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LISPA
narystės nauda
Aktyvi, ne pelno siekianti
organizacija, vienijanti
pažangias ir socialiai atsakingas
Lietuvos spaustuves, gaminančias:
• Knygas

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;

• Periodinius leidinius
• Etiketes
• Reklaminę medžiagą
• Pakuotės gaminius
• Spausdinančias ant metalizuotų paviršių
04

• Atliekančias rankų darbo knygų įrišimą

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;

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

»»

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.
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LISPA nariai
Knygos,
periodika,
komercinė spauda,
pakuotė, etiketė

Mokslo įstaigos
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Vyriausybinės įmonės
(ministerijos)

Ambasados

Agentūros

Socialiniai partneriai

LISPA rėmėjai
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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

LIETUVOS SPAUSTUVININKŲ ASOCIACIJA

LISPA valdymo
organai:
Visuotinis narių susirinkimas

Direktorė

1.

2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Tarptautinis
bendradarbiavimas
1.1 LISPA asociacija pripažinta Europos Komisijos valdomoje Europos klasterių

bendradarbiavimo platformoje Cluster collaboration. Joje registruojami tik patikimi Europoje veikiantys klasteriai. Tarptautinėje klasterių platformoje  skelbiama
informacija stiprina LISPA asociacijos bei eksportuojančių LISPA narių žinomumą
ir patikimumą tarptautiniu mastu.
Nuoroda: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/associationlithuanian-printing-industries

1.2 2017 m. rugsėjo 21-23 dienomis LISPA buvo pristatytos BSR Stars orga-

nizuotoje 5-ojoje tarptautinėje klasterių kontaktų mugėje-konferencijoje „Bringing cluster collaboration to the next level“.
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Kristina Rakauskaitė

Taryba
Arūnas Akstinas,
UAB „Aurika“ direktorius
Artūras Karosas,
UAB BALTO print direktorius
Algirdas Apulskis,
UAB „Druka” direktorius
Gintaras Kairevičius,
UAB „Flexpro“ direktorius
Nerijus Baura,
UAB „Lietuvos rytas“ spaustuvės
generalinis direktorius
Saulius Mudėnas,
Uždarosios dizaino ir leidybos
AB „Kopa“ direktorius
Jonas Renatas Lazaravičius,
REPRO įmonių grupės direktorius
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Interaktyvi, dinamiška konferencijos programa suteikė galimybę susipažinti bei pasidalinti sukaupta patirtimi su lyderiaujančių Europos
klasterių atstovais. Konferencija suderinta su Baltijos jūros regiono
programos „BSR Stars“ finansavimo priemonės „Inovacijų ekspresas“  
kvietimu. Tai priemonė, kuri skatinamas įmonių tarptautiškumas, pasinaudojant klasteriais ar įmonių tinklais.

1.3

LISPA Asociacijos susitikimas su INTERGRAF konfederacija
Liuksemburge.

1.4 LISPA direktorė Kristina Rakauskaitė 2017 m. rugsėjo 2-5 d. da-

lyvavo Intergrafo keturių dienų direktorių susitikime aptariant spaudos pramonės iššūkius, galimybes ir užmezgė glaudžius ryšius su Europos šalių spaustuvininkų asociacijų vadovais.
To pasėkoje 2018 m. Intergraf keturių dienų direktorių susitikimas vyks
Vilniuje, kuriame bus kviečiami dalyvauti LISPA nariai.

1.5 LISPA pateikta tarptautinė paraiška BSR projektui buvo sė-

kmingai patvirtinta. Įgyvendinant „Inovacijų ekspreso“ projektą bus
bendradarbiaujama su keturiais užsienio klasteriais, organizuojami susitikimai ir renginiai Vilniuje ir Švedijoje, su tikslu aptarti naujausias
pakuočių inovacijų tendencijas ir galimą bendradarbiavimą. Susitikimuose dalyvaus įmonės iš maisto ir pakavimo sektorių: Food Products
Quality Klasteris (Latvija), AgroBioCluster (Lenkija), Paper Province
(Švedija), Smart food klasteris (Lietuva), LISPA.

