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Lietuvos spaustuvininkų Asociacijos

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

Lietuvos spaustuvininkų Asociacijos

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

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos

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

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
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LISPA 
NARYSTĖS NAUDA 
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 spaustuvinin-
kų asociacijos svarbiausi uždaviniai:

◊ Atstovauti ir ginti narių interesus Lietuvoje ir už-
sienyje;

◊ Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijo-
mis svarstant norminių aktų rengimą, kurie liečia 
spaustuvininkų profesinę veiklą, siekiant, kad vals-
tybės institucijų sprendimai skatintų poligrafijos 
srities plėtrą;

◊ 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 (kon-
sultantų) 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 ins-
titucijų tarpusavio bendradarbiavimą;

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

◊ Organizuoti konferencijas ir parodas.

Asociacija yra atvira naujoms idėjoms ir bendradarbia-
vimui, todėl kviečia visas suinteresuotas spaustuves, 
medžiagų ir įrangos tiekėjus, mokymo bei valdžios ins-
titucijas, kitas organizacijas, pritariančias asociacijos 
siekiams, įsijungti į narių gretas ir bendromis pastan-
gomis prisidėti prie spaudos pramonės plėtros ir šalies 
gerovės kūrimo.

VERTYBĖS: 
◊ Pasitikėjimas 

◊ Socialinė atsakomybė

◊ Kooperacija/bendradarbiavimas

◊ Kokybės ženklas
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MOKSLO ĮSTAIGOS

VYRIAUSYBINĖS ĮMONĖS 
(MINISTERIJOS)

AMBASADOS

AGENTŪROS

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 

AMBASADA 
BERLYNE

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 

AMBASADA 
HELSINKYJE

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 

AMBASADA 
LONDONE

LISPA NARIAI
KNYGOS,
PERIODIKA,
KOMERCINĖ SPAUDA,
PAKUOTĖ, ETIKETĖ

TARPTAUTINIAI PARTNERIAI
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ASOCIJUOTOS 
STRUKTŪROS

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 

AMBASADA 
KOPENHAGOJE

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 

AMBASADA 
STOKHOLME

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 

AMBASADA 
TALINE

LISPA RĖMĖJAI

Savo narių interesus Asociacija atstovauja LR 
Prezidentūroje, LR Seime, LR Vyriausybės posė-
džiuose, 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:
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, LISPA TARYBA, DIREKTORIUS

LISPA Taryba – aktyviai veikiantis 
kolegialus asociacijos valdymo organas:
Gintaras Kairevičius, UAB „Flexpro“ direktorius

Jonas Renatas Lazaravičius, REPRO spaudos įmonių 
grupės direktorius

Nerijus Baura, (iki 2020 sausio men. LISPA Tarybos narys ir 
UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvės generalinis direktorius)

Kamilė Kalibataitė, UAB „Petro ofsetas“ direktorė

Artūras Karosas, Tarybos Pirmininkas, 
UAB BALTO print generalinis direktorius

Algirdas Apulskis, UAB „Druka“ direktorius

Saulius Mudėnas, Uždarosios dizaino ir leidybos AB „Kopa“ 
direktorius

Direktorė
Kristina Rakauskaitė
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SPAUDOS SEKTORIAUS 
BENDRUOMENĖS 
STIPRINIMAS 

1.
Lietuvos spaustuvininkų asociacija vienija spaustuvių lyderius sektoriaus 

stiprinimui ir atstovavimui sektoriaus interesams LR ministerijose, tarp-

tautinėse konfederacijose, vysto bendradrabiavimą su tarptautiniais par-

tneriais ir susijusiais sektoriais. 

1.1. Spaudos sektoriaus plėtros strategijos  
 parengimas 
2019 m. LR Vyriausybei formuojant Nacionalinę Pažangos strategiją ir sie-

kiant integruoti į ją spaudos pramonės sektoriui aktualius klausimus, Lietu-

vos spaustuvininkų asociacija apklausė spaudos pramonės įmones ir parengė 

„Lietuvos spaudos pramonės plėtros strategiją“. Strategijos tikslas – repre-

zentuoti spaudos sektorių kaip augantį, inovatyvų, imlų inovacijoms, ekolo-

gijai draugiškiems sprendimams, stipriai susijusį su prioritetiniais pramonės 

sektoriais, pabrėžti spaudos sektoriaus svarbą pramonės vertės grandinės kū-

rime ir integracijoje.
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Pramonė 4.0 svertai

