir
tiniųrezultatų.
Susisiekimoministerijaipri

tarusperketveriusmetusįvisa
taibusinvestuotaapie400mln.
eurų.Akvatorijąplanuojamapa
gilintiiki15,5mirsutvirtinti
Kuršiųnerijosšlaitą.Vėliauak
vatorijabusgilinamaiki17m.
Pasaulinėstendencijosrodo,

kadlaivybosversloefektyvumą
siekiamaužtikrintididesniais
laivais,–perpastaruosius5me
tusįKlaipėdąatplaukiančiųlai
vųvidutinėtalpapadidėjonet
trečdaliuirjitoliaudidės.

Pan de mi ja Klai pė dos uos te ne nug ramz di no kro vos
Pan de mi ja pa da rė nei gia mą įta ką ko ne vi soms ūkio 
ša koms, sud re bi no ir jū ri nę pre ky bą. Ji ne ap len kė ir 
Bal ti jos jū ros uos tų, bet jų po vei kis – ne vie no das.

Mū sų ša lies įmo nės lai vais eks por tuo ja dau gia to na žius pro duk tus – žaliavas, trą šas, bal dus, įvai rius ki tus ga mi nius.

Op ti miz mo dėl eko no mi kos atei ties –   per akis, bet pa vo jų taip pat nes tin ga
Perpirmąjįkarantinąišgyve

nomeVformosatsigavimą:dau
giaumažiauvisikritoiratsitie
sė,operantrąjįkarantinąnuti
kovisiškaipriešingai–nuosmu
kiaiirpakilimaitarpskirtingų
ūkiosektoriųpasiskirstėlabai
netolygiai.
„Luminor“vyriausiojoekono

mistonuomone,pradėjusstab
dytiekonomikąJAVtuonetruks
pasektiirkitosšalys,norskai
kuriesektoriaidarnebusatsi
gavę.JukirLietuvaskatinimą
yranumačiusitikikirugsėjo.

„Kądaryti,kadbuksuojančios
sritysspėtųatsigauti?Kądary
ti,kaddarbuotojai,dirbantys
įmonėse,kuriosneatsities,liktų
Lietuvoje?Manau,tai–vienas
didžiausiųiššūkių“,–svarstė
Ž.Mauricas.
Tuometufinansųanalitikas

M.Dubnikovastikino,kadeko
nomikosperkaitimastykoviso
pasaulio.Jaumatomeinfliacijos
augimąJAV,labaitikėtina,kad
taspatbusirpasmus.
„Dideliooptimizmopliūpsnis

lemiaekonomikosperkaitimą,
tačiautai–pačiosekonomikos
ciklodalis.Šiandienžmonėms
reikėtųpalinkėtiišlaikytisu

kauptas santaupas, daugiau
kreiptidėmesioįsavopajamas
irjomisvadovautis“,–kalbėjo
jis.

NTkainosnuolatkyla

Darvienassektorius,kuria
meinfliacijajaurimtaiįsibėgė
jo,yraNTrinka.Kainosstiebia
siįaukštumas,obūstąperkan
tiejiišbrėžiniųjauniekonebeste
bina.
Tiesa,taigalėjolemtiirnatū

ralipaklausa,onespekuliacijų
įtaka:pradėjusdirbtiišnamų
pasikeitėgyventojųreikalavimai
būstui,oišaugusgalimybeisu
taupytiatsiradoprogosinvestuo
tiįNT.
„Prieįkaitusiųkainųpriside

damedžiagųbrangimasiraugan
tidarbųkaina.Kitavertus,Euro
poscentrinisbankasneplanuo
jadrastiškųpokyčiųpinigųpo
litikojeirartimiausiumetuke
tinatęstimažomispalūkanųnor
momisgrįstąpolitiką“,–teigė
J.Rojaka.
Tačiaudidžiausiąrizikąkelia

būtenttie,kurieperkabūstąkaip
investiciją.Šigrupė,M.Dubniko
vonuomone,rizikuojaganastip
riai:vienavertus,ekonomikai
pradėjusstrigtiNTkainosgali
pasuktiįpriešingąpusę,antra,
neatmestina,kadkeisisnuomos
kainairpaklausaapskritai.
„IšesmėsNTrinkajudaįaukš

tųkainųpusę.Tokiusprocesus
prieškeliasdešimtmetųmatė
meEuropoje,kurNTkainospa
kilolabaiaukštaiirįžemesnįly
gįnebegrįžo,nesbūstasbuvosu
koncentruotasturtingųšeimų
arinvesticiniųfondųrankose.

Jistaponebūtinybės,opraban
gospreke“,–prognozavofinan
sųanalitikas.
TuometuekonomistėI.Geny

tėPikčienėmano,kadNTbur
bulaspavojingastada,kaisupas
kolaperkamaspirmasisbūstas.
Ošiuometulabiausukrutęper
kantiejiantrąjįbūstąarbaNT
kaipinvesticiją.
„Tainėrapažeidžiamiausiavi

suomenėsdalis.
Jeiirsusiformuotųlokalusbur

bulas,šiųžmoniųpraradimaibū
tųnetokieskausmingiirekono
miškaitainebūtųtokiarizikin
gadedamoji.Taijokiubūdunė
ratapatisituacija,kuriąmatė
me2008metais.
Situacijavisdarvaldoma.Svar

busirfinansinėsbūklėspara
metras:tiekdarboužmokesčio

kilimas,tiekaukštassantaupų
lygisirrodo,kadtikrasisbūsto
įperkamumasganasaugus“,–
kalbėjoI.GenytėPikčienė.

Perkanetbebrėžinių

OštaiekonomistasŽ.Mauri
casįspėjo:situacija–labaigrės
minga,NTsektoriujedidėjabur
bulopūtimosirizika.
Joteigimu,netvarumoženk

lųmatytijaunuokovo,kaiįrin
kąįsitraukėirspekuliantai.NT
perkamas,netkaibrėžiniodar
nėra,otaijaukeliaklausimųdėl
ilgalaikiotvarumo:priemiesčių
plėtrachaotiška,pastatomadaug
abejotinoskokybėsnamų.Jųbus
tikdaugiau,nesžmonėsbūstą
perkajonetnematę.
„Manoma,jogturipirktida

bar,nesvėliauNTbrangs,o

brangsdėlto,kadekonomika
skatinama,pinigusmetavisi,
kasgali,–ircentriniaibankai,
irvyriausybės,irESAtsigavi
mofondas.Taiskatinažmones
pirktinebekreipiantdėmesioį
tai,kadkainosištiesųlabaipa
kilusios.
Betsutokiuiššūkiususiduria

manetikLietuvoje:Švedijojena
mųkainųmetiniskilimas–20
proc.Norstaidarneatspindista
tistika,95proc.esutikras,kad
irpasmusmetiniskainųaugi
masbusdviženklis.
Visiužsimanėpirktičiairda

bar,todėlišsibalansavopasiūlos
irpaklausospusiausvyra.
Netgitie,kurienorėjoparduo

ti,delsia,nesmato,kadbūstai
brangsta“,–apiepavojųįspėjo
ekonomistas.

Atkelta iš 23 p. Atlyginimų pokyčiai Lietuvoje, Eur
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Šiuometujaumatyti
ženklų,kadįmonėsvėl
grįžtaprieinvesticijų,
taigiirprietechnologi-
nioatsinaujinimo.



2021 m. gegužės 27 d. / 25verslo pulsas

Tiesa,maksimaliaiautomatizuo
tąpastatųvaldymąryžtasipasi
rinktinevisiturtovaldytojai.
Tačiauspecialistaidalijasiįž

valgomis,kadšiojerinkojeaiš
kiaipastebimitendencijųpoky
čiai,kuriuossavoskaitmeniniais
pasirinkimaiskurianetikdi
džiosios,betirsocialiaiatsakin
gosįmonės.

Inovatyvipriežiūrabūtina

Kaippasakojokomerciniųpa
statųadministravimoįmonės
„CityServiceEngineering“uni
kaliosLietuvojepaslaugos„Apex
Intelligence“sistemosvadovas
DonatasKarčiauskas,įvairių
verslųatstovaivisdrąsiauinves
tuojaįinovatyviussprendimus.
Ypačįtokius,kuriesusijęsu

jųvaldomuturtuiratsiperkan
čianetikfinansine,darboefek
tyvumo,betirįaplinkąnukreip
tagrąža.„ApexIntelligence“pa
slauga–vienajų.
„Jisujungianaujausiastech

nologijasirdirbtinįintelektą,kai
įdiegtasalgoritmasdirbanuola
tos,24valandasir7dienasper
savaitębepertraukųstebivisus
pastatoduomenis.Priešmetus
būtumesakę,kadtaiyraateitis,
tačiaudaiktųinternetuivisla

biauįsigalint,įmonėmspriimant
esminiuspažangossprendimus
paslaugos,darirdabarkažkam
atrodančioskaipfuturizmas,yra
nekaskita,ošiųlaikųbūtinybė“,
–įsitikinęsD.Karčiauskas.

Bealgoritmų–nėišvietos

„APEXIntelligence“paslauga
–taitikslingaspastatoduome
nųsrautosurinkimas,sistemi
nimas,analizėirnuotolinisval
dymas.
Paslaugąapimašiosfunkcijos:

automatizuotasenergijosištek
liųirvaldymoįrangosduomenų
perdavimasįanalitinįcentrą;
surenkamųduomenųanalizė;al
goritmųirKPIaprašymasbei
konfigūravimasanalitinėjesis
temoje;automatizuotasparamet
rų(KPI)tikrinimas;sistemų
(įrangos)periodinėveikimoana
lizėirtikrinimas;įspėjimų,in
dikacijų,aliarmųreagavimasir
sprendimasnuotoliniubūdu.
Sistemostikslas–užtikrinti,

kadkiekvienaspastateesantis
irenergijąnaudojantisįrenginys
nuolatveiktųefektyviausiubū
duirtiktuoparoslaiku,kaijo
veikimasyrabūtinas:būtųuž
tikrinamoskomfortosąlygosnau
dojantoptimalųenergijoskiekį.

„Visišiesprendimaipadeda
siektivisųpastatosistemų–vė
dinimo,vėsinimo,šilumosirap
švietimo–veiklosefektyvumo.
Pastatevienumetuveikiaikike
liųtūkstančiųskaitmeniniųsig
nalų.
Kadbūtųužtikrintastinka

masjųveikimas,reikiaapdoro
tidideliusduomenųkiekius.Šiuo
laikiniuosepastatuosežmogus
tofiziškaiatliktinegali.
Berobotizuotųalgoritmų,kaip

pagalbininkų,efektyvipastato
priežiūranebeįsivaizduojama“,
–teigė„ApexIntelligence“vado
vasD.Karčiauskas.

Dėmesysduomenimsatsiperka

Vertaatkreiptidėmesį,kadši
paslauganeapsiribojavientik
automatizuotųduomenųsurin
kimu.Automatizuotaanalitikos

sistemapagalspecialiusalgorit
mus,pasitelkuspastatųrobotus,
nuolatapdorojavisąsurenkamą
informaciją.
Taiypačpalengvinadarbąspe

cialistų,dirbančiųsupastato
energijosištekliaisirsistemų
priežiūra.
Vietojilgąlaikąužimančios

analizėsspecialistaigalikon
centruotisį„ApexIntelligence“
sistemospateikiamasįžvalgas
irneatitikimusnustatytiemsro
dikliams,taipadedalengviauir
greičiaupriimtienergijosištek
liustaupančiussprendimusar
suderintitinkamąsistemųdar
bą,pavyzdžiui,vėdinimo,apš
vietimo,šaldymosutrikimus.
Priklausomainuopastato,tai
leidžiasumažintipastatoener

gijossąnaudasnuo10 iki20
proc.
AnotD.Karčiausko,skaitme

nizuotųpastatovaldymospren
dimųpasirinkimasartimiausio
jeateityjevisiškaipakeispasta
tųvaldymotendencijasmūsųša
lyje.
„Tikiu,kadpopenkeriųmetų

inovatyvūs pastatų valdymo
sprendimaibuspopuliarusiraiš
kiaisuprantamaspasirinkimas.
Jukpastataišiuometukonku
ruojairtarpusavyje.
Kuoefektyviaupastatasval

domas,tuomažesniųžmogiškų
jųištekliųjisreikalaujairsuvar
tojamažiauenergijos,otaipa
dedaaugintiirdidesnępastato
vertę“,–teigė„ApexIntelligen
ce“vadovas.

„Apex Intelligence“ pastatuose teikia ne tik 
finansinę, bet ir socialinės atsakomybės grąžą
Pas ta rai siais me tais tech ni nė je pas ta tų prie ži ūro je  
įsit vir ti na ne ma žai skait me ni zuo tų spren di mų, ku-
rie orien tuo ti ne tik į pas ta to nau do ja mų iš tek lių 
ma ži ni mą, bet ir į ap lin kos sau go ji mą bei eko lo gi ją.

„Apex In tel li gen ce“ va do vas D.Kar-
čiaus kas: „Kuo efek ty viau pas ta tas 
val do mas, tuo ma žiau žmo giš kų jų 
iš tek lių jis rei ka lau ja.“

Op ti miz mo dėl eko no mi kos atei ties –   per akis, bet pa vo jų taip pat nes tin ga

LIETUVA

RUSIJA

LATVIJA

ESTIJA

BALTARUSIJA

LENKIJA

VOKIETIJA

PRANCŪZIJA

2

1

LIETUVA
BVP pokytis 2020 m.   -1,1 proc.
BVP pokyčio prognozė 2021 m. 3,2 proc.
Gyventojų skaičius    2,77 mln.

BALTARUSIJA
BVP pokytis 2020 m.   -0,9 proc.
BVP pokyčio prognozė 2021 m. 0,4 proc.
Gyventojų skaičius    9,44 mln.

RUSIJA
BVP pokytis 2020 m.   -3,1 proc.
BVP pokyčio prognozė 2021 m. 3,8 proc.
Gyventojų skaičius    148 mln.

LENKIJA
BVP pokytis 2020 m.   -2,7 proc.
BVP pokyčio prognozė 2021 m. 3,5 proc.
Gyventojų skaičius    37,8 mln.

KINIJA
BVP pokytis 2020 m.   -2,3 proc.
BVP pokyčio prognozė 2021 m. 8,4 proc.
Gyventojų skaičius    1,4  mlrd.

PRANCŪZIJA
BVP pokytis 2020 m.   -8,2 proc.
BVP pokyčio prognozė 2021 m. 5,8 proc.
Gyventojų skaičius    65,4 mln.

VOKIETIJA
BVP pokytis 2020 m.   -4,9 proc.
BVP pokyčio prognozė 2021 m. 3,6 proc.
Gyventojų skaičius    82,9 mln.

LATVIJA
BVP pokytis 2020 m.   -3,6 proc.
BVP pokyčio prognozė 2021 m. 3,9 proc.
Gyventojų skaičius    1,9 mln.

ESTIJA
BVP pokytis 2020 m.   -2,9 proc.
BVP pokyčio prognozė 2021 m. 3,4 proc.
Gyventojų skaičius    1,3 mln.

JAV
BVP pokytis 2020 m.   -3,5 proc.
BVP pokyčio prognozė 2021 m. 6,4 proc.
Gyventojų skaičius    333 mln.

Žvilgsnis į regioną ir pagrindines pasaulio ekonomikas

Šaltinis: „World Economic Outlook“, prognozės paskelbtos 2021 balandį. 
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Norspasaulineiaviacijospramo
neipatekusįCOVID19krizės
gniaužtusindustrijosapimtissu
mažėjomaždaug60proc.,„Avia
SolutionsGroup“rezultataiišli
kogeri,oapyvarta,palygintisu
praėjusiaisfinansiniaismetais,
sumažėjotik35proc.
Įmoniųgrupeipaskelbusfinan

siniųmetų,pasibaigusių2020m.
gruodžio31d.,konsoliduotusfi
nansiniusrezultatuspaaiškėjo,
joggrupėsapyvartasiekė709
milijonuseurų,oEBITDA–109
milijonuseurų.
„Platuspaslaugųportfelis,lai

kupradėtasgrupėsveiklosdi
versifikavimasįkroviniųgabe
nimosegmentąirgriežtafinan
sinėkontrolėleidomumsišlikti
tvirtiemsirperCOVID19pan
demiją“,–sakė„AviaSolutions
Group“direktoriusJonasJanu
kėnas.

Padėjolankstireakcija

„Norspandemijaneginčijamai
turėjoneigiamosįtakosvisaiavia
cijospramonei,mūsųgrupėsįmo
nėsradobūdųpadidintiužima
masrinkųdalislanksčiaireaguo
damosįbesikeičiančiąrinkąir
pristatydamosnaujaspaslaugas“,
–kalbėjoJ.Janukėnas.
2020m.ir2021m.pradžioje

tarptautinėaviacijospaslaugų
grupėsudarėkeletąsvarbiųsan
doriųVakarųEuroposrinkose.
Grupėįsigijo„AviatorGroup“,

pirmaujančiąantžeminiųpaslau
gųteikėjąŠiaurėsšalyse,„Blue
birdNordic“,Islandijossiaurofiu
zeliažokrovininiųorlaiviųope
ratorių,„RASCompletions“,Lon
doneįsikūrusiąkorporatyvinių
orlaiviųinterjeroireksterjeropas
laugųįmonę,bei„ArcusAirLo
gistics“,„adhoc“kroviniųgabe
nimooruirkurjeriųpaslaugųtei
kėją,įsikūrusiąVokietijoje.
2020m.„AviaSolutionsGroup“

taippatžengėreikšmingąžings
nįįŠiaurėsAmerikosrinkąįsi
gydama„WrightInternational“,
nepriklausomąoperatyviosios
techninėspriežiūrospaslaugų

teikėją,veikląvykdantįdidžiau
siuoseKanadosorouostuose.
Didžiausiosaviacijosįmonės

regioneplėtrosplanuoseyrapro
jektas,subursiantisinformaci
niųtechnologijų(IT)profesiona
lus,–„NewTech“inovacijųirtech
nologijų slėnis, įsikursiantis
„AeroCity“.