1.6 Susitikimas su maisto klasteriais Paper province būstinėje Šve-
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dijoje. Įgyvendinant „Inovacijų ekspreso“ projekto veiklas, Švedijoje
susitikus su Food Products Quality Klasteris (Latvija), AgroBioCluster
(Lenkija), Paper Province (Švedija), Smart food klasteris (Lietuva) klasterių atstovais, buvo prisitatyta LISPA veikla, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas, susipažinta su „Storaenso“ gamykla.

1.7 2017 m. LISPA asociacija užmezgė ryšius su JAV visų valstijų

spaudos pramonės konfederacijos (Printing Industries of America) prezidentu Michael F. Makin.
2018 m. planuojama verslo misija į JAV, aplankant spaudos pramonės
įmones bei inovatyvius mokslo ir verslo centrus (NASA būstinė, Silicio
slėniai ir kt.).

1.8 Konsorciume su dar aštuoniais klasteriais, pateikta INNOSAP
tarptautinė paraiška sektoriaus inovacijų vystymui.

1.9 Konsorciume su penkiais klasteriais pateikta tarptautinė COSME paraiška, skirta pramonės skaitmenizavimo vystymui.
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Finansavimas
spaudos pramonei
EKSPORTO SKATINIMUI IR DARBUOTOJŲ
KVALIFIKACIJOS KĖLIMUI

2.1 Tęsiamas projekto „Spaudos ir susijusių sektorių eksporto plėtra“ (Nr.
03.2.1-LVPA-K-807-01-0004, „Klasteris“) įgyvendinimas, kurio tikslas – paskatinti MVĮ, nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautinių tinklų grandines, vystyti eksporto plėtrą. 2017 m. Asociacija tapo INTERGRAF klasterio
nare, eksporto skatinimo veiklų įgyvendinta už 214 tūkst. Eur. gautas partnerių
ir vykdytojo finansavimas – 107266 eur,
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2.2 2017 m. gegužės mėn. LISPA kartu su partneriais, veikiančiais apdir-

bamosios gamybos sektoriuje, ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau –
ESFA) pasirašė kito projekto „Apdirbamosios gamybos sektoriaus įmonių veiklos efektyvinimas bei kokybės didinimas“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01-0005,
„Kompetencijos“) finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo pasiekti šį tikslą – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų [darbuotojų] profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę projekto partnerių įmonių
darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. Projekto,
kurį numatoma įgyvendinti per 36 mėn., vykdymo metu žadama apmokyti 447
asmenis, dirbančius MVĮ įmonėse. Per 2017 m. mokymuose dalyvavo 85 asm.
Uždeklaruota išlaidų už 49.316 Eur.

2.3 Kitas projektas „Spaustuvininkų kvalifikacijos tobulinimas darbo vie-

toje“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0014, „Pameistrystė“), – taip pat susijęs su
kompetencijų didinimu, – pradėtas įgyvendinti 2017 m. pab. Projektas labiau
orientuotas į spaustuvių sektorių, projekte numatyti mokymai skirti šio sektoriaus įmonių veiklos efektyvumui didinti. Projektą numatoma įgyvendinti per
24 mėn. laikotarpį. LISPA jame dalyvauja kaip „Partneris 1“, atsakingas už tinkamą ir savalaikį projekto administravimą. Per 2017 m. mokymuose dalyvavo
140 asm. Uždeklaruota išlaidų už 50.175 Eur.

3.
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Inovacijų
skatinimas ir
vizitai į pažangios
gamybos įmones
Organizuoti Asociacijos narių posėdžiai,
vizitai į pažangios gamybos įmones:

3.1   LISPA Tarybos posėdžio tarptautinėje pakuočių įmonėje „Smurfit

Kappa Baltic“ metu LISPA nariai turėjo galimybę susipažinti su įmonės verslo
strategija, gamybiniais procesais, pakavimo sprendimais ir rinkos iššūkiais.  
Buvo tariamąsi dėl Asociacijos tarptautinio ir  tarpsektorinio bendradarbiavimo skatinimo, Asociacijos plėtros, naujų renginių ir Spaudos pramonės apdovanojimų LR Prezidentūroje organizavimo.
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3.2 LISPA Tarybos posėdis MTL spaustuvėje, aptariant

tarptautinį, tarpsektorinį spaudos pramonės vystymą, apdovanojimų formatą bei verslo misijos į JAV koncepsiją.