1.2. Spaudos sektoriaus pristatymas 
 LR Ekonomikos ir Inovacijų ministerijai 
Spalio mėn. LR Ekonomikos ir Inovacijų Ministerijoje LISPA Taryba pristatė 

Ministerijos skyrių vadovams spaudos pramonę. LISPA Taryba akcentavo, kad 

spaustuvės yra lanksčios organizacijos, galinčios greitai diversifikuoti veiklą 

pagal besikeičiančius rinkų poreikius, Lietuvoje vyrauja santykinai mažos ir 

išmanios spaustuvės, gaminančios produktus nišinėms rinkoms. Taip pat, kad 

Lietuvoje veikiančios spaudos pramonės sektoriaus įmonės yra glaudžiai in-

tegruotos į tarptautines vertės grandines per gamybos partnerius ir pardavi-

mo rinkas, o jų gaminama produkcija pasižymi aukšta kokybe. LR Ekonomikos 

ir Inovacijų ministerijos atstovai buvo nustebinti ir džiaugėsi, kad spaustuvės 

aktyviai dalyvavo ir laimėjo ES finansuojamus projektus skirtus sektoriaus 

skaitmenizavimui ir ekologiniams sprendimams vystyti.

10

LIETUVOS SPAUSTUVININKŲ ASOCIACIJA



1.3. LR Ekonomikos ir Inovacijų ministerijos 
 vizitas į spaustuves  
Siekiant susipažinti su pažangiausiomis skaitmeninius sprendimus taikan-

čiomis spaudos pramonės sektoriaus įmonėmis, LR Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos bei Lietuvos inovacijų centro atstovai spalio mėn. lankėsi dviejo-

se moderniose spaustuvėse, gaminančiose aukštos pridėtinės vertės produk-

tus: Uždarojoje dizaino ir leidybos bendrovėje KOPA ir UAB Aurikoje.

Spaustuvės KOPA vadovas Saulius Mudėnas, atstovus supažindino su mo-

derniausia spaustuvės įranga, kuri daug operacijų atlieka automatizuotai, 

kas leidžia turėti aukštą kokybės stabilumą ir aukštą gamybos efektyvumą. 

Naujos įrangos ypatumas, kad su ja galima efektyviai spausdinti ir sąlyginai 

nedidelius tiražus.

Vizitai Aurikos ir Kopos spaustuvėse

Vizitai Kopos spaustuvėje
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Antroji aplankyta spaustuvė Aurika, viena didžiausių ir moderniausių flekso-

grafinių pakuočių gamintojų Baltijos šalyse. Spaustuvė išskirtinė tiek savo nau-

jomis automatizuotomis technologijomis, kurių dydis ir gamybos pajėgumai 

įspūdingi, tiek savo gaminių kokybe, siūlomomis inovacijomis bei ekologiniais 

sprendimais. Spaustuvė yra įsigijusi pačias naujausias dešimties spalvų ypač 

našias rulonines spaudos mašinas, kurių spausdinimo procesas gali pasiekti 

net iki 450 m/min greitį. UAB “Aurika” savo klientams siūlo aukštos pridėtinės 

vertės pakuotes ir etiketes, kuriose gali būti panaudotos įvairiausios inovacijos 

ir technologjios – etiketės, kurios apsaugo gaminius nuo padirbinėjimo, bio-

degraduojančios pakuotės, kurios gali suirti per daug greitesnį laiką, emocijas 

kuriančios pakuotės, kurių piešinukus galima spalvoti kreidelėmis, pakuotės su 

papildytos realybės žaidimais ir kt. Spaustuvės technologijos, sprendimai, kva-

lifikuotas ir entuziastingas personalas lemia super aukštą įmonės technologinį 

ir inovacinį lygį, kurį liudija nuolat augantys pardavimai Lietuvoje ir užsienio 

šalyse, bei vis gausiau laimimi žymiausi tarptautiniai pakuočių apdovanojimai. 

Spaudos pramonės įmonės yra labai imlios naujoms technologijoms, investi-

cijos į jas prasideda nuo pusės ar kelių milijonų eurų. Norėdamos konkuruoti 

su stipriausiais Europos gamintojais, Lietuvos spaustuvės nuolat investuoja į 

naujausias spaudos technologijas, ekologiškus ir inovatyvius gamybos spren-

dimus. 

