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Pratarmė
Šioje e.knygoje pateikiamos penkių atvejų studijos1, sukurtos bendraujant ir
bendradarbiaujant su atitinkamomis organizacijomis 2010-2011 m. Jų tikslas – atnaujinti
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto (VU KHF) socialinių mokslų krypties
programų studentų profesinės praktikos modelį, panaudojant gerąją pažangių užsienio
universitetų patirtį. Pastarasis sumanymas buvo realizuotas remiantis Danijos Aalborgo
universitete taikomu probleminio mokymo modeliu2. Šio modelio esmė – pateikti integratyvų
– keletą realios, studentų atpažįstamos organizacijos veiklos aspektų apimantį – atvejo
aprašymą, kuris motyvuoja studentus atrasti teorinę, praktinę, socialinę, techninę, kultūrinę ar
mokslinę problemą ir gilintis į ją, siekiant ją išspręsti projekto valdymui būdingais ciklais.
Problemos sprendimas yra ir mokymosi procesas, susiejantis konkrečius įmonių veiklos
aspektus su bendresnėmis studijų metu įgytomis žiniomis. Atvejo analizė atliekama grupėje,
ją paprastai kuruoja vienas ar keli dėstytojai, kurie teikia informaciją ir padeda užduoti
mokymąsi skatinančius klausimus.
VU KHF studijose taikoma atvejo studija taip pat atliekama pakopomis. Pirmojoje studentams
pateikiami klausimai, tikrinantys jų žinias, kurias jie turėjo būti įgiję pagrindinių kursų metu,
ir skatinantys į praktines problemas pažvelgti iš teorinės perspektyvos. Atvejų tekstai
nepateikia visos informacijos apie organizacijas, kuria remiantis studentai galėtų pateikti
išsamius atsakymus į užduotus klausimus. Trūkstamą informaciją jie turi susirinkti įvairių
metodų pagalba kitose pakopose: antrojoje – susitikimų su tiriamų organizacijų atstovais
metu, trečiojoje – atvejo analizės ataskaitos rengimo pakopoje – konsultuodamiesi su
praktikos kuratoriais ar atitinkamų dalykų dėstytojais, ieškodami informacijos internete,
skaitydami literatūrą ar net patys organizuodami tyrimus. Ketvirtojoje pakopoje studentai
parengia atvejo studijos metu identifikuotos problemos sprendimo pristatymą dėstytojų ir
organizacijos atstovams, ir diskutuodami su jais gauna grįžtamąjį ryšį. Šio proceso tikslas –
nustatyti verslo problemą ir ją išspręsti (arba bent jau pasiūlyti argumentuotus jos
sprendimus). Toks mokymosi modelis ugdo ne tik dalykines, bet ir socialines kompetencijas.
Toks procesas gali trukti nuo 1 iki 1,5 mėn.
Darbo rezultato – atvejo analizės ataskaitos – apimtis gali siekti 40–50 puslapių. Darbas turi
būti vientiso stiliaus, o už vertinimus ir sprendimus, siūlomus bet kuriame skyriuje, atsako
kiekvienas grupės narys. Toks metodas Lietuvoje dar nėra įsitvirtinęs. Įprastai studentai
parašo „savo“ dalis ir jas suklijuoja į vieną tekstą. Šiuo mokymosi modeliu siekiama keisti
1

Atvejo analizė arba studija yra į studentą orientuotas, aktyvaus ir induktyvaus mokymo metodas, kuris leidžia
studentui suprasti sąvokas, principus, modelius ir pan. ir daryti apibendrinimus per konkrečią, bendradarbiavimu
grindžiamą patirtį. Daugiau žr.: Jain, A. K. (2005). Management education and case method as a pedagogy. The
Journal for Decision Makers, 30 (1): 77–84; Newson, T. A., Delatte, N. J. (2011). Case methods in civil
engineering teaching. Canadian Journal of Civil Engineering, 38 (9): 1016–1030; Oyana, T. J. (2012). A
creative way to teach and learn advanced technical concepts in Geographic Information Systems. Review of
European Studies, 4 (1): 28–41.
2
Barge, S. (2010). Principles of Problem and Project Based Learning. The Aalborg PBL Model. Prepared for
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internete:
http://www.en.aau.dk/About+Aalborg+University/The+Aalborg+model+for+problem+based+learning+(PBL)/
[žiūrėta 2011 12 12].
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paplitusią praktiką. Ataskaitą vertina profesinės praktikos kuratoriai ir organizacijų vadovai,
kurie dalyvauja atvejo analizės pristatyme. Šis pristatymas traktuojamas ne kaip darbo
gynimas, o kaip diskusija, kurios metu studentai taip pat mokosi: jie turi galimybę ne tik
argumentuoti savo sprendimus (ir juos „ginti“ – tai ne visada pasiteisina, kadangi „gynimasis“
gali reikšti ir uždarumą mokymuisi), bet ir gauti komentarų savo darbui, diskutuoti, kas atlikta
(ne)tinkamai ir kodėl.
Atskirą užduotį šiame profesinės praktikos modelyje sudaro santraukos vadovams (angl.
executive summary) rašymas, kurios esmė – glaustai pristatyti savo grupę, nustatytą problemą
ir jos sprendimo pasiūlymus. Šis sumanymas grindžiamas vadinamuoju „pardavimo kalbos“
(angl. elevator pitch) principu, kai per 15 sekundžių (kurias užtrunka lifte) organizacijos
vadovas ar vadovė gali būti įtikintas/-a, kad siūlomą idėją verta įgyvendinti. Taigi santrauka
vadovams neturi viršyti dviejų puslapių. Ir nors šiuo požiūriu ji panaši į akademinio rašto
darbo santrauką, tačiau nuo jos skiriasi įtikinančia kalba.
Profesinės praktikos procesas nesibaigia tik „kabinetiniu“ rašto darbu. Tirtos organizacijos
gali sudaryti sąlygas geriausiai analizę atlikusiai grupei ar grupėms realizuoti savo idėjas
praktikoje arba suteikti praktikos vietą, leidžiančią dar giliau pažinti organizacijos veiklą.
Žinoma, ne visose organizacijose šį principą pavyksta įgyvendinti. Dėl to šio modelio
įgyvendinimas reikalauja itin glaudaus bendradarbiavimo tarp universiteto ir tiriamos
organizacijos. Be to, siekiant produktyvios partnerystės, atvejo studijų metodas kelia kitą
uždavinį dėstytojams – rengti daugiau atvejų, nes dalyvavimas šiame praktikos modelyje
reikalauja papildomų išteklių iš organizacijų.
Todėl projekto įgyvendintojai ypač dėkingi penkioms organizacijoms, sutikusioms skirti laiko
kuriant šioje knygoje pateikiamas atvejų studijas ir įgyvendinant jomis grindžiamą profesinės
praktikos modelį. Ne visi atvejai šioje knygoje visiškai atitinka integratyvaus atvejo
koncepciją. Tačiau informacijos stoką tikimasi kompensuoti gyvais pokalbiais tarp studentų ir
organizacijos atstovų.
Pažymėtina dar ir tai, kad nors atvejų studijos buvo kuriamos konkrečiam projektui, jas
galima naudoti ir kitose programose, formuluojant siauresnes, dėstomo dalyko tikslus
atitinkančias užduotis. Pateikiamų atvejų pabaigoje pasiūlyti klausimai ir užduotys yra
rekomendacinio pobūdžio, todėl gali būti modifikuojami pagal poreikius. Kiekvienas
dėstytojas/-a gali susikurti savus klausimus ir juos kūrybiškai naudoti savo paskaitų metu,
pildydamas faktinę informacinę medžiagą savo parinktais skaitiniais, neapsiribodamas
rekomenduojama literatūra. Be to, šiame leidinyje pateikiamos informacijos apie
organizacijas ilgainiui nepakaks ir dėl sparčiai kintančios jų aplinkos. Todėl natūraliai iškils
poreikis atnaujinti informaciją apie organizacijų veiklą, problemas, iššūkius.
Leidinio rengėjai norėtų akcentuoti, kad šie atvejai skirti analizuoti, aptarti ir siūlyti
kūrybiškus sprendimus aprašytų organizacijų veiklos tobulinimui, o ne iliustruoti, kaip
organizacijos ir jų vadovai tinkamai ar netinkamai sprendė administracinius, ekonominius,
etinius ar teisinius klausimus.
4

Projekto organizatoriai ypač dėkingi VU Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir
vadybos bei Finansų ir apskaitos katedrų doktorantams, kurie aktyviai įsijungė į profesinės
praktikos atnaujinimą, diegiant atvejo studijomis grindžiamą modelį: M. Diliui, I. Griesienei,
A. Pukiui, M. Valukoniui, G. Vilutytei. Taip pat organizatoriai dėkoja būsimoms pirmosioms
studentų grupėms, kurios išdrįs išbandyti šį modelį savo studijų procese. Tikimės, kad jų
pastabos leis tobulinti šį modelį ir toliau taikyti jį praktikoje. Pastabas ar / ir komentarus
prašome siųsti adresu: raminta.pucetaite@khf.vu.lt.

Projekto vadovė ir knygos sudarytoja
Doc. dr. Raminta Pučėtaitė
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ĮMONĖS-PARDAVĖJOS VIRSMAS GAMINTOJA
Lina Verbauskienė, Darius Gliaubicas3
1. „ACME“ istorija ir veikla
„ACME įmonių grupė“ yra vienas didžiausių didmeninės prekybos tinklų Baltijos šalyse,
prekiaujantis kompiuterių dalimis, smulkiąja buitine technika, apšvietimo įranga ir
užsiimantis filmų platinimu.
„ACME įmonių grupė“ sparčiai plečiasi ne tik Baltijos šalių rinkose, bet ir vidurio
Europos šalyse, Balkanuose; turi įsteigusi pardavimo padalinius Latvijoje, Kaliningrade,
Estijoje, Gruzijoje, Kazachstane, Armėnijoje, Baltarusijoje ir t.t.
„ACME įmonių grupę“ Lietuvoje sudaro šios įmonės: UAB „ACME Baltija“, UAB
„ACME kompiuterių komponentai“, UAB „ACME Film“, UAB „ACME pramogos“, UAB
„ACME valda“, UAB „AVAD Baltic“, UAB „Drąseikių karjeras“, UAB „ACME grupė“ ir
UAB „ACME Europe“.
UAB „ACME Baltija“ (nuo 2012 m. liepos 1 d. – „ACME Europe“) yra didžiausia
informacijos laikmenų ir kompiuterių aksesuarų tiekėja Baltijos šalyse. Įmonė gamina ir
platina prekių ženklo „ACME“ produktus: planšetinius kompiuterius, ausines, kolonėles,
žaidimų valdymo pultus, peles, klaviatūras, informacijos laikmenas ir kitus kompiuterių
aksesuarus, taip pat smulkiąją buitinę techniką ir apšvietimo įrangą. Įmonė taip pat atstovauja
„SanDisk“, „Verbatim“, „TDK“, „Bandridge“, „Golla“, „Powerman“, „Philips“, „Cellular
Line“ ir kitus prekių ženklus (www.acme.eu).
UAB „ACME kompiuterių komponentai“ (ACC) yra oficiali „ASUS“, „Canon“,
„LG“, „Samsung“ ir kitų garsių prekių ženklų autorizuota platintoja, parduodanti
kompiuterinę techniką (www.acc.acme.lt). UAB „ACME Film“ yra oficialus „Sony Pictures“,
„Summit Entertainment“, „Lakeshore Pictures“, „Lions Gate“, „Studiocanal“ ir kitų kino
studijų atstovė. Įmonė platina kino, televizijos filmus, taip pat prekiauja filmų DVD
laikmenomis Baltijos šalyse (www.acmefilm.lt). UAB „AVAD Baltic“ atstovauja pasaulinės
„Apple“ kompanijos interesus, vykdo reklamines kampanijas bei platina jos produkciją
(www.apple.lt).
„ACME įmonių grupė“ produkciją realizuoja visuose didžiuosiuose prekybos
tinkluose, specializuotose kompiuterių prekių parduotuvėse, telekomunikacijų įmonėse,
knygynuose, spaudos kioskuose, degalinėse. Įmonių grupė iš viso turi virš 3000 pardavimo
taškų vietinėse ir užsienio rinkose. „ACME įmonių grupės“ apyvarta 2010 metų pabaigoje
siekė 300 mln. litų, 2011 metais – 500 mln. litų.
1.1. Trumpa „ACME įmonių grupės“ istorija
Įmonės „ACME“ atsiradimą lėmė jos steigėjų, tuomet dar studentų, aktyvumas. 1992 metais
Tomas Palšis su grupe kitų aktyvių studentų, padrąsinti Vilniaus universiteto Kauno
humanitarinio fakulteto dekano, surengė viešas demonstracijas prie Kauno miesto
savivaldybės, dėl teisės šiam fakultetui išlikti savarankišku ir nebūti prijungtu prie Vytauto
Didžiojo universiteto. Už pasiektą teigiamą rezultatą studentams buvo suteikta patalpa Kauno
3