3.3 Rugsėjo mėn. LISPA suorgani-

zavo  savo nariams du vizitus į pažangios gamybos įmonę BOEN Bauwerk,
kurioje LISPA nariai detaliai susipažino
su įmonėje pasiteisinančiomis LEAN
gamybos, personalo valdymo bei darbuotojų įtraukimo į pažangios gamybos vystymą, metodikomis.

4.
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Tarpsektorinis
bendradarbiavimas
4.1  LISPA tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos leidėjų asociacija, kartu įgyvendino trečius metus kartu organziuojamą renginį “Lietuva skaito”

Gegužės 7 d. visa Lietuva buvo kviečiama prisijungti prie skaitymo erdvės www.
lietuvaskaito.lt ir skaityti jaunųjų Lietuvos autorių prozos, poezijos, dramos
kūrinių ištraukas, eilėraštį Mamai, pažinti pačios Knygos gyvenimą komiksuose, atrasti patogiausias skaitymo pozas akcijos video filmuke ir kt.
Skaitymo akcijoje dalyvavo net 46 jaunieji kūrėjai. Vieni jų jau gali pasigirti
savo kūrybą suguldę į knygą (-as) ar gavę ne vieną apdovanojimą, kiti tik dabar
pradeda literatūrinį kelią. Visus šiuos kūrėjus galima bet kada pažinti portale
www.lietuvaskaito.lt tiesiog savo kompiuteryje, planšetėje ar išmaniajame telefone.
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3.4 LISPA Tarybos posėdis AB „Vilniaus baldai“
3.5 LISPA Tarybos posėdis spaustuvėje Spaudos kontūrai
3.6 LISPA narių vizitas į Intersurgical įmonę ir susitikimas

su Sigitu Žvirbliu

Su jaunaisiais kūrėjais akcija „Lietuva skaito!“ taip pat kvietė susitikti „Skaitome Lietuvos šimtmečio knygas vaikams“, „Klasikos skaitymai. Kazys Bradūnas“, „Poezijos pokaitis“, „Prozos povakaris“, Drama iki vidurnakčio“, „Sielos
preliudai“, „Poezija Bernardinų sode“, „Turas „Nemunu per Lietuvą“, „Knygos
teatro“ skaitymai „Pakalnučių metai“, „Rašytojas Tomas Dirgėla skaito vaikams“ renginiuose.

4.2 Asociacija užmezgė ir vystė ryšius su maisto sektoriaus klasteriais Lie-

tuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje, atstovaudama Asociacijos nares, kurios gamina
pakuotes maisto sektoriui. 2018 m. bendradrabiaujama įgyvendinant bendrą
projektą “Inovacijų ekspresas”, kurio metu bus organizuojami bendri renginiai
Lietuvoje ir Švedijoje, aptariant pakavimo inovacijas ir vystant stipresnę sinergiją su maisto pramone.
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Spaudos
pramonės
viešinimas
5.1 Knygų Kalėdų akcija su LR Prezidentūra
„Knygų Kalėdos“, per kurią šalies bibliotekoms padovanota daugiau nei
55 tūkst. naujų knygų. 2017 m. „Knygų Kalėdos“ kvietė ne tik dovanoti,
bet ir patiems ateiti į artimiausią biblioteką – tą, kurią vadiname savo
biblioteka.
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Žmonės ne tik gausiai lankė bibliotekas, bet ir atėjo nešini dovanomis
– daugiau nei pusė per visą akciją surinktų knygų bibliotekose atsirado būtent jų dėka. Toks aktyvus skaitytojų indėlis – akcijos rekordas.
Knygų taip pat dovanojo verslo įmonės, leidėjai, rašytojai, organizacijos, savivaldybės ir užsienio šalių ambasados. Šių metų „Knygų Kalėdų“
naujove tapo speciali platforma, kurioje bibliotekos turėjo galimybę
tiesiogiai išsakyti, kokių knygų trūksta labiausiai. Tai lėmė, kad bibliotekos sulaukė joms aktualių ir reikalingų knygų, pasiekusių ir pačias
mažiausias miestų ir miestelių bibliotekas bei jų kaimo filialus.
Akcijos metu surinktomis knygomis papildytos lentynos laukia skaitytojų ir vaikų dienos centruose bei ligoninėse. Jiems skirtos specialios
akcijos „Knygų Kalėdos“ dovanos. Siekiant užtikrinti, kad gera, įkvepianti literatūra būtų pasiekiama visiems, šalies vadovė padovanojo
knygų, skirtų dienos centrų lankytojams ir onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.
Kaip ir kasmet, daugybė šiltų susitikimų vyko visuose Lietuvos rajonuose. Viešosios ir mokyklų bibliotekos kvietė į tradicinius „Knygų Kalėdų“ renginius, kuriuose veikė įvairios dirbtuvėlės, buvo organizuojami skaitymai, susitikimai su rašytojais, spektakliai, lankomi vaikų,
senelių namai, ligoninės.
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5.2 Asociacijos nariai Klaster.lt svetainėje.
Informacija apie LISPA ir jos narius yra skelbiama www.klaster.lt svetainėje nuo 2017 m.