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei Lietuvos inovacijų centro atstovai Kopos spaustuvėje
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1.4. Lietuvos spaudos pramonės 
 apdovanojimai
Spaudos pramonės apdovanojimų tikslas - suburti spaustuvininkus, 

politikus, mokslo atstovus, Intergraf svečius, susipažinti su rinkos 

tendencijomis, pasidžiaugti Lietuvos spaustuvininkų pasiekimais. 

Spaudos pramonės sektorius Lietuvoje ganėtinai mažas, tad toks 

renginys sektoriaus stiprinimui labai svarbus, tiek atkreipiant po-

litikų dėmesį, tiek sužinant svarbiausias tendencijas ir laimėjimus.  

Gausiai susirinkusią spaustuvininkų bendruomenę sveikino LR 

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, LR Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos kancleris Tomas Daukantas, LR Seimo narys 

Robertas Šarknickas. Pranešimą apie dirbtinį intelektą skaitė LR 

Ekonomikos ir inovacijos ministerijos skaitmeninės darbotvarkės 

skyriaus vadovas Arūnas Cijūnaitis, Europos spaudos pramonės 

tendencijas pristatė tarptautinės spaustuvininkų konfederacijos 

INTERGRAF generalinė sekretorė Beatrice Klose, žiedinės ekono-

mikos įžvalgomis ir svarbiausiais akcentais dalinosi ekspertė Ma-

rija Lippa, apie ateities įmonių valdymo principus dalinosi ateities 

įmonių kūrėjas Rinardas Goda.

 LR Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
kancleris Tomas Daukantas
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Lietuvos spaustuvių lyderiai

EIMIN departamento direktorius Arūnas Cijūnaitis, Intergraf generalinė sekretorė Beatrice Klose, 
seimo narys Robertas Šarknickas, Kopos spaustuvės generalinis direktorius Saulius Mudėnas
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Šiais metais Spaudos pramonės apdovanojimai organizuojami jau 11-ąjį kartą 

ir juose buvo dvi naujovės: 

• naujai suformuotos nominacijos: eksporto tematika, ekologijos tema-

tika, skaitmeninimo tematika, inovacijų tematika, taip pat studentų 

naujos nominacijos.  

• tik dviejose nominacijose buvo renkamas vienas laimėtojas, kitos no-

minacijose laimėtojais skelbiami keli nominantai, kurių pasiekimai 

įvertinti kaip ženklus laimėjimas sektoriui. 

Eksporto tematikoje už didžiausią eksportą, apdovanojimas įteiktas UAB 

„Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvei. Už didžiausio eksporto augimą apdo-

vanojimas įteiktas uždarajai dizaino ir leidybos AB KOPA. UAB Via Aquaria 

įteiktas apdovanojimas už bendradarbiavimą su tarptautiniais prekių žen-

klais, tokiais kaip: Burberry, Prada, Ritual.  

Ekologijos tematikoje: už technologinius sprendimus apdovanojimai buvo 

įteikti net 4 įmonėms: uždarajai dizaino ir leidybos AB KOPA, įmonė investa-

vo į naujausios kartos spaudos formų gamybos robotizuotą liniją; UAB Dru-

ka įdiegė naujos kartos inovatyvios pospaudiminio apdirbimo technologijas; 

UAB Aurika už unikalių Pantone spalvų atkūrimą ir UAB IOCO Packaking, 

kurie pakuotės gamybos procese įdiegė ekologiškai švaresnes gamybos ino-

vacijas. 

Apdovanojimų renginio akimirkos
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Už naujų produktų kūrimą apdovanojimai įteikti UAB „Miko ir Tado leidyklos“ 

spaustuvei, kurie sukūrė ir rinkai pristatė naujos kartos popierinius puodelius, 

pagamintus be plastiko; UAB „Vilniaus pakuotė“ už sukurtą konusinės formos 

pakuotę iš kartono su eko barjeru ir UAB Pakmarkas už sukurtą draugiškesnę 

gamtai pakuotę, kuri skirta tiesioginiam kontaktui su maisto produktais. Už at-

sinaujinančių energijos šaltinių diegimą apdovanota įmonė UAB IOCO Packa-

king, kurie įrengė saulės elektrinę. 

