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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
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• 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.

»»

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.

VERTYBĖS:
•	Pasitikėjimas
•	Socialinė atsakomybė
• Kooperacija/bendradarbiavimas
• Kokybės ženklas

05

LIETUVOS SPAUSTUVININKŲ ASOCIACIJA

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

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

Mokslo įstaigos
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Vyriausybinės įmonės
(ministerijos)

Savo narių interesus Asociacija atstovauja LR
Prezidentūroje, LR Seime, LR Vyriausybės posėdžiuose, kitose valstybinėse ir nevyriausybinėse
institucijose, užsienio šalių ambasadose, aktyviai

Ambasados

Lietuvos
Respublikos
ambasada
Berlyne

Lietuvos
Respublikos
ambasada
Helsinkyje

Lietuvos
Respublikos
ambasada
Londone

Lietuvos
Respublikos
ambasada
Kopenhagoje

Lietuvos
Respublikos
ambasada
Stokholme

Lietuvos
Respublikos
ambasada
Taline

Agentūros

Asocijuotos
struktūros

TARPTAUTINIAI partneriai

LISPA rėmėjai

bendradarbiauja su Agentūromis, asocijuotomis
struktūromis, rėmėjais ir socialiniais partneriais.
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LISPA valdymo
organai:
Visuotinis narių susirinkimas

Direktorė

1.
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Inovacijų ir žinių
skatinimas
1.1 Tarptautinės konfederacijos Intergraf

direktorių vizitas į Lietuvą ir pranešimai
LR Ekonomikos ir inovacijos ministerijoje

Rugsėjo mėn. Vilniuje viešėjo spaudos pramonės atstovai iš penkiolikos šalių,
tokių kaip Didžioji Britanija, Austrija, Olandija, Italija, Vokietija, Belgija, Portugalija ir kitos. Visi priklauso Europos spaustuvininkų ir grafikos industrijos
asociacijai INTERGRAF, kurios tikslas yra stiprinti spaudos pramonę, skatinti
bendradrabiavimą ir inovacijas.
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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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1.2

Tarptautinė konferencija
„Pakavimo inovacijos maisto sektoriui“
Lietuvos spaudos sektorius susiduria su daugybe iššūkių – sunku į spaudos pramonę
pritraukti jaunimą, žaliavų trūksta ir jos brangsta, stipri konkurencija ne tik su Europos šalimis, bet ir su Kinija, kitomis Azijos rinkomis, vis griežtėjantys ekologiniai
reikalavimai pakavimo produktams ir kiti.
10

Visos šios problemos yra bendros, atsikartojančios ir kitose Europos šalyse, todėl
Lietuvos spaustuvininkai kvietė INTERGRAF asociacijos narius drauge diskutuoti
ir spręsti šiuos klausimus, siekiant stiprinti spaudos pramonę visos Europos mastu.
Keturių dienų vizito metu svečiai lankėsi ir LR ūkio ministerijoje, kur juos sutiko
viceministras Gintaras Vilda. Susitikimų metu pranešimus skaitė Prancūzijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Italijos asociacijų vadovai.  Susirinkusieji diskutavo teisinėmis, rinkodaros, naujų narių pritraukimo ir sektoriaus problematikos bei naujovių
temomis.