5.3 Spaudos pramonės apdovanojimai LR Prezidentūroje
Jubiliejiniai dešimtieji Lietuvos spaudos pramonės apdovanojimai
2017 m. vyko LR Prezidentūroje. Lietuvos Respublikos Prezidentei
Daliai Grybauskaitei lapkričio 8 d. buvo įteiktas svarbiausias Lietuvos
spaustuvininkų asociacijos apdovanojimas „Spaudos Atlantas“, skiriamas už svarius nuopelnus spausdinto žodžio puoselėjimui ir dėmesį
spaudos pramonei.
Nominacija skirta už šalies vadovės inicijuotą ir 7 metus vykstančią akciją „Knygų Kalėdos“, nešančią svarų indėlį į Lietuvos spaudos pramonės žinomumą ir sklaidą, stiprinančią knygos, spausdinto žodžio kaip
vertybės idėją visuomenėje ir kiekvieno žmogaus širdyje.
Pasak šalies vadovės, šiandien, pasitinkant naują nepriklausomos Lietuvos valstybės šimtmetį, spaustuvininkus prisimename ne veltui. Bū18

tent knygnešiai, spausdintas lietuviškas žodis ėjo tą patį kelią kartu su
Lietuvos žmonėmis į Nepriklausomybę. Būtent spausdintas žodis buvo
laisvės nešėjas, įkvėpimo, rezistencijos ir kovos šaltinis.
Renginyje pranešimus skaitė verslininkas Ilja Laursas, „Tūkstantmečio
odisėjos“ idėjos bendraautoris ir jachtos „Ambersail“ kapitonas Paulius
Kovas, apdovanojimus įteikė „Verslo žinių“ vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas, „Media bitės“ vadovas Tomas Balžekas.
Už inovatyvius ir kūrybiškus sprendimus apdovanoti penki studentai.
Spaudos įmonėms ir projektų užsakovams apdovanojimai įteikti už
reikšmingiausius spaudos srities darbus. Trys spaudos gaminio nominacijos skirtos: UAB „Petro ofseto“ spaustuvei už Martyno Mažvydo
„Katekizmo“ faksimilę, BALTO print spaustuvei už unikaliai pagamintą Gitenio Umbraso knygą „Kūryba“, UAB „Aurika“ už spaudos gaminį
„Vanduo“, kuriame kūrybiškumas susijungia su pramoninės gamybos
sprendimais.
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Lyderio nominaciją vidutinių ir didelių įmonių kategorijoje laimėjo UAB „Aurika“ už ilgalaikius novatoriškus sprendimus, Lietuvos
ekonominės pažangos, spaudos pramonės sektoriaus ir pačios šalies
įvaizdžio gerinimą. Mažų ir labai mažų įmonių Lyderio nominacija
įteikta UAB „Firidas“ už išlikimą maža regionine spaustuve, turinčia
elektroninę valdymo sistemą ir kūrybinę laboratoriją.
Inovatyviausios spaustuvės, Eksportuotojo ir Žinių spaustuvės nominacija įteikta leidybos ir dizaino spaustuvei AB KOPA už pirmosios
elektroninės ofsetinės spaustuvės KLIK įkūrimą, stiprią eksporto plėtrą ir ženklias investicijas į technologines instaliacijas.