Skaitmeninimo tematikoje: už skaitmeninimo technologinius sprendimus ap-

dovanojimai įteikti dvejoms įmonės: UAB IOCO Packaking, kurie įdiegė gamy-

bos planavimo sistemą ir UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvei už padidintus 

proceso efektyvumus, mažesnius žmogiškuosius resursus. Už skaitmeninimo 

netechnologinius sprendimus apdovanojimai įteikti UAB „Miko ir Tado leidy-

klos“ spaustuvei ir UAB „Vilniaus pakuotė“. Apdovanojimai įteikti ir 3D įmo-

nėms už 3D spausdinimo sprendimus: UAB „3D prototipai“ ir UAB Idėja 3D. 

Inovacijų tematikoje: už inovatyvių produktų kūrimą apdovanojimas įteiktas 

UAB „Vilniaus pakuotė“, kurie pirmieji rinkoje pristatė kartoninę pakuotę, tin-

kančią modifikuotai atmosferai.  

Apdovanojimų metu už mokslinius tyrimus, pasiekimus spaudos pramonei 

buvo apdovanoti ir studentai. Už inovatyvius sprendimus spaudos sektoriui ap-

dovanojimas įteiktas Vilniaus Dailės Akademijos studentei Natalijai Čaiko ir 

Kauno Technologijos Universiteto studentei Jovitai Ambrūzevičiūtei. Už moks-

linius sprendimus/tyrimus spaudos sektoriui apdovanojimas teiktas Vilniaus 

Gedimino Technikos Universiteto studentui Reymon Iljušin.
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UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvės apdovanojimai

Uždarosios dizaino ir leidybos akcinės bendrovės Kopa apdovanojimai

UAB „Vilniaus pakuotės“ gauti apdovanojimai
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1.5. LISPA narių susitikimai:
1.5.1. Visuotinis narių susirinkimas 2019 m. gegužės mėn. 

2019 m. gegužės 29 d. LISPA Visuotinio narių susirinkimo metu Pranešimus 

skaitė LR Ekonomikos ir Inovacijų Viceministras Gintaras Vilda apie Naci-

onalinės pramonės skaitmeninimo platforma „Pramonė 4.0“ – kelrodis ly-

derystės link, Docentė, aktorė, retorikos specialistė, eskpertė Adrija Čepaitė 

Palšauskienė įkvėpė pranešimu „Teatras ir verslas. Ko iš režisierių gali išmokti 

vadovai?“ Korn Ferry Hay Group konsultantė Loreta Bitė pasidalino itin svar-

biais duomenimis ir ekpertinėmis įžvalgomis apie Lietuvos atlyginimų rinkos 

pokyčius ir prognozes.

Visuotinio narių susirinkimo metu išrinkta nauja Asociacijos Taryba: Artūras 

Karosas, BALTO Print generalinis direktorius, Algirdas Apulskis, UAB „Druka“ 

direktorius, Gintaras Kairevičius, UAB „Flexpro“ direktorius, Saulius Mudė-

nas, Uždarosios dizaino ir leidybos AB „Kopa“ direktorius, Nerijus Baura, UAB 

„Lietuvos rytas spaustuvės generalinis direktorius, Kamilė Kalibataitė, UAB 

„Petro ofsetas“ direktorė, Jonas Renatas Lazaravičius, REPRO spaudos įmonių 

grupių direktorius.

Viceministro Gintaro Vildos pranešimas
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BALTO print spaustuvės generalinis direktorius, LISPA Tarybos pirmininkas Artūras Karosas

Neformalus LISPA narių bendravimas MO muziejuje

UAB „PakMarkas“ generalinis direktorius Virginijus Gumbaragis
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1.5.2. Vizitas į „Švyturio alaus gamyklą“

Spalio mėn. Lietuvos spaustuvininkų asociacijos nariai lankėsi Baltijos šalyse 

didžiausioje alaus darykloje Švyturio Utenos alaus darykloje. Spaustuvių as-

tovus daryklos vadovas susipažino su gamybos procesais ir technologijomis, 

pasidalino gerąja patirtimi skatinant darbuotojus, motyvuojant juos prisidėti 

prue diegiamų inovacijų, supažindino kokie ekologiniai sprendimai pasitvir-

tino, abi pusės aptarė daug aktualių gamybinėms įmonėms klausimų. 