Siekiant stiprinti inovacijų skatinimą, bei tarptautinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, kartu su Lietuvos maisto gamintojų eksportuotojų asociacija, LISPA suorganizavo tarptautinį renginį „Pakavimo inovacijos maisto sektoriui“. Konferencijoje
„Pakuočių inovacijos maisto sektoriui“, skirtoje aptarti sektorių iššūkius, sprendimus, ateities tendencijas. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 70 maisto ir pakuočių sektorių ekspertai iš Lietuvos, Latvijos, Švedijos, Vengrijos, Lenkijos, Olandijos,
Austrijos.
„Globali pakuočių dizaino industrija jau peržengė estetikos ribas. Maisto gamintojai
turi priimti naujas taisykles – intelektualioji pakuotė, vartotojų patyrimai, socialinės vertybės, tvarumas ir aplinkosauga yra tik keletas elementų į kuriuos privalu
kreipti dėmesį”, – savo pranešimą pradėjo “Etiquette” agentūros partneris ir dizaino
strategas Edvardas Kavarskas.
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„Mayr-Melnhof Kartonas” renginio metu pristatė inovatyvius sprendimus maisto
pakavimui ir tokiu būdu dar kartą patvirtino savo, kaip technologijų lyderio produkcijos iš kartono srityje. “Viena iš pagrindinių naujovių – kartonas maistui, kuris
sukuria unikalų barjerą mineralų riebalams. Jis priklauso Kraft šeimai, yra lengvas ir
tvirtas”, – pasakojo „Mayr-Melnhof Kartono” atstovas Dmitrijus Michailovas.
Pranešimus taip pat skaitė popieriaus provincijos – pirmaujančio verslo klasterio
miško bio-ekonomikos srityje Švedijoje vyriausiasis patarėjas plėtrai ir inovacijoms
Magnus Persson. „Vilniaus Gedimino Technikos universiteto“ asocijuotas profesorius Dr. Eugenijus Jurkonis.
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Dėl besikeičiančių pirkėjų įpročių, šalia tradicinių prekybos tinklų savo rinkos dalį
vis labiau augina mažosios parduotuvės, e. prekyba bei žemų kainų prekybos tinklai.
Sparčiai augant pardavimų kanalų skaičiui, gamybininkai susiduria su iššūkiu suvaldyti vis sudėtingesnes tiekimo grandines. „Todėl labai svarbu jau šiandien ieškoti
galimybių optimizuoti pakuočių, pakavimo ir logistikos sprendimus ir taip didinti
tiekimo grandinių efektyvumą. Bendradarbiaujant visiems įmonės skyriams ir partneriams galima pasiekti išties didelių rezultatų“, – dalinosi „Smurfit Kappa“ Europos inovacijų ir plėtros viceprezidentas Arco Berkenbosch.
Net 90 procentų inovatyvių idėjų neįgyvendinamos realiame gyvenime, todėl svarbu suprasti, kad inovacijos nėra tas pats kas kūrybiškumas. „Vietoj madingų naujovių medžiojimo, vertėtų atkreipti dėmesį ir į priemones jau egzistuojančias rinkoje.
Tikrai įmanoma atrasti inovatyvius pakuočių bei pakavimo sprendimus apjungiant
kūrybišką mąstymą ir esamas spausdinimo technologijas“, – pasakojo „Aurika“ rinkodaros direktorė Lina Raulinavičienė. Pagrindiniai iššūkiai gamintojams šiandien
yra susiję su vartotojų elgsena.
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1.3

Pakavimo įmonių vizitas į Švediją ir
dalyvavimas Scanpak parodoje
LISPA nariai, kartu su Lietuvos ir Latvijos maisto klasterių atstovais susitiko su Paper province klasteriu, Karlstad Universiteto ir Packbridge klasterio atstovais. Susitikimo metu dalyviai diskutavo aktualiais pakavimo sektoriui klausimais bei inovacijų sprendimais, Scanpak parodoje susipažino su Paper province cluster įmonėmis.
LISPA nariams vykimas į vieną didžiausių Švedijos pakavimo parodų buvo finansuotas 60 proc.intensyvumu.
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1.4

Renginys „Skaitmenizavimas maisto
pramonės ir pakuočių sektoriuose“

Kaip ir bet kuris kitas gamybos sektorius, maisto ir pakuočių pramonė, norėdama
išlikti konkurencinga tarptautinėse bei nacionalinėse rinkose, turi naudotis kasdien
atsirandančiomis naujomis technologinėmis galimybėmis. Lietuvoje sukurtos net
kelios finansinių investicijų priemonės, leidžiančios verslui investuoti į skaitmenines technologijas, inovacijas, mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą. Negana
to, į klasterius susibūrusios įmonės gali naudotis dar ir papildomomis investicijomis, skatinančiomis bendrų vertės grandinių kūrimą ir plėtrą.
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Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA) kartu su Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA) ir Lietuvos inovacijų centras (LIC) prisijungė prie naujos
tarptautinės Europos klasterių partnerystės DIGICLUSTERS, kuri siekia paskatinti
maisto produktų bei pakuočių sektorių skaitmeninimą per įvairias sumanios specializacijos kryptis. Siekdamas pristatyti naująją partnerystę ir iniciatyvą Lietuvos
įmonėms, LIC balandžio 2 d. Kaune suorganizavo pirmąjį pažintinį renginį maisto
pramonės ir spausdinimo pramonės klasterių nariams „Skaitmenizavimas maisto
pramonės ir pakuočių sektoriuose“. Renginio dalyviai turėjo galimybę išgirsti ne
tik apie pačią partnerystę, jos siekius ir atveriamas galimybes, bet ir apie įvairias
finansavimo paramos priemones, leidžiančias bandyti skirtingas technologijas su
tam tikra patiriamų išlaidų kompensacija. Verslininkai taip pat turėjo proga sužinoti
apie naujausias technologines tendencijas maisto ir pakuočių sektoriuose, išgirsti
siektinų pavyzdžių ir sėkmės istorijų.