5.4 2017 m. Asociacijos visuotinis susirinkimas su Intergraf at-

stove, ekonomikos eskpertu Gitanu Nausėda ir Argintos generaliniu
direktoriumi Tomu Jaskelevičiumi M. Mažvydo bibliotekoje. Lietuvos
spaustuvininkų asociacijos metiniame narių susirinkime buvo nutarta
atsisakyti Prezidento pozicijos, spaudos pramonės strateginius klausimus perduodant Asociacijos Tarybai ir jų įgyvendinimą patikint Asociacijos administracijai. Nuo 2016 m. gegužės mėn. LISPA Tarybą sudaro UAB „Aurika“, UAB BALTO print, UAB „Druka“, UAB Flexpro“, UAB
„Lietuvos ryto“ spaustuvės, dizaino ir leidybos AB „Kopa“ ir įmonių
grupės REPRO vadovai. Tarybos pirmininko pareigas eina UAB BALTO
print vadovas Artūras Karosas.

Metų pakuotės nominacija skirta UAB „Aurika“ (gamintojas) ir AB
„Klaipėdos pienas“ (užsakovas), UAB „Maksima“ (užsakovas) bei pakuotės gamintojui. Jų pagaminta etiketė buvo pripažinta vienu iš finalistų pasauliniuose etikečių spaudos pramonės apdovanojimuose
„Label industry global awards 2017“. Metų darbuotojo nominaciją
įteikta UAB „PakMarkas“ spaudos technologui Arūnui Jurčiukoniui.
Žaliausia spaustuve nominuota spaustuvė – Druka, savo gaminius gaminanti iš aplinkai draugiškų žaliavų.
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5.5 LISPA jaunimo motyvaciniame forume KŪRĖJŲ KARTA
Lietuvos spaustuvininkų asociacija prisijungė prie motyvacinės jaunimo iniciatyvos „Kūrėjų karta“ ir gegužės 12 d. dalyvavo finaliniame renginyje Siemens arenoje „Tavo ateities vizija“. Renginyje dalyvavo daugiau nei 2500 jaunų žmonių nuo 10
iki 18 metų, daugybė įkvepiančių pranešėjų, muzikos atlikėjų,
populiarieji jaunimo renginių vedėjai Radistai. LISPA komanda
šiame renginyje apklausė daugiau nei 150 jaunų žmonių, teiraudamasi kokias drąsias svajones turi jauni žmones, ką jie nori
sukurti ateityje, kokius savo talentus atskleisti, bei kaip norėtų
matyti aprašytas savo sėkmės istorijas - spausdintas laikraščiuose, žurnaluose, knygose ar/ir virtualiuose dienraščiuose bei
el. knygose. Mus labai įkvėpė drąsios jaunų žmonių svajonės, o
dar labiau tai kad spausdintas knygas ir straipsnius rinktųsi net
78 proc. jaunimo ir tik 7 proc. rinktųsi tai skaityti tik virtualioje
erdvėje! Kiti respondentai rinktųsi spausdintus tik kai kuriuos
produktus – pvz. knygas, o straipsnius skaitytų virtualiai.

6.

2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

LISPA dalyvavimas
darbo grupėse ir
komitetuose
Lietuvos spaustuvininkų asociacija savo narių interesus atstovauja
įvairiuose komitetuose ir posėdžiuose LR Vyriausybėje, Ministerijose,
Pramonininkų konfederacijoje, Klasterių asociacijoje, Nacionalinėje
kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijoje ir dalyvauja kituose svarbiuose susitikimuose.  
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7.

Asociacijos
plėtra
2017 m. rugsėjo mėn. LISPA narių gretas papildė naujas narys – UAB
„Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė. Tai moderni ir sparčiai auganti
kartoninės pakuotės gamintoja, savo klientams siūlanti visą pakuotės
gamybos procesą ir konsultacijas – nuo pakuotės konstrukcijos iki tinkamiausių medžiagų ir gamybos technologijų parinkimo.

LIETUVOS
SPAUSTUVININKŲ
ASOCIACIJA
A. Vienuolio g. 8-404
LT-01104 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 233 6966
www.lispa.net
info@lispa.net

Nuoširdžiai dėkojame UAB BALTO print spaustuvei, kurios dėka buvo atspausdinta
ši Lietuvos spaustuvininkų asociacijos 2017 m. metinė veikos ataskaita.