„AeroCity“subursprofesionalus

Tai,jogpandemijainepavyko
pristabdytiambicingosaviacijos
įmoniųgrupėsplėtros,įrodoir
toliausėkmingainetoliVilniaus
orouostoplėtojamas„AeroCity“
miestelioprojektas.
Taišiuolaikiškasaviacijosįmo

niųklasteris,draugėnsubursian
tisaviacijosprofesionalusbeien
tuziastus.
Ikišiolteritorijojeiškilovieš

butis„LoopHotel“,okiekvėliau
–pirmasisglobaliosįmoniųgru
pėsbūstinėspastatas.
Šiuometustatomasirantra

sis11000kv.mplotobiurųpas
tatas,kuriameįsikurs„NewTech“
inovacijųslėnis.

Netolimuoseplanuosenaujos
statybos–planuojamas600kam
bariųbendrogyvenimo(angl.
„coliving“)kompleksas.
Jameturėtųapsigyventi„Aero

City“bei„AviaSolutionsGroup“
grupėjedirbantysžmonės,daž
naiįLietuvąatvykstantysišuž
sienio.
Planuojama,kadmiestelyjeiki

2025m.turėtųdirbtiirgyventi
8tūkstančiaižmonių.
„Siekiame,jog„AeroCity“mies

telisbūtųneviendarbo,betir
laisvalaikioleidimovieta.
Todėl,bestatomųbiurų,įren

giameirgyvenamųjųvietų,ko
merciniųpatalpų,restoranųir
viešųjųerdvių.
Norimesukurtipatogiąirpat

raukliąerdvęčiaįsikursiantiems
verslams,dirbsiantiemsžmo
nėmsbeimiesteliosvečiams“,–
pasakojoJ.Janukėnas.

Vietaateitiestechnologijoms

Grupėsplėtojamame„AeroCi
ty“miestelyjejau2021metųpa
baigoje Vilniuje duris atvers
„NewTech“inovacijųirtechnolo
gijųslėnis,tapsiantisdarbo,poil
siobeiinovatyviųaviacijosidėjų
plėtojimoerdve.
Taiprojektas,skirtastalentin

giausiemsITspecialistamsmo
dernizuojantirskaitmeninant
aviacijosindustrijąsuvienyti.Gru
pėsplanuose–daugiaunei800
naujųdarbovietųsavosritiesspe
cialistams.
„Aviacijosindustrijatikdabar

pradedaskaitmeninįperversmą,
todėlįžvelgiamedidžiulįaviaci
nioITsektoriauspotencialą.Pan
demijaišryškinoįsisenėjusias
aviacijosįmoniųproblemas,pro
cesųsudėtingumą,stagnaciją.
Manome,jogbūtentprocesų

skaitmenizacijabeioptimizavi
masteikiagausybęgalimybių.
Todėltikime,jogdaršiųmetų

pabaigojeatidaromas„NewTech“
slėnistapsvieta,kuriojegalės
dirbtiirtobulėtitalentingiidėjų
plėtotojai,ITinžinieriai,kitispe
cialistai,kurieplėtos,kurs,iš
bandysirrinkaipristatyspažan
giustechnologiniusproduktus“,
–teigėJ.Janukėnas.
Grupėsvadovotvirtinimu,se

namadiškairlėtainaujastech
nologijastaikantiaviacijosrin
kavisdažniaudėmesįskiriamo
dernizacijai.
„Ilgąlaikąšiuolaikiškiausia

aviacijosdalisbuvobilietųpar
davimasinternetu,tačiaudabar
visdaugiauaviacijossektoriaus
įmoniųieškobūdųoptimizuoti
procesus,atrasti,kaiptikslin
giaupanaudotitiekfizinius,tiek
žmogiškuosiusišteklius.
„AviaSolutionsGroup“įmonės

jaunevienusmetuskuriairto
bulinaįrankiusirplatformas,ku
rieleidžiaaviacijosįmonėmsženg
tikojakojonsunaujausiomistech
nologijomis.Įvairiapusiškagru
pėspatirtisirambicingaspožiūris
leidžiamumssiektiinovacijųly

derioaviacijojetitulo“,–sakėJ.Ja
nukėnas.

NenaujokaiITsektoriuje

Norsšiuometu„AviaSolutions
Group“vienijaper7tūkst.pro
fesionalųvisamepasaulyje,J.Ja
nukėnasteigia,jognaujajamino
vacijųcentruitalentųieškosne
tikgrupėsviduje,betirišorėje.
„Inovacijųirtechnologijųslė

nis„NewTech“kviesgeriausius,
ambicijomisdegančiusITprofe
sionalussaveišbandytiaviacijos
sferoje“,–sakėJ.Janukėnas.
Tarptautineiaviacijospaslau

gųgrupeiITsektoriusnėranau
jiena.Grupėsįmonėsplėtojadau
gybętechnologiniųproduktųir
paslaugų.
Vykdominuotoliniaimokymai

aviacijosspecialistams„147trai
ning.com“platformoje,ruošiami
įrankiai,tokietaip„Momook“,
„SensusAero“,aviacijospersona
luirengtiirveiklaivaldyti,plė
tojamosirtobulinamosinterne
tinėsvariklių,atskirųlėktuvų
komponentųnuomosplatformos
„Enginestands.com“,„Locatory.
com“,„Nordicdino.com“.
Įmoniųgrupėtaippatorgani

zuojavirtualiąaviacijoskonfe
renciją„AirConvention“irtei
kiaaviacijosverslobeimedijos
sprendimusperglobalųskaitme
ninįcentrą„AeroTimeHub“.
Plėtojamasunikalusvirtua

lausaviacijosvadovųuniversi
teto,turinčiotradiciniųmokymo
įstaigųpatvirtinimą,projektas
„Aeroclass.org“.
Rengiamiirmodernūs,greiti,

pasauliniamsporeikiamspritai
kytipersonalosprendimaiavia
cijossektoriui„Aviationcv.com“.
„AviaSolutionsGroup“vado

vastikino,jog„NewTech“inova
cijųcentrasatversnaujųbend
radarbiavimosuuniversitetais
irkitomisaukštosiomismokyk
lomisgalimybių.
Jaunevienusmetustarptau

tinėįmoniųgrupėbendradar
biaujasuaviacijos,mechanikos
beiinžineriniųmokslųstuden
tais,onuošiolpatirtįpritaikys
irkurdamabendrusprojektus
subūsimaisiaisITsritiesprofe
sionalais.
Slėnioplėtrosplanuose–sti

pendijųsteigimas,stažuočiųprog
ramos,techninėpagalba,numa
tomoskarjerosdienos.

Iš avia ci jos slė nio – idė jos vi sam pa sau liui
Pa sau li niu mas tu vei kian čios kompanijos „Avia So-
lu tions Group“ plėt ros ne sus tab dė net ir pande mi-
ja. Ša lia Vil niaus oro uos to ky la „Aero Ci ty“ mies te-   
lis, ku ria me veiks ir avia ci jos ino va ci jų slė nis. Bū-
tent su pas ta ruo ju sie ja mos di džiu lės atei ties vil tys.

Pla nuo ja ma, kad „Aero Ci ty“ mies te ly je 2025 m. gy vens ir dirbs 8 tūkst. žmo nių.

„AeroCity“–šiuolaikiš-
kasaviacijosįmonių
klasteris,draugėn
subursiantisaviacijos
profesionalusbei
entuziastus.

Ša lia Tarp tau ti nio Vil niaus oro uos to ky lan čia me „Aero Ci ty“ mies te ly je veiks „New Tech“ ino va ci jų ir tech no lo gi jų slė nis, ku ria me spe cia lis tai kurs avia ci jos mo der ni za vi mo ir skait me ni ni mo spren di mus.
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Kadšislaikotarpisbuvokupi
nasįvairiausiųiššūkių,pabrė
žiairpenkioliktuosiusmetusvei
kiantiLietuvoskurortųasocia
cija.JosnariaiyraLietuvosku
rortaiBirštonas,Druskininkai,
NeringairPalangabeikurorti
nėsteritorijos–Anykščiai,Ig
nalina,Kaunorajonas,Trakai,
Zarasai.
Dabarvisijieturistųlaukia

atsinaujinę,praplėtęturizmo
paslaugųspektrąirpasiruošę
užtikrintisaugųirkokybišką
poilsį.

Užtikrinasaugųpoilsį

Lietuvoskurortaipasižymine
tikįspūdingukraštovaizdžiuir
rekreaciniusžmoniųporeikius
tenkinančiaturistineinfrast
ruktūra.
Jietaippatpuoselėjasenas

sveikatinimotradicijas,inovaty
viaisbūdaispanaudojagydomuo
siusgamtosištekliusirtaipfor
muojabendrąLietuvosturizmo
sektorių.

Priešpatpandemijąkurortuo
sesuteiktųnakvyniųskaičius
sudarė40procentųvisosšalies
mastu.
Lietuvoskurortaipopuliarūs

netiktarpvietiniųturistų–čia
suteikiamosaukštoskokybės
sveikatinimo,kurortiniogydy
mopaslaugositinpamėgtosuž
sienioturistų.
Dėlmūsųšalieskurortų,na

tūralausmineraliniovandens,
ypatingomissavybėmispasižy
minčiogydomojopurvo,svetin
gumoirprofesionalausaptarna
vimoLietuvąkaipsavoatostogų
kryptįpriešpandemijąrinkosi
visdaugiauužsienioturistų–
svečiaiišVokietijos,Izraelio,Ru
sijos,Skandinavijosšaliųpilie
čiai,taippatkaimyniniųBalti
josšalių.
Sanatoriniskurortinisturiz

mas–vienaprioritetiniųturiz
mosričiųkurortuose.Jiirprieš
pandemijąatliko,irjosmetuat
liekasvarbųvisuomenėssveika
tosstiprinimovaidmenį,grąži
nasveikatąposunkiųoperacijų
irsudėtingogydymoatsigaunan
tiemspacientamsirsuteikiaga
limybęgreičiauintegruotisįdar
borinką.
Smarkiaiapribojusikelionių

irpoilsiopaslaugųgalimybes
pandemijapaskatinospartesnį
inovatyviųsprendimųkurortuo
sediegimą,naujų,individuali
zuotųpaslaugųatsiradimą.Net
irįprastosturizmopaslaugos
viešintiemskurortuosešiandien
tapodarprieinamesnės.
Dėlspecialiųjųsaugosreika

lavimųkurortaiirkurortinėste
ritorijossavoturizmopaslaugų
produktuspapildėnaujomisga
limybėmis,kadkiekvienasatvy
kęssvečiasgalėtųmėgautiskom
fortišku,saugiuirnevaržomu
poilsiu.

PasakLietuvoskurortųaso
ciacijosdirektorėsKristinosCit
varienės,kurortaipirmiejipri
sitaikėprienaujos–pandeminės
–realybės.
Jieėmėsivisųpriemoniųsie

kiantužtikrintisaugauspoilsio
galimybes:prienaujųreikala
vimųbuvopritaikytosapgyven
dinimo,maitinimo,SPApaslau
gos,atsiradodaugiaugalimybių
keliautisavarankiškai,naudo
jantisinteraktyviaismaršru
tais,individualizuotomispas
laugomis.
Todėlšiuometujielaukiatu

ristųiryrapasiruošęužtikrinti
saugųirturiningąpoilsį.

Išskirtiniaikurortųmetai

Nepaisantvisdarsudėtingų
aplinkybiųirmiglotųatvyksta
mojoturizmoperspektyvų,šie
metaiLietuvoskurortamsypa
tingi.
Birštonasšvenčia175ąjį,oIg

nalina–155ąjįjubiliejų,mini
maPalangosgrąžinimoLietu
vaišimtmečiosukaktis,oNerin
gakarūnuotaLietuvoskultūros
sostine.
Druskininkai,Palanga,Anykš

čiaiirTrakaikviesnetikpra
mogautiirilsėtis,betirišbandy
tidarbostogas.
Visikurortaiirkurortinėste

ritorijosturistuspasitiksatsi
naujinęirparuošęnevienąstaig
menąlankytojams.

Parengėįstatymoprojektą

Pastariejimetaibuvokupini
iššūkiųnetikkurortamsirku
rortinėmsteritorijoms,betirjuos
vienijančiaiLietuvoskurortųaso
ciacijai.
Nuo2007ųjųveikiantiasocia

cijapraėjusįlaikotarpįpažymė
joreikšmingaisdarbais.2019–
2021metaisjaivadovavęsDrus
kininkųmerasRičardasMali
nauskaspabrėžė,kadjovadova
vimoasociacijaikadencijoslai
kotarpisbuvonelengvasirpa
reikalavodideliųpastangųir
bendradarbiavimotarpvisųaso
ciacijosnarių.
Norskurortaiyraneatsiejama

Lietuvosįvaizdžioirturizmoda
lis,visdarnėrapakankamaiat
sižvelgiamaįšiųvietoviųišskir
tinumą,specifiką.
Pabrėžiamosspragoskuror

tusirkurortinesteritorijasreg
lamentuojančiojeteisinėjebazė
je,kurortologiniųmoksliniųty
rimųtrūkumas,miglotosatei
nančiolaikotarpioESfinansa
vimogalimybėsirturizmo,kaip
ūkiošakos,išskyrimostrategi
niuosevalstybėsdokumentuo
seklausimas.
Vienassvarbiausiųdarbų,ku

riuosperšiuosdvejusmetuspa
vykonuveiktiasociacijai,yrapa
rengtasKurortųirkurortinių
teritorijųdarnausvystymoįsta
tymas,kurisgegužės13dieną
registruotasSeime.Ikišiolku
rortųsritįreglamentavonet18
atskirųteisėsaktų,kurienėra
nukreiptiišimtinaiįkurortųsta
tusoaiškųreglamentavimą,ne
pabrėžiamajųsvarbaturizmui
Lietuvoje,išskirtinumasirsava
rankiškumas.
Šiuometuparengtoįstatymo

projektotikslas–bendrasteisės

aktas,numatantisvientisąir
tikslingąšiosektoriausLietuvo
jereglamentavimą.
Priimtasįstatymastapsstip

riaatspirtiminetiktaikurortų,
betirvisosšaliesekonomikos
raidaiirkonkurencingumuidi
dinti.
ParlamentaroMindaugoSkri

tulskoiniciatyvaįstatymopro
jektasbuvoapsvarstytasskir
tingųSeimofrakcijų36parla
mentarusvienijančioslaikino
siosLietuvospajūriobičiuliųir
Dzūkijosbičiuliųgrupėsbend
ramesusitikime.
Susitikimodalyviaivieningai

pritarė,kadreikiavientisoir
tikslingoLietuvoskurortųirku
rortiniųteritorijųįstatyminio
reglamentavimo,kuristaptųstip
riaatspirtiminetikLietuvosku
rortųbeikurortiniųteritorijų,
betirvisosšaliesekonomikos

vystymuisiirkonkurencingumo
didinimui.
PasakTėvynėssąjungosLie

tuvoskrikščioniųdemokratų
frakcijosnarioM.Skritulsko,dar
nikurortųplėtrayrasvarbus
valstybėsporeikis,kuriotikslai
glaudžiai susiję suvalstybės
įvaizdžioformavimu,investicijų
pritraukimuirsocialiniuaprū
pinimu.
„Kurortaiirkurortinėsterito

rijosyraspecifinėsvietovėssu
specifineinfrastruktūra,skirta
netikšiųvietovių,betirvisos
Lietuvosgyventojųsveikatini
mo,poilsio,rekreaciniamsporei
kiamstenkinti.
Taikartuyrairsavotiškiša

liesvartaiarbavizitinėkortelė
atvykstantiemsįmūsųšalįuž
sieniosvečiams.Turimenepa
naudotųgalimybiųaugtišioje
ekonomikossrityje.Indėlisįku

rortusirkurortinesteritorijas
nėrapraradimas,bet,priešin
gai,sukuriadidelęgrįžtamąją
vertę.Taisuprantadaugelisiš
atvykstamojoturizmogeraigy
venančiųšalių“,–kalbėjoSeimo
narys.

Naudavisaiekonomikai

Kaippabrėžėįstatymoprojek
torengimometuasociacijaiva
dovavęsR.Malinauskas,Lietu
voskurortaiirkurortinėsteri
torijospasižymiišskirtiniaisiš
tekliais,dėlkuriųpanaudojimo
galimybiųyraypačvertinami
Lietuvosiružsieniopiliečių.
„Atsižvelgiantįsusiklosčiusią

situacijądėlCOVID19ligosir
jossukeltųilgalaikiųpadarinių
visuomenėssveikatai,kurortų
svarbadarlabiaupadidės.
Jieatliksesminįvaidmenįge

rinantžmoniųsveikatą,darbin

Pan de mi jos smū gį at lai kę ša lies ku ror tai  pa si ren gę sau giai su tik ti poil siau to jus
Vi są pa sau lį pa kei tu si CO VID-19 pan de mi ja ir su ja 
su si ję ju dė ji mo ri bo ji mai, vi suo ti niai žmo nių dar bo 
or ga ni za vi mo ir ke lio nių pla na vi mo po ky čiai pa li-  
ko ryš kų pėd sa ką glo ba li nė je eko no mi ko je. Vie- 
nas la biau siai nu ken tė ju sių sek to rių – tu riz mas.

Visikurortaiirkurorti-
nėsteritorijosturistus
pasitiksatsinaujinęir
paruošęnevienąstaig-
menąlankytojams.

Lietuvos kurortų asociacijos atstovai (iš kairės į dešinę): Justas Rasikas, Ignalinos r. meras, Dainius Žiogelis, Anykščių 
r. sav. mero pavaduotojas, Nikolajus Gusevas, Zarasų r. meras, Paulius Visockas, Kauno r. mero pavaduotojas, Darius 
Jasaitis, Neringos sav. meras, Nijolė Dirginčienė, Birštono sav. merė ir Lietuvos kurortų asociacijos prezidentė, Ričardas 
Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras, Antanas Nesteckis, Kauno r. mero pavaduotojas, Šarūnas Vaitkus, Pa-
langos m. meras, Marija Puč, Trakų r. merė, Kristina Citvarienė, Lietuvos kurortų asociacijos direktorė. Nuotraukoje 
trūksta dviejų asociacijos narių – Anykščių ir Kauno r. savivaldybių merų Sigučio Obelevičiaus ir Valerijaus Makūno.
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gumą,emocinębūklę,stiprinant
organizmoatsparumąprevenci
niaissveikatinimometodais.Dėl
šiųpriežasčiųsvarbudidintiLie
tuvoskurortųkonkurencingu
mąirgamtosištekliųpanaudo
jimogalimybesmūsųpiliečiams
irsvečiamsišužsienio.
IndėlisįLietuvoskurortustu

ritiesioginęgrąžąperbendrąjį
vidausproduktą.