1.5

Vizitai į įmones

Lietuvos spaustuvininkų asociacija organizavo vizitus į pažangios gamybos įmonę
„Baltic vairas“, baldų gamybos įmonę „Freda“, Vilniaus transporto valdymo departamentą, Linkmenų fabriką.

1.6

Lietuvos spaudos pramonės statistinės
analizės parengimas

Lietuvos spaustuvininkų asociacija kiekvienais metais parengia Lietuvos spaudos
pramonės statistinę analizę ir pateikia savo nariams. Statistinę analizę nariams pristatė ir savo įžvalgomis dalinosi ekonomikos ekspertas Aleksandr Izgorodin.  

1.7

Europos spaudos pramonės statistinių
duomenų pateikimas LISPA nariams
Lietuvos spaustuvininkų asociacija, tapusi INTERGRAF nare kiekvienais metais
gauna bendrą Europos šalių statistinius duomenis ir analitika, kurią išplatina savo
nariams.

15

2.
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Bendruomenės
stiprinimas,
teigiamo spaudos
pramonės įvazdžio
formavimas,
viešinimas
2.1
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Akcija „Lietuva skaito!” kartu su Lietuvos
leidėjų asociacija (LLA)
Akcijos “Lietuva skaito!” idėja gimė siekiant skatinti visuomenę skaityti ir kartu
prasmingai paminėti Spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena gegužės 7 d. 2015
m. inicijuotos akcijos organizatoriai – Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) ir Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA) skatino lietuvius ir lietuviškai kalbančius
pasaulio piliečius imti į rankas lietuvišką knygą ir skaityti kartu. 2018 m. akcijos „Lietuva skaito!“ šūkis: Numalšink skaitymo alkį! Visi buvo kviečiami skaityti, deklamuoti ar kitaip atlikti kūrinius kartu su rašytojais ir atlikėjais. Gegužės 7-ąją maršrutais Klaipėda–Vilnius ir Vilnius– Kaunas kursavo SKAITANTYS
TRAUKINIAI. Į juos savo gimtinėse (ar netoli jų) įlipo ir kūryba dalinosi šie lietuvių rašytojai: Lina Buividavičiūtė, Nerijus Cibulskas, Ramūnas Čičelis, Marijus
Gailius, Dovydas Grajauskas, Andrius Jakučiūnas, Giedrė Kazlauskaitė, Rimantas
Kmita, Laima Kreivytė, Gvidas Latakas, Gytis Norvilas, Jurga Tumasonytė ir Aivaras Veiknys. 19 val. bare „Peronas“ (Geležinkelio g. 6, Vilnius) vyko netradicinė vakarienė, kurioje galima su kitais vakarieniaujančiais pasivaišinti skaitymo
skatinimo akcijos „Lietuva skaito!“ dalyvių kūriniais: skanauti tekstus ir lavinti
skonį kūrybinėse skaitymo dirbtuvėse. Specialius patiekalus šiai vakarienei pasiūlė žinomi Lietuvos visuomenės veikėjai, o sunkesnį maistą suvirškinti padėjo
alternatyvaus roko grupės „Arklio galia“ koncertas.