Už pagalbą rengiant atvejo studiją dėkojame prof. Rasai Kanapickienei.
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humanitariniame fakultete. Aktyvi studentų veikla (organizuojami įvairūs fakulteto renginiai,
platinami tarptautiniai studentų pažymėjimai, rengiami kalbos kursai, formuojama studentų
atstovybė) išsiplėtojo ir sukūrė pagrindą įmonės, kuri oficialiai įkurta 1993 metų gegužės 12
dieną, veiklai. Žodžio „ACME“ kilmė ir prasmė nėra žinoma. Įmonės pavadinimą impulsyviai
pasiūlė vienas iš užsieniečių įmonės steigėjų.
Pradėjusi veiklą, įmonė rengė anglų kalbos kursus ir nuolat ieškojo būdų plėtoti verslą
naujomis veiklos kryptimis. Dėl naujai besikuriančios nepriklausomos Lietuvos rinkos ir
įvairių prekių stygiaus, buvo nuspręsta pradėti komercinę prekybą, ieškant prekių tiekėjų,
susijusių su garso ir vaizdo kasečių, padangų ir kavos prekių grupėmis. Dėl to buvo išsiųsti
pirmieji laiškai „Dunlop“, „Jacobs“, „Tchibo“, „BASF“ ir „Sony“ įmonių tiekėjams. Pirmoji
prekių tiekimo sutartis buvo sudaryta su tiekėju iš Vokietijos – įmone „BASF“, kuri lėmė
neseniai įsikūrusios įmonės veiklos kryptį. Pirmieji garso ir vaizdo kasečių pirkėjai buvo
neprofesionalūs kasečių įrašinėtojai, vėliau – specializuotos garso ir vaizdo įrašų parduotuvės.
Kasečių rinka greitai vystėsi ir tai vertė ieškoti galimybių mažinti parduodamų produktų
įsigijimo savikainą. 1995–1997 metais pradėta prekiauti garso kasečių detalėmis (kasetėmis
be juostos) ir gaminti vaizdo kasetes. Prekyba šiais produktais minėtu laikotarpiu apėmė
beveik visą Baltijos šalių rinką.
1996 metais pradėta plėtra į užsienio rinkas. Latvijoje ir Kaliningrade buvo įsteigti
pardavimų padaliniai UAB „ACME Plus“ ir „ACME Kaliningrad“. 2002 metais atidarytas
pardavimo padalinys Estijoje UAB „ACME Arvutikomponendid“.
Nuo 1997 metų, įkūrus daugelį kitų „ACME“ grupės įmonių, padaugėjo veiklos
krypčių, labai išaugo prekių asortimentas. Tais pačiais metais buvo įkurta UAB „ACME
Baltija“ (nuo 2012 m. – UAB „ACME Europe“), kuri pradėjo kompiuterių aksesuarų gamybą
ir prekybą, taip pat tęsė prekybą garso ir vaizdo kasetėmis, vėliau – kompaktinėmis
plokštelėmis. „ACME Baltija“ tapo naujai kuriamos „ACME įmonių grupės“ pagrindine
akcininke. Įmonės pavadinimo UAB „ACME“ nebeliko.
I etapas

Įmonės UAB „ACME“
veikla iki 1997 m.
Transformacija

II etapas

Įmonės UAB „ACME Baltija“
veikla nuo 1997 m. iki 2012 m.
Transformacija

III etapas

Įmonės UAB „ACME Europe“
veikla nuo 2012 m.

1 pav. „ACME Europe“ vystymosi etapai
1998 metais rinkoje išaugo prekyba kompiuteriais. Buvo nuspręsta pradėti prekybą
kompiuterių korpusais ir įkurti naują įmonę UAB „ACME kompiuterių komponentai“. 1999
metais buvo įkurta UAB „ACME Film“, kuri pradėjo kino filmų platinimą ir jų
demonstravimą kino teatruose. Pirmasis filmas, kurio demonstravimui buvo gautos teisės,
buvo „Vampyrai“. 2007 metais įkurta UAB „AVAD Baltic“, atstovaujanti pasaulinės
kompanijos „Apple“ interesus. Taip pat įsteigtos UAB „ACME valda“, UAB „ACME
pramogos“, įsigytos UAB „Drąseikių karjeras“ akcijos.
8

2012 metų liepos 1 dieną, siekdama sustiprinti verslą ir pagerinti prekių tiekimą, UAB
„ACME Baltija“ perkėlė savo verslą į UAB „ACME Europe“ (žr. 1 pav.). Naujoji įmonė
perėmė visus su perleidžiamu verslu susijusius įsipareigojimus. Rinkodaros vadovo Marijaus
Aliulio teigimu, įmonės veiklos perkėlimas ir pavadinimo pakeitimas – viena iš rinkodaros
strategijų: <...> nuo 2012 metų pradžios suintensyvėjo įmonės pardavimai už Europos ribų ir
planuojama juos dar didinti, todėl nusprendėme, kad senąjį pavadinimą jau išaugome, – teigė
vadovas.
2012 metais „ACME įmonių grupė“ vienijo 18 skirtingų įmonių Lietuvoje, Latvijoje,
Estijoje, Lenkijoje ir Gruzijoje.
2. UAB „ACME Europe“
Nuo 2006 metų, atėjus naujam vadovui, įmonė pradėjo naują veiklos etapą – paimta paskola
iš banko, nupirkti pastatai Raudondvario plente. Nuo kasečių gamybos ir prekybos pereita
prie kompaktinių plokštelių ir kitų laikmenų, vėliau orientuotasi į kompiuterių aksesuarų
rinką, dar vėliau – į smulkiąją buitinę techniką ir apšvietimo įrangą.
Veiklos pradžioje „ACME Europe“ gamino ir platino garso ir vaizdo kasetes, vėliau –
CD ir DVD laikmenas, kompiuterių aksesuarus (ausines, peles, klaviatūras ir kitas priemones,
reikalingas kompiuterių eksploatacijai). Ilgą laiką įmonė save pristatė kaip garso ir vaizdo,
kompiuterių aksesuarų gamintoją, platintoją ir didmenininką. Įmonė plėtė savo asortimentą ir
stengėsi pasiūlyti klientams viską, ko gali prireikti naudojantis garso ir vaizdo, kompiuterine
technika, t.y. parduoti ne pačią įrangą, bet jos sudedamąsias ar papildomas dalis, priežiūros
priemones – nuo kabelių iki valiklių. 2009 metais įmonė išplėtė savo veiklą ir pradėjo
prekiauti smulkiąja buitine technika, energiją taupančiomis lemputėmis. Taigi, iki 2010 metų
įmonės asortimentą būtų galima išskirti į tris grupes: elektronika-kompiuterija, smulkioji
buitinė technika ir apšvietimas.
Žvelgdami į ilgalaikę perspektyvą, įmonės vadovai prognozavo, kad jų pagrindinė
produkcija 2015 metais vartotojams bus mažai ar visai nereikalinga, pigių buitinės technikos
ar elektronikos prekių rinkos trauksis. Todėl jie iškėlė sau tikslą pakeisti ir išplėsti
asortimentą, surasti naujus gamintojus, patobulinti rinkodaros sprendimus (iki 2011 m. įmonė
neturėjo kryptingai dirbančio Rinkodaros skyriaus) tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių rinkose,
dalyvauti parodose, ieškoti verslo partnerių, eiti į kitas perspektyvias rinkas, kurios nėra
susijusios su informacinėmis technologijomis (IT).
2010 metais įmonės pardavimai augo: 2009 metais apyvarta siekė 44 mln. litų, 2010
metais išaugo iki 48 mln. litų. Tačiau po krizės apyvarta mažėjo: 2011 metais – 40 mln. litų,
2012 metais planuojama pasiekti 43 mln. litų apyvartą. Nors ir buvo pasiekta norima
apyvarta, nebuvo uždirbta tiek pelno, kiek planuota. Pelno sumažėjimą lėmė pakilusios kainos
(kursų svyravimai, didėjantys logistikos kaštai, brangstanti darbo jėga Kinijoje ir kt.). Įmonės
rinkoje (mažmeninėje prekyboje) neįmanoma taip greitai pakeisti kainodaros motyvuojant
tuo, kad pasaulinėje rinkoje kainos pakilo. Šios rinkos specifika diktuoja tam tikras
kainodaros strategijas, pavyzdžiui, produkcijos kainų didinimas galimas ne dažniau kaip kartą
per metus, priešingu atveju, prekybos tinklai, kuriuose platinama „ACME Europe“
produkcija, turi teisę nutraukti bendradarbiavimo sutartį.
Nepaisant veiklos pelningumo trūkumo, 2011–2012 metais įmonę „ACME Europe“
galima laikyti viena didžiausių IT prekių gamintojų ir platintojų Baltijos ir Rytų šalių regione.
Įmonės pardavimai Baltijos rinkoje sudaro 70 %, tačiau įmonė tikisi, kad per kelerius metus
eksportuojamos produkcijos kiekis padidės.
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2.1. Produktų rinkos, grupės ir tiksliniai segmentai
Įmonė išskiria šias rinkas:
1)
Pabaltijis: Lietuva, Latvija, Estija, kuriose yra įsteigti įmonės filialai (2009–
2011 m. vykdytas verslo plėtros projektas Lenkijoje nepasiteisino);
2)
Kitos strategiškai svarbios šalys: NVS šalys, kuriose veikla plėtojama su
partneriais, Vakarų ir Vidurio Europa, Lotynų Amerika.
Pastaraisiais metais įmonė smarkiai išplėtė geografinę savo veiklos zoną – prekyba
vystoma 36 šalyse (žr. 2 pav.). Pagrindinis verslas ir iš jo gaunamos pajamos yra pasiekiamos
iš 10–12 pagrindinių šalių. Įmonės eksporto modelis pateikiamas 1 priede.

2 pav. „ACME Europe“ verslo šalys
Plėstis į užsienio rinkas nuspręsta 2004–2006 metais. Nuo 2004 metų dalyvaujama
tarptautinėse parodose („CeBIT“, „MedPi“, „DISTREE“, „IFA“). Dėl dalyvavimo tokio tipo
parodose pradėjo plėstis įmonės partnerių skaičius:
1)
Gruzija ir kitos Balkanų šalys (Bulgarija, Rumunija);
2)

Jungtiniai Arabų Emyratai ir kitos mažos šalys (Malta, Kipras ir kt.);

3)

kitos eksporto šalys – Austrija, Šveicarija, Vengrija, Ispanija, Lotynų Amerika.

