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LIETUVOS SPAUSTUVININKŲ ASOCIACIJA

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

LISPA
NARYSTĖS NAUDA
Aktyvi, ne pelno siekianti
organizacija, vienijanti pažangias
ir socialiai atsakingas Lietuvos
spaustuves, gaminančias:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

knygas
periodinius leidinius
etiketes
reklaminę medžiagą
pakuotės gaminius
spausdinančias ant metalizuotų paviršių
atliekančias rankų darbo knygų įrišimą

LISPA, kurdama ilgalaikę poligrafijos rinkos plėtros strategiją Lietuvoje ir jungdama spaudos pramonės rinkos
dalyvius problemų sprendimui, vykdo veiklą, kurios neapima atskira spaustuvė, tačiau gali vykdyti asocijuotų
spaustuvių grupė. Lietuvos spaustuvininkų asociacijos
svarbiausi uždaviniai:

»»

Atstovauti ir ginti narių interesus Lietuvoje ir užsienyje;

»»

Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis svarstant norminių aktų rengimą, kurie liečia
spaustuvininkų profesinę veiklą, siekiant, kad valstybės institucijų sprendimai skatintų poligrafijos
srities plėtrą;

»»
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»»

MISIJA

Prisidėti prie skaidrios ir atviros verslo aplinkos bei
laisvos konkurencijos kūrimo;
Inicijuoti ir skatinti esminius mokslo visuomenės ir
verslo santykių pasikeitimus, spaustuvininkų kvalifikacijos kėlimo sistemos sukūrimą;

»»

Sudaryti nuolatines arba laikinas ekspertų (konsultantų) grupes aktualiems narių ekonominiams ir
socialiniams procesams analizuoti;

»»

Rinkti, kaupti bei savo nariams teikti mokslinę ir
metodinę informaciją, susijusią su profesine spaustuvininkų veikla;

»»

Skatinti spaudos pramonės įmonių bei mokslo institucijų tarpusavio bendradarbiavimą;

»»

Tarpininkauti užmezgant kontaktus tarp verslo
partnerių, ypatingai – su užsienio šalių atstovais;

»»

Organizuoti konferencijas ir parodas.

Asociacija yra atvira naujoms idėjoms ir bendradarbiavimui, todėl kviečia visas suinteresuotas spaustuves, medžiagų ir įrangos tiekėjus, mokymo bei valdžios institucijas, kitas organizacijas, pritariančias asociacijos siekiams,
įsijungti į narių gretas ir bendromis pastangomis prisidėti
prie spaudos pramonės plėtros ir šalies gerovės kūrimo.

Lietuvos spaustuvininkų Asociacijos
–
vienyti aktyvias, inovatyvias spaudos pramonės įmones,
spaudos pramonės sektoriaus stiprinimui ir potencialo
vystymui Lietuvos ir užsienio rinkose.

VIZIJA

Lietuvos spaustuvininkų Asociacijos
–
kad Lietuvos spaudos pramonė savo kokybe būtų žinoma
Lietuvoje ir užsienio rinkose.

TIKSLAS

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos
−
kurti ilgalaikę spaudos pramonės plėtros strategiją Lietuvoje,
solidarizuojant spaudos pramonės dalyvius rinkos problemų
sprendimams ir šalies gerovės kūrimui.

VERTYBĖS:
pasitikėjimas
»» socialinė atsakomybė
»» kooperacija/bendradarbiavimas
»» kokybės ženklas
»»
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LISPA NARIAI
KNYGOS,
PERIODIKA,
KOMERCINĖ SPAUDA,
PAKUOTĖ, ETIKETĖ

MOKSLO ĮSTAIGOS

04

VYRIAUSYBINĖS
ĮMONĖS ( MINISTERIJOS )

AMBASADOS

AGENTŪROS

SOCIALINIAI
PARTNERIAI

LISPA RĖMĖJAI

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
AMBASADA
BERLYNE

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
AMBASADA
HELSINKYJE

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
AMBASADA
LONDONE

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
AMBASADA
KOPENHAGOJE

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
AMBASADA
STOKHOLME

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
AMBASADA
TALINE

ASOCIJUOTOS
STRUKTŪROS

Savo narių interesus Asociacija
atstovauja LR Prezidentūroje,
LR Seime, LR Vyriausybės
posėdžiuose, kitose valstybinėse
ir nevyriausybinėse institucijose,
užsienio šalių ambasadose,
aktyviai bendradarbiauja su
Agentūromis, asocijuotomis
struktūromis, rėmėjais ir
socialiniais partneriais.
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LISPA
VALDYMO
ORGANAI:

SPAUDOS
PRAMONĖS VYSTYMO
SKATINIMAS

Visuotinis narių
susirinkimas,
LISPA Taryba,
Prezidentas,
Vykdantysis direktorius
Artūras Karosas

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos Prezidentas
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LISPA
TARYBA –
AKTYVIAI
VEIKIANTIS
KOLEGIALUS
ASOCIACIJOS
VALDYMO
ORGANAS:
»» Arūnas Akstinas, 					
»» Nerijus Baura,		
UAB „Aurika“ direktorius;
UAB „Lietuvos rytas“ spaustuvės generalinis
direktorius;
»» Artūras Karosas, 					
UAB BALTO print direktorius;

»» Saulius Mudėnas, 				
Uždarosios dizaino ir leidybos 			
»» Algirdas Apulskis, 					
UAB „Druka” direktorius;
AB „Kopa“ direktorius;
»» Gintaras Kairevičius, 				
»» Jonas Renatas Lazaravičius, 			
UAB „Flexpro“ direktorius;
REPRO įmonių grupės direktorius.

2.1. LISPA Visuotinio narių
susirinkimo pranešimai:
Inovacijos, Dizainas,
R&D produktų
apsauga, Drupa
naujienos
Visuotinio susirinkimo metu dr. Vytautas Jokužis, UAB „Elinta“ generalinis direktorius, pristatė jų įmonės kuriamus inovatyvius produktus ir
sprendimus, sulaukusius tarptautinio pripažinimo, VGTU dėstytojas Dr. Doc. Eugenijus Jurkonis
skaitė pranešimą apie inovatyvių pakuočių ir išmanių etikečių ateitį.VDA inovacijų centro vadovas
Marius Urbonavičius lygino Lietuvos dizaino plėtrą
bei Didžiosios Britanijos dizaino ekonomiką, Marius
Pareščius, IT ekspertas, Užupio Creative Cluster vadovas dalinosi svarbiausiais aspektais apie R&D produktų
apsaugą, bei duomenų apsaugą įmonėse.
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2.2 LISPA narių verslo
misija Vokietijoje,
DRUPA parodoje
LISPA savo nariams suorganizavo vykimą į tarptautinę
spaustuvininkų profesionalų “Meka” vadinamą DRUPA
parodą Vokietijoje, su daliniu ES finansavimu. UAB BALTO
print, UAB „Druka“, UAB „Flexpro“, IĮ INSPE, Kopa, dizaino ir leidybos UAB, UAB „Petro ofsetas“, UAB „PakMarkas“,
S. Jokužio leidykla spaustuvė atstovai tarptautinėje parodoje susitiko su Meccanotecnica, Komori, Kolbus, Hewlett Packard, FUJIFILM, Landa group ir kitų pasaulinio garso kompanijų atstovais. Susitikimų metu buvo pasidalinta turima
patirtimi, aptarti potencialūs verslo kontraktai, apsikeista
kontaktais, susipažinta su naujausiomis spaudos pramonės
technologijų tendencijomis.
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2.3 LISPA narių vizitas
AB „GRIGEO Lietuva“
įmonėje ir aktualūs
pranešimai spaudos
pramonei
Įmonėje AB „Grigeo Grigiškės“ vyko Lietuvos spaustuvininkų asociacijos organizuojamas renginys: kurio metu
buvo pristatyti aktualūs pranešimai skirti spaudos pramonei. UAB „Creditreform Lietuva“ direktorius Saulius
Žilinskas išsamiai aptarė spaudos pramonės sektoriaus
apžvalgą. ES finansavimo galimybių naujienas pristatė ES
struktūrinės paramos ekspertas dr. Artūras Jakubavičius.
Lietuvos pramonininkų konfederacijos Lietuvos - Ukrainos Tarybos vykdomasis direktorius Žilvinas Abaravičius – pasidalino įžvalgomis ir turima informacija apie
darbuotojų samdymą iš Ukrainos. AB „Grigeo Grigiškės“