Mūsųkurortaišiuometune
panaudojavisosavopotencialo,
otaibūtųnaudingavisaišalies
ekonomikai.
Siekiantracionalauskurortų

irkurortiniųteritorijųišteklių
panaudojimoegzistuojaporeikis
tiksliaitaiatspindėtibendroįs
tatymolygmeniu“,–teigėR.Ma
linauskas.
Pažymėtinairtai,kadikiNe

priklausomybėsatkūrimokuror
tųveiklabuvoaiškiaireglamen
tuota,turintaiškiąvaldymo,
priežiūrosirkoordinavimoveik
lųsistemą.
Kurortųirkurortiniųteritori

jųteisinisreguliavimassvarbus
iružsieniošalyse.
Vokietija,Austrija,Bulgarija,

Estija,Latvija,Lenkija,Prancū
zija,Slovakijaturinacionalinius
kurortųveikląreglamentuojan
čiusįstatymus.

Reikianaujųinvesticijų

Lietuvoskurortaiirkurorti
nėsteritorijoskaipvienąsvar
biausiųišskiriairfinansavimo
problemą.
Ikišiolformuojantsavivaldy

biųbiudžetusnebuvopakanka
maiatsižvelgiamaįkurortųku

riamąpridėtinęvertę,ekonomi
nęnaudąirindėlįįšaliesįvaiz
džioformavimą.
Statistikaatskleidžia,kadku

rortųinfrastruktūrapermetus
aptarnaujaiki4kartųdaugiau
žmonių(neskaičiuojantvienadie
niųlankytojų),negujuoseyra
gyventojų.
Svarbusuvokti,kadkurortai

yravisosšaliesgyventojųtur
tas,vertybė–jukvisiLietuvos
žmonėsnaudojasijųpaslaugo
mis,sveikatinimoirrekreaci
niaisištekliais.
Todėlbūtinaskirtipapildo

mailėšųįvairiomsinvesticijoms
infrastruktūraipalaikytiirplės
ti,aplinkosapsaugai,turizmui
pritaikytaimažajaiarchitektū
raikurti,kadtiekgyventojai,
tiekkurortųsvečiaijaustųsima
loniaiirgalėtųdžiaugtiskoky
biškupoilsiu.
InvesticijaįLietuvoskurortus

–taiinvesticijaįšaliesekonomi
ką,nesbūtentkurortaiyravie
naesminiųšaliesturizmogran
dinėsdalių.
Kurortųasociacijapastaruoju

metuteikėsiūlymusdėlKelių
priežiūrosirplėtrosprogramos
lėšųskirstymoirSavivaldybių
biudžetopajamųnustatymome
todikosįstatymo.
Finansavimomodeliopokyčiai

yrabūtiniirdėlteritorijųspeci
fikoskeliamųgriežtesniųaplin
kosapsaugosreikalavimų.
Kurortuoseirkurortinėsete

ritorijosedažnaibūnaneviena,
okeliossaugomosteritorijos–
jiemstenkadidesnėatsakomy
bė(archeologiniaityrinėjimaiir
kt.).
Kitavertus,gerojipasaulinė

praktikarodo,kadsveikatinimo
turizmorinkanuolatkeičiasidėl
įvairiųveiksnių–technologinių
naujovių,pažangiųmedicinos
priemonių, paslaugų, kurios
anksčiaubuvolabaibrangios,di
desnioprieinamumoirpan.
Todėl,nepaisantateitiespers

pektyvų,aukštireikalavimai

profesionaliemsrinkosdalyviams
išliekalabaisvarbūs.

Tikslas–rimtityrimai

Visdėltokurortųnaudairvaid
meniuvisosšaliesekonomikoje
šiandienneabejojama.
Požiūrisįkurortųirkurorti

niųteritorijųproblemaskeičia
si,josyrapripažįstamos,tačiau
reikianemažaipastangųirlai
kojomsišspręsti.
Neabejojamairkurortologinių

moksliniųtyrimųreikalingumu,
nesjiepadidintųLietuvoskon
kurencingumą.SanatorijosirSPA
centraivadovaujasimineralinio
vandensirgydomojopurvome
todikomis,sukurtomisdaugiau
neiprieštrisdešimtmečius.
Tačiautobulėjantligųdiag

nostikaiirprevencijaibeigydy
muipasigendamapoveikiosvei
kataimoksliniopagrindimo–
kurortologiniųtyrimų.
Globalizacijairpacientųmobi

lumaslemiaLietuvoskurortuo
seirkurortinėseteritorijosevei
kiančiųsveikatinimoirsveika
tingumoįstaigųkonkurencijąsu
pažangiausiaisEuropossveika
tinimo,reabilitacijoscentrais.
ŠiuometuLietuvaitrūkstaku

rortologijospaslaugųkokybėsir
rezultatųstebėsenossistemos,
tarptautinęakreditacijąturin
čiųbeitarptautiniuspaslaugų
irproduktųkokybėsirsaugos
standartusatitinkančiųsanato
rijų.
KaippabrėžėLietuvoskuror

tųasociacijosnariai,betonega
limassklanduskurortologijos
paslaugųplėtojimasLietuvoje.

Būtinateiktipirmenybę

Tiekkurortams,tiekvisamtu
rizmosektoriuiatsigautipopan
demijosprireiksnemažailaiko,
todėlšiamsektoriuiatgaivinti
ESketinaskirtitikslinįfinan
savimą.
Darniturizmoplėtra,kurio

vienaatraminiųdaliųyraku
rortųplėtra,yravienaspriorite

tųdaugelyjeEuroposSąjungos
šalių.
Taiįtvirtinamapagrindiniuo

seįstatymuose,vyriausybiųnu
tarimuose(paramainfrastruk
tūrai,skatinimas,rinkodara,gy
domųjųprocedūrųkompensavi
masirkt.),svarbusvaidmuoten
kairvietossavivaldai(pvz.,ku
rortostatusąturinčiųteritorijų
plėtrosplanųderinimas).
DėlartėjančioES2021–2027

m.finansavimolaikotarpioprio
ritetųvisdarvykstadiskusijos.
Lietuvoskurortųasociacijosna
riaitikisi,kadtikslinisfinansa
vimaskurortamsirkurortinėms
teritorijomsbeiturizmosekto
riuiplėtotibusnumatytas–pa
sitelkęšiaspriemonesLietuvos
kurortaibeikurortinėssavival
dybėsturėtųgalimybęsusitvar
kytidideliųinvesticijųreikalau
jančiusinfrastruktūrosobjek
tus,apleistuspastatusirterito
rijas,modernizuotųviešąsiaserd
ves,atnaujintųesamusirnuties
tųnaujusdviračiųtakusirpan.
irtaipadėtųgreičiauirefekty
viauatsigautipoCOVID19pa
tirtųpraradimų.

ESšalysturizmosektoriuiski
riadaugdėmesio,numatojam
skatintireikalingaspriemones,
yraįtraukusiosturizmąkaipat
skirąūkiošakąįvyriausybių
planus,ESinvesticijųprogra
mas.Remiantiskitųšaliųpavyz
džiubuvosiekiamaturizmąįt
rauktiprieLietuvosūkiošakų.
Norsšissiūlymasatmestas,da

barasociacijasiekiaturizmo,kaip
atskirokomponento,įtraukimoį
nacionalinįekonomikosgaivini
moplaną,kaipjausėkmingaipa
darėasociacijospartnerėsBulga
rija,Kroatija,Rumunija.

Svarbuišlaikytipagreitį

Gegužės12d.vykovisuotinis
Lietuvoskurortųasociacijossu
važiavimas,jometuišrinktanau
javadovybė.Lietuvoskurortų
asociacijosprezidentetapoBirš
tonosavivaldybėsmerėNijolė
Dirginčienė,viceprezidentu–
KaunorajonomerasValerijus
Makūnas.
Naujaiišrinktaasociacijospre

zidentėpabrėžėbūtinybęišlai
kytipagreitį,pasiektąperpas
taruosiusasociacijosdarbome
tus,irkurortamsbeikurorti
nėmsteritorijomssvarbiausių
darbųtęstinumą.
„Šiuometunepanaudojamas

visasLietuvosturizmosekto
riauspotencialas–jissudaroapie
6proc.bendrojovidausproduk
to.Tuometu,pavyzdžiui,Esti
joje–apie18proc.
Kurortaišaliaiyrapasirengę

duotidardaugiauekonominės
naudosneiikišiol,tikreikiavals
tybėspagalbos.
Lietuvoskurortaiirkurorti

nėsteritorijosteikiamomisku
rortiniogydymoirturizmopa
slaugomisgebėtųkonkuruotisu
užsieniošaliųrinkomis,tadbū
tinaskatintiatvykstamąjįturiz
mąirinvesticijas“,–pabrėžėaso
ciacijosprezidentė.
Pastarasislaikotarpisbuvone

lengvas,tačiautuopatmetuat
nešėirnaujųpokyčių,iridėjų,
kuriųįgyvendinimudabaruž
siimakurortaiirkurortinėste
ritorijos.
Nepaisantvisųaplinkybių,čia

jaudabarnetrūkstakelioniųma
lonumųirkokybiškopoilsiopa
siilgusiųturistų.Taidarsykį
įrodokurortųsvarbąmūsųša
liesturizmosektoriuiirekono
mikai.

Pan de mi jos smū gį at lai kę ša lies ku ror tai  pa si ren gę sau giai su tik ti poil siau to jus

Ku ror tų nau da ir vaid me niu vi sos ša lies eko no mi ko je nea be jo ja ma, po ži ūris į ku ror tų ir ku ror ti nių te ri to ri jų prob le mas kei čia si, jos pri pa žįs ta mos, ta čiau rei kia pas tan gų ir lai ko joms išsp ręs ti.

Lietuvoskurortaiir
kurortinėsteritorijos
kaipvienąsvarbiau-
siųišskiriairnepa-
kankamofinansavimo
problemą.

Globalizacijairpa-
cientųmobilumas
lemiaLietuvossveika-
tinimoirsveikatingu-
moįstaigųkonkuren-
cijąsupažangiausiais
Europossveikatinimo,
reabilitacijoscentrais.
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VioletaVELiČKAiTĖ

„Išpradžiųmums,kaipirdau
geliui,irgibuvosunku,betpas
kuipamatėme,kokiatvariyra
mūsųbendrovė.
Perdaugelįmetų,kaivadovau

ju„Lietuvosdraudimui“,darne
buvo,kadneturėtumepelno.Gal
iratrodomelygramusežeras,
betkaireikiakariautisunema
tomupriešu,petysįpetįstojame
vienasužkitą“,–tvirtino„Lie
tuvosdraudimo“smegenysirsie
la,bendrovėsgeneralinisdirek
toriusKęstutisŠerpytis.

Duotuspažadusištesėjo

Gyvybesšienaujantiskorona
virusassustingdėpasaulį.Vals
tybėsužvėrėsienas,ožmonės
buvopriverstiišmoktigyventi
kitaip.Buvobaisu,tačiauįkovą
stojovisi.
„Lietuvosdraudimo“generali

nisdirektoriusK.Šerpytisbend
rovėsdurisatvėrė1983iaisiais,
ojaivadovaujanuo1992metų.
Tadvienaspirmųjųžingsnių,
kuriųėmėsivadovasprasidėjus
pandemijai,sutelktidarbuotojus
irjuosnuraminti.
„Mumsbuvosvarbu,kadniek

šiškasvirusasneįsisuktųtarp
mūsų,tadpersavaitgalįsugebė
jomepereitiprienuotoliniodar
bo:penktadienįsužinojome,kad
busskelbiamaskarantinas,opir
madienįvisijaudirboišnamų–
tūkstantįžmoniųaprūpinome
kompiuteriaisirprogramineįran
ga,skyrėmedaugdėmesiokomu
nikacijai,kaipdirbti,nesikitol
beveikneturėjometokiodarbopa
tirties“,–neslėpėK.Šerpytis.
„Lietuvosdraudimo“vadovas

puikiaisuprato,kadžmonesla
biausiaigąsdinanežinia,tadra
dobūdųjiemsnuraminti.K.Šer
pytispatikino,kadsuvirusuvi
siemstekskautisišvien:bend
rovėneketinaatleistidarbuoto
jų,siųstijųįnemokamasatosto
gasarprastovas,bettoliausieks
gerųrezultatų.
„Taibuvosunkiausiadalis,nes

perkarądraudimopaslaugosnė
rabūtiniausios,betmessugebė
jomeatsilaikyti.Augimaspra
džiojekrito,tačiaupaskuiatsi
tiesėmeir,galimasakyti,dirbo
mekaipdirbę,tadirrezultatais
galimepasidžiaugti.
Kiekvadovaujubendrovei,vi

sadabuvomepelningi,betpan
demijaparodė,kokstvarusyra
„Lietuvosdraudimas“irkokia
svarbiįmonėsvidinėkultūra,ge
bėjimassusitelktiirdirbtivie
namtikslui.Kaipdarbdavysne
tikįvykdėmedarbuotojamsduo
tuspažadus,betirsuteikėme
įprastųpapildomųnaudų–svei
katosdraudimą,metinespremi
jasužrezultatus“,–teigėK.Šer
pytis.

Nenorėjolindėtiapkasuose

Darikipandemijos„Lietuvos
draudimas“pradėjodudidelius

projektus.Pardavimoskaitme
nizavimasirprocesųoptimiza
vimaspadėjosutaupytidaugpi
nigų,tačiauįgyvendintiplanus
nebuvotaiplengva.

„Perkarąatrodoprotingiau
sialįstiįapkasusirnekištisna
polauk,tačiaumumsbuvosvar
bunetiksiektisavotikslų,bet
irsuteiktipapildomosnaudos
bendrovei.
Šiųįgyvendintųprojektųre

zultatai„Lietuvosdraudimui“
buvoitinreikšmingi.Pandemi
josnelabaiirpajutome,nesvisą
laikądirbomepagalsavoviziją.
Mesneturėjomeišlikimostrate
gijos.Mūsųstrategija,kaipir
anksčiau,buvoaugti.
„Lietuvosdraudimo“darbuo

tojaižinojo,kad,nepaisantnie
ko,turimeaugti,kadturimepri
sitaikytipriepandemijosirieš
kotibūdųjąnugalėti.
Virusaiateina,sujaukiagyve

nimąirišeina,ogyventiirval
gytinorisinepaisantnieko“,–sa
kėK.Šerpytis.

Būtiten,kurnoriklientas

Norintpasiektiužsibrėžtųtiks
lų,iššūkiųbuvonemažai.Pir
miausiareikėjoprisitaikytine
tikprienaujosrealybės,betir
priepasikeitusiųklientųporei
kių.
Jaukeleriusmetuspasaulyje

vykstaskaitmeninimoprocesai,
kuriųtikrąjąreikšmęikipan
demijosmažaikassuprato.
„Kaivirusasįsisuko,jaunebe

buvokalbosapietai,svarbuar
nesvarbudraustis.Žmonėspra
dėjobijotinetpasgydytojąeiti,
kadnepasigautųviruso.Tadpa
saulyje,pavyzdžiui,itinsvarbi
tapotelemedicina,kaipacientas
medikopagalbągaunanuotoliniu
būdu,norsikitoltaiatrodėneį
sivaizduojama.

Mesirgisupratome,kadklien
taibaiminasiateitiįmūsųbiu
rą,okonsultantaiirgibijotiesio
giniokontakto.
Tassuvokimastaposvarbiu

postūmiuplėtotiprojektą„Savas
LD“.Tai–mūsųsavitarnospor
talas,kuriameklientasgalivi
siškaivaldytisavosutartis:nuo
mokėjimų,likučiųvaldymoiki
žalosinformacijos.Jamnereikia
susitiktisukonsultantu,kadap
sidraustųarregistruotųdrau
džiamąjįįvykį“,–aiškinoK.Šer
pytis.
„Lietuvosdraudimas“valdodi

džiausiąpardavimųtinkląirtu
riklientųaptarnavimoskyrių
įvairiuosešaliesmiestuose.Todėl
bendroveibuvosvarbu,kaddrau
dimokonsultantasirjodarbas
taptųmodernesni.
„Meskeliamesautiksląaptar

nautiten,kurpatoguklientui.
Jeijisnorikonsultacijosskaipu,
mesendžeriu,vaiberiuarvatsa
pu,taipirkonsultuosime.
Įdiegėmeirnaująpardavimų

sistemąpatiemskonsultantams,
kaddirbtibūtųkuopatogiau,

greičiau,inovatyviau.Taisiste
ma,kurisuteikiamobilumo,ga
limapolisąkurtiplanšetiniu
kompiuteriuartelefonu.Siste
mąkūrėmūsųITkomanda,tad
jipritaikytakonsultanto,broke
rioarmūsųtarpininkoporei
kiams“,–sakė„Lietuvosdraudi
mo“vadovas.

COVIDdraudimasverslui

Pandemijanetikprivertėper
mąstyti,kaiporganizuotipačios
bendrovėsdarbąirpasiektiuž
sibrėžtųtikslų.
„Lietuvosdraudimas“daugdė

mesioskyrėtam,kadiššūkius
padėtųįveiktiiršaliesversloįmo
nėms.
Reaguodamasįsituacijądar

2020metųbalandžiomėnesį„Lie
tuvosdraudimas“pristatėdrau
dimąversluinuoCOVID19.Jis
buvosukurtasdraugesudidžiau
siašaliesbrokeriųdraudimo
bendrove„AonBaltic“irkvietė
verslusapdraustisavodarbuo
tojus.
„Buvoaiškusporeikisapsi

draustinuošiosbaisiosligos,nors

„Lie tu vos drau di mo“ tiks las –   ne at si lai ky ti, o to liau kles tė ti
Kai no ri si val gy ti, ap si-
reng ti ar van dens nu-
sip raus ti, tu rė ti drau-
di mą neat ro do la bai 
svar bu. Ta čiau pa sau li-
nė CO VID-19 pan de mi-
ja „Lie tu vos drau di mui“ 
neužt vė rė ke lių kop ti į 
nau jas aukš tu mas.