Tačiau įėjimas į naujas užsienio rinkas nėra lengvas ir reikalauja daug pastangų, darbo
bei investicijų.
Norėdama įeiti į naujas rinkas, įmonė ieško platintojų, kurių veiklos sritis tokia pati. Jų
ieškoma parodose, suvažiavimuose. Pavyzdžiui, įmonė dalyvauja IT technologijų platintojų
suvažiavime Monake („DISTREE“ paroda), kur ir bandoma užmegzti ryšius su dominančiais
atstovais. Įmonę dominančių prekių ženklų atstovus galima pasiekti ir per partnerius
(išsiaiškinus, kas platina atitinkamą produkciją, užmezgami ryšiai). Taigi partnerystė
užmezgama ir vystoma dviem būdais: parodų metu ir per partnerius. Įmonei svarbu, kad
platintojas turėtų išvystytą infrastruktūrą, domėtųsi parduodamu produktu. Kitu atveju reikėtų
steigti savo atstovybes, tačiau tai yra brangu.
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Įeiti į Vakarų rinkas sudėtinga, nes platintojai, prekybos centrai mažai žino apie
Lietuvą. Daug paprasčiau su buvusiomis Tarybų Sąjungos šalimis, tokiomis kaip Ukraina
arba Gruzija, kurios žino Lietuvą ir joje yra turėjusios verslo ryšių. Su šiomis šalimis dirbama
jau daugiau nei penkerius metus, yra užmegzti partnerystės ryšiai, išvystytas tarpusavio
supratimas ir pagarba. Įmonė tariasi su didmenininkais ir dėlioja savo produkciją prekybos
vietų lentynose.
Užsienio rinkose ypač sudėtinga parduoti produkciją dėl didelės konkurencijos ir
mažo „ACME“ prekių ženklo žinomumo. Pavyzdžiui, nuvažiavus į Jungtinę Karalystę ar kitas
Europos šalis, pirmiausia reikia paaiškinti, kuo įmonė užsiima, įtikinti dėl produkcijos
kokybės, kainos ir kitų dalykų. Būtent todėl dažniausiai potencialius prekybos tinklų atstovus
stengiamasi pasikviesti į Lietuvą. Taip žymiai lengviau pristatyti įmonę, parodyti, kuo ji
užsiima, kaip vystoma veikla, kokią rinkos dalį užima įmonės produkcija, su kokiais prekių
ženklais įmonė dirba, kaip tvarkosi ir t.t. Kitaip yra itin sudėtinga sudaryti sutartį. Šiaurės
šalyse ypač sunku plėsti veiklą dėl tam tikros rinkos specifikos. Pavyzdžiui, Suomijoje,
kurioje įmonė dirbo keletą metų, veikla buvo nutraukta, nes suomiams pigesnės produkcijos
nereikėjo, jie mieliau perka „Logitech“ arba „Microsoft“ prekių ženklų produkciją, kuri yra
žymiai brangesnė (pvz., pelę už 100 eurų), ir kitų prekių ženklų nepripažįsta. Taigi dėl
konservatyvios vartotojų elgsenos įmonė turėjo pasitraukti iš rinkos.
Įmonės produktų asortimentas skirtas trims skirtingiems pirkėjų segmentams. Pirmasis
segmentas – paprastas vartotojas, siekiantis funkcionalumo už mažą kainą. Šiam segmentui
įmonė siūlo nebrangią buitinę techniką. Pigios prekės pasirinktos todėl, kad yra jų paklausa,
be to, patekti į rinką su pigiomis prekėmis yra kur kas paprasčiau nei su brangiais gaminiais.
Tačiau įmonė siekia mažinti šiai tikslinei auditorijai pritaikytą asortimentą ir orientuotis į
kitus du segmentus.
Antrasis vartotojų segmentas – pažangus vartotojas, siekiantis pridėtinės vertės. Šiems
vartotojams gaminami tokie produktai, kuriuos paprasta naudoti, tačiau kurie turi pridėtinių
funkcijų, pavyzdžiui, elektrinis virdulys, rodantis vandens temperatūrą.
Trečiasis segmentas – tai išskirtinumo ir kūrybiškumo reikalaujantis vartotojas. Šis
vartotojas santykinai jaunas, 18–25 metų amžiaus. Būtent jam įmonės dizaineriai kuria
unikalius produktus. Šis segmentas buvo strategiškai pasirinktas, pastebėjus, kad vartotojų
sprendimą pirkti vis labiau lemia dizainas ir emocijos, akivaizdžiai matoma informacinių
technologijų ir mados rinkų konvergencija. Todėl įmonė stengiasi rinkai pasiūlyti inovatyvius
produktus, įdomius tiek savo dizainu, tiek spalvomis, tiek funkcinėmis savybėmis. Nors šie
produktai yra brangesni, manoma, kad jie galėtų konkuruoti su visiems gerai žinomais prekių
ženklais, nes tokio paties lygio produkciją įmonė galėtų pagaminti už mažesnę kainą. Tai
leistų įmonei lengviau sudaryti sutartis su prekybininkais ir patekti į rinką, nes, kaip teigia
direktorius, <...> tai padaryti ir yra sunkiausia, o vėliau, įmonės produkcijai papuolus į
lentynas, dažniausiai nekyla atmetimo problemų, bent jau jų nebuvo su kompiuterių
aksesuarais. Kita vertus, siūlant originalaus dizaino prekes, lengviau atkreipti galimų
platintojų naujose rinkose dėmesį, lengviau konkuruoti su to paties kainų lygio prekėmis,
netgi žinomais gamintojais, kurie savo prekes keičia rečiau (kas 4–5 m.) nei mažiau žinomos
įmonės. Pavyzdžiui, ypatingo dėmesio įvairiose tarptautinėse parodose ir konkursuose 2012
metais susilaukė išskirtinio dizaino „ACME“ produktas „Peanut mouse“ (žr. 3 pav.).
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3 pav. „ACME“ unikalios linijos produkto pavyzdys – „Peanut mouse“
Net 70 % viso verslo dalies sudaro prekių ženklo „ACME“ produkcija, tačiau įmonė
užsiima ir kitų prekių ženklų platinimu. Kai kuriems prekių ženklams „ACME“ turi
išskirtines paskirstymo ir pardavimo teises Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje, kitiems – tik
Lietuvoje. Rinkoje prekių ženklas „ACME“ turi gana daug konkurentų: „Logitech“, „Genius“,
„Trust“, „Canyon“, „Hama“.
Kadangi „ACME Europe“ yra ir pirkėjas, ir pardavėjas, eksportuodama prekes, ji turi
pasidalinti uždarbiu su savo partneriais ir platintojais. Be viso to, įmonė turi konkuruoti su
visiems gerai žinomais prekių ženklais, kad galėtų realizuoti savo produkciją. Įmonė siekia
užimti lyderio poziciją, tačiau šioje rinkoje greitai viskas nukopijuojama. Pakeitus „ACME“
prekių ženklą į oranžinį, įmonė rinkoje buvo įsiveržusi į priekį, tačiau greitai ši spalva buvo
nukopijuota konkurentų iš Lenkijos. 2012 metais buvo pradėta nauja prekių ženklo
populiarinimo kampanija su šūkiu „right now“, akcentuojanti jaunatviškumą, draugiškumą,
aktyvumą, energiją, kūrybiškumą, lyderystę, madingumą, ryžtingumą (žr. 4 pav.).

4 pav. Prekių ženklo „ACME“ kampanijos pavyzdys
Kampanijos metu buvo sukurti specialūs reklaminiai stendai ir stovai (žr. 5 pav.),
produktų pakuotės ir ženklinimas, lankstinukai, rengiami atskiri rinkodaros projektai (pvz.,
naujo L. Adomaičio albumo pristatymas su „ACME“ (žr. 6 pav.), „ISM automobilių slalomas
2012“), taip pat bendradarbiaujama su dizaineriais ir kitomis įmonėmis, kuriant bendrą prekių
ženklą (angl. Co-Branding; pvz., bendradarbiaujama su italų dizaineriu Andrea Ponti (žr. 7
pav.), „Nendo Design“) ir t.t.
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5 pav. Reklaminiai „ACME“ produktų stovai