LISPA nariai Utenos Švyturio alaus darykloje
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1.5.3. Vizitas ir posėdis UAB MTL Carton įmonėje

Sausio viduryje LISPA nariai buvo pakviesti apsilankyti spaustuvėje MTL 

Carton, išsamiau  susipažinti su įmonės gamyba, valdymo procesais, aptarti 

spaustuvėms aktualiausius klausimus. Įmonės vadovas pasisalino sėkminga 

patirtimi statant saulės elektrinę įmonės gamybos poreikiams.

1.5.4.    Online narių susitikimai 2020 m. kovo-gegužės mėn.  karantino metu 

Prasidėjus karantinui ir Covid-19 iššūkiui, Lietuvos spaustuvininkų asocia-

cija nuo kovo mėn. inicijavo nuolatinius spaustuvininkų susitikimus online 

bendrų klausimų aptarimui, pasidalinimui geraja patirtimi. Susitikimų metu 

įmonės turėjo galimybę matyti platesnį sektoriaus vaizdą, susipažinti su gali-

mais iššūkiais, sprendimais.

LISPA narių vizitas MTL Carton spaustuvėje
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TARPTAUTINIS IR 
TARPSEKTORINIS 
BENDRADARBIAVIMAS: 

2.
2.1. Pakuočių inovacijos maisto sektoriui renginys
Bendradarbiaujant su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) 

bei Lietuvos inovacijų centru, Lietuvos spaustuvininkų asociacija ir Lietuvos 

maisto eksportuotojų asociacija suorganizavo dviejų dienų tarptautinį par-

tnerių paieškos renginį 2019 m. birželio mėn. „Pakavimo inovacijos maisto 

pramonei“. Antrus metus iš eilės rengtame ir kasmetiniu tampančiame ren-

ginyje šiemet dalyvavo 95 atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Ispanijos, Lenkijos, 

Švedijos, Belgijos bei Olandijos.

Latvijos maisto klasterio vadovas Armands Lejas-Krūmiņš ir MITA atstovai
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Vertinga, kad šis renginys suburia dviejų sektorių – pakuočių ir maisto pra-

monės dalyvius, o tai skatina bendradarbiavimą, žinias, inovacijas. Į Lietu-

vą atvyko daug užsienio partnerių – pranešėjų bei stiprių, pasaulyje žinomų 

klasterių atstovų, pavyzdžiui, Švedijos „Packbridge“, Ispanijos „Packaging 

cluster“ bei „Foodservice cluster“ ir kiti. Unikalu, jog renginį organizuoja du 

sektoriai. Renginio pranešėjų pristatymų ir vėliau vykusių diskusijų metu 

buvo aptartos galimos naujos nišos, kuriose atsiveria galimybės verslui – tai 

nauji dizaino sprendimai, naujų produktų sukūrimas, naujų medžiagų išradi-

mai. Tarptautiniams partneriams buvo pristatyta tarptautinės Europos klas-

terių partnerystės DIGICLUSTERS veikla ir galimybės, siekiant stiprinti mais-

to ir pakuočių sektorius.

Daugiau kaip 100 dalyvių ir užsienio svečių renginyje apie pakuočių inovacijas maisto sektoriui
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Smartfood klasterio vadovas Giedrius Bagušinskas, MITA projektų vadovė Jolita Razumienė, PackBridge verslo vystymo vadovė Svetlana 
Eskebaek, Smurfit Kappa pranešėja Jurgita Giržadienė, Latvijos maisto klasterio vadovas Armands Lejas-Krumins, LISPA direktorė Kristina 
Rakauskaitė, Ispanijos klasterio Foodservice vadovas Alejandro Utrera, Katalonijos pakuočių klasterio vadovas Alex Brossa Enrique, 
OnGranada klasterio ambasadorius Emilio Rull Quesada.
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Renginio akimirkos

25

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA



2.2. Tarptautinis projektas Digicluster  
 skaitmenizavimo procesų skatinimui
Lietuvos inovacijų centras (LIC) kartu su Lietuvos spaustuvininkų asociaci-

ja (LISPA) ir Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA) 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 partne-

rystę ir iniciatyvą Lietuvos įmonėms, LIC balandžio 2 d. Kaune suorganizavo 

pirmąjį pažintinį renginį maisto pramonės ir spausdinimo pramonės klaste-

rių 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 prie-

mones, leidžiančias bandyti skirtingas technologijas su tam tikra patiriamų 

išlaidų kompensacija. 