K.Šer py tis įsi ti ki nęs, jog pa siek ti pui kių re zul ta tų per pan de mi ją su ge bėta dėl to, kad vi si iš vien dir bo dėl bend ro tiks lo.

„Mesneturėjome
išlikimostrategi-
jos.Mūsųstrategija
buvoaugti.“

K.Šer py tis
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pristatytirinkaiCOVID19drau
dimąbuvonelengva,nesnežino
jome,kastapandemija,kiekji
truksirkiekpatysgalimerizi
kuoti.
VisdėltopasiūlėmeCOVID19

draudimąversluiskatindami
darbdaviusrūpintissavodar
buotojųsveikata,padėtijiems
atsistotiantkojųsusidūrussu
liga.
Taiirpaskatinimasdarbda

viamsprisiimtisocialinęatsa
komybęirsaugotisavokoman
das.Šidraudimorūšisdarbda
viamstapovienamotyvacinių
priemoniųsavodarbuotojams“,
–pabrėžėK.Šerpytis.
COVID19draudimądažniau

siairinkosibendrovės,kuriosne
galėjosuteiktidarbuotojamsnuo
toliniodarbo,tadsiūlėjiemspa
pildomąnaudą.
Ikidabar„Lietuvosdraudimo“

COVID19draudimupasinaudo
jodaugiaunei300Lietuvosįmo
nių,kuriosapdraudėper50tūkst.
šaliesdarbuotojų.
Šiuometuskaičiuojame,kad

apdraustiemsįmoniųdarbuoto

jamsišmokėjomejau103tūkst.
eurų.

Rūpinosisavosveikata

K.Šerpytisneslepia,kadjįpa
tįnustebinopadidėjusisveika
tosdraudimopaklausa.Visašio
produktorinka,lyginantsu2019
metais,padidėjo14proc.,o„Lie
tuvosdraudimas“savoapyvar
tąpadidinobeveik50proc.

„Sveikatosdraudimastapoitin
populiarustarpįmonių,kurios
šiądraudimorūšįsavodarbuo
tojamspasiūlėkaippapildomą
naudą.
Taitarsisocialinėakcija,ku

rią,kaipparodėapklausos,įver
tinoirdarbuotojai“,–teigėbend
rovės„Lietuvosdraudimas“va
dovas.
Kitavertus,vertindamaspraė

jusiusmetusK.Šerpytissvars

tė,kaddidėjantisveikatosdrau
dimopaklausayradėsninga,mat
sveikatabuvosvarbiausiapraė
jusiųmetųžinia.
Apieprievolęsaugotisveikatą

nuolatprimindavoVyriausybė,
supandemijasusijusiasnaujie
nasskleidėmasinėsinformaci
jospriemonės.
„Tačiaunenorėčiauvisųlaurų

atiduotitikpandemijai.Galpo
reikisrūpintissavosveikatair
jądraustijautampatendenci
ja?“–teigėK.Šerpytis.

Rezultatuslėmėnuoseklumas

K.Šerpytisįsitikinęs,kadžmo
gausatmintistrumpa,taddau
gelis„Lietuvosdraudimo“dar
buotojųjaupamiršo,joganks
čiaudirbokitaip.
Bendrovėsgeneralinisdirekto

riusneslepia,kadirjampačiam
išpradžiųbuvokeistamatytiiš
tuštėjusįbiurą.Tačiaupotrum
ponuosmukiopandemijospra
džiojerezultatųkreivėvėlšokoį
viršų.
„Žinoma,galėčiaupapasakoti

dramatiškųistorijų,kaipmes
sunkiaiplušome,kadtaipasiek
tume,bet,tiesąsakant,tiesiog
dirbomenepaisydaminieko.Gal
dėltorezultataiiryrageri“,–
svarstėK.Šerpytis.

2020metais„Lietuvosdraudi
mas“draugesuEstijosfilialupa
sirašė253mln.eurųnegyvybės
draudimoįmokųirnorstaiyra
5,2proc.mažiauneiankstesniais
metais,įmonėdirbopelningai–
grynasis„Lietuvosdraudimo“
pelnas,įskaitantirEstijosfilia
lorezultatą,2020metaissiekė
25,7mln.eurų(2019metaisjis
sudarė21,5mln.eurų).
Naujiprojektai,bendrovėsfik

suotųsąnaudųkontrolė,susitel
kimasįefektyvumodidinimo
veiksmusneleidodidėtiišlaidų
rodikliuiir,nepaisantsumažė
jusiųpasirašytųdraudimoįmo
kų,lėmėįmonės„Lietuvosdrau
dimas“pelningumorodikliųge
rėjimą.

Pasiūlyshibridinįdarbomodelį

Praėjęmetai„Lietuvosdrau
dimui“buvosunkūs,betsėkmin
gi.Taibūtųprogašvęsti,tačiau
kolkaspavojingasvirusasdar
rodonagus,tadšventętenkaati
dėti.
„Dabargalimetikdžiaugtis,o

mesištiesdžiaugiamės.Kitaver
tus,kaipsakėamžinatilsįJac
kasWelchas,buvęs„General
Electric“vadovasirvienasįta
kingiausiųverslininkų,„nieka
danepasiduok“,tadirtoliauža

damejudėtipirmyn“,–patikino
K.Šerpytis.
„Lietuvosdraudimas“jaupla

nuoja,kaiporganizuosdarbąpa
sibaiguspandemijai.Bendrovės
darbuotojainetirnuslūgusko
ronavirusuivisakojagreičiau
siainegrįšįbiurus.
„Mesirtoliaugyvensimeki

taip,–patikinoK.Šerpytis.–
Anksčiauniekasneįsivaizdavo,
kadgalimadirbtinebiureirpa
siektirezultatų,betmesjautu
rimežinių,mąstomeapienau
jus projektus ir judame pir
myn.“
„Lietuvosdraudimas“ketina

liktipriehibridiniodarbomode
lio.Darbuotojųapklausaparodė,
kaddaugumajųnorėtųbentke
liasdienaspersavaitędirbtiiš
namų.
„Tačiaukartaisnorisipasiro

dytiirbiure,tadpasiūlysimedar
buotojamsdaugiaulaisvėslavi
ruoti.Juolabkadpandemijapa
rodė,kokssvarbusgebėjimas
keistis,prisitaikyti,pastebėti
naujusporeikius ir reaguoti.
Svarbiausiažinoti,kosiekiame
irdėlkodirbame.
Prasmėirsuvokimas,kadesi

organizacijosdalisirmataito
vertę,vedaįpriekį“,–teigėK.Šer
pytis.

„Lie tu vos drau di mo“ tiks las –   ne at si lai ky ti, o to liau kles tė ti

K.Šer py tis įsi ti ki nęs, jog pa siek ti pui kių re zul ta tų per pan de mi ją su ge bėta dėl to, kad vi si iš vien dir bo dėl bend ro tiks lo.

„Pandemijaparodė,
kokssvarbusgebėji-
maskeistis,prisitai-
kyti,pastebėtinaujus
poreikiusirreaguoti.“

K.Šer py tis
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AudrėSrĖBALiENĖ
LRkorespondentė

Mūsųšaliesbiotechnologijųįmo
nėsyraypačstiprios,opande
mijapaskatinodarkartąatkreip
tidėmesįįjųgalimybes.
„Kalbuapietai,nesmanrūpi.

Mannetaspat,kokiospagalbos
sulauksCOVID19susirgęžmo
nės.Kaipirtai,arišskirtiniųga
bumų biotechnologijos srities
mokslininkaiturėssąlygasdirb
ti taip,kaipsugeba“,– tikino
mokslininkasirverslininkas,pro
fesoriusVladasAlgirdasBume
lis.Irpokalbissujuo–apieko
ronavirusoiššūkius,versląirbio
technologijas.

–Įmoniųgrupei„North
way“priklausantibendrovė
„Biotechpharma“,bendra
darbiaudamasuŠveicarijos
įmone„MemoTherapeutics“,
kuriatechnologijas,skirtas
COViD19ligąsukeliantįvi
rusąneutralizuojantiemsan
tikūnamsgaminti.Kokiašiuo
metutyrimųbūklė?–paklau
siauV.A.Bumelio.
–Pernaiskelbėme,kadanti

kūnaiLietuvągalėtųpasiekti
2021metais,tačiaudarneaiš
ku,kokiebusrezultataipasibai
gusklinikiniamstyrimams–ko
kiajųsėkmė,arpreparatasbus
įvertintaskaipefektyvusirsau
gusvartoti.
Todėldarnežinia,kadaištik

rųjųjispasieksmūsųrinką.Nors
sukūrėmetechnologijasšiems
vaistamsgamintiirjuospagami
nome,visdėltomumsautoriaus
teisėsįjuosnepriklauso.
Antikūnusišsergančiųžmo

niųorganizmoišskyrėmūsųpart
neriaiŠveicarijoje.
Mesjiemssuteikėmevaistų

gamybospaslaugas–biotechno
loginiaismetodaispadauginome
tąbaltymą.

–Aršiaktyviojimedžiaga
būtųgaminamaLietuvoje?
Kokiostamyragalimybėsir
kuonaudingabūtųkoopera
cijasulatviais?
–Tamturimevisasgalimybes.

Tai–mūsųveiklosspecifika,ku
rigalirnevisiemssuprantama.
Tačiauspecialistamsžiniayra

tokia:šiųmetųpradžiojepalei
domepapildomą5000Lfermen
tatoriųsistemąžinduoliųirmik
robiniųląsteliųproduktųbiosin
tezei.
Padidinomeesamusgamybos

pajėgumusdaugiauneidvigu
bai,todėlesamepasirengęto
kiusantikūnusgamintiirko
merciniamtiekimui.
Turimegalimybespreparatą

išpilstytiirįbuteliukus,oprirei
kusdidesniųpajėgumųgalėtu
mekooperuotissulatviais.

–Ardėlbendrosgamybos
jautekokalbėtissuvakcinų
kūrėjais?Artamreikiaval
džiosįsikišimo–pagalbos?
–Suvakcinųkūrėjaisjauap

tarėmegalimuspartnerystėsbū
dus.Tačiaureikėjoirasmeninės
iniciatyvos,todėlparašiaulaiš
kątrimseurokomisaramstikė
damasis,kadjiemumspadėssu
rastipartnerių,kuriųvakcinas
galėtumegamintiLietuvoje.Ir
jaupokeliųdienųsulaukiausu
sidomėjimo.

Šiuoatvejumumsdaugpade
dairpremjerėIngridaŠimony
tė,irekonomikosirinovacijųmi
nistrėAušrinėArmonaitė,irUž
sienioreikalųministerija,iror
ganizacija„VersliLietuva“.
Tikiuosi,kadpasmusatvyks

vienasišeurokomisarų.
Ašjamparodysiu,kokiąpui

kiąturimeinfrastruktūrąirpa
jėgumų,kuriuosepasitelkęga
limesėkmingaiprisidėtiprieko
vossuCOVID19.

–„Biotechpharma“suame

rikiečiųįmonepradedakur
tivaistusnuoCOViD19.Ko
kietaibūtųpreparatai?
–Suamerikiečiųkompanija

šiuometuesamepasirašęsutar
tįdėlkitokiųvaistų,kurienesu
sijęsuCOVID19,gamybos.
Tačiauyradidelėtikimybė,

kadnetrukusjiemspradėsime
gamintiirvaistusnuoCOVID19,
nesdažnaimūsųpartneriaino
riviskądarytipovienustogu.
Pagalveikimomechanizmątai

taippatbūtųvadinamiejimo
nokloniniaiantikūnai,panašūs
įtuos,kuriuosgaminamešvei
carams.
Monokloniniaiantikūnai–tai

dirbtinai,laboratorijojesukurti
antikūnai,kurieatpažįstatam
tikroseorganizmoląstelėseesan
čiasmolekules–„taikinius“ir
galiprisijungtipriejų.Otada
duodasignaląimunineisistemai
juossunaikinti.
Monokloniniųantikūnųveiks

mingumasgalismarkiaiskirtis
esantminimaliems,tarkime,vos
vienos aminorūgšties skirtu
mams,otaireiškia,kadjųyra
didelėįvairovė.
Šiuometupasaulyjeyraatlie

kamiklinikiniaityrimai,kuriuo
sedalyvaujaper30tokiųskirtin
gų„kandidatųįvaistus“.Jiespe
cifiškai„prilimpa“prieCOVID19
ligąsukeliančiovirusospyglio
baltymoirnebeleidžiajamjung
tispriežmogausląstelių.

–Pandemijagalipaskatin
tibiotechnologijųproveržį?
Jijukparodė,koksmilžiniš
kasyravakcinųporeikis.

–Taip,beabejonės.Proveržis
irpažangapuikiairegimi–vak
cinanuoCOVID19buvosukur
tairpatvirtintavosperpusme
tį.Tai,kasanksčiaubūtųbuvu
siutopija,šiuolaikiniamepasau
lyjetaporealybe.
Suprantama,kadtamteigia

mąįtakąturėjoįvairiuoseval
džiossluoksniuosepriimtispren
dimai,kuriesudarėgalimybęvak
cinomsgreičiaupasiektirinką.
Svarbusbuvoirdidžiųjųvals

tybiųskirtasfinansavimas–jis
suteikėgalimybęimtisjųkūri
moirgamybos.
Tad,kaipmatome,biotechno

logamsbūtinadirbtiišviensu
socialinių,ekonomikos,politikos
mokslųspecialistais,nestiktaip
įmanomagreitaisukurtiirrea
lizuotibrangiasirsudėtingas
inovacijas.

–EuroposSąjungamaždaug
priešpusmetįsutarėdėlEko
nomikosgaivinimoiratsparu
mopriemonės–672,5mlrd.
eurų,skirtųšalimsįveikti
pandemijossukeltąkrizę.Šie
metjoslėšomismūsųšalyje
planuojamafinansuoti813
mln.eurųvertėsekonomikos
planoprojektų.Kokiosinves
ticijosyrabūtiniausios?
–Lietuvaturipuikiąfizinių

mokslųbazę,moderniuscentrus,
skirtustaikomiesiemsirfunda
mentiniamsmokslams.Tačiau
pritrūkstamestrategijos,atski
rosinovacijųprogramos,skirtos
perspektyviausiomstemoms,dėl
kuriųdirbtųmokslasirverslas,
nustatyti.

Strateginėsprogramos,kurio
jebūtųstebimiatskirųtęstinį
finansavimągavusiųnariųsėk
mėsrodikliai,sukūrimasleistų
Lietuvojeatsirastidardaugiau
moksloinovacijų,kuriosgalėtų
ištikrųjųpasiektirinką,onežū
tųprocese.
Dėmesysbiotechnologijomsyra

būtinas.Šiuometušissektorius
kuria1,5proc.bendrojovidaus
produkto(BVP).Jisperpasta
ruosiuspenkeriusmetuspaau
goper70proc.,otaiyrakelis
kartusdaugiauneibetkuriki
taparamospinigaispertąlaiką
skatintaLietuvosekonomikos
sritis.

–Lietuvojeyrasėkmėsis
torijų–užsienioinvesticijųį
biotechnologijųįmones.
Kodarreikiasėkmingai

biotechnologijųplėtraiLie
tuvoje?Brangiosįrangosir
brangiųspecialistų?
–Specialistųmesturime,ir

daugumajųniekuonenusileidžia
dirbantiemsVakaruose.
Infrastruktūra,beabejo,yra

svarbuskomponentassėkmin
gaibiotechnologijųsektoriaus
plėtrai,nesspecialistamsbūti
nadirbtisunuolatatnaujinama
irtikrainepigiaįranga–jiems
būtinaįgytisvariųpraktiniųži
niųdarikitol,koįsidarbinsbio
technologijųįmonėseartęsaka
deminęveiklą.
Turimeištiespuikiusmokslo

centrustiekKaune,tiekVilniu
je,rengiančiusšiossritiesspe
cialistus.

–Priešpenkeriusmetusbū
tagalimybėsinvestuotiįvi
rusologiją,bettonebuvopa
daryta.Kąpraradome?
–Praradomegalimybęgamin

tiCOVID19vakcinąLietuvoje.
Vertindamasužklausas,kurias
gaunameišpotencialiųpartne
rių,galiudrąsiaiteigti,kadtaip
iryra.
Daugumapatvirtintųvakcinų

nuoCOVID19naudojavadina
muosiusvirusiniusvektorius,
kurienunešaaktyviąjąmedžia
gąįląsteles.
Betdarbuisuvirusaisreikia

atskirų,specialiųpatalpų,tam
tikrosspecialiosįrangos.
Jeibūtumepadarętuometu

niekonesudominusiąinvesticiją
įvirusologijossritį,šiuometuga
mintumeįvairiasvakcinas,taip
patirpreparatus,skirtusgenų
terapijai.

Su si vie ni ję su švei ca rais nusitaikė į CO VID-19
Lie tu va ga mi ns ir vak ci ną nuo CO VID-19, ir šiai li gai  
gy dy ti rei ka lin gus vais tus. Tai per drą sus tei gi nys? 
Anaip tol – jau at lie ka mi mū sų ša lies bio tech no lo gi jų 
įmo nės ku ria mų vais tų kli ni ki niai ty ri mai, o dėl vak-
ci nų ga my bos ta ria ma si su far ma ci jos įmo nė mis.

Bendrovė „Bio techp har ma“, bend ra dar biau da ma su Švei ca ri jos įmo ne „Me mo The ra peu tics“, ku ria tech no lo gi jas, skir tas CO VID-19 li gą su ke lian tį vi ru są neut ra li zuo jan tiems an ti kū nams ga min ti.