6 pav. Reklaminės kampanijos, bendradarbiaujant su Linu Adomaičiu, pavyzdys

7 pav. Bendro prekių ženklo kūrimo pavyzdys
2.1.1. Kompiuterių aksesuarų rinkos specifika
Kompiuterių aksesuarų pardavimas turi savo specifiką – įmonei reikia įdėti žymiai daugiau
pastangų, norint juos realizuoti, tačiau ir maržos yra žymiai didesnės. Dar vienas ypatumas –
šie produktai laikomi parduoti tik tada, kai produkcija yra nuperkama galutinio vartotojo, t.y.,
kai prekių nebelieka parduotuvės lentynose. Ši pardavimų koncepcija yra priešinga IT srityje
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taikomai, kur laikoma, kad produktas yra parduotas tada, kai produkcija yra išvežama iš
įmonės. Taigi, užsiimant aksesuarų prekyba, paskirstymo grandinė yra žymiai ilgesnė,
logistika sudėtingesnė, nes reikalinga priežiūra parduotuvių lentynose ir t.t., todėl šioje srityje
labai svarbūs visi priimami rinkodaros sprendimai.
Pavyzdžiui, įmonė net du metus dirbo nuostolingai kompaktinių plokštelių rinkoje tol,
kol pati nepradėjo kuruoti prekybos. Iki 2010 metų galiojo susitarimas su „Vilniaus prekyba“
už tam tikrą procentą nuo pardavimų sumos leisti „ACME Europe“ tvarkyti kompiuterių
prekių skyrius „Maximos“ prekybos centruose. Po 2010 metų šias funkcijas perėmė „ACME
įmonių grupei“ dalinai priklausanti UAB „Audis“. Jos darbuotojai prižiūri ne tik „ACME“
produkciją, bet ir formuoja visą asortimentą. Jų kvalifikacijai ir motyvacijai kelti
organizuojami įvairūs apmokymai, seminarai ir t.t. Tos pačios priemonės taikomos ir
konsultantams, prekiaujantiems kituose prekybos tinkluose. Konsultavimas mažmeninėje
prekyboje yra labai svarbus, norint realizuoti įmonės produkciją, todėl pagrindinės pardavimų
skatinimo pastangos yra nukreipiamos ne į masinę reklamą, bet į mažmeninės prekybos
rinkodaros priemones.
Lietuvos rinkoje išvystyta visa „ACME Europe“ struktūra, kuri užsiima kompiuterių
aksesuarų platinimu ir priežiūra. Įmonės darbuotojai Lietuvoje prižiūri net 500 taškų, kuriuose
galima įsigyti „ACME“ produkcijos. Latvijoje šią sritį taip pat kuruoja įmonės darbuotojai,
tačiau Latvijos rinkos specifika yra kitokia. Priešingai nei Lietuvoje, Latvijoje paprasčiau
dirbti geografiškai (Rygoje), tą patį darbą gali atlikti 3–4 darbuotojai.
2.1.2. „ACME“ buitinė technika
Pradėjusi gaminti smulkiąją buitinę techniką, įmonė ilgai svarstė prekių ženklo „ACME“
pakeitimo galimybes, tačiau galiausiai nuspręsta jį palikti. Kurti ir įvesti naują prekių ženklą
įmonei kurį laiką atrodė per brangu. „ACME“ buvo patyrusi nesėkmę su nauju aukštesnės
kokybės IT produkcijai skirtu prekių ženklu.
Smulkiosios buitinės technikos rinkoje įsitvirtinti nėra lengva, nes ji susiformavo
palyginti seniai, joje dominuoja gerai žinomi prekių ženklai, ji nėra auganti (žmonės,
nusipirkę virdulius, lygintuvus ir kt., ilgai jų nekeičia naujais), nes tai ilgo vartojimo
produktai, todėl konkurencija labai didelė. Įmonė šiuo metu yra sudariusi prekybos sutartis su
prekybos tinklais UAB „Senukai“, UAB „Topo centras“, UAB „Bauhof“, „Avitela“ ir t.t.
2.1.3. Elektros lempučių rinka
Siekiant kompensuoti informacijos laikmenų pardavimų kritimą (2008–2010 metais
pardavimai smarkiai krito, Pabaltyje tai sudarė net apie 50 % visos rinkos), įmonė nusprendė
įeiti į elektros lempučių rinką. Įmonės vadovų manymu, apšvietimas yra nauja kryptis,
reguliuojama Europos Sąjungos normatyvais. Tai pakankamai nauja, bet greitai auganti rinka.
Siekiant populiarinti prekių ženklą „ACME“ elektros lempučių rinkoje, „ACME
Europe“ prisijungė prie ekologinį sąmoningumą skatinančių akcijų – „Žemės valanda“,
„ACME“ ir Ekofanų turnė po Lietuvą 2012“. Dalyvavimas akcijose tik papildo kitą įmonės
socialinę veiklą – paramą studentų ir moksleivių iniciatyvoms („Kauno moksleivių talentų
šou 2012“).
2.2. Naujų produktų vystymo specifika
Per savo gyvavimo laikotarpį įmonė sukaupė nemažai patirties produkto vystymo srityje, nes
yra perėjusi visus produkto vystymo etapus: veiklos nuomos, žmonių išteklių planavimo,
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gamintojų atrankos ir inspektavimo, pakuočių dizaino ir gamybos, instrukcijų aprašymo ir
vertimo.
Apie 2000 metus dabartinis įmonės direktorius atsisiųsdavo prekių pavyzdžius, juos
atrinkdavo ir užsakydavo. Produkto vystymo procese dirbo 6–7 darbuotojai. Nebuvo
vertinama rizika, pavyzdžiui, kad gali būti gautas tuščias ar ne tas užsakytas krovinys; kokybė
buvo tikrinama vietoje – jei produktas veikia, jis parduodamas. Dabar produkto vystymo
srityje dirba apie 60 darbuotojų, iš jų trys žmonės dirba Kinijoje, kur atlieka produkcijos
inspektavimo funkcijas. Dar prieš pasirenkant gamintoją, patikrinamas jo patikimumas ir
darbo kokybė. Kinijoje pereinami trys inspektavimo etapai: gamintojo atranka, dizaino
inspektavimas ir galutinės produkcijos inspektavimas.
Prieš užsakant galutinį gaminį, atliekamas paskutinis inspektavimas – nuo produkto
įvertinimo (charakteristikos, spalvos ir t.t.) iki jo pakuotės. Masinės gamybos užsakymas gali
būti atliekamas tik po šių procedūrų. Vėliau pagamintą produkciją tikrina Šveicarijos įmonė
pagal šešiolikos punktų kokybės reikalavimų sąrašą. Jei produkcija atitinka visus
reikalavimus, kroviniai yra siunčiami arba plukdomi. Pasitaiko, kad krovinys, neatitinkantis
įmonės kokybės reikalavimų, išsiunčiamas atgal. Prieš dešimtmetį kokybė nebuvo taip
stropiai tikrinama, todėl įmonės vardas yra ne kartą nukentėjęs. Pradėjusi dirbti su užsienio
rinkomis, įmonė pasiekė aukštą kokybės vertinimo lygį.
Anksčiau produkcijos instrukcijų vertimai buvo užsakomi Kinijoje. Šiuo metu jie
užsakomi Lietuvoje, kur viskas vyksta greičiau ir kokybiškiau, o ir paslaugos kaina
pakankamai gera. Instrukcijos yra parengiamos Lietuvoje, siunčiamos į Kiniją, ten
dauginamos ir dedamos į pakuotes.
Per įmonės gyvavimo laikotarpį buvo keičiamos pakuotės, spalvos ir dizainas. Ir šiuo
metu įmonė intensyviai dirba prie aksesuarų pakuočių, kuria naują produkto koncepciją ir
energingesnį prekių ženklą.
3. Įmonės ateities planai
Kinija yra viena iš pagrindinių gamintojų, todėl konkurentai greitai nukopijuoja arba gamina
to paties dizaino produktus. Tokiu atveju konkuruojama tik prekių ženklais ir kainomis.
Todėl, norėdama išlikti konkurencinga, įmonė pati pradėjo kurti produktus. Pavyzdžiui,
Italijoje ar kitoje šalyje (Lietuvoje trūksta specialistų) pagal įmonės pageidavimus parengiama
dizaino studija. Įmonė atsirenka patikusius pavyzdžius, po to produktas gaminamas Kinijoje
pagal iš anksto sukurtą dizainą.
Taigi įmonė valdo visą gamybos procesą: nuo dizaino iki produkcijos. Dalyvaujant
parodose („CeBIT“, „MedPi“, „DISTREE“, „IFA“ ir t.t.), sužinomos tendencijos IT srityje.
Įmonė diegia naujas technologijas, keičia gamybos apimtį, eina prie mažesnių gamybos
partijų, keičia naujo produkto kūrimo ir tobulinimo procesą. Taip siekiama sutrumpinti
gamybos procesą, kuris priešingu atveju trunka labai ilgai (produkto tobulinimas nuo
užsakymo pradžios iki įvykdymo gali užtrukti net iki metų). Todėl, esant dinamiškiems rinkos
pokyčiams, įmonė gali patirti labai daug nuostolių. Tačiau įmonės, kurios turi gamyklas su
savo vadovaujančiais darbuotojais Kinijoje, šį procesą gali ženkliai sutrumpinti.
Ekonominė krizė 2008 metais pakeitė ir dar labiau prailgino ne tik produkto gamybos
procesą, bet ir jo parplukdymo terminus bei kitus procesus. Dėl šių priežasčių įmonė turi
tobulinti prekių logistikos (užsakymo, sandėliavimo) sistemas, nes Kinijoje užsakytos prekės
įmonės sandėlius pasiekia mažiausiai po trijų mėnesių (pakartotinio užsakymo atveju). Taigi
įmonė turi planuoti savo veiklą taip, kad tris mėnesius turėtų tam tikro produkto likutį
sandėlyje. Yra rizika, kad, krentant pirkimams, bus įšaldomos lėšos. Panašiai atsitiko 2012
metais, kai dėl per didelio asortimento (300 produktų) sandėliai buvo užpildyti
neišparduotomis prekėmis.
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„ACME Europe“ prekių gamintojai yra pietinėje Kinijos dalyje, netoli Honkongo,
elektros lempučių – šiaurinėje Kinijos dalyje. Iš viso tenka bendrauti su beveik 60 tiekėjų. Tai
sudėtinga ir reikalauja išteklių. Įmonė nebedirba su smulkiomis ir nežinomomis gamyklomis,
nes užsakymų kiekiai didesni nei iš pradžių. Bendradarbiavimo sutartyse nurodytos netesybų
sąlygos, numatyta, kad pagamintoms prekėms bus atliekama inspektacija ir už prekes
sumokama tik tada, kai jos išsiųstos arba gautos, ir kai viskas patenka į apskaitą ir balansus.
Kompiuterių aksesuarų srityje dėl tokių sutarčių ir dėl įmonės užsakymų dydžio „ACME
Europe“ jau užsitarnavo gamintojų pasitikėjimą ir patikimo partnerio vardą. Elektros
lempučių rinkoje įmonė dar tik naujokė, jos užsakymai nedideli. Tai visiškai naujas įmonės
produktų segmentas, todėl pajamos iš šio produkto sudaro tik apie 10 % visų pajamų.
Įmonė savo produkto kūrimo eigoje nori pagreitinti atrankos procesą ir susiaurinti
produktų asortimentą, kadangi juos sunku valdyti. Anksčiau buvo daromi įvairūs tyrimai.
Įmonė yra taikiusi focus grupės tyrimo metodą, tačiau rezultatai praktikoje nepasiteisino:
vartotojo elgsena tyrimo metu nebūtinai sutampa su elgsena realiame gyvenime. Todėl itin
sudėtinga gauti kokybišką ir objektyvią informaciją iš savo tikslinės grupės. Dėl šios
priežasties papildomai atliekamos pardavimų analizės. Tiriama, kokie daiktai perkami, kokio
kainų lygio ir t.t., tačiau, kad tokia analizė būtų atliekama kokybiškai, reikia labai daug laiko.
Įmonėje taikomi ir kiti tyrimai, pavyzdžiui, smulkioji buitinė technika duodama
išmėginti darbuotojams. Įmonės darbuotojai testuoja ir pateikia savo atsiliepimus apie
gaminius. Norint pagreitinti produkto vystymo procesą, buvo bandoma pagaminti 200–300
vienetų vieno naujo gaminio skirtingų modifikacijų (spalvų, dizaino ir t.t.), vėliau tuos
koncepcinius modelius demonstruoti parduotuvių lentynose ir stebėti, kaip ir kokie produktai
yra perkami. Atlikus žvalgybinius tyrimus, buvo planuojama pradėti masinę gamybą. Tačiau
šis modelis nepasiteisino dėl sumažėjusio pardavimų skaičiaus.
Kita įmonės veiklos kryptis yra eksportas. Įmonei neužtenka vien tik gerų vadybos
žinių, santykių su klientais valdymo (CRM); svarbu užtikrinti produkto kokybę. Taigi įmonė
siekia įgyti konkurencinį pranašumą, parduodama pigesnę produkciją, kuri atlieka tą pačią
funkciją, kaip ir kiti pasaulyje gerai žinomų prekių ženklų produktai. Kita vertus, išlieka
strateginis klausimas, į kokias rinkas reikėtų koncentruotis. Senos rinkos yra perpildytos. Vis
dar bandomos Vokietijos, Rusijos, Anglijos rinkos. Naujoms įsisavinti reikalingi patikimi
partneriai, turintys žinių, prekybos struktūrą, norintys investuoti ir įsipareigoti; arba tokie
platintojai, kurie atlieka didelius užsakymus, tačiau neskiria ypatingo dėmesio
parduodamiems prekių ženklams.
Taigi įmonės strategija yra neatsilikti nuo naujų technologijų, gerai žinomų, vertinamų
ir brangių prekių ženklų. Taip pat įeiti į rinką su naujomis prekėmis greičiau nei tai galėtų
padaryti konkurentai, dažniau keisti produktų asortimentą, tačiau jo neplėsti. Vietos rinkoje
svarbiu klausimu išlieka prekių ženklo perpozicionavimas iš žemos į vidutinės ar aukščiau nei
vidutinės kainos produktą.
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1 PRIEDAS. „ACME Europe“ eksporto modelis

„ACME“
 Kruopščiai atrinkti
produktai
 Aukštos kokybės ir
patrauklaus dizaino
produktai
 Konkurencingos kainos
 Garantuotas pelno
dydis
 B2B užsakymų sistema
 Lanksti logistika

Platintojas

 Dėmesį „ACME“
produkcijai skiriantis
partneris, turintis stiprų
rinkodaros personalą
 Turintis platinimo
patirties (angl. knowhow)
 Geri santykiai su vyr.
apskaitininkais

 Rinkodaros parama

 Turintis didžiausią
rinkos dalį

 Reklaminė (POS)
medžiaga

 Išplėtota logistikos ir
prekybos sistema

Mažmeninė prekyba

 Į vartotoją orientuotos
elektroninių prekių
parduotuvės
 IT parduotuvės
 Prekybos tinklai ir
buitinių prekių
parduotuvės

Galutinis
vartotojas

 Kanceliarinių prekių
parduotuvės, degalinės ir
t.t.