įmonės prezidentas Gintautas Pangonis išsamiai pristatė
įmonės veiklą, pasiekimus ir sėkmės žingsnius. Renginio dalyviams buvo surengta ekskursija, kurios metu AB „Grigeo
Grigiškės“ generalinis direktorius išsamiai supažindino ir
parodė kaip vyksta popieriaus kartono, pakuočių gamyba,
atsakė į dalyvių klausimus kaip jų įmonėje yra užtikrinamas
efektyvus gamybos ir visų darbuotojų darbas, kokios taikomos motyvavimo sistemos.

2.4. LISPA narių vizitai UAB “BIGSO”
ir UAB “Putokšnis” įmonėse
LISPA siekdama skatinti spaudos įmonių gamybos optimizavimo procesus bei susipažinti su kitų įmonių sėkmingai pritaikytais verslo bei efektyvios gamybos valdymo metodais,
suorganizavo Asociacijos nariams vizitus į
dvi gamybines įmones Šiauliuose: UAB „Bigso“ ir UAB „Putokšnis“. UAB „Bigso“ - Švedijos kapitalo bendrovės AB „Bigso” dukterinė
įmonė, gaminanti kartono ir plastiko dėžutes,
skirtas naudoti buityje ir biuruose. Įmonėje
dirba apie 530 darbuotojų, apyvarta siekia
apie 30 mln Eur. Įmonė turi puikios patirties
optimizuojant gamybos procesus ir sugebėjo
konkuruoti kinus savo produkcijos kaina. UAB „Putokšnis“
- pirmaujanti PET ruošinių ir PET taros gamintoja Baltijos
šalyse, turinti turi dvi PET ruošinių gamyklas Lietuvoje ir
Ukrainoje bei PET taros gamyklą Lietuvoje. Įmonėje dirba 115 žmonių, apyvarta viršija 40 mln Eur. Inovatyviomis
technologijomis ir sprendimais pasižyminti įmonė. LISPA
nariai susipažino su vertinga įmonių patirtimi - verslo sėkmės istorijomis, išmoktomis pamokomis, taikomais gamybos optimizavimo metodais, personalo valdymo klausimais
dalinosi įmonių bei gamybos vadovai.
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2.5. LISPA narių verslo
misija į Japoniją
2016 m. lapkričio mėn. į verslo misiją Japonijoje susipažinti su vienos iš technologiškai pažangiausių šalių - Japonijos spaustuvėmis ir užmegzti potencialius bendradarbiavimo santykius vyko Lietuvoje lyderiaujančių spaustuvių
atstovai: UAB BALTO print, UAB „Druka“, UAB „Petro ofsetas“, KOPA, dizaino ir leidybos UAB, UAB „PakMarkas“,
REPRO įmonių grupė. Lietuvos spaustuvių atstovai dvi
dienas viešėjo vienoje iš didžiausių pasaulinių spaudos
pramonės įmonėje Toppan. Vizito metu vyko šalių prisistatymas, buvo užmegztas glaudus bendradarbiavimo ryšys, įmonės susipažino su saugumo poligonu bei Gunma
ir Akihabaros fabrikais. Lietuvos spaustuvininkai taip pat
aplankė Kodama spaustuvę, Valstybinį pinigų spausdinimo centrą bei Dainippon spaustuvę. Susitikimų metu vyko
įmonių prisistatymas, diskusijos apie spaudos pramonės
ateitį, naujus produktus, bendradarbiavimo galimybes
ir eksporto plėtrą. Tikimės, kad verslo misijos metu
gautos įžvalgos, užmegzti nauji ryšiai sustiprins
vykusių spaustuvių eksporto sėkmės istorijas.

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA
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BENDRUOMENĖS
STIPRINIMAS, TEIGIAMO
SPAUDOS PRAMONĖS
ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS,
VIEŠINIMAS
3.1. Skaitymo skatinimo akcija
„LIETUVA SKAITO!“ 2016 M.
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2016 m. Antrą kartą LLA ir LISPA, kartu su partneriais,
gegužės 7 d. organizavo skaitymo skatinimo šventę „Lietuva skaito!“ Milžiniškas žiniasklaidos dėmesys, šventės
dalyvių gausa, entuziastingi skaitytojų ir partnerių atsiliepimai parodė, kad akcija yra reikalinga ir skaitymo kartu
idėja knygų mylėtojams yra iš tiesų patraukli.

»»

Sėkmingą nacionalinę skaitymo šventę padėjo įgyvendinti
didelis partnerių ir rėmėjų skaičius – jų buvo per 60.

»»

Skaitymai vyko ne tik knygynuose, bibliotekose, bet ir įvairiose viešose erdvėse – parkuose, kavinėse, baruose ir net
turguje. Prie šventės aktyviai jungėsi ir svetur gyvenantys
lietuviai – Oslo, Glazgo, Prahos, Romos ir Izraelio lietuvių
bendruomenės rengė skaitymus.
2016 m. metais akcija „Lietuva skaito!“ pasižymėjo ypač
plačia renginių geografija, dideliu dalyvių skaičiumi, renginių žanrų įvairove: miestų skaičius - 45, renginių skaičius - 91, kūrėjų skaičius - 103.
2016 metų „Lietuva skaito!“ akcijos viešinimui buvo skirtas ypatingas dėmesys:
»» Sukurtas oficialus akcijos video klipas, kuris buvo rodomas keturių didžiųjų Lietuvos miestų viešajame transporte, „Forum Cinemas“ kino teatruose, televizijoje;
»» „Lietuva skaito!“ akcijos skaitymo renginys buvo transliuojamas LRT Kultūra kanalu;

»»

»»