Pasak V.A.Bumelio, Lietuvoje yra pakankamai gamybinių ir mokslinių pajėgumų, 
kuriuos pasitelkus galima sėkmingai kovoti su pasaulį apėmusia pandemija.

„Jeibūtumepadarę
tuometuniekonesudo-
minusiąinvesticijąį
virusologijossritį,šiuo
metugamintume
įvairiasvakcinas.“

V.A.Bumelis
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Vil niaus mies to sa vi val-
dy bės val do ma „Grin-
da“ su ge bė jo pri si tai ky ti 
prie pan de mi jos su kel-
tų eko no mi nės ap lin kos 
po ky čių ir 2020 me tais 
išau gi no dar bų apim tį ir 
par da vi mo pa ja mas.

Įmonėsinvesticijaįdarbuotojų
kompetencijųugdymąirmoder
niasgamybospriemonesleido
padvigubintidarbonašumą.
Bendrovėspajamos2020me

taispasiekė25,1mln.eurųir,
palygintisu2019m.(22,5mln.
eurų),padidėjo16,5proc.

KonkuruojaLietuvosmastu

BūdamaVilniausmiestosavi
valdybėskontroliuojamaįmonė
„Grinda“sugebėjoreikšmingai
išaugintiiškitųūkiosubjektų
(neVilniausmiestosavivaldy
bės)uždirbamųpajamųdalį:šis
rodiklis2020m.bendrovėjepa
siekė2,8mln.eurų,taiyra20,3
proc.daugiaunei2019metais.
Išaugusidarbųapimtisirpa

kilęsdarbonašumaspadėjoįmo
nei2020aisiaisuždirbtiapie900
tūkst.eurųgrynojopelno.
Dalįpelnobendrovėdividen

dųpavidaluišmokėsakcininkei
Vilniausmiestosavivaldybeiir
taipprisidėspriemiestobiudže
toformavimoirmokyklų,ligoni
nių,darželiųfinansavimo.
„Perpastaruosiuskeleriusme

tus„Grinda“savodarbomastu,
kompleksiškumuirkokybeišau
goištikVilniausmiestosavival
dybėsporeikiamstenkintiskir
tosįmonėsrūbo.
Skirdamanuolatinįdėmesį

darbuotojųkvalifikacijai,našiai
technikaiįsigyti,sąnaudųirdar
bokokybėsvadybai„Grinda“ta
povienageriausiaidirbančiųLie
tuvosinžineriniųstatybosįmo
nių,galinčiųkonkuruotinacio
naliniumastu.
Bendrovėsavopotencialąpa

naudojanetikVilniausmieste,
betirkitoseLietuvossavivaldy
bėse.
Taileidžiaišlaikytifinansinį

stabilumąnetgipasaulinėspan
demijosakivaizdoje,uždirbtipel
no,dalytisjuosudarbuotojaisir
mokėtidividendusakcininkui“,
–bendrovėspasiekimusapibend
rinoįmonėsvaldybospirminin
kasdr.VygintasBubnys.

Sukuriamavertėvisauga

„Atidžiaikontroliuodamisą
naudasirdidindamidarbona
šumąsugebameišlaikytistabi
liaspajamas,kuriossuteikia
anksčiauneturėtągalimybęįgy
vendintiilgalaikiustikslusap
linkosapsaugos,darbuotojųsau
gosirsveikatossrityseirgerin
titeikiamųpaslaugųkokybę“,–
sakėbendrovės„Grinda“direk
toriusKęstutisVaicekiūtis.
Pavyzdžiui,2015metaisbemaž

pusębendrovėspajamųsudarė
pasitelktųsubrangovųgeneruo
jamospajamos,tačiaupastarai
siaismetaisįmonėvisdaugiau
darbųatliekasavojėgomis.
Norsvidutinisdarbuotojųskai

čiusperšiuosmetusišlikopana
šus,darbuotojųsukuriamaver
tėperšiuosmetusišaugobeveik
dvigubai–nuo24,2tūkst.eurų
2015metaisiki44,8tūkst.eurų
2020aisiais.
K.Vaicekiūtisatkreipėdėmesį

įnuolataugančiąbendrovėsdar
buotojųkvalifikacijąirsukuria
mąvertę.

Pastaraisiaismetaisitinsustip
rėjobendrovėsinžinerinėskom
petencijosirgebėjimasvaldyti
projektus,kuriesudėtingumuir
mastuišsiskirianetikLietuvo
je,betirŠiaurėsEuroposšaly
se.Visdėltovadovaslabiausiai
išskyrėįmonėslyderystęskait
menizavimoiraplinkosaugossri
tyse.

PasitelkėBIMpriemones

„Grinda“buvovienapirmųjų
Lietuvosmunicipaliniųįmonių,
pradėjusiįgyvendintiBIM(angl.
„BuildingInformationModelling“
–skaitmeninėstatyba)priemo
nėmisparengtusprojektusirpel
niusiekspertųbeiverslobend
ruomenėspripažinimą.
„Įgyvendindamakompleksiš

kusaplinkątausojančiuspavir
šiniųnuotekųtinklųVilniaus
miesterekonstrukcijosprojek
tus„Grinda“kasdienįsitikina
skaitmeniniųstatybospriemo
niųprivalumaisvisameinžine
riniųstatiniųgyvavimocikle–
nuoprojektavimoirstatybosiki
naudojimoirpriežiūros.
BIMmetodologijairpriemo

nėsleidžianetikužtikrintidar
bųkokybę,betirsumažintibend
rąsiasprojektosąnaudas“,–ne
slėpėK.Vaicekiūtis.
Vienasreikšmingiausių2020

ųjųmiestoinfrastruktūrosat
naujinimoprojektų–T.Narbuto
irSaltoniškiųgatvėsVilniujepa
viršiniųnuotekųtinklųrekonst
rukcija,įvertintakaipgeriausias
LietuvosinžineriniųtinklųBIM
projektas.
Imtisšiosudėtingoprojekto

nesiryžonėvienaLietuvossta
tybosįmonė,tad„Grinda“pasi
ryžopatijįįgyvendintipanau
dodamašiuolaikinespožeminio
gręžimo(mikrotuneliavimo)prie
mones.Rezultataspateisinolū
kesčius–projektas,leidęspojud
riasostinėsarterijanutiestinau
jądideliodiametropaviršinių
nuotekųvamzdynoliniją,2020
m.įgyvendintaspagalnumaty
tągrafiką,nesutrikdantįpras
tosostinėseismo,panaudojant
ilgaamžeskokybiškasmedžia
gasirneviršijantnumatytobiu
džeto.

Dėmesys–aplinkosaugai

ŠiuometubendrovėVilniuje
įgyvendinanetkelisskaitmeni
nėsstatybospriemonėmispareng
tusaplinkosauginiusinžinerinės
infrastruktūrosprojektus.
„Aplinkosaugaiskiriamedaug

dėmesio–pradedantnuosaulės
elektrinės,kuriądar2017m.pir

miejiLietuvojebevalstybėspa
ramospastatėmeantgamybinio
sandėliostogo,baigiantžiemą

gatviųpriežiūrainaudojamųme
džiagųnormavimu“,–pasakojo
K.Vaicekiūtis.

Norsbendrovėsvykdomosveik
loskompleksiškumasirspekt
rasypačplatus,bendrovėsvado
vybėsdėmesiocentre–netikge
bėjimasteiktišiaspaslaugasko
kybiškai,veiktipelningai,betir
strateginėįmonėsraida.
Išsavivaldybėsvaldomoskomu

naliniųpaslaugųįmonės„Grin
da“tampatarptautinįpripažini
mąįgyjančiustartuoliu,kurio
DNRužkoduotainiciatyva,drą
sakeistisirryžtasveikti.
Medžiaga parengta pagal UAB „Grinda“ 
užsakymą. Turinys apmokėtas.

Efektyviai kontroliuodama sąnaudas „Grinda“ išlaiko pelningumą ■■
netgi sumažinusi paslaugų teikimo įkainius.
Tarp ge riau siai ver ti na mų Lie tu vos sta ty bos įmo nių „Grin da“ pa■■
tenka į 2020ųjų pen kio lik tu ką.
Įmo nė pa ten ka tarp 10 dau giau sia mo kes čių į VMI sąs kai tas su■■
mo kan čių sta ty bos įmo nių.
„Grin da“ yra vie na iš ne dau ge lio Lie tu vos mu ni ci pa li nių įmo nių, ir ■■
2020 me tais mo kė ju sių ak ci nin kams di vi den dus. 

Vil niaus „Grin da“ pad vi gu bi no dar bo na šu mą

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius (kairėje) apžiūri rekonstruotus T. Narbuto gatvės paviršinių nuotekų tinklus.

“ Atidžiaikontro-
liuodamisą-

naudasirdidindami
darbonašumąsugeba-
meišlaikytistabilias
pajamas.

K.Vai ce ki ūtis

Į vir šų ko pia už tik rin tais žings niais

Pajamų struktūros ir darbuotojų skaičiaus pokytis 2015–2020 m.

Pajamos, tūkst. eurų

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

21 318

16 023

19 010
21 769 21 512

25 063

10 383

10 935 11 536

15 439
18 210 18 635

20 952

4487

3570
3559 2878

4111

Subrangovų atlikti darbai, tūkst. eurų

Vidutinis darbuotojų skaičiusSavo jėgomis atlikti darbai, tūkst. eurų

452
427 447

465 480 468

Darbo našumo pokytis 2015–2020 m.

24,19
27,02

34,54
39,16 38,82

44,77

Vieno darbuotojo sukuriama vertė, tūkst. eurų

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.
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ArūnasDUMALAKAS
LRkorespondentas

„RekonstruotiTelevizijosbokš
tąVilniujebūtųkažkasnepap
rasta.Svarbu,kadgerąprojek
tąparengtų“,–nekartąsavosva
jonępokalbioviduryjepakarto
jo„Infes“vadovasArvydasMar
kevičius.
Statybosįmonė,imdamasisu

dėtingiausiųužduočių,palieka
neįdomias,proziškas–daugia
bučiųdėžučiųlipdymą–irgrie
biasito,kokitibijolygvelnias
kryžiaus,–kultūrospaveldoob
jektų,pastatų,kuriuosesudėtin
gosakustikos,vėdinimosiste
mos,kurreikiadaugybėspapil
domųaukštoskvalifikacijosdar
bų,kadbūtųišsaugotistatinių
pamatai,sienos.Savaimesup
rantama,kadtamreikiatinka
maiparengtųprojektų.
Nekartąnusvilusidėlprojek

tavimoįmonių,kuriospasiren
kamosmažiausioskainosprin
cipu,„Infes“įkūrėsavoProjek
tavimoskyrių.Beje,taipelgiasi
visdaugiaukitųdidžiųjųstaty
bosįmonių.

Radiniai–5metrųgylyje

Vienassudėtingiausių„Infes“
šiuometuvykdomųprojektųyra
Klaipėdosvalstybiniomuzikinio
teatrorekonstravimas.
17,8mln.eurųvertėsprojek

tas–tainaujasteatropriestatas
susaleirįvairiospaskirtiespa
talpomis.BusperstatytairDi
džiojiteatrosalėbeipagalbinės
patalpos,porekonstrukcijosteat
roplotassieks8,7tūkst.kvad
ratiniųmetrų.Busišsaugotapo
kariopastatosubokštu,kurio
aukštis–33metrai,kompozici
ja.Šiemsdarbamsprireikspen
keriųmetų.
Kadangiteatrasyraistorinė

jevietoje,darbaiprasidėjonuo
archeologiniųtyrimų.Archeolo
gaiįdomiųradiniųaptikonetik
iki3metrųgylio,kaipįprasta

uostamiestyje.Jųbūtair5met
rųgylyje.Paaiškėjo,kadpože
meglūdisenospiliesravelinas,
grioviai,senųpastatųliekanos.
Tarpradinių–vaza,monetos.
Tadnenuostabu,kadrekonst

rukcijosdarbaitruksilgai.Bet
archeologiniaityrimai–tikpra
džia.„Infes“statybosstatybųva
dovasVirginijusSutkusprisimi
nė,kaipteatruibuvogabenamas
įspūdingųgabaritųįrenginys–
190kubiniųmetrųtalposprieš
gaisrinisrezervuaras.Jis–23,7
metroilgio,todėlvežantbuvopa
dalytasįdvidalis.
Dviem vilkikais atvežtas

priešgaisrinisrezervuarasbu
voįleistasįmaždaug5metrų
gylioduobę.
PradėjusrekonstrukcijąKlai

pėdosuniversitetomokslininkai
teatrobokštesumontavojautrius
posvyriųjutiklius,kuriefiksuo
janetminimaliusbokštosvyra
vimus.Matstatybininkainorė
jobūtiužtikrinti,kadatliekami
darbaineturėsįtakosbokštuiir
jisnepasvirs.

Tilptų3perkėloskeltai

Darvienasiššūkisstatybinin
kamssusijęssuDanėsupe,ku
ritekavosuž70metrųnuoteat
ropastato.Dėltobūsimopries
tatopamatustekokastibeveik
metus.Jie–10metrųžemiau
Danėsupėslygio.
Mažato,istoriniuosežemėla

piuosespecialistairado,kadteat
ropastatovietojekadaisebuvo
įlanka,todėlgruntasstatyboms
tojevietojenepalankus.Tekokal
tidauggilesniusirstoresnius
polius,neinumatytaprojekte,
stiprintikonstrukcijas.
Tamrūsyjestatybininkaiįren

gėpusėsmetrostoriobetonines
jėgosgrindis,kuriastvirtailai
koperpusętūkstančiopolių.Ši
konstrukcijaapsaugopastatą
nuovandenskaimynystės,jįpa
tikimaisusandarina.
StatybosvadovasV.Sutkuspa

lyginopamatųduobėsgylį.Įją

vienasšaliakitotilptųnettrys
Senosiosperkėloskeltaiirneky
šotųneikaminai,neiantenos!
Atliekantteatrorekonstrukci

jątekopasitelktiužsieniospe
cialistųpatirtįnetikstiprinant
pamatus.Pastatoišorėsarchi
tektūraturės3Dformosbangas,
išskirtinįstogąirfasadą.Pasta
rajam„Infes“jauieškogaminto
jųužsienyje,nesLietuvojetokių
nėra,–reikėsplokščiųpagalpro
jektenumatytusišlenkimųmat
menis.
Rekonstrukcijosmetuiškilo

papildomųdarbųporeikisdidi
nantgarsiosiosteatroKolonųsa
lėserdvę.Jiyrakultūrospavel
dosąraše.
Tačiaulubosbuvoperžemos.

PorekonstrukcijosKolonųsalė
lankytojamsatsiversneperdu,
opertrisaukštus.Išsaugotasir
istorinisKolonųsalėsšviestu
vas,jisrestauruotas,pritaiky
tasnaujai,didesnei,erdvei.

Kieme–darvienasalė

Kitasišskirtinisįmonės„In
fes“objektas–Nacionalinisdra
mosteatras.AnotA.Markevi
čiaus,norsvilniečiaiirmiesto
svečiaimato,kadpastatasre
konstruojamas,kasvykstajovi
duje,žinonedaugelis.Taip,ke
liskartusbuvorengiamoseks

kursijospojį,betardaugkasap
žiūrėjotenvykstančius15mln.
eurųvertėsdarbus?
PačiameVilniauscentreper

ketveriusmetusbusnetikišes
mėspertvarkytosdabartinės
teatroerdvės,betirvietojvidi
niokiemobeiūkiniųstatiniųpas
tatytanaujasalė.Busatnaujin
tapastatofasadoišvaizda–pag
rindiniopastatotūrioirerdvės
kompozicija,stilistikabusišsau
gota.Teatrosimboliui–skulpto
riausStanislovoKuzmos„Mūzų
šventei“busatliktasmakiažas
–skulptūrabusnuvalyta,veidai
padengtiauksu.

Daugeliuižiūrovųkildavoklau
simas:kaipišOdminiųgatvės
patektiįMažąjąteatrosalę?Ne
mažainuklysdavonetikiMažo
joteatro.Porekonstrukcijosšio
rebusonebeliks,nesMažąjąsa
lęeidamivestibiuliužiūrovaipa
sieksproįėjimąišGediminopros
pekto.
A.Markevičiuspasakojo,kad

rekonstruojantLietuvosnacio
nalinįdramosteatrąVilniuje,
StatybosprojektųvadovuiKons

tantinuiStechuiirprojektoįgy
vendinimokomandaitekogilin
tisirįteatralųdarbospecifiką.
Beje,teatrovadovasMartynas

Budraitisakcentavo,kadrekons
trukcijosprojektoesmėyrasa
liųpritaikymastam,kadvienu
metujosevisosegalėtųvykti
spektakliaiarbarepeticijos.Tai
reikalaujaypatingųlogistiniųir
akustiniųsprendimų.

Iškilsstudijųmiestelis

Įmonė„Infes“netrukusimsis
irmuzikantųbeiaktoriųkalvės
statybosdarbų.Neseniaijipasi
rašėsutartįdėlLietuvosmuzi
kosirteatroakademijosstudijų
miesteliosostinėsOlandųgatvė
jestatybos.
Šiųdarbųvertė–beveik40

mln.eurų.
PirmuojuetapuOlandųgatvė

jenumatomastatytitrijųaukš
tų6,9tūkst.kvadratiniųmetrų
plotoTeatroirkinofakultetą,
mažąjįsaliųblokąirtrijųaukš
tų8,4tūkst.kvadratiniųmetrų
plotoMuzikosfakultetą.
Pirmojoetapostatybospradė

tosgegužės18d.Akademijapla
nuoja,kadstudijųprocesasnau
jaipastatytuoseTeatroirkino
fakultetobeiMažojosaliųbloko
pastatuoseprasidės2023m.tre
čiąjįketvirtį.
Pasakakademijosatstovų,pir

mojoetapoantrosiosdaliespas
tatostatybosprasidės,kaibus
užtikrintapakankamailėšų.
Antruojuetaputeritorijojeke

Sta ty bi nin kų sva jo nė se – ne dau gia bu čio  dė žu tės, o sos ti nės Te le vi zi jos bokš tas
Su dė tin giau sių dar bų ne si bai mi nan ti bendrovė 
„In fes“ atk rei pė dė me sį į di džiau sią sta ty bų sek-
to riaus skau du lį – pras tai pa reng tus rekonstrukci-
jos pro jek tus, nuo ku rių pra si de da vi sos bė dos.