 Garantinis
aptarnavimas
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UŽDUOTYS IR KLAUSIMAI
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Kokiomis vertybėmis vadovaujasi „ACME Europe“? Ar įmonės veikla atitinka jos
vertybes, viziją ir misiją? Ką ir kodėl siūlytumėte keisti?
Apibūdinkite pagrindinius organizacijos išteklius, vartotojus, konkurentus, tiekėjus.
Sudarykite organizacijos veiklos efektyvumo profilį: 10 balų sistemoje įvertinkite
organizacijos veiklos efektyvumą valdymo, darbo organizavimo, išteklių valdymo,
produktų tiekimo, išorinių ryšių kriterijų požiūriu ir pateikite organizacijos veiklos
efektyvumo profilio žemėlapį.
Apibūdinkite įmonės verslo modelį (iš ko uždirbamos pajamos). Nuo kokių veiksnių
priklauso „ACME“ produktų pasiūla ir paklausa? Kokia produktų grupė generuoja
didžiausias pajamas? Kas kuria didžiausią vertę šių produktų vertės grandinėje? Kokia
šių produktų rizika?
Kokia pagrindinio „ACME Europe“ produkto (kompiuterių aksesuarų) rinkos specifika?
Kas yra svarbiausi įmonės konkurentai kompiuterių aksesuarų rinkoje? Kaip jie dalijasi
rinką? Kaip su rinkos „senbuviais“ konkuruoja šios rinkos naujos įmonės-dalyvės?
Kokius sprendimus reikėtų priimti „ACME Europe“, norint sėkmingiau konkuruoti?
Kodėl įmonė pasirinko eiti į BRIC rinkas? Kokie šių rinkų privalumai ir trūkumai?
Į kokias naujas rinkas siūlytumėte eiti įmonei? Atlikite PEST analizę „ACME Europe“
atžvilgiu ir įvertinkite ar pasiūlykite įėjimo į rinką strategiją. Koks būtų plėtros į
pasirinktą rinką biudžetas?
Kokie rinkodaros sprendimai ir veiksmai yra įgyvendinami „ACME Europe“? Kokie
sprendimai ir veiksmai yra priimami produktų, kainodaros, rėmimo ir paskirstymo
srityse?
Kokiomis priemonėmis įmonė stiprina savo prekės ženklą? Ar jos pakankamos? Kaip
siūlytumėte didinti vartotojų sąmoningumą prekės ženklo atžvilgiu? Koks būtų jūsų
siūlomų priemonių biudžetas?
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1. Kotler, P., Keller, K. L. (2007). Marketingo valdymo pagrindai. Klaipėda: Logitema.
2. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (2010). Prekių ženklo sukūrimas:
įvadas į prekių ženklus smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Vilnius: Lietuvos technikos
biblioteka.
3. Pranulis, V., Dikčius, V. (2012). Rinkodaros tyrimai: teorija ir praktika [Vilniaus
universiteto vadovėlis]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
4. Ramanauskienė, J. (2008). Marketingas: organizacijų marketingo strategijos ir
modeliai: vadovėlis. Kaunas: Spalvų kraitė.
5. Urbanskienė, R., Vaitkienė, R. (2007). Prekės ženklo valdymas: vadovėlis. Kaunas:
Technologija.
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PROJEKTAS „HANZA KAUNAS 2011“
Dainora Grundey , Aurelija Novelskaitė, Nida Šereikaitė4
Atvejo medžiaga parengta remiantis interviu su VšĮ „Hansa Kaunas“ ir VšĮ „Hanza Kaunas
2011“ atstovais: direktoriumi Dariumi Rumšu ir meno vadovu Andriumi Žiurausku bei
tuometine VU KHF Tarptautinių ryšių koordinatore ir VU KHF „Youth Hanza Kaunas“ klubo
vadove Rima Kubiliūte. Taip pat naudotasi informacija, kuri 2011–2012 metais buvo
publikuota VšĮ „Hansa Kaunas“ (www.hanzakaunas.lt), Kauno miesto Savivaldybės
(www.kaunas.lt), Hanzos miestų Lygos (http://www.hanse.org/en/) oficialiose internetinėse
svetainėse ir informaciniame portale www.kaunozinios.lt.
1. Kultūros projektų vadybos aspektai: projektas „Hanzos miesto dienos“
1.1. Tarptautinis kontekstas5
Istoriškai Hanzos miestų Lyga yra Šiaurės Vokietijoje gyvenusių pirklių iniciatyva sukurta
prekiaujančių miestų sąjunga, apėmusi apytiksliai 200 miestų. Ši sąjunga gyvavo nuo XIII iki
XVI amžiaus ir buvo išplitusi net 20-yje Europos šalių. Hanzos miestų Lyga valdė didžiąją
dalį tarptautinės prekybos Šiaurės Europoje. Hanzos miestų pirkliai iš Šiaurės ir Rytų Europos
Vakarų ir Centrinei Europai tiekė prabangos prekes, maistą ir žaliavas: kailius, gintarą, vašką,
javus, žuvį, linus, kanapes, medieną ir statybinius medienos produktus, tokius kaip degutą,
dervą ir potašą. Iš Vakarų ir Pietų į Šiaurę ir Rytus jie gabeno audinius, metalo gaminius
(daugiausia ginklus) ir prieskonius. Tai buvo galingas ne tik ekonominis, bet ir politinis,
kultūrinis reiškinys.
Nuo XV amžiaus pabaigos prekybiniai santykiai su Karaliaučiumi ir ypač su Dancigu
(Gdansku), kuris tuo metu tapo svarbiausiu Hanzos sąjungos miestu visoje Šiaurės ir Rytų
Europoje, tapo itin reikšmingi Lietuvai. Pirmieji Lietuvos prekybiniai santykiai su Dancigu
žinomi jau XIV amžiaus pabaigoje. Nuolatinė prekyba tarp Dancigo ir Lietuvos užsimezgė
Vytauto laikais. Vandens keliu Nemunas–Kuršių marios–Deimė–Prieglius–Aistmarės–Vysla
nepaprastai pigios Lietuvos žaliavos keliaudavo į Dancigą ir tarpininkui garantuodavo didelį
pelną. Kad kuo lengviau būtų pasiekti Lietuvos teikiamas pigias prekes, prie patogaus upių
susisiekimo Kaune buvo įkurta Hanzos miesto kontora. Pagrindinės šios kontoros
išgabenamos prekės buvo vaškas, kailiai, odos, medienos ruošiniai, pelenai, derva, o nuo XV
amžiaus pabaigos – ir javai. Tuo pat metu į Kauną buvo atvežamos tokios prekės kaip druska,
kurios negalėjo atstoti jokie pakaitalai, taip pat geležis ir jos dirbiniai, gelumbinės medžiagos.
Hanzos miesto pirklių kontora veikė Kaune iki XVI amžiaus vidurio ir turėjo didelę įtaką
miesto gyvenimui bei vystymuisi.
1980 metais, remiantis istorinės Hanzos miestų sąjungos pavyzdžiu, buvo įkurta
Naujoji Hanzos miestų Lyga. Tai ekonomiškai ir politiškai aktyvių, siekiančių
bendradarbiauti ir kadaise priklausiusių senajai istorinei Hanzos Lygai miestų organizacija.
Šiuo metu ji vienija 181 miestą iš 16 Europos šalių.
Pagrindinis Naujosios Hanzos miestų sąjungos tikslas – atgaivinti Europos miestų
savivaldos idėją, grindžiant ją istoriniu paveldu ir skatinant miestus-narius visapusiškai
bendradarbiauti. Naujoji Hanzos miestų Lyga siekia būti solidus įnašas į ekonominę,
kultūrinę, socialinę ir municipalinę vienybę Europoje, tokiu būdu sustiprinant miestų bei
savivaldybių bendradarbiavimą. Tokia Naujosios Hanzos miestų sąjungos vizija suponavo
tokius veiklos prioritetus:
4
5

Dėkojame Rasai Bartkutei ir dr. Editai Jurkonytei už pagalbą renkant duomenis atvejo studijai.
Skyrius parengtas remiantis informacija svetainėje http://www.hanzakaunas.lt/istorija-2.
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1) viešieji ryšiai ir veikla, pabrėžianti bendrus Hanzos miestų bruožus;
2) kultūros ir tradicijų mainai;
3) ekonominių ir prekybos kontaktų stiprinimas;
4) jaunimo įtraukimas į sąjungos veiklą.
Viena iš svarbiausių užduočių Naujosios Hanzos sąjungos miestams – iš naujo save
atrasti kaip Hanzos miestų sąjungos dalį. Dar svarbiau yra šį naujai atrastą faktą palaikyti,
skleisti ir populiarinti. Tam ir buvo sumanytos „Tarptautinės Hanzos Dienos“. Kiekvienais
metais vienas iš miestų-narių yra skiriamas tarptautinių Hanzos dienų centru ir maždaug
savaitei į jį suvažiuoja tūkstančiai dalyvių iš kitų miestų-narių. Kiekvienas miestas stato savo
paviljoną ir pagal išgales pristato savo miesto kultūros, ekonomikos ir socialines vertybes.
Dauguma miestų-narių ne tik kasmet dalyvauja tarptautinėse Hanzos miestų dienose, bet ir
organizuoja savo vietines Hanzos miesto šventes.
1.2. Kauno miesto kontekstas
Nuo 1991 metų Kaunas priklauso Naujajai Hanzos miestų Lygai. Kaip vienintelis šiai
sąjungai priklausantis Lietuvos miestas, Kaunas kasmet pristato savo ir visos Lietuvos
kulinarinį, tautodailės, muzikos, teatro ir t.t. paveldą kasmetinėje šventėje „Tarptautinės
Hanzos dienos“, vykstančioje vis kitame sąjungos mieste.
Tačiau tokia šventė rengiama ir Kaune, tuo skatinant žmonių aktyvumą, pilietiškumą,
pasididžiavimą savo miestu ir valstybe. VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ meno vadovas A.
Žiurauskas sako:
<...> matau šeimas su vaikais, atėjusias į tą šventę, ir kad jie neateina tiktai
paragauti alaus ar pasiklausyti kokio nors koncerto, bet kada jie elementariai
patys patąso kažkokius šiaudų [briketus] arba pakala vinis, arba tiesiog
pažaidžia, pakvailioja, [jie] tampa interaktyvūs šito žaidimo dalyviai.
Taigi tokios šventės miestiečiams ir miesto svečiams sudaro galimybes patirti tam
tikrus įspūdžius ne tik pasyviai stebint, bet ir aktyviai dalyvaujant. Toks interaktyvus „Hanzos
dienų“ pobūdis sudaro puikias sąlygas skatinti socialinės elgsenos pokyčius, įtraukiant
žmones į visuomeninę veiklą, į šventės vyksmą, kuriant teigiamus prisiminimus, sukeliant
bendruomeniškumo jausmą.
1.2.1. Kasmetinės „Hanza Kaunas“ dienos
Kaunui oficialiai tapus Hanzos miestu ir įsijungus į Naujosios Hanzos miestų Lygos veiklą,
kiekvienais metais, nuo 2005-ųjų, rugpjūčio pabaigoje, VšĮ „Hansa Kaunas“ direktoriaus
Dariaus Rumšo iniciatyva, Kaune rengiamos vietinės Hanzos miesto dienos. Šventės metu
miestiečiai ir miesto svečiai patys gali išbandyti viduramžių žaidimus, pasimatuoti apdarus,
paragauti tiems laikams būdingo maisto, t.y. būti ne tik šventės stebėtojais, bet ir tapti jos
dalyviais. Šią šventę kasmet organizuojanti VšĮ „Hansa Kaunas“, bendradarbiaudama ne tik
su Naująja Hanzos miestų Lyga, bet ir su Kauno miesto Savivaldybe, realizuoja Naujosios
Hanzos miestų Lygos siekį skatinti miestų-narių visapusišką bendradarbiavimą.
1.2.1.1. VšĮ „Hansa Kaunas“
VšĮ „Hansa Kaunas“ organizacijos struktūra (žr. 1 pav.) parodo aiškias organizacijos
darbuotojų funkcijas. Tiksliau:
1) įstaigos direktorius (nuo 2005 metų – Darius Rumšas) vienareikšmiai priima
strateginius sprendimus ir yra atsakingas už efektyvų įstaigos funkcionavimą;
2) finansininkas atlieka įprastinę organizacijos apyvartinių lėšų apskaitą bei rengia
pajamų ir išlaidų ataskaitas;
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3) projekto vadovo kompetencija yra užtikrinti trijų jam pavaldžių žemiausio vadybinio
lygmens darbuotojų darbą:
3.1) meno vadovo, kuris yra atsakingas už visą kultūrinę Hanzos dienų programą
bei atlikėjus;
3.2) vadybininko techniniams reikalams, kuris yra atsakingas už scenų parengimą
(scenos įrangos ir aparatūros nuomą, apšvietimo bei garso kokybę) ir įvairius kitus
dalykus (pvz., higienos bei švaros klausimus);
3.3) savanorių darbą.
Aukščiausias vadybinis
lygmuo