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

2.2

Dalyvavimas akcijoje „Knygų Kalėdos“

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota skaitytojus
ir knygos bičiulius telkianti akcija „Knygų Kalėdos“ per aštuonerius metus visos
šalies bibliotekas papildė per 312 tūkst. naujų knygų. Šalies vadovės teigimu, „Knygų Kalėdos“ sustiprino bibliotekų ir bibliotekininkų prestižą, sutelkė skaitytojų
bendruomenes, pritraukė verslo ir įvairių organizacijų dėmesį bei parodė knygų
skaitymo svarbą. Ši akcija tapo puikiu pavyzdžiu, kaip bendromis jėgomis galima
spręsti aktualias problemas. Kasmet vis daugiau Lietuvos žmonių dovanojo knygas
ir noriai dalyvavo socialinę atskirtį mažinančioje veikloje. Įkvepiančios knygos ir
žmonių dėmesys pasiekė vaikų dienos centrus, globos bei senelių namus, ligonines.
Vykstant akcijai šventinė nuotaika kartu su dovanomis atkeliaudavo ir pačias mažiausias miestų ir miestelių bibliotekas bei jų kaimo filialus. Per aštuonerius metus
susiformavo įprotis dovanoti knygas bibliotekoms, o kalėdinį laikotarpį sutikti skaitymo skatinimo renginiais. Akcijos padrąsinti bibliotekininkai patys įgavo naujų
įgūdžių, rado partnerių, kurie jais išliks ir akcijai pasibaigus. Akcijos bičiuliai teigė
planuojantys tęsti knygų dovanojimo iniciatyvas, organizuoti skaityti įkvepiančius
renginius.
17
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„Knygų Kalėdų“ akcija buvo įgyvendinta kartu su Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos leidėjų asociacija, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka,
Ugdymo plėtotės centru, knygynais, leidyklomis, nacionaliniu transliuotoju LRT ir
naujienų portalu „15min“.

2.3

LISPA visuotinis narių susitikimas Kauno
savivaldybėje organizavimas

18

2018 m. kasmetinis LISPA narių susirinkimas vyko Kauno miesto savivaldybėje, kur
buvo aptartos praėjusių metų Asociacijos veiklos, patvirtintos metinės ataskaitos.
ES paramos ekspertas dr.Artūras Jakubavičius pristatė naujas priemones įrangos įsigijimui, darbuotojų mokymams ir verslo skatinimui, analitikas Aleksandras Izgorodinas pristatė sektoriaus tendencijas ir pasidalino įžvalgomis dėl ateities perspektyvų, viešo kalbėjimo ekspertė Marija Mikalauskienė žaismingai įtraukė visus dalyvius
į praktines viešojo kalbėjimo užduotis.
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2.4

Spaudos pramonės susitikimų
su kandidatais į LR Prezidento postą
organizavimas

Susitikimas su kandidatu į LR Prezidentus
Gitanu Nausėda
Siekiant stiprinti spaudos pramonės klausimų aktualumą kandidatų į LR Prezidentus
akiratyje, organizuoti du susitikimai su aukšto reitingo kandidatais į LR Prezidentus.
Diskusijas su kandidatais organizavo Lietuvos bibliotekininkų draugija, asociacija
„Nacionalinė spauda“, Lietuvos spaustuvininkų asociacija, Lietuvos leidėjų asociacija.
Gitanas Nausėda teigė, jog, tam, kad spausdintas žodis pasiektų visuomenę, reikia
atlikti sudėtingą, daug žinių reikalaujantį leidybos procesą. Be to, kandidatas mano,
kad nors šių dienų visuomenė, o ypač jaunimas, teikia pirmenybę skaitmeninėms
technologijoms, šiandien fizinė knyga vis tik tebeturi savo vietą bei skaitytoją ir,
matyt, greit neišnyks.

20

Susitikimas su kandidate į LR Prezidentus
Ingrida Šimonyte
Ingrida Šimonytė susitikimo metu pabrėžė, kad knygas mėgsta skaityti
ir skaito tik popierines knygas, taip pat ji buvo aktyvi skaitymo akcijos
Knygų Kalėdos palaikytoja, todėl tikrai jos sėkmės atveju, LR Prezidentūra
tęstų knygų skaitymo akciją, vienokia ar kitokia forma. Kandidatė taip pat
išsakė, kad jos nuomone bibliotekos turėtų sulaukti didesnio finansavimo
ne tik Kalėdų laikotarpiu, bet būtų įtrauktas šis finansavimas į metinius
biudžetus ir ilgalaikes strategijas.
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2.5

Susitikimas su Kauno
meru Visvaldu Matijošaičiu

Vasario pabaigoje LISPA Tarybos posėdyje vyko
susitikimas su Kauno miesto Meru Visvaldu Matijošaičiu, kurio metu buvo aptarta miesto vystymo
vizija, miestui ir verslui aktualių klausimai.