Praėjusiais metais vyko daug susitikimų su užsienio klasteriais, jiems buvo 

pristatytos LISPA spaustuvės, susipažinta su partnerių veikla ir naujovėmis, 

tariamasi dėl tolimesnio bendradarbiavimo,  teikiami nauji projektai Europos 

Komisijai. 

Tarptautinio projekto Digicluster susitikimas
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2.3. Beatrice Klose vizitas į Lietuvą
Lietuvos spaustuvininkų asosociacija aktyviai bendradarbiauja su tarptautine 

Europos spaustuvininkus vienijančia Intergraf asociacija. Vasario mėn. buvo 

suorganizuotas konfederacijos generalinės sekretorės Beatrice Klose vizitas į 

Lietuvą, kurio metu ji dalyvavo Lietuvos spaudos apdovanojimų renginyje ir 

Lietuvos spaustuvininkams pristatė aktualias naujienas ir tendencijas.

2.4. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
Švedijos pakuotojų klasteriu „Packbridge“

Lietuvos spaustuvininkų asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su sti-

priu partneriu – Švedijos pakuočių asociacija „Packbridge“.

Packbridge verslo vystymo vadovė Svetlana Eskebaek
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2.5. Skaitymo skatinimo akcija su Lietuvos  
 Leidėjų asociacija „Lietuva skaito!“
Gegužės 7, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, jau penktąkart įvyko 

Lietuvos leidėjų inicijuota ir drauge su partneriais – Lietuvos spaustuvininkų 

asociacija ir Lietuvos bibliotekininkų draugija – įgyvendinta akcija „Lietuva 

skaito!“. Pirmą kartą ši akcija vyko taip masiškai ir pritraukė daugybę žmonių 

visoje Lietuvoje.

Skaitymo vienoje vietoje rekordo siekė visa Lietuva, prie jo per visą Lietuvą 

prisijungė apie 5000 žmonių. Mokyklos buvo aktyviausios, prie akcijos pri-

sijungė Karalienės Mortos mokykos visuose miestuose, daugybė darželių ir 

bibliotekų. Daugiausiai vienoje vietoje skaitančių žmonių – net 807 – surinko 

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla, Panevėžio „Vilties“ progimnazija su-

rinko 760 žmonių.
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3. ES FINANSUOJAMI 
PROJEKTAI SPAUDOS 
PRAMONEI: 

3.
3.1. Tęsiamas projektas KompetencijosLT 

organizuojant išorinius mokymus spaudos 
sektoriaus įmonėms.

2019 m. sėkmingai tęsiamas Kompetencijų projektas „Apdirbamosios ga-

mybos sektoriaus įmonių veiklos efektyvinimas bei kokybės didinimas“ (Nr. 

09.4.3-ESFA-K-814-01-0005, „Kompetencijos“) skirtas skatinti išorinius spe-

cialybinius mokymus ir užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio pa-

laikymą, darbuotojų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti 

į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę projekto partnerių įmonių 

darbuo - tojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus.

3.2. Baigiamas įgyvendinti projektas 
PameistrystėLT, skirtas vidiniams mokymams 
spaudos sektoriaus darbuotojams.

Kitas projektas „Spaustuvininkų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (Nr. 

09.4.3-ESFA-K-827-01-0014, „Pameistrystė“), – taip pat susijęs su kompeten-

cijų didinimu, – pradėtas įgyvendinti 2017 m. pab. Projektas labiau orientuo-

tas į spaustuvių pameistrystės mokymų formos skatinimą, kai apmokomi dar-

buotojai darbo vietoje. LISPA jame dalyvauja kaip „Partneris 1“, atsakingas už 

tinkamą ir savalaikį projekto administravimą.

29

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA



3.3. Baigtas įgyvendinti Verslo klasterio 
projektas – dalinis finansavimas eksporto 
veikloms stiprinti, bendroms rinkodaros 
priemonėms ir įsijungimui į tarptautinius 
tinklus.

Asociacija, siekdama skatinti spaudos pramonės įmonių eksporto plėtrą ir 

didinti jų žinomumą užsienio rinkose, 2019 m. sėkmingai baigė įgyvendinti 

„Spaudos ir susijusių sektorių eksporto plėtros“ projektą. ES dalinai finansuo-

jamame projekte Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0004, „Klasteris“ dalyvaujančios 

verslo klasterio įmonės bendradarbiavo siūlant užsienio užsakovams bendrus 

spaudos pramonės produktų sprendimus, naudojasi bendromis rinkodaros 

priemonėmis bei eksporto strategiją stiprina įvairiomis bendromis sinergi-

jos veiklomis. Klasterio įmonės kartu įsitraukė į tarptautinių tinklų grandines 

(2017 m. Asociacija tapo INTERGRAF klasterio nare) ir kartu sukūrė klaste-

rio rinkodarinės reklamines priemones, vystė eksportą ir stiprino žinomumą 

tarptautinėse rinkose.