Su dė tin gų už sa ky mų ne sik ra tan ti „In fes“ re konst ra vo Vens laus kių na mus Šiau liuo se. Ši įmonė grie bia si to, ko ki ti bi jo, – kul tū ros pa vel do ob jek tų.

AtliekantKlaipėdos
valstybiniomuzikinio
teatroDidžiosiossalės
rekonstrukciją„Infes“
buvoiškeltiaukšti
akustikosreikalavimai.

“ Norsvilniečiai
irmiestosvečiai

mato,kadteatropasta-
tasrekonstruojamas,
kasvykstajoviduje,
žinonedaugelis.

A.Markevičius

„Mū zų šventė“ bus tvarkoma – skulptūra bus nuvalyta, vei dai pa deng ti auksu.
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tinamastatytitrijųaukštų3,7
tūkst.kvadratiniųmetrųploto
bendrąjįblokąsuadministraci
nėmispatalpomis,dviejųaukš
tų1,2tūkst.kvadratiniųmetrų
biblioteką,trijųaukštų3,9tūkst.
kvadratiniųmetrųdidįjįsalių
blokąirpenkiųaukštų4,6tūkst.
kvadratiniųmetrųbendrabutį,
kamerinęsalę.
Išvisoapie3,65hektaroploto

sklypeketinamapastatyti8pas
tatųkompleksą,skirtąmenostu
dijomsirmenomoksliniamsty
rimams.

Svarbiausia–vientisumas

Teatrai,koncertųsalės–kul
tūrosmėgėjams.Oštaivienas
matomiausių„Infes“darbų–re
konstruotaLukiškiųaikštėVil
niuje.Kiekiečiųsulaužytagin
čijantis,kokspaminklasjojetu
rėtųstovėti,kiekdiskutuotadėl
praėjusiaismetaisčiaįrengto
paplūdimio.
TačiauA.Markevičiuisvarbiau,

kadrekonstruojantaikštębuvo
išsaugotasurbanistinisvienti
sumasirsukurtareprezentaty
viviešojierdvė.Jisgaliilgaipa
sakotiapietakųtinklą,apšvieti
mą,mažosiosarchitektūrosde
tales,betlabiausiaijampriešir
dies–aikštėjeįrengtasfontanas.
Atsiradęsjaupradėjusdarbus,o

dabardžiuginantisirmažylius,
irvyresniuosius.

Prikėlėišskirtinęmokyklą

Akylipaveldosaugininkųžvilgs
niai„Infes“atliekamusdarbus
stebėjoirremontuojantunikalią
AlytausrajonoKurnėnųLaury
noRadziukynomokyklą.Praėju
siaismetaisatnaujintajosdidžio
jisalė,koridorius,tambūras,sa
nitarinismazgas,sutvarkytos
pastatoinžinerinėssistemos:šil
dymo,elektros,vandentiekio,nuo
tekų,vėdinimoirgaisrinėssig
nalizacijos.
ŠituometumoderniausiaLie

tuvojemokyklasvarbiirtuo,kad
1936metaisįkurtaAmerikoslie
tuvioinžinieriausL.Radziuky
noiniciatyvairlėšomis.Pagaljo
projektąvisusdarbusatlikoBal
kūnųkaimomeistrai.
Beje,patsKurnėnųkaimeuž

augęsL.Radziukynasturėjomo
kytisuž10kilometrųesančiame
Miroslave.Osavogimtojokaimo
mokyklosstatybaiišeivispaau
kojo160tūkst.litų,užšiaslėšas
pirktiirišAmerikosatgabenti
langai,durys,klasiųsuolai,len
tos,parketas,radiatoriai,san
technikosįranga.
Pavyzdžiui,išužAtlantoat

vežta„Standard“keraminėsan
technika,langųrėmaibuvosu

stiklais,plytospirktosBornhol
me,Danijoje.Mokyklojetaislai
kaisjaubuvoįrengtascentrinis
šildymas,otaibuvolabaireta.
Visataireikėjoišsaugoti,nors
baldaijaubuvopraėjętrūnyti,o
grindys–lūžti.

Radinys–perlitomaišai

AtliekantKlaipėdosvalstybi
niomuzikinioteatroDidžiosios
salėsrekonstrukciją„Infes“bu
voiškeltiaukštiakustikosrei
kalavimai.Matšisalėbusdau
giafunkcė,skirtingomsfunkci
jomsjieprivalobūtiskirtingi.
V.Sutkustvirtino,kadnėrala

baisunkuįrengtisalę,kurioje
skambėstiksimfoninėmuzika.
Visaikaskita,kaisalėjebusro
domispektakliai,skambėsnetik
klasikinė,betirrokomuzika.
TodėlKlaipėdosteatroDidžia

jaisaleibusgaminamasspecia
lusvidinisakustiniskiautas.Jis
–unikaliosformos,atitiksspe
cialiussvorio,garsosugėrimoar
baatspindėjimoreikalavimus.
Lubųgalinėjedalyjebusmo

biliejiakustikosskydai.
Aktyvuotijiepadidinsgarso

sugertį irsumažinsaidėjimo
trukmęikireikiamos.
Įdomusradinysstatybininkų

laukėLietuvosnacionalinėsfil
harmonijossalėje.Pradėjusar

dytisenąjągrindųdangąpaaiš
kėjo,kadpoja–net400maišų
perlito.
FilharmonijosvadovėRūta

Prusevičienėaiškino,kadjisbu
voskirtasakustikaipagerinti.
Jukpagalreikalavimusdalįgar
soreikiasugerti,okitadalistu
riatsispindėti.Būtentperlitas
ikišiolsugerdavodalįgarso.
Porekonstrukcijosperlitomai

šųnebereikia.Akustikosspecia
listai,konsultavęstatybininkus,
pateikėrekomendacijas,kaiptin
kamaimodernizuotigrindisjas
pasunkinant,suspaudžiantir
kartupagerinantakustiniųban
gųsklidimosąlygas.

Žiūrovamstrūkdavooro

A.Markevičiusminėjo,kadsa
lėse,kuriosevykstakoncertai,
spektakliai,vėdinimosistema
privaloveiktibegarso.Todėlsta

tybininkuslabainustebino,kad
Klaipėdosvalstybiniamemuzi
kiniameteatreišvisnebuvoven
tiliacijos.
Kalbama,kadtokiosesalėse

žiūrovaiirklausytojaiužminga
nedėlto,kadnuobodu,–jiems
paprasčiausiaipradedatrūkti
oro.TaipneretainutikdavoLie
tuvosnacionalinėjefilharmoni
joje,jojeblogaijausdavosiirmu
zikantai.
Jojenuopastatostatyboslai

kųbuvoišvedžiotiortakiai,bet
atnaujinanterdviųvėdinimosis
temątekolaikytispirminiopro
jekto.
Ojisnebuvotobulas,orotieki

masįsalębuvosudėtingas.Or
takiaibuvoskirtitiktaioruiiš
traukti.
Tadtekoieškotisprendimų,

kaipsenuosiuskanaluspanau
dotiiroruitiekti.

Sta ty bi nin kų sva jo nė se – ne dau gia bu čio  dė žu tės, o sos ti nės Te le vi zi jos bokš tas

„In fes“ ats to vai nes le pia – pro jek tų ko ky bė pras ta ir tai daž niau siai ■■
tam pa sta ty bų trik džiu, to dėl įmo nė įk ūrė Pro jek ta vi mo sky rių, ku
ria me dir ba pro jek tuo to jai in ži nie riai, konst ruk to riai, arc hi tek tai.
Dėl to, kad pro jek tai bū na pras ti, blo gos ko ky bės bū na ir tech ni niai ■■
pro jek tai, o pas kui pra si de da vi sa nesk lan du mų gran di nė: ne tei sin
gai įver ti na mi dar bai, pri rei kia pa pil do mo fi nan sa vi mo, už sa ko vai 
ne su tin ka mo kė ti, ša lys įsi ve lia į konf lik ti nes si tua ci jas.
Ne pas lap tis, kad to kių bė dų daž niau siai pa si tai ko vyk dant vals ty■■
bi nius už sa ky mus, gau tus da ly vau jant vie šuo siuo se pir ki muo se.

Sta ty bas trikdo pras tos ko ky bės pro jek tai

Vie nas svar biau sių „In fes“ pro jek tų – Lie tu vos na cio na li nės fil har mo ni jos Di džio sios sa lės re no va ci ja.

Aky li pa vel do sau gi nin kų žvilgs niai „In fes“ at lie ka mus dar bus ste bė jo ir re mon tuo jant Kur nė nų Lau ry no Ra dziu ky no mo kyk lą.„In fes“ spe cia lis tai dirbo ir re konst ruo jant sos ti nės Lu kiš kių aikš tę.

Klaipėdos teat ras yra is to ri nė je vie to je, tad dar bai pra si dė jo nuo arc heo lo gi nių ty ri mų. 
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2019metųlapkritįKalifornijoje
(JAV)įkurtoskompanijos„Illu
mina“prezidentasFrancisde
SouzaišKinijojedirbančiossa
vokomandosišgirdožinią–in
fekciniųligųpasaulyjekažkas
naujo.
SveikatosspecialistaiKinijos

miesteUhanepastebėjokelisne
žinomos,įplaučiųuždegimąpa
našiosligosatvejus.Kadkuogrei
čiauišsiaiškintų,sukokialiga
susidūrė,reikėjotokiemstyri
mamstinkamųtechnologijų.

TyrimaiprasidėjoKinijoje

Jiekreipėsiį„Illumina“,kuri
gaminagenomosekosnustaty
momašinas,perkeliasvalandas
galinčiasnustatytibetkokiogy
voorganizmokodą.
Mokslininkaivylėsi,kadgene

tinėinformacijajiemspadėsiš
siaiškinti,aršiųnegalavimųkal
tininkas–jaužinomasligųsu
kėlėjas,arkasnorsvisainauja.
Nežinomosligosgrėsmėmoks

lininkusvertėskubėti–mėgi
niai,paimtiišpirmųjųpacientų
Uhane,buvosiunčiamiįŠancha
jujeesančio„Fudano“universi
tetolaboratoriją.
Šiojelaboratorijojedirbantis

virusologasZhangYongzhenas
turėjo„Illumina“sukurtąkopi
javimoaparatodydžiomašiną,
galinčiągreitainustatytigeno
mokodus.

Vakcinąsukūrėžaibiškai

Sausio10ąjąjovadovaujama
komandaišpirštųatspaudonus
tatėCOVID19genomą,kuris
buvopaskelbtastarptautinėje
duomenųbazėje,kadvisopasau
liospecialistaigalėtųkurtivak
cinasirvaistus.
Maždaugperdumėnesiusnuo

pirmųjųligosatvejųSARSCoV2
jaubuvogeraipažįstamasmoks
lopasauliui.Tuometužmogaus
genomuinustatytiprireikė13
metų.
ŽinodamiCOVID19virusose

kąbendrovės„Moderna“labora
torijojeMasačusetse(JAV)dir
bantysmokslininkaipasiekėki
tąrekordą–per25dienassukū
rėsušiuovirusukovojančiąvak
cinąirper63dienasjąparuošė
išbandytisužmonėmis.

Nedaugatsilikoir„BioNTech“
Vokietijoje,kuri,bendradarbiau
damasuJAVfarmacijoskompa
nija„Pfizer“,pirmojigavoJAV
institucijųpatvirtinimąirleidi
mąskiepytišaliesgyventojus.
Nuodienos,kaiZhangYongzhe
nasnustatėirpaskelbėviruso
genomą,buvopraėjęmažiaunei
metai.

Tyrimaitiktobulės

„Illumina“vadovoF.deSouzos
nuomone,toksgenetinėssekos
tempasturėtųbūtineišimtis,o
kasdienybė.Joteigimu,šipan
demijabuvopuikiprogapade
monstruoti,kągenomosekaga
lipadarytisutokiomisinfekci

nėmisligomiskaipCOVID19,o
galbūtirsuvėžiu.
„Pandemijamumspriminė,kad

gyvenameXXIamžiuje–biologi
josirgenomoeroje.Genomotyri
mųvaidmuokovojantsuinfekci
jomissmarkiaipasikeitė.Nema
nau,kadmesdarkadanorsgrį
šimeatgal“,–sakėF.deSouza.
„Illumina“–1990metųpabai

gojeprasidėjusiosgenetikosre
voliucijosvaikas.Tuometbuvo
pradėtasvienasreikšmingiau
siųmoksliniųtyrimųprojektų
žmonijosistorijoje.Jįįgyvendi
nantnustatytažmogausgenomo
deoksiribonukleorūgšties(DNR)
seka.Oficialiaijisbaigtas2003
metais.

Tyrimaivispinga

Bendrovę„Illumina“(tuomet
jivadinosi„Solexa“)1998metais
įkūrėKembridžouniversiteto
mokslininkai.
Savosukurtagenomosekimo

mašinapirmąjįkomercinįtyri
mąuž150tūkst.JAVdolerių(da
bartiniukursu–123tūkst.eu
rų)jieatliko2006metais.
Nuotolaikošistyrimobūdas

taippatobulėjo,kaddabarkonk
retausžmogausgenomągalima
ištirtipervalandąirtaikainuo
ja600JAVdolerių(492eurus).
„Mesviešaipaskelbėme,kad

artimiausiumetušiotyrimokai
nasumažėsiki100JAVdolerių
(82eurų)“,–teigėF.deSouza,į
„Illumina“perėjęsišprogrami
nėsįrangossaugumobendrovės
„Symantec“irjaivadovaujantis
nuo2016metų.
„Jeigenomotyrimastapspa

siekiamaskiekvienam,visuome
nėbussveikesnė,omūsųvers
lasklestės“,–sakė„Illumina“
vadovas.

Tiriavėžįirinfekcijas

Bentvieną,ogalnetkelis„Il
lumina“sukurtusįrenginiusda
barnaudojakonevisosmokslo,
farmacijosarkomerciniaistyri
maisužsiimančioslaboratori
jos.
Vėžįtiriantysspecialistaitu

ridaugiaugalimybiųtyrinėtina
vikųląstelesirkurtijasnaiki
nančiusvaistus,šiostechnologi
josvisdažniaunaudojamosti
riantinfekcinesligas.
Norsikišiolgenomosekane

buvoJAVmedicinoskasdienybė,
COVID19šiąsituacijąpakeitė.
PerpastaruosiusmetusSARS
CoV2genomokodaipadėjonus
tatytivirusąirsukurtisujuoko
vojančiasvakcinas.
Net70procentųCOVID19ge

nomopavyzdžių,kuriebuvoįkel
tiįviešasduomenųbazes,buvo
nustatyti„Illumina“mašinų.

Karantinasgelbėjanevisada

Genomokodasleidžiaprogno
zuoti,kokiosgalibūtivirusomu
tacijos,–jospraeislengviauar
sukelsdarsunkesnesligas.Be
to,genetinėinformacijaleidžia
kovotisupandemijarealiulaiku.
PirmasissusirgimoCOVID19
atvejisJAVpatvirtintas2020me
tųsausio21ąją,tačiaumoksli
ninkainustatė,kadšisvirusas
aplinkojeatsiradošešiomissavai
tėmisanksčiau.
Visuomenėssveikatosspecia

listamstaiįrodymas,kokiasvar
bigenomosekakontroliuojant

pandemiją.Jeibendruomenėje
nustatomosskirtingosvirusoat
mainos,vadinasi,užkratasįre
gionąatkeliavoiškeliųskirtin
gųvietų.Tuometefektyviausia
priemonė–ribotijudėjimąišuž
krėstosteritorijos.
Jeidaugumavirusoatvejųge

netiškaipanašūs,tuometgali
būtiefektyvioskitospriemonės
–karantinas,kaukėsiratstumų
laikymasis.

MašinospasiekėirAfriką

Tačiaukovotisupandemija
realiulaikupavykstiktuomet,
kaipolitikaisuprasgenomoty
rimųsvarbą.
JAVprezidentoJoeBidenoad

ministracijabalandžiomėnesį
genomotyrimams,jųmetugau
taiinformacijaisaugotiirplatin
tiskyrė1,7milijardoJAVdole
rių(1,4mlrd.eurų).
Tačiaudaugumapasaulioša

liųnegaliįsigyti„Illumina“ma
šinų,kurioskainuojaapiemili
jonąJAVdolerių(820tūkst.eu

rų),neskaičiuojantduomenųana
lizėsirvertinimoišlaidų.
2020metais„Illumina“geno

mosekimomašinaspadovanojo
dešimčiaiAfrikosšalių,kadjų
medikaigalėtųnustatyti,kokie
virusaisiaučiateritorijojeirat
pažintipavojingiausiusligųsu
kėlėjus.
„Illumina“vadovoF.deSouzos

nuomone,šiainformacijareikė
tųdalintisvisamepasaulyje,nes
COVID19musišmokėsupras
ti,kadligosprotrūkisvienojevie
tojegalitaptivisopasaulioprob
lema.

MokysAzijosekspertus

„Visuotiniobendradarbiavimo
reikiadaugybėjekovossupande
mijafrontų“,–teigėF.deSouza.
BalandįsuBilloirMelindos

Gatesųfondubeikitomisorgani
zacijomisbendrovėpasirūpino,
kadgalimybėtirtigenomusatsi
rastųirten,kurjosanksčiaune
buvo,pirmiausiaPietųAzijoje.
Kadperartimiausiuspenke

riusmetusskurdžiaigyvenan
čiosešalyseatsirastųgalimybė
atliktitokiustyrimus,mašinoms
irekspertamsrengtikompanija
skyrė60milijonųJAVdolerių
(49mln.eurų).
Tokiainfrastruktūrabetko

kiamnaujamvirusui turėtų
skambėtikaippavojaussigna
las–genomotyrimaipadėsgrei
taisurastivaistusirvakcinas.