Informaciniai partneriai „LRT.LT“, „15min.lt“, „PenkiTV“ ir kitos žiniasklaidos priemonės nuolat informavo
apie akcijos eigą;
Akcijos partneriai (leidyklos, bibliotekos, knygynai,
spaustuvės, draugijos, restoranai, kavinės ir kt.) savo
turimais kanalais dalinosi informacija apie „Lietuva
skaito!“ akcijos eigą;
Atnaujintas akcijos prekinis ženklas, sukurti ir , sukurtas specialus akcijai skirtas;
Parengti ir paskelbti 3 BNS pranešimai:

Išskirtinis dėmesys buvo skirtas jautresnėms socialinėms
grupėms – seneliams, vaikams, neįgaliesiems. „Mamų unijos“ ir „Vaikų linijos“ savanoriai sekė pasakas ligoniukams
Kauno ir Vilniaus ligoninėse, o Panemunės senelių namuose vyko skaitymai senoliams. Ypač aktyviai į „Lietuva
skaito!“ akciją įsijungė Maltiečių ordinas. Maltiečių ordino
senjorai Vilniuje skaitė su prof. V. Labučiu. Šventės dieną
Kaišiadoryse, Kaune, Aukštadvaryje, Tauragėje, Panevėžyje, Marijampolėje ir Švenčionėliuose maltiečiai lankė savo
globotinius ir skaitė jiems lietuviškus kūrinius. Rokiškio
maltiečiai organizavo skaitymo popietę šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namuose, o Kelmėje maltiečių Vaikų dienos centre vyko popietė „Skaitau ir
augu“ – vaikai čia skaitė pasakas. Visoje Lietuvoje dešimtys žinomų autorių skaitė vaikams, pasakojo apie rašymą
ir kūrybą, vedė kūrybines dirbtuves.

3.2. Prie kampanijos „Už saugią
Lietuvą“ jungiasi Lietuvos
spaustuvininkai!
2016 m. balandžio mėn. 18 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė ilgalaikės nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ pradžią, kuria
siekiama mažinti smurtą, žalingas priklausomybes, savižudybes, skatinti vaikų globą šeimose ir įvaikinimą.
Kiekvienas gali prisidėti sprendžiant šias skaudžiausias
visuomenės problemas.

Asociacijos nariai spausdino visą kompanijai reikalingą reklaminę medžiagą, bei skyrė dėmesį turiningo vaikų vasaros
poilsio užtikrinimui. UAB „BALTO print“ atsiliepė į kampanijos kvietimą praturinti vaikų dienos centruose vasarą leidžiančių vaikų laisvalaikį ir pakvietė Paparčių šv. Juozapo
šeimos namų vaikus į savo spaustuvę Vilniuje. Ekskursijoje vaikai turėjo galimybę pamatyti, kaip spausdinamos jų
skaitomos knygos, žurnalai, susipažinti su modernia spaudos įranga, popieriaus perdirbimo metodais ir iš pirmų lūpų
išgirsti apie poligrafijos specialybę.
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UAB Firidas direktorius
Janas Komaiška

UAB BALTO print projektų
vadovė Neringa Dagienė

REPRO spaudos įmonių grupės vadovas
Jonas Renatas Lazaravičius
UAB Flexpro administracijos ir
finansų vadovė Rasa Ramanauskienė
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3.3. LR Prezidentės inicijuotos akcijos
„Knygų Kalėdos“ įgyvendinimas
Per Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“ šalies bibliotekoms,
globos namams ir vaikų dienos centrams šiais metais padovanota daugiau nei 50 tūkst. naujų knygų. Nuoširdžiai
dėkojame LISPA nariams prisijungusiems prie rekordinės akcijos „Knygų Kalėdos“: UAB „Aurika“, UAB BALTO
print, UAB „Firidas“, UAB „Flexpro“, IĮ. S Jokužio leidykla
– spaustuvė, UAB „PakMarkas“, UAB „Panevėžio spaustuvė“, REPRO – spaudos įmonių grupė, taip pat visiems akcijoms partneriams.
Kasmet knygų mylėtojus suburianti nuo 2011-ųjų vykstanti akcija šiemet prisijungė prie Prezidentės nacionalinės
socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“. Todėl
2016-ųjų akcijos tema – knygos, kurios keičia gyvenimą.
Prezidentės teigimu, vis daugiau Lietuvos žmonių ir
verslo įmonių dovanoja knygas ir noriai dalyvauja socialinę atskirtį mažinančioje veikloje. Tai

rodo, kad mums visiems svarbus noras prisidėti prie darnesnės visuomenės. Valstybės vadovė padėkojo visiems,
prisijungusiems prie šių metų „Knygų Kalėdų“
ir dovanojusiems įkvepiančių ir gyvenimą
keičiančių knygų.
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IĮ S. Jokužio leidyklos - spaustuvės
vykdančioji direktorė Vaiva Jokužienė

UAB PakMarkas marketingo
vadovė Ingrida Tynčenko

UAB Aurika pardavimų vadovas
Gediminas Ziberkas
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Lietuvos spaudos pramonės
apdovanojimų 2016 m.
nominantai
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Seimo Kultūros komiteto pirmininko
Ramūno Karbauskio sveikinimo žodis

3.4. Lietuvos spaudos pramonės
apdovanojimai 2017
Apdovanojimų ceremonijoje buvo pagerbti įmonių
atstovai, kasdien kuriantys spaudos produktus: knygas,
žurnalus, laikraščius, pakuotes, etiketes, 3D gaminius.
Ūkio ministras M. Sinkevičius kartu su Lietuvos
spaustuvininkų asociacijos prezidentu Artūru Karosu
nominacijoje „Išmanusis gaminys 2016“ apdovanojimą
įteikė UAB „IOCO Packaging“ už unikalios idėjos sukūrimą
ir jos įgyvendinimą. Nominacijoje „Metų pakuotė“ įteikė
apdovanojimą gaminio užsakovui UAB „Daisena“ už
unikalios idėjos sukūrimą, o pakuotės gamintojai UAB
„Aurika“ – už įgyvendinimą ir realizavimą. Įmonei
„Logo tape Baltic“ buvo įteiktas apdovanojimas „Metų
eksportuotojo“ nominacijoje, o 3D technologijų lydere
Lietuvoje pripažinta UAB „3D prototipai“. Taip pat
apdovanojimą gavo UAB „3D Creative“ už 3D technologijų
pramoninio spausdinimo pasiekimus.
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Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos prezidentas
A. Karosas įteikė apdovanojimą metų lyderio nominacijoje įmonei „Aurika“ už darvinizmą versle,
nuolatinę plėtrą ir evoliuciją. Inovatyviausia spaustuve pripažinta spaustuvė
KOPA už inovatyvias technologijas bei inovatyvius procesus
tradicinėje spaustuvėje.