Direktorius

Vidurinis vadybinis
lygmuo

Finansininkas

Žemiausias
vadybinis
lygmuo

Meno
vadovas

Projekto
vadovas

Vadybininkas
techniniams
reikalams

Savanoriai

1 pav. VšĮ „Hansa Kaunas“ organizacinė struktūra
1.2.1.2. Šventės finansavimas ir finansavimo pritraukimas
Nuo Hanzos dienų organizavimo pradžios VšĮ „Hansa Kaunas“ padidino šventės žinomumą
ne tik Lietuvoje, bet ir už šalies ribų. Šventė išsiplėtė – jos scenoje jau yra pasirodę ne tik
Lietuvos, bet ir užsienio atlikėjai iš Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Estijos,
Baltarusijos, Norvegijos, Olandijos ir kitų šalių. Buvo išleisti trys dokumentiniai filmai.
Palaipsniui gausėjo rėmėjų ratas, didėjo finansavimas.
VšĮ „Hansa Kaunas“ direktorius D. Rumšas Hanzos dienų Kaune renginių finansavimo
galimybes komentuoja taip:
Jeigu būdavo pirmaisiais metais: nueini pas kažkokį rėmėją ir pradedi kalbėti
apie šituos dalykus [šventės rėmimą], jis pasižiūri kaip į kažkokį beprotį ar
panašiai. To nebeliko po trijų metų viso darbo – žmonės jau tą dalyką supranta
kaip yra iš tikrųjų – kaip pagalbą miestui, kadangi renginys jau išsikovojo savo
vardą. Šiandieną, nors ir sunkus laikmetis, mes nesusiduriame su jokiomis
problemomis: visi kuo gali, tuo padeda.
Šventės rėmėjų paieškoje ir pritraukime dalyvauja visi VšĮ „Hansa Kaunas“
darbuotojai, vadovaudamiesi principu kiekvienas pritraukia, kas ką pažįsta. Direktorius D.
Rumšas pateikia galimą rėmėjų (ypač paslaugomis) pavyzdį (žr. 2 pav.).
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2 pav. VšĮ „Hansa Kaunas“ ap(si)rūpinimo šventei reikalinga parama produktais ir
paslaugomis schema
Išskirtiniu Hanzos miesto dienų rėmėju ankstesnėse Hanzos dienų šventėse buvo
tuometinis „Hansabankas“. Šio banko įtraukimą į rėmėjų sąrašą sąlygojo ypatingos
strateginės aplinkybės, sietinos su Hanzos vardu. Kaip pasakojo VšĮ „Hansa Kaunas“
direktorius D. Rumšas,
pirmaisiais metais atėjome ir pasakėme, kad darome Hanzos šventę. Ir jie
svarstė, ar finansuoti šitą projektą, ar ne. Ir galų gale mes sulaukėme teigiamo
atsakymo. Jie mums patys tiesiai šviesiai ir pasakė: „Yra tokia situacija: mes
Jus galime remti ir skirti lėšas – tai yra vienas kelias; kitas kelias – mes jums
neduodame pinigų, jūs prastai organizuojate [Hanzos] šventę, ir paskui mes
tuos pačius pinigus išleidžiame spaudai, kad Hanzos šventę atribotume nuo
„Hansabanko“ [vardo]. Tai vien dėl to mes jums skiriame lėšas.“
Pirmaisiais Hanzos dienų organizavimo metais dauguma žmonių nežinojo, kas yra
„Hanza Kaunas“, daugeliui ši šventė asocijavosi su „Hansabanku“. Banko rėmimas nutrūko,
kai pasikeitė jo pavadinimas (t.y. kai bankas pasivadino „Swedbanku“), ir renginio
finansavimas „Swedbankui“ tapo nebenaudingas.
1.2.1.3. Amatininkai ir prekybininkai
Pirmaisiais Hanzos dienų organizavimo Kauno mieste metais potencialūs dalyviai –
amatininkai ir prekybininkai – buvo informuojami apie renginį ir kviečiami jame dalyvauti.
Tačiau jeigu pirmaisiais metais vieni atsisakė, kiti sutiko atvažiuoti, tai antraisiais metais jau
atvažiavo ir tie, kurie pirmaisiais nesutiko; o trečiaisiais metais jau jų nebereikėjo kviesti –jie
patys siūlėsi dalyvauti. Dabar kiekvienais metais visiems yra aišku ir net nekyla klausimų dėl
dalyvavimo šventėje.
Kiekvienais metais prieš šventę daroma tam tikra atranka, kurios metu naudojamasi
Lietuvoje unikaliais organizacijos įsteigtais sertifikatais. Tai:
1) bronzinis sertifikatas, kuris reiškia, kad prekybininko produkcija atitinka Hanzos
reikalavimus;
2) sidabrinis sertifikatas, reiškiantis, kad Hanzos reikalavimus atitinka ne tik produktas,
bet ir (arba) prekyvietė ir (arba) žmogaus apranga;
3) auksinis sertifikatas, reiškiantis, kad ir produkcija, ir prekyvietė ir paties
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prekybininko išvaizda visiškai atitinka Hanzos reikalavimus.
Motyvacija gauti kuo aukštesnio lygio sertifikatą yra paprasta: nors 2011 metais Hanzos
dienų metu pageidaujančių prekiauti buvo labai daug, teisę tam turėjo tik sertifikatus turintys
prekybininkai. Be to, kuo aukštesnio lygio sertifikatą turi prekybininkas, tuo didesnė pirmumo
teisė jam suteikiama registruotis ir išsirinkti geriausias prekybos vietas. Auksinį sertifikatą
turintiems prekybininkams suteikiama ne tik pirmumo teisė išsirinkti geriausias vietas
prekybai, bet nuolaida vietų išpirkimui – tai organizacijos „VIP klientai“.
Kiekvienais metais renginyje atsiranda naujų prekiauti pageidaujančių prekybininkų,
kurie priimami be sertifikatų. Šventės organizatoriai kiekvienais metais vis griežčiau
atrinkinėja šventėje prekiauti norinčius tautodailininkus, siekdami visiškai atsiriboti nuo
produktų, neatitinkančių šventės atmosferos. Taigi mes [organizatoriai] prekybininkus
derinam prie šventės stiliaus. Tiksliau, kiekvienas Hanzos miesto dienose norintis prekiauti
prekybininkas iš pradžių turi pristatyti savo gaminių nuotraukas ar pačių gaminių pavyzdžius.
Šventėje dalyvavę prekybininkai arba gauna sertifikatus, arba jiems nebesuteikiamas leidimas
prekiauti renginio metu. Yra pasitaikę apgaulės atvejų, kai pažadama prekiauti vienokia
produkcija, o prekiaujama visai kitokia, tačiau tokie prekybininkai prarado galimybę dar kartą
dalyvauti renginyje.
Konkurencija yra gana didelė: paprastai iš visų, pareiškiančių norą prekiauti, atmetama
apie 30–35 % prašymų. Nors kiekvienais metais pageidaujančių prekiauti ar demonstruoti
savo verslus ar amatus skaičius auga, Kauno Hanzos dienų organizatoriai nuolatos ieško naujų
dalyvių, siekdami kasmet parodyti kažką nauja.
1.2.1.4. Savanorystė
VšĮ „Hansa Kaunas“ veikloje kiekvienais metais dalyvauja apie 100 savanorių, kurie jau
keletą metų prisideda prie organizacijos darbo. Jų branduolį sudaro Vilniaus universiteto
Kauno humanitarinio fakulteto (VU KHF) kolektyvas, kuriuos buria vienas Hanzai atsidavęs
žmogus – VU KHF Tarptautinių ryšių koordinatorė Rima Kubiliūtė. Į savanorių būrį yra
įsitraukę ir kitų aukštųjų mokyklų studentų, moksleivių. Savanoriai organizacijoje atlieka
įvairias funkcijas. Vietinės Kauno Hanzos dienos vyksta rugpjūčio mėnesį, todėl savanoriai
visą vasarą repetuoja spektaklius, dalyvauja meninėse programose (pvz., raganų
pasirodymas). Savanoriai taip pat dalyvauja statant viduramžių kaimą bei jį likviduojant
pasibaigus šventei.
Organizacijos nariai supranta, kad suvaldyti savanorius yra gana sunku. Be tinkamo
valdymo savanoriai tikriausiai negalėtų deramai pasiruošti šventei ir atlikti jiems paskirtų
darbų. Kita vertus, taip pat suprantama, kad savanorius reikia tinkamai motyvuoti, sudominti,
„užvesti“, nes kitaip jauni žmonės nenorės dalyvauti organizacijos veikloje. VšĮ „Hansa
Kaunas“ meno vadovas A. Žiurauskas savanoriškos veiklos privalumus apibūdina
įžvelgdamas ir kitą savanorystės pusę:
<...> jeigu tu atėjai į šeimos vakarėlį bent dviem valandom anksčiau ir padėjai
pjaustyt dešrą, kur nors kabinti žaisliukus arba pūsti balionus, tu šventę
pasidarei pats, ir ta šventė pasidaro „mūsų“. Visų pirma, niekas šventės
padaryti tau negali – šventę galima pasidaryti tik patiems, o savanoriai turės
pačią didžiausią šventę – niekas geresnės šventės už juos neturės.
Savanoriško bendradarbiavimo rezultatą VšĮ „Hansa Kaunas“ meno vadovas A.
Žiurauskas mato akivaizdžiai: švyti žmonės ir vien tik dėl to švytėjimo kartais norisi šventę
daryti vien savanorių pagalba. Savanoriai, žinoma, prisideda prie tokių ir panašių švenčių
organizavimo, ir veikia vedini savo pačių vidinės motyvacijos, dažnai turėdami skirtingus ir
subjektyvius, bet visgi vidinius motyvus. Tačiau pastarąjį pastebėjimą galima laikyti
indikacija, skatinančią daugiau žmonių prisijungti prie savanoriškos veiklos, pajausti
bendrumo jausmą, pasididžiavimą savimi ir savo miestu, regionu, šalimi.
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Savanorių valdymu rūpinasi ir jų motyvaciją skatina du žmonės: tai jau minėta VU
KHF grupės vadovė R. Kubiliūtė ir VšĮ „Hansa Kaunas“ meno vadovas A. Žiurauskas.
Papildomas savanorių motyvavimas ir kontroliavimas vyksta tarsi savaime: kadangi
organizacijoje dirba nedaug žmonių, ruošiantis šventei visi darbuotojai įsijungia į visus
reikiamus pasiruošimo darbus, t.y., ir projekto vadovas, ir meno vadovas, ir vadybininkas –
visi imam tuos pačius kirvius, rąstus tąsom, darom. Organizacijos vadovo įsitikinimu,
asmeninis pavyzdys – aplinkui dirbantys mato, kad vadovaujantys žmonės dirba tą patį darbą
šalia – yra geriausia skatinimo priemonė.
1.2.2. Tarptautinės „Hanzos miesto“ dienos Kaune
Kaunui gavus teisę organizuoti tarptautinę Naujosios Hanzos miestų Lygos šventę „Hanzos
dienos“ 2011 metais, buvo numatyta, kad šios šventės organizaciniai darbai bus didesnės
apimties ir daug sudėtingesni nei vietinės šventės rengimas. Taigi, buvo inicijuotas naujos
Viešosios įstaigos „Hanza Kaunas 2011“ įkūrimas, kurios steigėjais tapo Kauno miesto
Savivaldybė ir VšĮ „Hansa Kaunas“.
VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, teikiant viešąsias
paslaugas ir vykdant visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga yra įkurta ribotam
laikotarpiui, t.y., iki 2012 metų gruodžio 31 dienos.
Svarbiausia VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ užduotis buvo organizuoti tinkamą miesto
pasiruošimą tarptautinei 2011 metų šventei: užtikrinti viešųjų erdvių pritaikymą, svečių
apgyvendinimą, sudaryti meninę šventės programą, užsiimti rėmėjų paieška, vykdyti
švietėjišką bei kultūrinę misijas ir t.t. Kaip numatyta įstaigos įstatuose, „Hanza Kaunas 2011“,
siekdama savo tikslų, veikia leidybos, spausdinimo, tiražavimo, turizmo organizavimo,
nuomos, atstovavimo žiniasklaidai, fotografavimo, kino filmų gamybos ir platinimo, muzikos
įrašų leidybos, radijo ir televizijos programų rengimo bei transliavimo, scenos pastatymų
veiklos, kultūrinio, sportinio ir rekreacinio švietimo srityse. Dauguma šių veiklų nėra
nuolatinės ir dažniausiai pasitelkiamos kaip pagalbinės, įgyvendinant pagrindinius
organizacijos tikslus.
VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ misija – pasirengti ir 2011 metų gegužės mėnesį tinkamai
organizuoti tarptautinį renginį – Hanzos dienas Kaune – kuriose dalyvaus Europos šalių,
priklausiusių tarptautiniam Hanzos prekybos ir politiniam tinklui, delegacijos.
VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ vizija – nuolat kaupti medžiagą apie istorinį Viduramžių
laikotarpį, kada Kauno miestas, vienintelis iš visų Lietuvos miestų, aktyviai dalyvavo Hanzos
tinklo veikloje; ją propaguoti, taip populiarinant Kauno vardą; organizuoti įvairius renginius,
susijusius su minimu istoriniu laikotarpiu, kurie atliktų švietėjišką ir kultūrinę misijas.
Įstaigos veikloje nėra remiamasi ilgalaikiu veiklos planu. Numatomų veiksmų ir
veiklos planas yra numatytas tik įstaigos veikimo laikotarpiui, t.y., pagrindiniams tikslams
įgyvendinti – suorganizuoti tarptautines Hanzos dienas Kaune, įvertinti padarytą darbą,
atsiskaityti su visomis suinteresuotomis šalimis. Tačiau visuomenei būtų naudinga
pasinaudoti šios organizacijos įdirbiu, todėl būtų tikslinga ieškoti galimybių tęsti idėjinę
veiklą. Vienas iš būdų – perduoti socialinę orientaciją bei sukauptą patirtį VšĮ „Hansa
Kaunas“, kuri galėtų toliau vystyti į visuomenę orientuotą veiklą, bendradarbiaudama su
Naująja Hanzos miestų Lyga bei rengdama lokalias Hanzos dienų šventes Kaune.
31-ųjų tarptautinių Hanzos dienų Kaune organizavimas 2011 metų gegužės 19–22
dienomis buvo pagrindinė VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ veikla. Pastarasis, tęstinį, daugiau kaip
15 Europos šalių bei jų miestų bendradarbiavimą užtikrinantis, renginys buvo pirmasis tokio
tarptautinio masto kultūrinis renginys Lietuvoje ir vieninteliame joje Hanzos miesto statusą
turinčiame Kaune. Todėl VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ (t.y. pelno nesiekiančios organizacijos)
rinkodaros veiksmai įgavo platų tarptautiškumo mastą:
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1) populiarinti Hanzos miestų šventę Europoje;
2) pristatyti Kauno miestą bei Lietuvą Naująjai Hanzos miestų sąjungai ir jos atstovams;
3) formuoti teigiamą miesto bei šalies įvaizdį būsimuose kultūriniuose renginiuose.
Organizacijos rinkodaros veiksmų dėka buvo užtikrinta ne tik ekonominė-politinė, bet ir
socialinė-kultūrinė, edukacinė-paveldosauginė nauda tiek vietinei Kauno bendruomenei, tiek
ir visos Lietuvos visuomenei.
Nors VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ yra įsteigta ribotam laikotarpiui, organizacijos patirtį
gali perimti steigėjos statusą turinti VšĮ „Hansa Kaunas“, kuri palaiko ryšius su Naująja
Hanzos sąjunga, atstovauja Kaunui jos renginiuose bei organizuoja lokalias kasmetines
Hanzos dienas Kaune rugpjūčio mėnesį. VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ pavyzdys taip pat gali būti
aktualus ir kitoms pelno nesiekiančioms kultūros organizacijoms.
2. Šventės rinkodaros aspektai
2.1. „Hanzos dienų“ šventės, kaip renginių rinkos, dalyviai
Kiekvienas kultūros renginys turi suformuoti savo rinką bei auditoriją. Pagal rinkos skirstinį
VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ suorganizuota „Hanza Kaunas 2011“ šventė klasifikuojama kaip:
1) miesto kultūros renginys;
2) viduramžių tematikos šventė;
3) tarptautinė Hanzos miestų šventė.
Pagal auditoriją (žr. 3 pav.) šventė skirta keturių kategorijų dalyviams:
1) užsienio Hanzos miestų sąjungos delegacijoms;
2) meno kolektyvams ir atlikėjams, įskaitant ir įvairių sporto šakų atstovus;
3) amatininkams ir prekybininkams;
4) Kauno gyventojams ir miesto svečiams.