2.6
22

Kaip nustebinti užsienio partnerius?
Personalizuotos etiketės vos per vieną parą

Lietuvos spaustuvininkams INTERGRAF atstovų vizitas buvo puiki proga plačiau
pristatyti savo paslaugas, galimybes ir Lietuvą, kuri pasižymi ne tik išskirtine spaudos istorija ir tradicijomis, bet ir kokybiškais gaminiais ir inovatyviais sprendimais.
INTERGRAF prezidentė Beatričė Klosė prisipažino, kad ji ir visi svečiai liko nustebinti lietuvių kūrybiškumu ir inovatyvumu. Vakarienės Trakuose metu, susirinkusiųjų laukė neįprasta užduotis – molbertas ir profesionalios dailininkės pamoka.
Kiekvienas piešė savo įspūdžius, kuriuos jiems paliko pirmosios dienos praleistos
Lietuvoje. „Mes net neįtarėme, kad kitą dieną kiekvienas gausime savo piešinį atspaustą etiketės pavidalu ant vyno butelio. Ir jų bus net 36 skirtingi variantai. Personalizuotas etiketes Lietuvos didmeninė spaustuvė atspaudė per mažiau nei parą
ir mums padovanojo atminimui. Tai buvo taip netikėta ir parodė kaip jūsų šalies
spaustuvės pasirengę nustebinti klientus tiek kūrybingais sprendimais, tiek nepriekaištingu techniniu išpildymu“, – įspūdžiais dalinosi INTERGRAF asociacijos prezidentė.
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2.7

Viešinimas, straipsniai

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos parengti straipsniai:

»»

Verslos žinios: Pakuočių tendencijos: svarbu ir tvarumas, ir edukacija,

»»

Verslos žinios: Apie spaudą – atsargiai, apie pakuotę – su optimizmu

»»

Delfi: Tikriausiai niekada nesusimąstėte, ką gali prekės pakuotė

Straipsniai apie Asociacijos renginius elektroniniuose leidiniuose:

»»

15 min: Lietuvių rašytojai: kaip skatinti žmones skaityti ir ar reikia tai daryti?

»»

Made in Vilnius: Skaitymo skatinimo akcija „Lietuva skaito!“: kursuos skaitantys traukiniai

2.8

Viešinimas anglų kalba
tikslinėms auditorijoms

24

Renginio „Pakavimo inovacijos maisto sektoriui“ aprašymas anglų kalba įkeltas į
Cluster collaboration platformą prie Europos Komisijos, kur tikslinę informaciją gali
rasti susijusių sričių verslo klasteriai ir įmonės: „International and cross-sectoral
cooperation in the food and packaging sectors”, https://www.clustercollaboration.
eu/profile-articles/international-and-cross-sectoral-cooperation-food-andpackaging

2.9

Video klipas Forum cinemas
kino teatruose
LISPA dėka, video klipas apie Lietuva skaito akciją transliuotas didžiųjų miestų
Forom Cinemas kino teatruose.

2.10 LISPA kaip Knygų Kalėdų partnerė buvo minima visoje akcijos žiniasklaidoje, t.y. plakatuose, internetiniuose puslapiuose, akcijos videoklipuose LRT ir kt.

3.
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fINANSAVImAS
SPAUdoS
PRAmoNEI:
dARBUoTojų
mokYmAmS
IR EkSPoRTo
STIPRINImUI
3.1

Finansavimas išoriniams mokymams –
Kompetencijos LT projektas
Įgyvendinamas Kompetencijų projektas skirtas skatinti išorinius specialybinius mokymus ir užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, darbuotojų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito
ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę projekto partnerių įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus.