3D spausdinimo būdu sukurtos ir pagamintos
apdovanojimų skulptūrėlės

Renginio svečiai

Pasveikinti spaustuvininkų bendruomnenės atvyko ŠMM kancleris Tomas
Daukantas, LR Prezidentės patarėja Marija Dautartaitė, Kultūros mecenatas
Ramūnas Karbauskis

Spaustuvės KOPA vadovas Saulius Mudėnas pristatė įdomiausias įžvalgas
iš Verslo misijos Japonijoje
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LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjos Marijos Dautartaitės
sveikinimas ir padėka spaustuvininkams

Į devintuosius spaudos pramonės apdovanojimus susirinko daugiau nei 150 dalyvių - gausus būrys
studentų, dėstytojų, politikų, spaustuvininkų ir susijusių sektorių atstovų
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LR Ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus sveikinimo žodis susirinkusiems
spaudos pramonės atstovams

Žinių spaustuvės apdovanojimas įteiktas spaustuvei KOPA,
ĮSA projektų vadovei Žanetai Mudėnienei

Vienas iš keturių spaudos gaminio
apdovanojimų taip pat įteiktas spaustuvei KOPA už
naują meno knygos koncepciją. Antrą spaudos gaminio
apdovanojimą laimėjo S. Jokužio leidykla-spaustuvė už
Leonardo da Vinčio pasakų knygą „Sparnuotosios raidės“
su reljefinėmis iliustracijomis. Trečią spaudos gaminio
apdovanojimą laimėjo spaustuvė „BALTO print“ už
įspūdingai pagamintą knygą „Crimson Peak“. Ketvirtą
spaudos gaminio apdovanojimą laimėjo UAB „Petro
ofsetas“ už didžiausią Lietuvos knygą.
Taip pat buvo įteiktas Kūrybinių sprendimų spaustuvės
apdovanojimas įmonei „Aurika“. Socialiai atsakinga
spaustuve pripažinta UAB „Flexpro“, žaliausios
spaustuvės apdovanojimą pelnė spaustuvė „Druka“,
o metų darbuotojo apdovanojimas įteiktas UAB „Via
Aquaria“ darbuotojai Alinai Vengalytei.

Už metų gaminį apdovanojimas įteiktas UAB „Petro ofsetas“
vadovui Petrui Kalibatui

Apdovanojimo įteikimas UAB „Aurika“ vadovui Arūnui Akstinui

Apdovanojimų metu penkių nominacijų apdovanojimai
buvo įteikti geriausiems spaudos pramonės studentams,
jauniesiems specialistams, mokslo atstovams. Žinių
spaustuvės apdovanojimas skirtas įmonei KOPA,
geriausio baigiamojo jaunojo specialisto nominacija
atiteko Vilniaus dailės akademijos absolventei Gintarei
Baryzaitei, perspektyviausio jaunojo grafikos dizainerio
nominacija įteikta studentei Reginai Stonytei,
sumaniausiu jaunuoju leidybos specialistu pripažintas
studentas Povilas Čepkauskas, talentingiausio jaunojo
produkto dizainerio nominacija įteikta Gabrielei Ugnei
Petrauskaitei. Spaudos pramonei skirtų mokslinių tyrimų
apdovanojimas įteiktas Janai Valauskaitei.
Renginyje iš viso dalyvavo per 150 dalyvių: spaudos
pramonės įmonių, politikų, studentų, mokslo institucijų
ir susijusių sektorių atstovų.
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3.6. LISPA
Strateginiai
susitikimai

Per ataskaitinį laikotarpį vyko šeši
LISPA Tarybos posėdžiai, per kuriuos
Taryba svarstė spaudos pramonei aktualius
klausimus: ES projektų finansavimo paraiškų
teikimą, skolinininkų duomenų bazės iniciatyvas,
ketvirtinių renginių spaudos pramonei inicijavimą,
spaudos pramonės veiklos apžvalgas ir anaitiką,
verslo misijų organizavimą, LISPA kuriamos vertės
stiprinimą, narių plėtros ir kiti sektoriui svarbius
klausimus.
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3.5. LISPA susitikimas su
kultūros mecenatu R. Karbauskiu
ir Vilniaus miesto Meru R. Šimašiumi
LISPA Tarybos posėdžio metu 2016 m. gegužės 4 d. vyko
susitikimai su R. Karbauskiu ir Vilniaus miesto Meru.
R. Šimašiumi. Susitikimo metu su Ramūnu Karbauskiu
„Švieskime vaikus“ labdaros ir paramos fondo vienu iš
steigėjų, kultūros mecenatu buvo pristatyta spaustuvininkų
bendruomenė, aptartos skaitymo skatinimo iniciatyvos.

Vilniaus miesto Merui R. Šimašiui taip pat buvo pristatyta
spaustuvininkų bendruomenė, skaitymo skatinimo akcija
„Lietuva skaito“, aptarta kaip spaudos pramonė ir
susiję sektoriai galėtų labiau integruotis į bendrą
Vilniaus veidą.
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SPAUSTUVININKŲ
PAGERBIMAS PROFESIJOS RITERIO
ĮTEIKIMAS
BALTO print įmonės 20 -ties metų jubiliejaus proga
iškilmingoje šventėje jos vadovui Artūrui Karosui,
LISPA iniciatyva, buvo įteikta Lietuvos pramonininkų
konfederacijos Profesijos Riterio nominacija už aktyvią
veiklą spaudos pramonės srityje, spaudos sektoriaus
vienijimą ir atstovavimą, siekiant stiprinti spaudos
pramonę Lietuvoje ir užsienio šalyse.
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ASOCIACIJOS
PLĖTRA
2016 metais prie Lietuvos spaustuvininkų asociacijos
prisijungė naujas narys UAB „Via Aquaria“. Ši spaustuvė
nuo 1996 metų yra popierinės reklaminės pakuotės ir
reklaminės kanceliarijos – firminių segtuvų, aplankų,
lagaminėlių gamintoja, popierinių maišelių gamybos
pradininkė Lietuvoje. Šiai dienai UAB „Via Aquaria“ daugiau
nei 80 proc. produkcijos eksportuoja į Skandinavijos šalis,
Vokietiją, Austriją ir kitas šalis.

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

SUKURTAS
VIDEOKLIPAS APIE
STUDIJAS IR DARBĄ
SPAUDOS PRAMONĖJE
Lietuvos spaustuvininkų asociacija siekdama paskatinti
jaunus žmones rinktis spaudos pramonės specialybę,
inicijavo video klipo kūrimą,kuriame apie spaudos pramonės
studijas ir darbą spaustuvėse kalbėtų neseniai studijas
baigę studentai, pasidalintų savo patyrimais ir įkvėpimu
kodėl jiems patiko šios studijos, kodėl jiems patinka dirbti
spaustuvėje. Buvo sukurtas trumpas vizualinis kvietimas
moksleiviams rinktis būtent spaudos pramonės studijas,

parodant šiek tiek spaustuvės „kasdienybės“, žmones kurie
jose dirba, galimybę technologijas derinti su kūrybiškumu
ir kiekvieną dieną pradėti kaip mažytę šventę. Prie šio
video klipo kūrimo aktyviai prisidėjo studentai dirbantys
spaustuvėse UAB „Aurika“ ir UAB „PakMarkas“.