Konkurentaipyksta

Kuodaugiaumokslininkųpa
saulyjenaudoja„Illumina“ma
šinas,tuodaugiaurūpesčiųjike
liasumonopolijomiskovojan
tiemsrinkosreguliuotojams.
KovomėnesįJAVFederalinė

prekyboskomisija„Illumina“pa
teikėieškinįdėlkraujotyrimų,
padedančiųnustatytivėžį.
F.deSouzaatkirto,kadjųkom

panijaskatinainovacijasirre
guliuojakainas.Kaikompanija
pradėjogenaispagrįstąnėščių
jųtyrimądėlvėžiogrėsmės,ki
tirinkosdalyviaisumažinoto

Ame ri kie tiš ka įran ga per pan de mi ją ta po   žvaigž de
No rint ko vo ti su li ga, svar biau sia su ži no ti, kas yra 
jos su kė lė jas. Su ko ro na vi ru su moks li nin kai su si pa-
ži no itin grei tai, o jį įvei kian čią vak ci ną su kū rė per 
re kor diš kai trum pą lai ką. Tam pa dė jo ir ma ši nos.

JAV kom pa ni ja „Il lu mi na“ pan de mi jos me tu su lau kė ne tik sėk mės – re gu liuo to jai ją įta ria rin kos mo no po li za vi mu.

Bent vie ną, o gal ir ke lis „Il lu mi na“ su kur tus įren gi nius da bar nau do ja ko ne vi sos moks lo ar far ma ci jos la bo ra to ri jos.

„Illumina“vadovo
F.deSouzosnuomone,
toksgenetinėssekos
tempasturėtųbūtine
išimtis,okasdienybė.
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kiųtyrimųkainas.
„Messuteikiameįrankįmedi

kams,nuokuriųpriklausopa
cientųlikimas.Suteikiameįran
kįišmaniausiemspasauliotyrė
jams,iškuriųlaukiameišradi
mųproveržio“,–sakėkompani
josvadovas.

Kizz me kia Cor bett (35 
m.) – JAV vals ty bi nės 
ins ti tu ci jos dar buo to-
ja, kuri vak ci nų vers-
le įkūni jo nau ją ją ga lią. 
Jos pa var dė pui kuo ja si 
ant pa ten to, be ku rio 
ne pa vyk tų pa ga min-  
ti svar bių RNA vak ci-  
nų nuo ko ro na vi ru so.

K.Corbettpasirodymas–kaip
popmuzikosžvaigždės.Neseniai
Afrikosmetodistųvyskupųbaž
nyčioje („AfricanMethodist
EpiscopalChurch“),įsikūrusio
jeIlinojausvalstijosšiaurėje,ji
sakėkalbąapiekovąsubaime,
tikėjimąirtiesą.
Taibuvo49asisjosmisijos,

kuriostikslas–įteigtiAmeri
kaiskiepųbūtinumą,susitiki
mas.50asisįvykoNiujorkouni
versitete,51asis...Irtaiptoliau,
povisąšalį.

Nevengiairpozuoti

K.Corbett„Twitter“profilis@
KizzyPhD(PhDAmerikojereiš
kiadaktarolaipsnį)papildytas
keturiomisV:„Virology(viruso
logija).Vaccinology(vakcinologi
ja).Vaginaology(vaginosmoks
las).Vinoology„(vinologija–vy
noirvynogamybostyrimas).
Vagina?Taip,irlyčiųklausi

maisK.Corbettturiparuošusi
žvaigždėsstatusovertącitatą:
„Plaukųapimtįdidinančiosprie
monėsiraukštakulniaibuvo
sukurtitam,kadiškiltumeįly
deriųpozicijas.“
Pozuotiblizgiemsžurnalams?

Kodėlne?Juktaitarnaujakil
niemstikslams.
Savimipasitikintimikrobio

logėK.Corbettšiokiadieniaisdar
buojasidažniausiaidirbtinės
šviesosnutviekstojeNacionali
niosveikatosinstituto(NSI)Aler
gologijosirinfekciniųligųlabo
ratorijoje,įsikūrusiojeVašingto
nopriemiestyjeBetesdoje.
ŠiamevalstybiniameNacio

naliniosveikatosinstitutopa
dalinyjejivadovaujavakcinos
tyrimocentrokoronavirusoko
mandai.
DėlsavoveiklosK.Corbettva

dinamavienaišpasauliogelbė
tojų,nessuvaidinopagrindinį
vaidmenįkuriantvakcinąnuo
pražūtingojoviruso.
„Josdarbasreikšmingaipri

sidėspriesunkiausiosdaugiau
neiper100metųpandemijospa
baigos“,–gyrėK.Corbettjosins
titutovadovas,vyriausiasisJAV
vyriausybėsepidemiologasAnt
honyFauci(80m.).Taižodžiai

išjosavaitiniamAmerikosnau
jienųžurnalui„Time“pateikto
mikrobiologėsportreto.
Todėljos,kaipišradėjos,pa

vardėyrašaliadevyniųkolegų
antveikiausiaisvarbiausiopa
tento.
Šisteisinėsapsaugosdoku

mentasgalėtųatliktisvarbų
vaidmenįdabarįsižiebusiame
transatlantiniameginčedėlin
telektinėsnuosavybėsteisių.

Pasirinkovienąįmonę

JAVpatentasNr.10960070
dėlsavoreikšmėsfarmacijos
pramonėježinomastrumpiniu
070irjau2017aisiaisįregist
ruotasJungtiniųAmerikosVals
tijųvardu.
K.Corbettkomanda,tyrusi

MERSirkituskoronavirusus,
spygliobaltymųstruktūrąįvar
dijokaipimuninėssistemosata
kospaviršių.
Patentepaaiškinamasbūdas

nustatytikodąmRNAsiekiant
pagamintiveiksmingųvakcinų
nuotokiųvirusų.Būtenttasbū
das,kurįprognozavoK.Corbett
darbasdėlnaujojokoronaviru
sojau2020m.sausiomėnesį,
dabarpasitvirtinošimtusmili
jonųkartų.
Taibuvovalstybinėsinstitu

cijos,kuriossavotyrimaisatvė
rėkeliąšiainaujovei,irpriva
čiosbendrovės,kuriosjąįgy
vendinotoliautobulindamos,
bandydamos,gamindamosir
pateikdamosrinkaivalstybės
pavedimu.
K.Corbettatvejubuvopradė

tabendradarbiautisužinoma
JAVbiotechnologijųbendrove
„Moderna“.Amerikiečiųnaujie
nųsvetainei„Axios“jiatvirai
pareiškė,kadmoksliniusskie
pijimoprogramostyrimusšim
tuprocentųfinansavovalstybė.
Bettaipdažnaivyksta.
Neįprasta,kadvalstybėtaip

patįregistruojasavopatentą
kaipbendraišradėja.Taippat
neįprasta,kadvalstybėreika
laujaglobaliumastupatentų
pertraukos,kadbūtųkuopla
čiaupaskleistosvakcinosga
mintojųžinios.

Milijardųvertėspatentas

Niujorkouniversitetoatlikta
studijaatskleidžia,jogJAVvien
šiaismetaisgalėtųsusižerti1,8
mlrd.dolerių(1,47mlrd.eurų)
mokesčiųišlicencijosužnaudo
jamasRNAtechnologijosvak
cinaspagal070patentą,jeitik
norėtų,kaiprašo„FinancialTi
mes“,remdamasissavošalti
niais.
VakcinąirgisukūrusiVokie

tijosbendrovė„BioNTech“irjos
JAVpartneris„Pfizer“,siekda

miapsaugotisavoišskirtines
žinias,laikėsinuošalyjenuo
Amerikosvyriausybėspradėtos
„WarpSpeed“programos–vie
šojoirprivataussektoriauspart
nerystės.
„BioNTech“irjosJAVpartne

ris„Pfizer“turėjomokėtimo
kesčiusužkodonaudojimąiš
patento070.Bet„Moderna“–
ikišiolne.
Bendrovėsavovarduįregist

ravokitussavoRNAtechnolo
gijospatentus.„Moderna“inves
tuotojamspabrėžia,kadjaipri
klauso„platusirgiluspatentų“
portfelissudaugiaunei240tei
siniųpavadinimų,kuristoles
nėjeateityjeduotųnaudos.
Kartu„Moderna“tvirtina,kad

koronavirusopandemijosmetu
atsisakosavoreikalavimų.Bend
rovėneturintiniekoprieš,kad
konkurentainaudojasiirjospa
tentuotomisžiniomis.
„Nesamesuinteresuotinau

dotisintelektinėsnuosavybės
teise,kadsumažintumeturimų
vakcinųskaičių“,–aiškino„Mo
derna“stebėtojųtarybosvado
vasStephenasHoge’astarptau
tiniamverslodienraščiui„Wall
StreetJournal“.

Jaugerokaipasipelnė

Išpirmožvilgsnioatrodokaip
dosnuspoelgis,bettaitinkair
bendrovėsverslomodeliui.Iš
pradžių„Moderna“buvosuin
teresuota,kadnaujoviškaRNA
technologijaįsitvirtintųtarptie
kėjų,logistikosgrandinėsirją
pasiruošusiospriimtivisuome
nės.Atsižvelgiantįtaigalėjo
padėtiirkonkurentai,kaipan
tai„BioNTech“irnetrukus„Cu
revac“.
Tačiau,pagalpatentųsiste

moslogiką,vietosbūtųtikvie
namRNAtechnologijoskorona
virusovakcinostiekėjuisuvals
tybėsgarantuotumonopolioter
minu.Rinkosnugalėtojąnusta
tytųteismai.
Beto,dabartinis„Moderna“

verslomodelissugyventisuvals
tybelabaipelningas.
Bendrovė,esantdideliųkie

kiųpirkimogarantijai,užsavo
koronavirusovakcinąreikalau
jaaukščiausioskainos–iki37
doleriųuždozę.Betiršiąsumą
bendrovėsvadovasStephane’as
Bancelis(48m.)laikoneatitin
kančiavertės.
2021aisiais„Moderna“tikisi

19,2mlrd.dolerių(15,7mlrd..
eurų)apyvartos–daugiaunei
kadanorsbendrovėyragavusi
užvienintelįmedikamentąper
metus.
Toliauskaičiaitikriausiaidar

didės,norsproveržisįvykoirdėl
didelėsK.Corbettkomandosdar

bodalies.Kamvisdarreikalin
gapatentoapsauga?

Svarbiirmoralėskorta

Juk„Moderna“galėtųirleng
vaipralaimėtiieškiniusdėlpa
tentų.Praėjusiąliepątaijauat
sitikoginčesubiotechnologijų
bendrove„Arbutus“dėllipidoap
valkalo,įkurįįpakuotamRNA
vakcina,formulėspatento.Bet
pagrindinisbendrovėsginčas
būtųsuJAVvyriausybedėlpa
tento070.
„SiliconValleyBank“komer

cijosdirektoriusNoomanasHa
que’as,atsakingasužbiotechno
logijųsritį,leidiniui„Financial
Times“pateikėtokįpaaiškinimą
–JAVvyriausybėsavointelek
tinėsnuosavybėsteisenaudoja
sikaipsvertuprieš„Moderna“.
Vaizdžiaisakant,palikdama

ramybėjesavoreikalavimusdėl
patentų,vyriausybėišmetamo
ralėskortą.Tikslas–paskatin
ti„Moderna“atsisakytipreten
zijųįpatentąirimtisveiksmų,
kadištikrųjųbūtųpaskatinta
pasaulinėRNAtechnologijos
vakcinųgamyba.
Taireikštųlicencijųskyrimą

kitomsbendrovėms,perduodant
technologijąkartusupagalba,
pavyzdžiui,suteikiantrekomen
dacijasdėltinkamosįrangosar
specialistųmokymą.
JeiJoeBidenovyriausybėrim

taivertinasavonaująpožiūrį,
perkeletąmėnesiųvykdantope
raciją„WarpSpeed“netirbesi
vystančiosešalysebūtųgalima
įsteigtikeletąRNAtechnologi
josvakcinosgamintojų.
Ilgalaikiopelnopožiūriutai

būtųblogai„Moderna“ir„BioN
Tech/Pfizer“,betpagelbėtųgrei
taikoronavirusosukeltoskri
zėspabaigai.Dėlgreitosveiks
mingospagalbos,kurinumato
atiduoti„Moderna“gamintojų
EuropojeirŠiaurėsAmerikoje
gaminamąvakciną,bendrovė
jauįsipareigojo.
Nuo4ojoketvirčio„Covax“

programaipažadėtaiki500mln.
skiepijimodoziųbesivystančioms
šalims.Ogalreikšmėsturėjoir
moralėskorta?
NSItyrėjasBarneyGrahamas

kaipišradėjasbusįtrauktasįpa
tento070registravimą.
Taiparodo,kadsavorankose

valstybėlaikosvertąpriešfar
macijosbendroves.Būtentdėlto
jis2000aisiaisatėjoįinstitutą
kaiptyrimųcentroįkūrėjas.
B.Grahamasteigia,kadjo

tikslas–pasinaudotiviešojofi
nansavimosvertuvisuomenės
sveikatosproblemomsspręsti.
JįK.Corbettvadinasavomoky
toju.(„ManagerMagazin.de“,
Lr)

Ame ri kie tiš ka įran ga per pan de mi ją ta po   žvaigž de

Bend ro vei „Il lu mi na“ pan■■
de mi ja fi nan si niu atž vil
giu tik rai bu vo sėk min ga. 
Jos ak ci jos, 2016 me tais kai
na vu sios 140 do le rių, šį met 
ko vą bu vo pa ki lu sios net iki 
428 do le rių (ati tin ka mai 114 
ir 350 eurų).
Apsk ri tai pel nas iš CO VID19 ■■
vak ci nų pa dė jo ma žiau siai 
de vy niems žmo nėms tap ti 
mi li jar die riais – taip pas kel
bė vie na or ga ni za ci ja, kar
tu pa ra gi nu si nut rauk ti far
ma ci jos kom pa ni jų mo no
po li ją vak ci nų tech no lo gi jų 
atžvil giu.
„Bend ras šių de vy nių nau■■
jų mi li jar die rių tur tas sie
kia 19,3 mlrd. do le rių (15,8 
mlrd. eurų) – to kios su
mos pa kak tų 1,3 kar to vi
siš kai pas kie py ti vi sus žmo
nes ne pa si tu rin čio se ša ly
se“, – sa ko ma or ga ni za ci jos 
„The Peop le’s Vac ci ne Al lian
ce“ pra ne ši me.
„The Peop le’s Vac ci ne Al lian■■
ce“, ku rią su da ro įvai rių gru
pių ir ak ty vis tų, agi tuo jan
čių lai ki nai at si sa ky ti vak ci
nų pa ten tų ap sau gos, tink
las, tei gė, kad šie skai čiai 
grin džia mi lei di nio „For bes“ 
tur tin gų jų są ra še pa tei kia
mais duo me ni mis.
Or ga ni za ci ja pri dū rė, kad, ■■
nes kai tant nau jų tur tuo lių, 
aš tuo ni prieš tai bu vę mi li
jar die riai dėl vak ci nų pla ti
ni mo su sik ro vė bend rą 32,2 
mlrd. do le rių su mą.
Nau jų mi li jar die rių są ra■■
šo vir šu je at si dū rė „Mo der
na“ ge ne ra li nis di rek to
rius Step ha ne’as Ban ce lis ir 
„BioN Tech“ va do vas Ugu
ras Sa hi nas. Į są ra šą taip 
pat pa te ko Ki ni jos vak ci nų 
kom pa ni jos „Can Si no Bio lo
gics“ įkūrė jai. 

Skai čiai įs pū din gi

Dėl vak ci nos pa ten to dar lauks ko va

K.Cor bett pa var dė 
yra ant gar sio jo 
pa ten to 070, o su 
ja bu vo su si ti kęs 
net ir J.Bi de nas.
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Odidžiausiasnuopelnasprik
lausobitkoinųkasykloms.Joms
reikiagreitųpinigųirkuodau
giauelektrosenergijos.
Apskaičiuota,kadpraėjusiais

metaisvisiplanetosbitkoinųka
sėjaisunaudojotiekenergijos,
kiekužtektųvienaididžiausių
pasauliovalstybių–Argentinai.
Todėlkaikurirtoliaukūrena
mosatmosferąteršiančiosak
mensangliųelektrinės.

Tenkarizikuotigyvybe

Pavadinimas„bitkoinųkasyk
los“daugkamikišioltebuvoale
gorinis.Anokiačiakasykla,juk
tai–tiesioggalybėkompiuteri
niųplokščių,generuojančiųnau
juskriptovaliutosblokus.
Tačiaudėlbitkoinųtenkapa

dirbėtiirtikriesiemskalnaka
siams.Jieleidžiasipožemeirri
zikuojasavogyvybe–taiparo
dėbalandžiopradžiojeįvykusi
nelaimėakmensangliųkasyk
lojeFengjanorajone,esančiame
VakarųKinijosSindziangopro
vincijoje.

21kalnakasysbuvoišgelbėtas
išužlietųtunelių.Betsaugumui
patikrintivaldžiaiškartokasyk
losdarneuždarė.Tačiaudėlang
liųtrūkumobuvosutrikęselekt
rosenergijostiekimasHutubi
apskrityje.Otaiturėjopasek

mių,teguirneilgalaikių,visai
kriptovaliutųrinkai,rašo„Ma
nagerMagazin.de“.

SpaudžianetirPekinas

Kembridžouniversitetoduo
menimis,daugenergijosryjan
tisbitkoinųkasimasdaugiausia
vykstabūtentKinijoje–čiasu
generuojamaiki70proc.naujų
kriptovaliutosblokų.
Didžiojidalis–Sindziangopro

vincijoje,kurioje,pasakkaiku
riųpranešimų,šimtustūkstan
čių,ogalnetmilijonusuigūrų–
musulmonųmažumosatstovų–
Kinijauždarėįperauklėjimosto
vyklas.UžtatSindziangoprovin
cijojeapstupigioselektrosener
gijos,kurigaminamaišakmens
anglių.
VidinėMonglija(mongolųauto

nominisregionasŠiaurėsirRy
tųKinijoje)–kitaakmensang
lisišgaunantiprovincija–papra
šėkriptovaliutoskasėjųnutrauk
tisavoveikląikibalandžiopa
baigos.
Tiesa,provincijosvadovybei

bitkoinųkasimoverslassuteikė
viltįgeriaupanaudotiakmens
angliųtelkiniusirišlaikytire
gionedarbovietas.
TačiaupatsPekinasdarospau

dimą,kadregionasnebeignoruo
tųklimatotaršos.
Otokia,pasaknaujosmoksli

niamežurnale„NatureCommu
nications“paskelbtosstudijos,
gresiairvisaiKinijai,jeiirto
liauišlikspanašikriptovaliutų
kasimoplėtrostendencija.