3.4. Pradėtas įgyvendinti antras Verslo klasterio 
projektas, skirtas eksporto veiklų stiprinimui.

2019 m. pradėtas įgyvendinti naujas projektas pagal 2014-2020 m. Euro-

pos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo 

ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemo-

nę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“, Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-

K-807-02-0022. Projekto tikslas: kartu veikiančių įmonių grupės įsitraukimas 

į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo išteklius tausojančiai pro-

dukcijai naujas eksporto rinkas. Naujoms skaitmeninėms spaudos techno-

logijoms užvaldant pasaulį, spaudos pramonė išgyvena pokyčių laikotarpį, 

tačiau net ir veikiami įvairių išorinių bei vidinių veiksnių, spaustuvininkai 

investuoja, kuria naujas darbo vietas, diegia inovacijas bei plečia užsienio 

rinkas, rūpinasi spaudos pramonės šakos ateitimi, ieško aplinkai draugiškų 

sprendimų bei investuoja į mokslą, švietimą, kultūrą. Internetui ir technolo-

giniams progresams sparčiai keičiant spaustuvių verslą bei tradicinei spaus-

tuvei keliantis į elektroninę erdvę, spauda, leidyba, rinkodara, dizainas, mada, 

kultūra jungia gaminį, jo rinkodarą ir skirtingas pramonės šakas. Šiuo metu 
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LISPA nariai eksportuoja į daugumą ES šalių. Šis laikotarpis yra itin palankus 

išteklius tausojančios produkcijos eksportui didinti, nes potencialūs užsa-

kovai aktyviai domisi pigesne ir kokybiška produkcija, todėl atsižvelgiant į 

esamą situaciją yra siekiama išnaudoti galimybes pristatyti LISPA narių pro-

dukciją naujose rinkose.

3.5. Baigtas įgyvendinti tarptautinis COSME 
projektas DIGICLUSTER skirtas pramonės 
skaitmeninimui skatinti.

Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LISPA) prisijungė prie naujos tarptau-

tinės Europos klasterių partnerystės DIGICLUSTERS, kuri siekia paskatinti 

maisto produktų bei pakuočių sektorių skaitmeninimą per įvairias sumanios 

specializacijos kryptis. Projektas “ESCP S3 for speeding up industrial mo-

dernization of Agrofood packaging sectors towards Industry 4.0 and digital 

transformation by Cluster-Facilitated X-Industry Hackathons —DIGICLUS-

TERS”.  Projekto (Nr. 822095) vykdytojas: Latvian IT Cluster (LITC). Projektas 

yra finansuojamas pagal program COSME (Europos komisija). Maisto ir paka-

vimo sektoriai glaudžiai susiję, abu šie sektoriai priklauso tradicinei pramo-

nei, todėl jiems labai svarbu būti inovatyviems, modernizuoti gamybinius ir 

vadybinius procesus. Cosme projekto įgyvendinimo metu vyko aktyvus šių 

klasterių bendradarbiavimas, inovacijų poreikio pramonės įmonėse išgryni-

nimas ir bendri susitikimai su tarptautiniais IT klasteriais, kurių ekspertai 

teikė pasiūlymus įmonių modernizavimui stiprinti.

3.6. Laimėtas naujas projektas Inolink, skirtas 
Asociacijos ir narių stiprinimui, konsultacijoms 
bei brandinimo sesijoms.

Dvejus metus LISPA ir narius, pagal vystymosi ir inovacijų poreikį konsul-

tuos Lietuvos inovacijos centro ir Mokslo ir inovacijų centro ekspertai, teiks 

brandinimo sesijas, organizuos tikslines komandiruotes bei stiprins spaudos 

pramonę. 

Per 2019 metus įgyvendinta projektų daugiau 170.000 eur, pateikti 15 mokė-

jimo prašymų. 
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EKSPERTŲ PRANEŠIMAI 
SPAUDOS SEKTORIUI:4.
4.1. Darbo užmokesčio tendencijos spaudos sektoriui, 

Loreta Bitė.