SPAUDOS PRAMONĖS
EKSPORTO SKATINIMAS –
VERSLO KLASTERIO
PROJEKTAS
2016 metais LISPA, siekdama skatinti spaudos pramonės
įmonių eksporto plėtrą ir didinti jų žinomumą užsienio
rinkose, inicijavo „Spaudos ir susijusių sektorių eksporto
plėtros“ bendrą paraiškos teikimą. Projekte dalyvaujančios
verslo klasterio įmonės siūlys užsienio užsakovams
bendrus spaudos pramonės produktų sprendimus,
naudosis bendromis rinkodaros priemonėmis bei
eksporto strategiją stiprins kitomis sinergijos veiklomis.
Bendra projekto suma - 523.589,50 Eur, projekto veiklos
yra dalinai finansuojamos ES struktūrinių fondų.
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LISPA TAPO TARPTAUTINĖS
KONFEDERACIJOS
INTERGRAF NARE
Nuo 2017 metų LISPA tapo Europos spaudos pramonės
asociacijas jungiančios Intergraf konfederacijos nare.
Intergraf konfederacija Europos mastu atstovauja spaudos
pramonę Europos komisijoje, tarptautiniuose forumuose,
teikia informaciją savo nariams apie pasaulines spaudos
pramonės tendencijas, inicijuoja įvairius tyrimus, dalinasi

BENDRADARBIAVIMAS
SU KITOMIS
ASOCIJUOTOMIS
STRUKTŪROMIS,
PRAMONĖS SEKTORIAIS

kontaktais, stiprina spaudos pramonę ir sprendžia jos
interesus tarptautiniu lygiu. Intergraf atstovė LISPA
visuotiniame narių susirinkime skaityti pranešimą apie
pasaulines spaudos pramonės tendencijas, iššūkius ir
perspektyvas.

»»
»»
»»
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SPAUDOS PRAMONĖS
DARBUOTOJŲ
KOMPETENCIJŲ KĖLIMAS

LR Ūkio, Švietimo ir mokslo, Aplinkos ministerijomis;
Lietuvos leidėjų asociacija;

»»
»»

Lietuvos Kultūros institutu;
Baldų pramonės asociacija.

Latvijos spaustuvininkų asociacija;

SPAUDOS PRAMONĖS
INTERESŲ ATSTOVAVIMAS
LR VYRIAUSYBINĖSE
ORGANIZACIJOSE,
LIETUVOS
PRAMONININKŲ
KONFEDERACIJOJE:

Asociacija, siekdama didinti spaudos pramonės įmonių
darbuotojų kompetencijas ir konkurencinį pranašumą
darbo rinkoje, inicijavo bendrą spaudos pramonės
įmonių Kompetencijos LT paraiškos teikimą. Projekto
apimtyje beveik 20 įmonių 36 mėnesius kels darbuotojų
kompetencijas, mokins dirbti su spaudos technologijomis,
naujausiais spaudos procesais. Mokymų projekto suma
434994 Eur, projekto veiklos yra dalinai finansuojamos iš
ES struktūrinių fodų.

»»
»»
»»

Eksporto ir Užsienio ryšių komitete;
Verslo aplinkos gerinimo komitete;
Aplinkosaugos komitete;

»»
»»

Verslo galimybių pristatymo komitete;
Švietimo, mokslo ir inovacijų komitete.
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12.

LISPA
NARYSTĖS

Lietuvos spaustuvininkų asociacija yra aktyvi Lietuvos
pramonininkų konfederacijos narė. Šios narystės
pagrindu LISPA nariai yra kviečiami dalyvauti įvairiuose
LPK renginiuose: susitikimuose, seminaruose, darbo
grupėse, vykti į užsienio misijas. LISPA nariai informuoti
apie galimybes dalyvauti konfederacijos rengiamose
verslo misijose ir forumuose, posėdžiuose, seminaruose,
svarstant aktualius verslo ir pramonės klausimus.
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LISPA yra Kultūrinių ir kūrybinių industrijų asociacijos
(KIKAS) narė. Asociacija dalyvauja KIKAS susirinkimuose,
prisideda prie įvairių kultūros ir kūrybos sektorių
strategijų formavimo.

13.

Vykdančioji direktorė

Kristina Rakauskaitė

KITA
VEIKLA

»»
»»
»»

LISPA Prezidentas

Artūras Karosas

LISPA nariai nuolat yra informuojami apie struktūrinės
paramos galimybes, planus ir kvietimus - Europos
Sąjungos, bei kitų fondų.
Tęsiamas spaudos pramonės
modulio naudojimas;

2016 METAIS
ASOCIACIJOJE
DIRBO TRYS
DARBUOTOJAI:

praktikų

»»

Indentifikuojami LISPA narių interesai (individualūs
susitikimai su nariais).

»»

LISPA nariams siųsti elektroniniai informaciniai
pranešimai apie asociacijos veiklą, įvykius,
vykstančius renginius ir mokymus.

sistemos

Pasirašytos paramos sutartys su rėmėjais UAB
„Antalis“, UAB „Papyrus Lietuva“.

»»

Parengta metinė spaudos pramonės statistinė analizė.

Eksporto vadybininkė

Simona Aleinikovienė
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2016 METŲ LIETUVOS SPAUDOS PRAMONĖS VEIKLOS STATISTIKA
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2016 METŲ LIETUVOS
SPAUDOS PRAMONĖS
VEIKLOS STATISTIKA

Spaudos gaminių pardavimai.
2012 - 2016 m., mln. Eur

Užsienyje
Lietuvoje

147,79
125,7

128,8

135,4

117,5
264,66
206,6

289

221,9

228,8

2013

2014

241,7

SPAUSDINIMO
ĮMONĖS
2012

2015

2016
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SANTRAUKA
2016-ųjų metų statistika Spaudos gaminių sektoriuje nurodo
naujas šio sektoriaus vystymosi kryptis, kurios leidžia
prognozuoti kryptingą, stabilų ir ilgalaikį sektoriaus įmonių
augimą. Matomos trys pagrindinės tendencijos:

»»

Per 2016 m. parduotos produkcijos vertė išaugo 9,37 proc.
ir viršijo 412 mln. Eur ribą. Paskutinius ketverius metus
vidutinė parduotos produkcijos vertė išauga po 6,8 proc.
kasmet.

»»

Eksporto geografija, kryptingai su visu Lietuvos eksportu
stiprina pozicijas vakarų, kaimyninėse bei Skandinavijos
šalyse ir traukiasi iš mažiau patikimų NVS rinkų.

»»

Išliekantis Spaudos gaminių pasiskirstymas pagal
produkcijos tipą rodo, jog įmonės įgijusios patikimus
pardavimų kanalus sėkmingai juos išnaudoja rodydami
stabilų augimą ketverių metų laikotarpyje.

4064

DARBUOTOJAI

412
MLN. EUR

PRODUKCIJOS

GAMYBA
2016 m. Spaudinių pardavimų apimtys pasiekė pastarųjų 5-erių metų aukščiausią rodiklį su 412,45 mln.
Eur parduotos produkcijos. Palyginus su 2012 m. pardavimų apimtimis tai net 27,2 proc. daugiau, nei buvo
2012-aisiais metais (324,1 mln. Eur), taip pat pastarųjų
metų produkcijos pardavimų augimas siekiantis 9,37
proc. pagerino kasmetinio parduotos produkcijos vertės
augimo tendenciją iki 6,8 proc. ir sustiprino tikimybę
tolesniam augimo išlikimui. Išlaikius 6,8 proc. augimo
tendenciją 2017 m. produkcijos pardavimai gali siekti
441 mln. Eur.