3.2

Finansavimas vidiniams įmonių
mokymams – Pameistrystė LT projektas

Pameistrystės projektas skirtas skatinti darbuotojų apmokymus darbo vietoje, kai patyrę spaudos pramonės specialistai apmokina mažiau patyrusius
kolegas arba naujai priimtus darbuotojus. Projektas pradėtas įgyvendinti
2017 m. pab. Projektą numatoma įgyvendinti per 24 mėn. laikotarpį. LISPA
jame dalyvauja kaip „Partneris 1“, atsakingas už tinkamą ir savalaikį projekto
administravimą.
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4.
3.3

Finansavimas spaudos pramonės
eksporto skatinimui – Verslo klasteris LT
projektas
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. 2018 m. Asociacija tęsė narystę INTERGRAF konfederacijoje, per 2018 m. pateikta 4 mokėjimo prašymai, sukurtos
rinkodarinės priemonės.
26

Tarptautinis ir
tarpsektorinis
bendradarbiavimas
Sėkmingai įgyvendinant Baltijos jūros regiono programos „Inovacijų ekspresas“ projektą, glaudžiai bendradarbiavo maisto ir pakuočių klasteriai: Lietuvos
spaustuvininkų asociacija, „Smartfood“ klasteris, Popieriaus provincijos klasteris („Paper Province“) iš Švedijos, Maisto produktų kokybės klasteris iš Latvijos,
Agro ir bioklasteris iš Lenkijos („AgroBioCluster“).
Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA) kartu su Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA) ir Lietuvos inovacijų centras (LIC) prisijungė prie naujos
tarptautinės Europos klasterių partnerystės DIGICLUSTERS, kuri siekia paskatinti
maisto produktų bei pakuočių sektorių skaitmeninimą per įvairias sumanios specializacijos kryptis.

3.4

Naujų galimybių projektas su
partneriais

Spalio 18 d. Lenkijoje vyko pirmasis tarptautinių partnerių susitikimas, kur buvo
tariamasi dėl pagrindinių partnerystės iniciatyvų įgyvendinimo, kaip jos galėtų
paskatinti maisto produktų bei pakuočių sektorių skaitmeninimą.

Pateikta bendra Naujų galimybių paraiška su partneriais, mažos ir vidutinės
įmonės turi galimybę vykti į verslo misijas ir parodas pasinaudojant daliniu
finansavimu. Daugiau nei 11 įmonių į parodą DRUPA 2020 metais vyks pasinaudojant daliniu finansavimu.

Įgyvendinant partnerystės DIGICLUSTERS tikslus ir uždavinius, ateityje planuojama organizuoti įmonių dirbtuves, kuriose būtų išgeneruojamos idėjos maisto
produktų bei pakuočių sektoriams skaitmeninti.
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2018 m. Lietuvoje vyko keturių dienų INTERGRAF vadovų susitikimas,
kurio metu LISPA nariai turėjo galimybę tiesiogiai užmegzti ryšius su
užsienio šalių spaustuvininkų asociacijų vadovais, diskutuoti sektoriaus aktualiomis temomis, pasidalinti patirtimi ir įžvalgomis.
LISPA asociacijos nariai yra paskelbti Cluster Colloboration platformoje prie Europos Komisijos, kurioje skelbiami tik patikimi, veikiantys,
aktyvūs klasteriai. Platformoje apie Asociacijos narius gali surasti potencialūs užsakovai ir/ar partneriai.
Asociacija glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos leidėjų asociacija
(LLA), Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos spauda asociacija,
Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA), patirtimi dalinosi
su Lietuvos chemijos asociacija, Lietuvos lazerių klasteriu (LITEK).
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5.
6.

Asociacijos
plėtra
Prie Asociacijos narių 2018 metais prisijungė naujas narys – periodinių
leidinių, katalogų, reklaminės produkcijos spaustuvė „Spaudos kontūrai“.

Kita Asociacijos
veikla
Spaudos pramonės interesų atstovavimas LR Vyriausybėje, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje,
Lietuvos pramonininkų konfederacijoje, Lietuvos klasterių asociacijoje.
Atnaujinta Asociacijos internetinė svetainė.
Konsorciume su dar dvylika klasterių, pateikta INNOSAP tarptautinė paraiška sektoriaus inovacijų vystymui.
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Naujas adresas
Paupio g. 46, Vilnius
LT–11341, Vilnius
Mob. +370 683 37556
administracija@lispa.net
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Nuoširdžiai dėkojame UAB BALTO print spaustuvei, kurios dėka buvo atspausdinta
ši Lietuvos spaustuvininkų asociacijos 2017 m. metinė veikos ataskaita.