4.2. Nacionalinė pramonės skaitmeninimo platforma 
„Pramonė 4.0“, Gintaras Vilda.

4.3. Lietuvos ateities vizija: Dirbtinio intelekto strategija. 
Ekonomikos ir Inovacijų ministerija. Skaitmeninės 
darbotvarkės departamento direktorius Arūnas 
Cijūnaitis.

4.4. Spaudos pramonė šiandien ir ateities tendencijos. 
INTERGRAF konfederacija. Generalinė sekretorė 
Beatrice Klose.

4.5. Žiedinė ekonomika - iššūkis ar galimybė? Atliekų 
tvarkymo ekspertė. Marija Lippa.

4.6. Save valdanti ir nukreipianti organizacija. Išimtis ar 
ateitis? Ateities įmonių kūrėjas. Rinardas Goda.

4.7. Svarbiausios ekonomikos ir eksporto tendencijos, 
Ekonomikos analitikas Aleksandr Izgorodin. 
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DUOMENYS SPAUDOS 
SEKTORIUI:5.
5.1. Spaudos pramonės statistika. 

5.2. Intergraf parengta Europos spaudos sektoriaus 
įmonių duomenų analitika.

5.3. UAB „Creditreform“ giluminė spaudos sektoriaus 
analizė.

5.4. Kita svarbi informacija iš Ministerijų, Intergraf, 
LVPA ir kitų organizacijų.

 Intergraf generalinė sekretorė Beatrice Klose
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SPAUDOS PRAMONĖS 
VIEŠINIMAS:6.
6.1. Straipsniai spaudoje: 

Verslo žinios „Įvertintos kuriančios, pasaulinius vardus sudominę 
spaustuvės“.

Verslo žinios „Kas pakeis plastikines pakuotes?“.

Verslo žinios „Pasaulinės tendencijos užkabins ir Lietuvos spausdini-
mo pramonę“.

Delfi „Išrinktos pažangiausios spaudos bendrovės“.

6.2. Renginiai

6.3. Akcija kartu su Lietuvos leidėjų asociacija „Lietuva 
skaito“, sukurtas video klipas, viešintas Forum 
Cinema kino teatruose prieš populiariausius filmus, 
daug straipsnių respublikinėje spaudoje http://
www.lietuvaskaito.lt/

6.4. Atnaujinta LISPA internetinė svetainė www.lispa.net 

6.5. Įgyvendinant verslo klasterio projektą sukurta 
svetainė: https://printingcluster.lt/
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ILGALAIKIS 
BENDRADRABIAVIMAS 
SU RĖMĖJAIS, LIETUVOS 
IR TARPTAUTINIAIS 
PARTNERIAIS: 

7.
7.1. Rėmėjai: UAB „Antalis“, UAB „Papyrus Lietuva“, 

UAB „Libravitalis“. 

7.2. Partneriai: Lietuvos leidėjų asociacija; Lietuvos 
maisto gamintojų eksportuotojų asociacija, 
Lietuvos chemijos asociacija; Lietuvos lazerių 
asociacija, Lietuvos inovacijų centras, Mokslo ir 
inovacijų agentūra ir kt. 

7.3. Tarptautiniai partneriai: Latvijos maisto klasteris, 
Latvijos IT klasteris, Lenkijos AgroBioCluster 
klasteris, Švedijos pakuočių klasteris; Granados 
technologijų ir biotechnologijų klasteris, 
Katalonijos pakuočių klasteris.
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ASOCIACIJOS 
NARYSTĖS:8.
8.1. Tarptautinė spaudos sektoriaus konfederacija 

INTERGRAF;

8.2. Lietuvos pramonininkų konfederacija LPK;

8.3. Klasterių asociacija Klaster.lt: http://klaster.lt/
klateris/lietuvos-spaustuvininku-asociacija/

8.4. Tarptautinė klasterių platforma prie Europos 
Komisijos: https://www.clustercollaboration.eu/
cluster-organisations/association-lithuanian-
printing-industries

Intergraf narių metinis susitikimas 2019 m.
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2019 M. PRIE LISPA 
PRISIJUNGĖ UAB 
„GRAFIJA“ SPAUSTUVĖ 

9.

UAB “Grafija” generalinis direktorius Darius Murauskas
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