Išskaidžius pardavimų apimties statistiką, pagal regionus,
kur produkcija realizuota, matoma, jog Lietuvos rinka suteikia stabilumo Spaudinių pardavimo apimties augimui rodydama aukštesnį augimo potencialą - išaugus 28 proc. augimas ketverių metų laikotarpiu arba vidutiniškai po 7 proc.
kasmet, tuo tarpu užsienyje pardavimai auga kuklesniais
25,8 proc. arba vidutiniškai po 6,44 proc. kasmet.
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Spaudinių pardavimų apimtys iš viso ir
Lietuvos rinkoje 2012-2016 m. mln. €
Ištyrus Spausdintos produkcijos pardavimų pasiskirstymą,
matoma, jog 64,2 proc. visos produkcijos realizuojama
Lietuvoje. Ketverių metų laikotarpiu, lyginant su užsienio
rinkomis produkcijos realizacija Lietuvos rinkoje stiprėjo
nes 2012 m. siekė 63,7 proc. (0,5 proc. mažiau).

»»

Augantis darbuotojų darbo užmokestis Lietuvoje didino
produkcijos kainą, produkcijos savikainos didinimas
tiesiogiai didino produkcijos vertes,

»»

Užsienyje didėjanti konkurencija, lėtino pardavimų
apimtis.

Tokie rodikliai gali būti susiję su keliais aspektais:

»»

Eksporto rinkų neapibrėžtumas vertė Spaudos įmones
koncentruotis į namų rinką;

»»

Augant perkamajai galiai Lietuvoje spaudinius
perkantys asmenys galėjo skirti daugiau lėšų brangesnei
ir galbūt aukštesnės kokybės produkcijai, todėl rinka
tapo patrauklesnė;
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Produkcijos
pardavimas
pasiskirstymas
Užsienyje ir
Lietuvoje.
2016 m.

Lietuvoje
Užsienyje

35,8 %

64,2 %

Tiriant produkcijos pasiskirstymą pagal produkcijos
tipą, matomas Dėžių, dėžučių ir panašių gaminių dominavimas. Šis spaudos produkcijos tipas užėmė daugiau nei trečdalį (37,4 proc.) visos (pagal KN48 ir KN49
kodus) spaudos produkcijos vertės, antrasis pagal produkcijos pardavimus matomas produkcijos segmentas
– Visų rūšių etiketės (15,1 proc. visos produkcijos), Trečiasis – Spausdinti laikraščiai, žurnalai, prekybos katalogai, reklaminė medžiaga ir kt. (14,2 proc.), ketvirtoje
vietoje – Kiti, niekur nepriskirti spaudiniai (13,5 proc.).

Nagrinėjant Lietuvoje realizuojamos produkcijos pasiskirstymą, matomas esminis skirtumas, jog visų rūšių etiketės
nukrenta į ketvirtąją vietą (11,1 proc.), o antrąją vietą Lietuvoje parduodamos produkcijos pagal vertę užimą Kiti, kitur
nepriskirti spaudiniai (18.6 proc.). Tokia statistika byloja, jog
didelė dalis etikečių realizuojamos ne Lietuvoje, bet užsienyje. (Konkrečiu atveju apie 40 proc. etikečių produkcijos išvežama į Vokietiją.

Spaudos gaminių
pardavimo
pasiskirstymas,
2016 m., proc.

Spaudos gaminių
pardavimų
pasiskirstymas Lietuvoje,
2016 m., proc.
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Spausdinto
knygos,
knygelės ir kiti
pan. leidiniai
13,5%

Kitos su
spausdinimu
susijusios
paslaugos 3,7%

Užrašų knygelės,
sąsiuviniai,
blankai ir pan.
gaminiai 2,6%
Dėžės, dėžutės
ir panašūs
gaminiai 37,4%

Spausdinto
knygos,
knygelės ir kiti
pan. leidiniai
9,3%

Kitos su
spausdinimu
susijusios
paslaugos 3,8%

Užrašų knygelės,
sąsiuviniai,
blankai ir pan.
Gaminiai 2,9%
Dėžės, dėžutės
ir panašūs
gaminiai 42,8%

Visų rūšių
etiketės
11,1%

Kiti,
niekur kitu
nepriskirti
spaudniai
13,5%
Visų rūšių
etiketės 15,1%

Spausdinti laikraščiai,
žurnalai, prekybos katalogai,
reklaminė medžiaga 14,2%

Spausdinti laikraščiai,
žurnalai, prekybos
katalogai, reklaminė
medžiaga 11,6%

Kiti, niekur
kitu nepriskirti
spaudniai 18,6%
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Eksporto ir Importo tendencijos.
2012-2015 m., mln. Eur
187,28

182,78

Eksportas
Importas

Eksporto
dinamika

193,41

186,19

Importo
dinamika

KN 48

KN 48

KN 49

KN 49

170,41

113,01

107,30

116,44

126,49

116,13
77,58

92,83

2012

2013

2014

2015

2016

2012

85,20

82,41

86,17

87,57

97,57

104,87

100,01

105,83

79,66

78,24

2013

2014

2015

2016

2012

2013

33,34

29,07

27,92

30,81
28,35

88,52

95,68

87,78

2014

2015

2016
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EKSPORTAS
Spaudinių sektoriaus Eksporto apimtys ketverių metų
laikotarpiu didėjo 13,5 proc, tuo tarpu įmonių importo
statistika byloja apie sektoriaus įmonių gebėjimą didinti
eksporto apimtis nedidinant importuojamos produkcijos poreikio, minėtu ketverių metų laikotarpiu 2,7 proc.
(0,069 proc. kasmet).
Gebėjimas apsirūpinti reikalingais ištekliais vidaus rinkoje įmonėms leidžia ne tik stabiliau planuoti tolimesnę
veiklos plėtrą, tačiau taip pat garantuoja didesnės pridėtinės vertės sukūrimą, kuris padeda pagrindus Spaudinių
sektoriaus augimui Lietuvoje ir konkurencijos augimui
tarptautinėje rinkoje.

Išskaidžius eksporto statistiką pagal KN48 ir KN49 nomenklatūras, matome, jog nepaisant per ketverius metus
15 proc. sumažėjusio (8 proc. 2016 m.) Spausdintų laikraščių, knygų ir kitų spaudinių sub-sektoriaus importo poreikio, ketverių metų laikotarpyje eksporto apimtys paaugo
sparčiu 12,88 proc (1,6 proc. - 2016 m.).Tuo tarpu nors Popieriaus ir kartono gaminių sub-sektoriuje 2016 m. importas susitraukė 8,3 proc., eksportas augo 5,8 proc. tempu.
Lyginant su ketverių metų tendenciją, importo mažėjimas
žymiausią krytį patyrė 2016 m., ketverių metų laikotarpiu
tendencija įprastesnė - Importas augo 10,2 proc. o eksporto dinamika demonstravo 14 proc. pardavimų augimą.