Atsirandairentuziastų

Tadkurturėtųkryptisparčiai
augančioskriptovaliutųindust
rijosžvilgsnis?
PietųKinijosSičuanoirJu

nanoprovincijosviliojatuo,kad

joseapstuklimatuinekenkian
čiosvandensenergijos,bettik
liūčiųlaikotarpiu–nuogegužės
ikispalio.
Socialiniotinklo„Twitter“ir

mobiliųjųmokėjimųbendrovės
„Square“įkūrėjasJackasDor
seyoptimistiškaižvelgiaįateitį
–jonuomone,bitkoinasateityje
nebebuskovossuklimatokaita
stabdys,ogreičiautapspagalbi
ninku.
Jisįsitikinęs,kad,veikdamos

kaipakumuliatoriai,kriptova
liutųkasyklossavolanksčiais
energijosporeikiaisgalėtųkom
pensuotivėjoirsaulėselektri
niųtiekiamosenergijossvyra
vimus.
J.Dorseypožiūriuipritariaki

tasbitkoinoentuziastas–įžymu
sisverslininkas,„Tesla“vadovas
ElonasMuskas.

Nedirbsi–neuždirbsi

„Taivisiškaineatitinkakripto
valiutųkasyklųtikrovės“,–teigė
autoritetingosplatformos„Digi
conomist“įkūrėjas,kriptovaliu
tųanalitikasAlexasdeVriesas.
Jonuomone,kriptovaliutoskū

rimoprocesu reikiaužsiimti
kiaurąparą,nespriešinguatve
juprarandamaspelnas.Jeijos
kasyklosveiktųakumuliatorių
principu,vadinasi,pertrūkiai
būtųneišvengiami.
„Visdaugiaupasauliokompa

nijųinvestuojaįatsinaujinan
čiusenergijosšaltinius.Pasenęs
iškastiniskurasgalipasiliktipo
žeme,tačiautaipnenutiko,nes
jispuikiaitinkabitkoinųkasyk
loms“,–sakėA.deVriesas.
Ištikrųjųpastaruojumetuvis

daugėjapavyzdžių,kaitikdėl
bitkoinovėlprisimintasiškasti
niskurasarnetišnaujoprade
damasjoeksploatavimas.

Elektrinėsdirbatoliau

Rusijos,kurikartusuKinija
priskiriamapriesvarbiausiųbit
koinokasyklų,poliaratyjeesan

tisNorilskastaponaujašioskrip
tovaliutosmetropolija.
Kalnakasybosmilžinė„No

rilskNickel“dėldidelioorouž
terštumosierosdioksidupasta
raisiaismetaisuždarėliūdnai
pagarsėjusiassenąsiasnikelio
lydyklas.

Didysis„NorilskNickel“akci
ninkasVladimirasPotaninas
savobendrovėsateitįsiejasušva
raustiekėjoįvaizdžiuirkalba
netapieelektromobilius.
Tačiaunuopraėjusiųmetųšia

vietoveirjoseesančiomiselekt
rinėmisnaudojasinekaskitas,

Krip to va liu tų ka ra lius bit koi nas gai vi na  dau ge lio jau ma ri na mą ang lių pra mo nę
Ang lių elekt ri nės ir hid rau li nis uolie nų skal dy mo 
vers las at si gau na: Ki ni jo je, Ru si jo je ir JAV se nie ji iš-
kas ti nio ku ro tel ki niai vėl in ten sy viai nau do ja mi.

Bit koi nas spe ku lian tus vi lio jo tuo, kad ko ne me tus jo kur sas, ■■
anks čiau sie kęs apie 4 tūkst. JAV do le rių (3277 eurus), sta bi liai  
ki lo.
Dar vi sai ne se niai jis bu vo pa sie kęs aukš čiau sią vi sų lai kų ri bą – ■■
65 tūkst. do le rių (per 53 tūkst. eurų).
Tai nu ti ko Ki ni jai pas kel bus, kad šio je ša ly je ne bus lei džia ma at■■
sis kai ty ti krip to va liu to mis ir pa ra gi nus neuž siim ti spe ku lia ci ne jų 
pre ky ba.
Dėl pi ni gų plo vi mo pre ven ci jos su me ti mų pa ti pre ky ba krip to va■■
liu to mis Ki ni jo je drau džia ma nuo 2019 me tų.
Aly vos į ug nį kli ūs te lė jo ir „Tes la“ sa vi nin kas E.Mus kas (nuotr.), ■■
už si mi nęs, kad už elekt ro mo bi lius atei ty je gal ir ne be bus ga li ma 
at sis kai ty ti bit koi nais.
Po pu lia riau sios pa sau lio krip to va liu tos kur sas po to kių ži nių bu vo ■■
nuk ri tęs iki 32 tūkst. do le rių (26,2 tūkst. eurų).
Tie sa, pats E.Mus kas net ru kus pa kei tė sa vo nuo mo nę, so cia li nia■■
me tink le „Twit ter“ pas kel bęs dar vie ną ži nu tę: „Es mė to kia, kad 
tik ro ji ko va vyks ta tarp va liu tų ir krip to va liu tų. Aš pa lai kau pas ta
rą sias.“
Toks vers li nin ko pa reiš ki mas ne li ko ne pas te bė tas – bit koi no kur■■
sas vėl pat rau kė aukš tyn ir va kar jau bu vo pa sie kęs be veik 40 
tūkst. do le rių (32,7 tūkst. eurų).
Be je, pa ti „Tes la“ dar šių me tų pra džio je pas kel bė in ves ta vu si į ■■
bit koi nus apie pu sant ro mi li jar do JAV do le rių (1,23 mlrd. eurų).

Po il go ki li mo – itin stai gus nuos mu kis

Daugenergijosryjan-
tisbitkoinųkasimas
daugiausiavyksta
būtentKinijoje–čia
sugeneruojamaiki70
proc.naujųkriptova-
liutosblokų.

Di džiau sia pa sau ly je bit koi nų ka syk la lai ko ma la biau siai planetos at mos fe rą ter šian ti Ki ni ja. Ta čiau ak mens ang lių elekt ri nės krip to va liu tų ka sė jų dė ka pra tę sia sa vo gy va vi mą ir ki to se vals ty bė se.
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obitkoinųkasėjai.Kaiptoženk
lasįpamažutirpstančiąamži
nojoįšaložemębuvoįspraustas
irdidelisbitkoinologotipas.
Elektrosenergijabendrovei

„NorilskNickel“,taigiirkripto
valiutoskasykloms,gaminama
tikraineišsaulėsarvėjo,oiš
akmensanglių.Kaiprezervinis
kuraselektriniųturbinomsnau
dojamasirdyzelinas.

Praėjusįbirželįtrūkusbend
roveipriklausančiosšiluminės
elektrinėscisternaiįupesireže
rusišsiliejogalybėšiokuro.Ru
sijosprezidentasVladimirasPu
tinasdėlekologinėsnelaimės
paskelbėnepaprastąjąpadėtį,
nurodėbendroveiatlygintižalą.
„NorilskNickel“tekosumokėti
2mlrd.dolerių(1,63mlrd.eurų)
baudą.
Tačiautaineatgrasonuotoles

nioiškastiniokuronaudojimo.
Kitųkompanijų–taippat.
Toliauįvakarusesančiame

ChantyMansijskestambiausia
Rusijosbendrovėirdidžiausia
pasaulyjegamtiniųdujųtiekė
ja„Gazprom“irgipradėjodrau
gautisukriptovaliutųverslu,
ekonomiškiaupanaudodamasa
vohidrauliniouolienųskaldy
moišteklius.
Išsiskiriančiasdujas,kurios

šiaiptiesiog liepsnotų,dabar
stengiamasipanaudotielektri
nei,iškuriosenergijągaunabit
koinųkasyklos.

NeatsiliekairAmerika

NetirJAVkaikuriosbendro
vės,kaipantai„CrusoeEnergy“

ar„EZBlockchain“,atradonau
jąverslomodelį.
Daugelishidrauliniuuolienų

skaldymuirskalūnųnaftosga
vybaužsiimančiųkompanijų
pastaraisiaismetaiskritusnaf
tosirgamtiniųdujųkainoms

dantissukandusioskovojodėl
išlikimo,tačiaudėlbitkoinųka
syklųjosdabarturigalimybę
atsigauti.
Kentukiovalstijojeukrainie

čiųmilijardieriusIhorisKolo
moiskis,kurisdėlkaltinimųko

rupcijanebegaliįvažiuotiįJAV,
uždarėsavoplienogamykląir
atleidodarbuotojus.Betcechai
atliekanaują–kriptovaliutoska
syklos–funkciją.
Niujorkovalstijoskriptovaliu

tųkasėjaijauperkasavoelekt

rines.Jųpavyzdžiuužsikrėtėir
kiti.
Niekonuostabaus,jukbitkoi

nųkasimas–vienaspopuliariau
siųbūdųpasipelnyti.

ParengėOnaKACĖNAiTĖ

Krip to va liu tų ka ra lius bit koi nas gai vi na  dau ge lio jau ma ri na mą ang lių pra mo nę

Nerijus
Mačiulis
„Swed bank“  
vy riau sia sis  
eko no mis tas

„Bit koi nas ta po ga na po lia ri
zuo jan čiu ob jek tu. Vie ni, ypač jų 
tu rin tys, ma to tik bit koi no 
pri va lu mus ir ig no ruo ja trū ku
mus, ki ti – prie šin gai.
Tarp pri va lu mų įvar di ja ma tai, 
kad tai yra de cent ra li zuo ta, nuo 
jo kios vals ty bės ar ins ti tu ci jos 
nep rik lau san ti skait me ni nė 
at sis kai ty mo prie mo nė, ku ria 
san do riai pat vir ti na mi dau gy bės 
nep rik lau so mų tink lo da ly vių 
nau do jant jų kom piu te rių 
skai čia vi mo ga lią. Vi si san do riai 
įra šo mi į vie šą ir įsi lau ži mams 
ats pa rią duo me nų ba zę, 
va di na mą blo kų gran di ne (angl. 
„blockc hain“).
Nors pats pa va di ni mas „krip to
va liu ta“ suf le ruo ja, kad 
pag rin di nė šio inst ru men to 
funk ci ja yra va liu ta, tai nė ra 
pers pek ty vi glo ba li at sis kai ty mo 
prie mo nė.
Kaip trū ku mus ga li ma pa mi nė ti 
ne pat rauk lias var to to jo są sa jas 
ar lė tus san do rius – tik iki 7 
san do rių per se kun dę, t.y. ke lis 
šim tus kar tų ma žiau nei ki tų 
mums įp ras tų prie mo nių ir 
tech no lo gi jų. Nors šios tech no
lo gi nės prob le mos yra išsp ren
džia mos, yra ki tų, daug rim tes
nių, eko no mi nių bar je rų.
Bit koi no ger bė jai kaip vie ną 

pag rin di nių jo pri va lu mų 
pab rė žia tai, kad jo pa si ūla yra 
ri bo ta, – į apy var tą iš leis tų 
bit koi nų kie kis di dė ja la bai lė tai 
ir nie ka da ne vir šys 21 mi li jo no.
Ši jo sa vy bė ta po vis ak tua les nė 
di die siems pa sau lio cent ri niams 
ban kams nus ta čius nu li nes ar ba 
nei gia mas pa lū ka nas ir spaus di
nant pi ni gus mo der nio se 
eko no mi ko se dar ne ma ty tais 
tem pais. Ta čiau ri bo ta bit koi nų 
pa si ūla jam po pu lia rė jant tam pa 
pag rin di niu trik džiu, dėl ko jis 
ne ga li tap ti kas die ne at sis kai ty
mo prie mo ne.
Ne di dė jan tis bit koi nų skai čius 
vis la biau di din tų jo pak lau są ir 
kel tų jo kai ną tiek ki tų va liu tų, 
tiek pre kių ir pas lau gų atž vil giu. 
Ki taip sa kant, tai bū tų def lia ci
nė va liu ta – jos ver tė vis di dė tų, 
o už jos vie ne tą įsi gy ja mų 
pre kių ir pas lau gų skai čius 
spar čiai di dė tų.
Kas čia blo go, pak laus tų 
bit koi no apo lo ge tai. Fak tas, kad 
ry toj už to kios va liu tos vie ne tą 
ga li nu si pirk ti dau giau nei 
šian dien, lem tų tai, jog jos 
kau pi mas vi suo met bū tų 
pat rauk les nis už jos iš lei di mą ir 
jis ne be bū tų nau do ja mas 
at sis kai ty mams.
To kio reiš ki nio iliust ra ci ja ga li 
bū ti chres to ma ti nis pa vyz dys, 
kai prieš de šimt me tį vie nas 
pir kė jas už 10 tūkst. bit koi nų 
nu si pir ko dvi di de les pi cas – 
skai čiuo jant da bar ti nė mis 
bit koi no kai no mis, tai pri lyg tų 
maž daug 300 mln. JAV do le rių. 
Ki taip sa kant, bit koi nas 
užp rog ra muo tas taip, kad jo 

sėk mė jį pra žu dy tų kaip va liu tą.
Tuo met gal būt bit koi nas tap tų 
jei ne va liu ta, tai skait me ni niu 
auk su, kaip jį vis daž niau 
įsi vaiz duo ja ir pro pa guo ja jo 
se kė jai. Taip, at si ra dus kri ti nės 
in ves tuo to jų ma sės kon sen su sui 
jis ga li tap ti al ter na ty via 
tau py mo ir pi ni gų ver tės 
iš sau go ji mo prie mo ne.
To kia jo funk ci ja su ži bė jo, kai 
cent ri niai ban kai pa si lei do 
plau kus ir spaus din da mi pi ni gus 
gal būt pa sė jo di des nės inf lia ci
jos sėk lą.
In ves tuo to jai pra dė jo ieš ko ti 
bū dų ap sid raus ti nuo ga li mo 
pi ni gų nu ver tė ji mo šuo lio, ir dėl 
šios prie žas ties per nai re kor di
nes aukš tu mas pa sie kė auk sas, 
bran go ne kil no ja ma sis tur tas, 
dau ge lis ak ci jų, iš si pū tė ne 
vie nas bur bu las. Ir, kaip 
ma to me, pab ran go ir bit koi nas.
Vis dėl to, prie šin gai nei dau ge lis 
tau rių jų me ta lų, ne kil no ja mo jo 
tur to ar fi nan si nių ak ty vų, 
bit koi nas tu ri di de lį trū ku mą – 
jo kai nos svy ra vi mai yra 
mil ži niš ki.
Vis dėl to vi si de cent ra li zuo to 
bit koi no pri va lu mai nub lanks ta 
prieš pag rin di nius jo trū ku mus. 
Pir miau sia jo san do rių tvir ti ni
mas, ku ris po pu lia riai va di na
mas ka si mu, no rint su kur ti 
aso cia ci jas su tau riai siais 
me ta lais, rei ka lau ja la bai daug 
elekt ros ener gi jos.
Šiuo me tu me ti nės vi sų bit koi no 
san do rių tvir ti ni mo iš lai dos 
su nau do ja apie 100 TWh 
elekt ros ener gi jos – maž daug 
de šimt kar tų dau giau, nei vi sa 

Lie tu va su nau do ja per me tus.
Šie met Ira nas pa ty rė itin 
ne ma lo nius elekt ros tie ki mo 
nut rū ki mus (angl. „blac kout“), 
dėl ku rių kal ti na bū tent 
iš po pu lia rė ju sį bit koi ną ir net 
1600 Ira ne įsi kū ru sių jo san do
rių tvir ti ni mo cent rų. Bit koi nas 
Ira ne iš po pu lia rė jo tuo met, kai 
JAV pri tai kė jam sank ci jas ir 
ap ri bo jo tarp tau ti nius at sis kai
ty mus JAV do le riais.
Čia iš ryš kė ja dar vie nas di de lis 
bit koi no trū ku mas – daž niau jis 
nau do ja mas ne tau py mui ir ne 
pi coms pirk ti, o sank ci joms 
apei ti, at sis kai ty ti už ne le ga lias 
pre kes ar net te ro riz mui 
fi nan suo ti.
Skait me ni za ci jai uži mant vis 
nau jas gy ve ni mo ir veik los sri tis 
ne ky la abe jo nių, kad ir va liu tų 
atei tis yra skait me ni nė. Dau ge lis 
cent ri nių ban kų ver ti na 
ga li my bes ar jau ku ria sa vo 
krip to va liu tas, pag rįs tas blo kų 
gran di nės tech no lo gi ja.
Euro pos cent ri nis ban kas ku ria 
skait me ni nį eurą, ku ris tu rės jau 
da bar aiš kiai įvar di ja mus 
kri te ri jus – priei na mu mą, 
ats pa ru mą, sau gu mą, efek ty vu
mą, pri va tu mą ir tei sė tu mą.
Gal būt rin ko je bus ir dau giau 
de cent ra li zuo tų, nuo cent ri nių 
ban kų nep rik lau so mų, ni ši nių, 
bet tur būt vie naip ar ki taip 
re gu liuo ja mų krip to va liu tų.
Ta čiau la bai ma žai ti kė ti na, kad 
tik vie nam iš jų – bit koi nui, 
tu rin čiam ne ma žai aukš čiau 
iš var dy tų trū ku mų, lem ta tap ti 
do mi nuo jan čia glo ba lia at sis
kai ty mo ar tau py mo prie mo ne.“ 

Atei tis – skait me ni nė, bet ne bū ti nai su bit koi nu

NetirJAVkaikurios
bendrovės,kaipantai
„CrusoeEnergy“ar
„EZBlockchain“,
atradonaująverslo
modelį.
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