3 pav. „Hanza Kaunas 2011“ šventės, kaip renginių rinkos, dalyviai
„Hanza Kaunas 2011“ šventė pasižymėjo tuo, kad jos organizatorių gretose dirbo labai
daug jaunimo ir savanorių. Šis faktas maloniai stebino užsienio Hanzos miestų delegacijų
dalyvius. VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ kolektyvą sudarė tik septyni asmenys, neįskaičiuojant
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„Jaunimo Hanzos“ koordinatorės Linos Staponaitės.
2.1.1. Šventės organizatoriai
2.1.1.1. Kauno miesto Savivaldybė ir VšĮ „Hanza Kaunas 2011“
2011 metais su šventės organizavimu susijusius strateginius sprendimus priėmė Kauno
miesto Savivaldybės sudaryta darbo grupė, kuriai priklausė miesto Savivaldybės ir VšĮ
„Hanza Kaunas 2011“ (kurioje dirba VšĮ „Hansa Kaunas“ darbuotojai) atstovai ir kviestiniai
darbo grupės dalyviai. Daina Urbaitienė tvarkė visus techninius ir ūkinius reikalus; šventės
meno vadovas Andrius Žiurauskas šiam renginiui atidavė visą savo kūną ir sielą; Ina
Bobrova dirbo su užsienio delegacijomis ir atsakinėjo į pačius keisčiausius jų klausimus.
Strateginius sprendimus priiminėjo mažiau nei dešimt žmonių ir jų pastangos pranoko
lūkesčius.
2.1.1.2. „Jaunimo Hanza“ ir VU KHF „Youth Hanza Kaunas“ klubas
Kiekviename Hanzos sąjungos mieste, kartu su vadinamuoju pagrindiniu Hanzos judėjimu,
lygiagrečiai veikia ir „Jaunimo Hanza“. VšĮ „Hansa Kaunas“ ar VšĮ „Hanza Kaunas 2011“
formalus ryšys su „Jaunimo Hanza“ nesieja. Paprastai VšĮ „Hansa Kaunas“ atstovai jaunimo
organizacijos projektuose ar programose nedalyvauja. Tačiau „Jaunimo Hanzą“ Kaune
atstovaujančio VU KHF „Youth Hanza Kaunas“ klubo nariai aktyviai dalyvavo visose
tarptautinės šventės „Hanza Kaunas 2011“ veiklose.
2.1.1.3. Savanorės ir savanoriai
Savanorių pritraukimui į tarptautinę šventę „Hanza Kaunas 2011“ buvo naudojamos viešųjų
ryšių priemonės – kuriami plakatai, kreipimosi tekstai (žr. 4 pav.). Jie buvo platinami Kauno
mokyklų ir universitetų skelbimų lentose, siunčiami elektroniniu paštu tikslinėms
auditorijoms: moksleivių organizacijų primininkams, mokinių klasių vadovams, universitetų
studentų atstovybėms, katedrų vadovams, studentų seniūnams, kurie, savo ruožtu, platino
savanorystės idėją tarp savo kolegų bei pažįstamų.
PERSKAITYK IR ATSIVESK DRAUGĄ
Tarptautinė šventė „Hanza Kaunas 2011“
2011 metų gegužės 19–22 dienomis
Senoji Hanzos miestų sąjunga – Hanzos Lyga – aktyviai veikė XIII–XVI amžiuje. Ji vienijo maždaug 200
Europos miestų. Tai buvo ne tik prekybos organizacija: Hanzos Lyga akcentavo miestų savivaldos svarbą,
humanizmą, bendruomeniškumą, savitarpio paramą.
Kaunas yra vienintelis Lietuvoje Hanzos miestas. Nuo 1992 metų jis aktyviai dalyvauja ir Naujosios
Hanzos sąjungos veikloje. 2011 metais gegužės 19–22 dienomis Kaunas švęs savo gimtadienį ir taps
Tarptautinių Hanzos dienų šeimininku. Tai didelė garbė ir atsakomybė.
Planuojama, kad į šventę „Hanza Kaunas 2011“ atvyks apie pusė milijono svečių ir dalyvių iš daugiau
kaip 100 Europos miestų. Tai bus didžiausia šventė Kauno istorijoje ir viena didžiausių švenčių Lietuvos
istorijoje. Kartu tai bus didelis iššūkis organizatoriams ir visai miesto bendruomenei.
Keturias dienas mieste vyks daugiau kaip 100 renginių: didžiulė viduramžių mugė su Amatų alėja,
Gėlių, Duonos, Sūrių, Mėsos, Žuvų, Daržovių, Sendaikčių turgumis; Didysis Europos riterių turnyras su
pirmąkart Lietuvoje rengiamomis raitelių dvikovomis; rekordinė oro balionų šventė; viduramžių karnavalas;
tarptautinis menininkų pleneras; ugnies misterija virš dviejų upių.
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JUNKIS PRIE MŪSŲ – TAPK SAVANORIU
Kviečiame visus dalyvauti savanoriškoje veikloje „Hanza Kaunas 2011“ šventėje. Kviečiame
moksleivius, studentus bei visus kitus, kurie laisvai bendrauja užsienio kalbomis: anglų. rusų, vokiečių, lenkų,
olandų, suomių, švedų, prancūzų, latvių, estų, belgų, norvegų. Kalbiniai įgūdžiai reikalingi pasitikti
atvyksiančias delegacijas iš užsienio šalių. Suprantama, kad dauguma kalba anglų kalba, todėl visi esate
laukiami!
Viena pastabėlė – tai ne darbas, o savanoriška veikla, kurios metu ne tik susipažinsite su šaunia savanorių
kompanija, bet ir įgysite praktikos bendraudami su užsieniečiais bei užmegsite naujų pažinčių. ;)
Jums bus paskirta delegacija, t.y. miestas. Jūs būsite tos delegacijos kuratorius, gausite savo delegacijos
narių sąrašą, kuriame bus nurodyta jų veikla bei programa. Apsikeisite kontaktais. Šventės metu jūs būsite savo
delegacijos narių padėjėjais, jei jiems kils klausimų ar pageidavimų.
Priklausomai nuo delegacijų ir jų užimtumo, jos gali paprašyti parodyti miestą, pasakyti, kokie muziejai
jame veikia, kokiomis įdomiomis veiklomis jie gali užsiimti ir t.t. Visa informacija apie tai bus įteikta
kiekvienam delegacijų kuratoriui asmeniškai. Daugiau sužinosite visuotiname susitikime, kuris turi įvykti
antradienį 20 valandą. Kadangi nežinome, kiek savanorių susirinks, tai kol kas negalime nurodyti tikslios vietos,
bet visa naujausia informacija bus siunčiama el. paštu.
Beje, savanoriai gaus nemokamą maitinimą 2 kartus per dieną, nemokamą viešąjį transportą šventės metu
ir savanorių marškinėlius!
Mums labai reikia Jūsų palaikymo – juk tai ne tik savęs kaip asmens, ne tik Kauno miesto, bet ir
visos Lietuvos reprezentacija! Tapę savanoriais įgysite ne tik kalbinių, komunikacinių įgūdžių, bet ir
pasisemsite patirties.
ŠVENTĖS GLOBĖJA – Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Studentų globėja – VU KHF prodekanė Loreta Ulvydienė – kviečia Prisiminti – Atkurti – Didžiuotis.
Studentai savanoriai 2011 m. gegužės 19–22 dienomis atleidžiami nuo paskaitų.
Delegacijų kuratorė
Indrė Mekuškaitė, indre.mekuskaite@gmail.com; +37063564084

4 pav. Kreipimosi į potencialius „Hanza Kaunas 2011“ šventės savanorius pavyzdys
2.1.2. Šventės partneriai ir rėmėjai
Tarptautinės šventės „Hanza Kaunas 2011“ globėja buvo Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė.
Generalinis šventės rėmėjas – „Volfas Engelman Kaunas“.
Šventės organizatoriai strategiškai įvardijo šventės rėmėjus kaip partnerius bei suskirstė
juos į atitinkamas kategorijas (žr. 1 lentelę):
1) šventės globėjas;
2) generalinis rėmėjas;
3) šventės dienraštis;
4) šventės radijas;
5) informaciniai rėmėjai;
6) rėmėjai.
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1 lentelė. „Hanza Kaunas 2011“ rėmėjai
Rėmėjo, -ų kategorija
Šventės globėja
Generalinis rėmėjas

Rėmėjas, -ai
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Šventės dienraštis
Šventės radijas
Informaciniai rėmėjai

Rėmėjai

Šaltinis: http://www.hanzakaunas.lt/remejai-ir-partneriai/, žiūrėta 2011-07-16.