Žvelgiant į pagrindinių keturių grupių Eksporto ir Importo
trejetukus matome, jog stipriausios eksporto kryptis – Vakarų Europa ir Skandinavija, taip pat svarbu paminėti, jog
didelę įtaką vis dar išlaiko Rusija.

Importo statistikoje matomas vienas pagrindinis šaltinis –
Lenkija. Įdomu, jog importas iš Lenkijos Dėžių ir pakuočių
sektoriuje netgi lenkia didžiausios Eksportavimo krypties –
Eksporto apimtis. Tai puikiai iliustruoja Lenkijos, kaip tiekėjos, svarbą Lietuvos Spaudos pramonei.
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2016 METŲ LIETUVOS SPAUDOS PRAMONĖS VEIKLOS STATISTIKA

Dėžių ir pakuočių eksporto ir importo
šalių trejetukai, 2016 m., mln. Eur
Eksportas

Periodinių leidinių eksporto ir importo
šalių trejetukai, 2016 m., mln. Eur

Importas

Eksportas

17,00

Rusija

Švedija

1,23

Danija
Rusija

7,11
23,68

Lenkija

17,65

Vokietija

1,21
1,85

Estija

0,59

Latvija

8,04

Latvija

2,57

Norvegija

8,92

Latvija

Importas

Rusija

0,45

34

35

Visų etikečių eksporto ir importo
šalių trejetukai, 2016 m., mln. Eur
Eksportas

Importas

Eksportas

7,50

Vokietija

2,62

Latvija
Rusija

1,88
1,58

Latvija
Vokietija
Danija

Knygų eksporto ir importo šalių
trejetukai, 2016 m., mln. Eur

0,86
0,55

Importas

12,42

Švedija

10,84

Norvegija
Vokietija

8,98
5,44

Lenkija

3,87

Jungtinė Karalystė
Latvija

2,90
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2016 METŲ LIETUVOS SPAUDOS PRAMONĖS VEIKLOS STATISTIKA

Eksporto apimčių pasiskirstymas KN48, KN 49 sektoriuose.
2016 m., mln. Eur
Rusija
Vokietija
Latvija
Švedija
Baltarusija
Estija
Lenkija
Danija
Norvegija
Prancūzija
Jungtinė Karalystė
Nyderlandai
Italija
Suomija
Jungtinės Valstijos
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16,60
16,28

27,07

11,89
10,31
7,90
6,43
5,46
5,08
4,16
4,08
4,06
3,92
3,90
2,88

Viena iš svarbiausių eksporto ar importo statistikų –
prekybos krypčių geografijos apžvelgimas. Tokia informacija
padeda geriau vertinti įmonių gamybinį pasirengimą,
gaminamos produkcijos išvystymą, bei geriau prognozuoti
įmonių dinamiką stebint pokyčius atsiradusius vienoje ar
kitoje šalyje.
Palyginus 2015 ir 2016 metų eksporto prekybos geografiją
pastebėtina, jog TOP 15 rinkų sąrašas per vienerius
metus nepasikeitė, tačiau aiškiai keičiasi eksportuojamos
produkcijos apimčių statistika skirtingose šalyse. Labiausiai
pastebima tendencija: įmonės, kryptingai stiprina pozicijas
vakarų, kaimyninėse bei Skandinavijos šalyse ir traukiasi
iš mažiau patikimų NVS rinkų. Tai leidžia manyti, jog

Lietuviškos įmonės demonstruoja gerą technologinį
pasirengimą ir toliau stengsis stiprinti tokias pozicijas dėl
galimų aukštesnių pelno maržų vakaruose.
Manomi dveji pasikeitimų frontai: Rusijos – Baltarusijos
ir Vokietijos - Švedijos rinkose. Eksportas į NVS rinkas
dėl daugelio ekonominių bei geopolitinių priežasčių
demonstruoja susitraukimą, matoma, jog per 2016 m.
laikotarpį pardavimai Rusijos ir Baltarusijos rinkose
sumažėjo 7 mln. Eur, tuo tarpu prekyba į vakarų šalis
Vokietiją ir Švediją išaugo 6,3 mln. Eur. Nors Iš pirmo
žvilgsnio balanso nepavyko pasiekti, bendrąjį balansą
gerokai tobulina kitos vakarų šalys, kurios taip pat rodo
pardavimų augimą.

Eksporto apimčių pasiskirstymas KN48, KN 49 sektoriuose.
2015 m., mln. Eur
Rusija
Latvija
Baltarusija
Vokietija
Švedija
Estija
Lenkija
Danija
Norvegija
Azerbaidžanas
Nyderlandai
Prancūzija
Italija
Jungtinė Karalystė
Suomija

31,01
13,37
12,67
9,52
8,49
6,00
4,43
4,32
4,07
3,90
3,71
3,53
3,20
3,06

17,02

Importo apimčių pasiskirstymas KN48 ir KN 49 sektoriuose.
2016 m.
Lenkija
Vokietija
Latvija
Nyderlandai
Šveicarija
Estija
Kinija
Rusija
Jungtinė Karalystė
Danija
Graikija
Italija
Ukraina
Švedija
Prancūzija

28,99

19,82
12,78
8,12
6,55
3,80
3,49
3,05
2,85
2,78
2,61
2,42
1,69
1,60
1,12

Importo statistikoje per 2016 m. ypatingi pokyčiai
nepastebimi. Galima įžvelgti rytų rinkų tiekėjų
susitraukimą. Importas iš Rusijos susitraukė 0,5 mln. Eur,
taip pat sumažėjo importas iš Šveicarijos (-1,5 mln. Eur) bei
Jungtinės Karalystės (-1,5 mln. Eur.)
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Importo apimčių pasiskirstymas KN48 ir KN 49 sektoriuose.
2015 m
Lenkija
Vokietija
Latvija
Šveicarija
Nyderlandai
Jungtinė Karalystė
Estija
Rusija
Kinija
Danija
Prancūzija
Jungtinės Valstijos
Italija
Ispanija
Graikija

28,46
13,28

4,37
3,75
3,55
3,44
2,77
2,43
2,43
2,11
1,86
1,84

8,05
8,04

22,83
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Dėžių, dėžučių ir panašių gaminių pardavimų
pasiskirstymas, 2016 m., proc.
Kitos, niekur kitur nepriskirtos,
pakavimo talpyklos, įskaitant įrašų
laikmenų vokus 0,9%

Maišai ir krepšiai
(išskyrus tuos, kurių pagrindo plotis
ne mažesnis kaip 40 cm) 2,1%

Maišai ir krepšiai, kurių
pagrindo plotis ne
mažesnis kaip 40 cm 0,4%

Dokumentų dėžės, laiškų
dėklai, saugyklų dėžės
14,7%

Dėžės, dėžutės ir
dėklai iš gofruotojo
popieriaus arba
kartono 58,0%

Sulankstomos dėžės,
dėžutės ir dėklai
iš negofruotojo
popieriaus arba
kartono 23,8%

Užrašų knygelės, sąsiuviniai ir panašių gaminių
pardavimų pasiskirstymas, 2016 m., proc.
Registravimo žurnalai, apskaitos
knygos, užsakymų knygos, kvitų knygelės
iš popieriaus ar kartono 5,0%
Kitų rūšių popierius ir kartonas,
naudojamas rašyti ar spausdinti
7,4%

Kitos užrašų knygelės,
laiškinio popieriaus bloknotai
2,9%

Popieriniai ar
kartoniniai vokai
29,5%

Popierinės arba kartoninės
dėžutės, maišeliai, aplankai
ir rašymo rinkiniai su
popieriniais raštinės
reikmenimis 13,4%

Popieriniai arba kartoniniai
daugialapiai įstaigų blankai
su įdėtomis kopijavimo
kalkėmis 22,6%

Popieriniai arba
kartoniniai sąsiuviniai
19,3%

Didžiausią dalį Dėžių, dėžučių ir panašių gaminių pardavimuose sudaro Dėžės, dėžutės ir dėklai iš gofruoto popieriaus
arba kartono – 58 proc. visos šio sub-sektoriaus produkcijos.

Užrašų knugelių sub-sektoriuje dominuoja trys pagrindiniai produkcijos tipai: Popieriniai ir kartoniniai vokai (29,5 proc.),
Popieriniai arba kartoniniai daugialapiai įstaigų blankai (22,6 proc) ir Sąsiuviniai (19,3 proc.).
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Laikraščių, žurnalų, katalogų ir kitų spaudinių
pardavimų pasiskirstymas, 2016 m., proc.
Registravimo žurnalai,
apskaitos knygos;
Kitos užrašų knygelės,
7,5%
laiškinio popieriaus bloknotai;
4,4%

Visų rūšių etikečių gaminių pardavimų
pasiskirstymas, 2016 m., proc.
Spausdintos popierinės
arba kartoninės etiketės
(išskyrus lipnias) 11,9%

Kitos etiketės
2,0%

Spausdinti laikraščiai,
žurnalai ir periodiniai leidiniai;
7,8%
Spausdinti
prekybos katalogai;
9,2%

Spausdinti naujos
laidos ženklai, ženklinti
popieriaus dirbiniai;
13,5%

Spausdinta prekybos
reklaminė medžiaga
(išskyrus prekybos
katalogus); 57,5%

Trečioje pagal pardavimus Lietuvoje Spaudos gaminių sub-sektoriuje didžiausiąją dalį produkcijos

Spausdintos lipnios
popierinės arba kartoninės
etiketės 86,1%

2016 m. Spausdintų etikečių produkcijos pasiskirstymas nedaug pasikeitė nuo 2015 m. pasiskirstymo.
Matome iki 86,1 proc. išaugusią Spausdintų lipnių etikečių dalies – 2,1 proc. prieaugis palyginus su 2015 m.
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DETALI ĮMONIŲ SEKTORIŲ STATISTIKA

Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir kitų panašių
gaminių pardavimų pasiskirstymas, 2016 m., proc.
Registravimo žurnalai,
apskaitos knygos;
7,5%
Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir
periodiniai leidiniai; 7,8%

Kitos užrašų
knygelės, laiškinio
popieriaus
bloknotai; 4,4%

2016 m. buvo sėkmingi metai Spaudos gaminių pardavimo
sektoriuje. Gamybos augimas, spartus nuolatinis eksporto
apimties augimas, daromos investicijos į ateitį ir apskritai
šiltėjantis verslo klimatas Europoje leidžia numanyti, jog
2017-aisiais metais spaudos gamyba turėtų siekti naujų
prekybinių aukštumų.

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus
kitimas Lietuvoje 2014-2017 m.

Spausdinti prekybos
katalogai; 9,2%
Spausdinta prekybos
reklaminė medžiaga
(išskyrus prekybos
katalogus); 57,5%

Spausdinti naujos
laidos ženklai,
ženklinti popieriaus
dirbiniai; 13,5%

Nors Lietuvoje su spausdinimu susijusiomis paslaugomis
užsiimančių įmonių kiekis pagal Lietuvos statistikos
departamentą mažėja, šis mažėjimas labiau sąlyginis
per vienerius metus įmonių skaičius sumažėjo 7-iais
vienetais. Manoma, jog stiprėjant ekonominei aplinkai
Lietuvoje ir Europoje turėtumėme tikėtis ir įmonių šiame
segmente susikūrimo.

291

296
289

Spausdinimas ir su
spausdinimu susijusios
paslaugos (EVRK 18.1)

271

Spausdinta prekybos reklaminė medžiaga (išskyrus prekybos katalogus) dominuoja (57, 5 proc.) spausdintų laikraščių,
žurnalų ir panašių 2016 m. gaminių pardavimuose.
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Kitų su spausdinimu susijusių paslaugų pardavimų
pasiskirstymas, 2016 m., proc.
Spausdinimo
komponentai
Brošiūrų, žurnalų, katalogų,
2,0%
Spaudinių įrišimas ir apdaila,
pavyzdžių albumų ir
įskaitant spausdinto popieriaus
reklaminių leidinių įrišimas ir
ir kartono apdailą 2,9%
apdaila 1,4%

Rinkimas ir
spausdinimo formų
gamybos paslaugos,
tipografinis ir
fototipinis rinkimas
24,5%

2014

2015

Darbuotojų skaičius kaip ir sektoriuje veikiančių
įmonių skaičius – mažėjantis, tačiau to negalime laikyti
sektoriaus indikatoriumi, dėl prieštaravimo pardavimų,
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eksporto bei gamybos rodikliams. Galima numatyti, jog
darbuotojų pokyčiai laikini ir augant sektoriui darbuotojų
skaičiaus didėjimas yra neišvengiamas.

4284
4064

3987

2014

Kitų su spausdinimu susijusių paslaugų pardavimuose svarbiausi du sub-sektoriai: 69,1 proc. produkcijos sudaro Kitos
grafinės paslaugos, taip pat didelę šio sub-sektoriaus pagamintos produkcijos kiekio sudarė Rinkimas ir spausdinimo
formų gamybos paslaugos (24,5 proc).

2017

Spaustuvėse dirbančių darbuotojų skaičiaus
kitimas Lietuvoje 2014-2017 m.
4216

Kitos grafinės
paslaugos
69,1%

2016

2015

2016

Spausdinimas ir su
spausdinimu susijusios
paslaugos (EVRK 18.1)

2017

PASTABOS. Informacijos šaltinis: Spaudos sektoriaus apžvalgos statistika parengta naudojantis Lietuvos statistikos
departamento turimais statistiniais duomenimis. Kombinuotoji nomenklatūra: KN48 sudaro kodai: 4809, 4817, 4819,
4820, 4821. KN49 sudaro kodai: 4901 – 4911.

, www.kopa.lt
Dizainas

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Uždarajai dizaino ir leidybos AB KOPA ir
UAB BALTO print spaustuvėms, kurių dėka buvo išleista ši Lietuvos
spaustuvininkų asociacijos 2016 m. metinė veikos ataskaita.
Maketavo ir leidinio dizainą kūrė Uždarosios dizaino ir leidybos AB KOPA
dizainerė Jovita Tamašauskienė, spausdino UAB BALTO print spaustuvė.
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