2.1.3. Užsienio Hanzos miestų sąjungos delegacijos
Į didžiausią Kauno istorijoje šventę užsiregistravo 86 užsienio delegacijos, dalyvavo – 84. Į
šventę atvyko delegacijos iš 17 sąjungos miestų. Joms vadovavo merai arba jų pavaduotojai,
taip pat buvo sulaukta ambasadorių, aukšto rango politikų, verslininkų, menininkų. Du
Vokietijos miestai – Herefordas ir Rostokas – paprašė šventės organizatorių skirti daugiau
vietos Rotušės aikštėje. Herefordas ketino pristatyti 25 savo regiono miestus, o Rostokas – 34.
Todėl iš viso Kaune buvo pristatyta maždaug pusantro šimto Hanzos miestų.
2.1.4. Meno kolektyvai bei atlikėjai ir sporto šakų atstovai
Meno atlikėjai buvo ieškomi vadovaujantis tuo, ar jų rodoma programa atitinka šventės stilių
ir bendrą įvaizdį: pasirenkamos tos atlikėjų grupės, kurios bent kažkiek eina į tą pusę.
Vienintelė problema atrenkant dalyvius buvo ta, kad norai dideli, bet viską lemia finansai.
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2011 metais į šventę atvyko 32 meno kolektyvai iš užsienio. Jie galėjo pasirodyti Kauno
Senamiestyje pastatytose scenose. Įvairiose miesto erdvėse buvo pastatyti septynių Kauną
reprezentuojančių tarptautinių festivalių fragmentai: Kauno Jazz, Pažaislio muzikos festivalio
(klasika), Operetės Kauno pilyje (opera ir operetė), Suklegų (folkloras), Padūduokime Kaunui
(pučiamieji), Kaunas Cantat (sakralinė muzika), Berniukų chorinės muzikos.
„Hanza Kaunas 2011“ šventę paįvairino gausūs sporto mėgėjams skirti sumanymai:
1) renginys, skirtas 1938 metų Lietuvos tautinei olimpiadai – viso pasaulio lietuvių
sporto žaidynėms, kurios nuo 1998 metų vyksta vis kitame Lietuvos mieste. Parodą
atidarė jos globėjas, didelis sporto entuziastas, Prezidentas Valdas Adamkus, dalyvavo
LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas;
2) pasiplaukiojimas Nemunu burlaiviais ir senoviniais laivais;
3) oro balionų navigavimas naktiniame Kaune;
4) senovinių automobilių paroda;
e) paplūdimio sportinės rungtys;
5) sportinių aštuonviečių varžybos Nemunu Kauno irklavimo mokyklos dešimtmečiui
paminėti;
6) parodomosios programos su žirgais ir riterių turnyrai;
7) ugnies kovos;
8) orientacinės varžybos „Senasis Kaunas“;
9) Hanzos taurės krepšinio turnyras;
10) ekstremalių sporto šakų Hanzos taurės turnyras.
2.1.5. Amatininkai ir prekybininkai
Tarptautinių „Hanza Kaunas 2011“ dienų metu teisę prekiauti ir demonstruoti savo amatus
turėjo tik tie amatininkai ir prekybininkai, kurie, dalyvaudami ankstesnėse kasmetinėse
Hanzos dienose Kaune, jau buvo įgiję atitinkamus jų prekių ir veiklos kokybę žyminčius VšĮ
„Hansa Kaunas“ išduotus sertifikatus.
2.1.6. Kauno gyventojai ir miesto svečiai
Po šešerių „Hanza Kaunas“ šventės organizavimo metų, pagrindiniais šventės dalyviais
išlieka Kauno miesto gyventojai. Tačiau kiekvienais metais apie šventę sužino vis daugiau
Lietuvos gyventojų ir į šventę suplūsta gausus būrys svečių iš kitų miestų, o šalies valdžios
atstovai atvyksta įvertinti projekto progreso ir laimėjimų.
Atsižvelgiant į socialinę įtaką visuomenei, VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ vartotojai galimai
yra susiję su viduramžių kultūra ir ja nuolat domisi. Nors tarptautinės Hanzos dienos ne
visuomet yra siejamos su šia epocha, Kauno mieste rengiamų švenčių tematika savaimingai
diktuoja sąsajas su viduramžių istorija, amatais, papročiais ir t.t. Vartotojai atstovauja labai
įvairius socialinius sluoksnius: tiek žemiausią, kurio atstovams šventės pasiūla yra prieinama
dėl to, kad dauguma renginių yra nemokami, tiek vidurinįjį ar aukštesnįjį sluoksnius, kurių
atstovai galbūt rinksis aukštesnio meninio ar kultūrinio lygio renginius, esančius šventės
programoje. Reikia pabrėžti, kad VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ orientuojasi į vartotojus, kurie
yra sukūrę šeimas, turi mažamečių vaikų ar paauglių, nes mugės tipo renginiai po atviru
dangumi vertinami kaip puiki pramoga ir patirtis visai šeimai.
Vertinant šią šventę iš asmeninės įtakos kategorijos pozicijų, VšĮ „Hanza Kaunas 2011“
vartotojai buvo žmonės, kurie orientuojasi į aktyvesnį gyvenimo būdą, kuriems nesvetimas
dalyvavimas masiniuose renginiuose gryname ore. Tai žmonės iš įvairių socialinių sluoksnių,
turintys labai skirtingas pajamas ir išlaidų galimybes; įvairių profesijų atstovai.
Remiantis aplinkybių įtakos kategorija, galima teigti, kad tokio masto renginys
neabejotinai pritraukia ne tik vietinę – Kauno miesto ir jo apylinkių – auditoriją, bet ir žmones
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iš visos Lietuvos, Europos ir pasaulio. Todėl VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ vartotojai yra labai
heterogeniška, įvairiakultūrė auditorija, turinti skirtingų lūkesčių ir trokštanti skirtingų potyrių
„Hanzos dienų“ metu.
2.2. Šventės socialinės rinkodaros kompleksas
Siekiant visapusiškai įvertinti analizuojamos VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ situaciją, apžvelgiami
socialinės rinkodaros komplekso elementai: prekė arba paslauga, kaina, vieta arba
paskirstymas, rėmimas, partnerystė ir politika (žr. 5 pav.).

Socialinės
rinkodaros
kompleksas








Prekė arba paslauga
Kaina
Vieta ir paskirstymas
Rėmimas
Partnerystė
Politika

5 pav. Socialinės rinkodaros kompleksas, taikytinas „Hanza Kaunas 2011“ šventės atvejui (D.
Grundey nuotrauka, 2011-05-19)

2.2.1. Prekė
Pagrindinis VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ siūlomas kultūros produktas – tarptautinių Hanzos
dienų šventė Kaune. Stengiantis pritraukti vartotoją į šią šventę, orientuojamasi į plačią įvairių
renginių pasiūlą šventės metu, kuri pritrauktų labai įvairias auditorijas (pvz., raitų riterių
kovos, Ekonomikos forumas, sporto rungtys, vaikų renginiai buvo orientuoti į skirtingas
auditorijas). Bandymas pritraukti skirtingas ir skirtingai orientuotas auditorijas iš dalies veikia
ir kaip pasiūlos reguliavimo kriterijus, garantuojantis auditorijos pasiskirstymą skirtinguose
renginiuose. Dauguma numatytų renginių vyksta po atviru dangumi, festivalio ar mugės
principu, taip pernelyg neapribojant auditorijos dydžio ir užtikrinant mažesnes problemas dėl
paklausos pertekliaus. Vis dėlto, tokiu atveju atsiranda nepalankių oro sąlygų rizika.
Formuojant „Hanza Kaunas 2011“ renginių programą, buvo atsižvelgta į siūlomas
šventės paslaugas ir prekes.
2.2.2. Kaina
Pagrindinis VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ produktas – nemokamas kultūros renginys, todėl
įprastinis paslaugos kainodaros formavimas čia netaikomas.
Tarptautinio „Hanza Kaunas 2011“ renginio biudžetas buvo formuojamas pagal
projektams būdingus principus ir jį sudarė (žr. 6 pav.):
1) Kauno miesto Savivaldybės lėšos, gaunamos kaip dalinis finansavimas, pateikus
kultūros renginio projektą;
2) lėšos, gaunamos iš pačios šventės organizavimo (pvz., prekybininkų, amatininkų bei
tautodailininkų plotų nuoma-pardavimas).
Atitinkamai tai sudarė apytiksliai 60 % biudžeto. Likusius 40 % sudarė renginio
parama (dažniausiai vykdoma kaip rėmimas paslaugomis).
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60 % biudžeto
1) Kauno miesto Savivaldybės
lėšos, gautos kaip dalinis
finansavimas, parengus kultūros
renginio projektą

40 % biudžeto
rėmėjai

2) lėšos, gaunamos iš pačios
šventės organizavimo (pvz.,
prekybos plotų nuomapardavimas)
3) kitos rinkliavos (pvz., Hanzos
miestų-narių delegacijų mokestis
už paviljonų įrangą bei jų
aptarnavimą)

6 pav. VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ šventės finansavimo šaltiniai
Tam tikros piniginės rinkliavos buvo renkamos iš šventėje dalyvavusių Hanzos miestų
delegacijų. Tos delegacijos, kurios pageidavo pasistatyti savo paviljoną Hanzos turgaus
aikštėje (t.y., Kauno miesto Rotušės aikštės erdvėje), turėjo sumokėti nustatyto dydžio
mokestį, kuris padengė paviljono nuomą bei teikiamas komunalines paslaugas – elektrą,
vandenį bei kanalizaciją (žr. 2 lentelę).
Mokestis taip pat buvo imamas ir iš Naujosios Hanzos sąjungos miestų jaunimo
delegatų. Jis siekė 50 eurų vienam asmeniui ir dalinai padengė jaunimo apgyvendinimo,
maitinimo bei užimtumo programų išlaidas. Šias dvi pinigines rinkliavas galima būtų laikyti
VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ kainodaros politikos bei renginio finansavimo galimybių dalimi.
2 lentelė. Rinkliavos iš Hanzos miestų delegacijų „Hanza Kaunas 2011“ šventės metu
(2011 metų gegužės 19–22 dienomis)
Paslaugos
Įkainiai
„Athena“* tipo palapinė (5x5) tik miesto pristatymui
350 eurų
„Athena“* tipo palapinė (5x5) miesto pristatymui ir prekybai
550 eurų
Medinis kioskas (2x3) tik miesto pristatymui
250 eurų
Medinis kioskas (2x3) miesto pristatymui ir prekybai
450 eurų
Paties miesto atsivežta palapinė
10 eurų/m2 (ploto nuoma)
Vandens tiekimas
60 eurų
Elektros tiekimas
55 eurai (2 kW); 110 eurų (5 kW)
Papildoma kėdė
12 eurų
Papildomas stalas
24 eurai
Pastaba: *„Athena“ palapinės ir mediniai kioskai teikiami su vienu prekystaliu ir dvejomis kėdėmis.
Šaltinis: http://www.hanzakaunas.lt/miestai-muge/, žiūrėta 2011-07-15.

VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ nustatė leidimų prekybai (žr. 3 lentelę) ir paslaugų (žr. 4
lentelę) įkainius šventės dalyviams, kurie nuomojosi prekybos vietas. Kaina priklausė nuo
31

lokalizacijos – Senamiesčio arba Naujamiesčio. Surinktos lėšos papildė šventės biudžetą.
Paraiškos amatininkams, sendaikčių ir maisto produktų prekiautojams buvo patalpintos
oficialioje „Hanza Kaunas 2011“ svetainėje, o tai palengvino informacijos sklaidą bei
užtikrino komunikacijos kokybę.
3 lentelė. Leidimų prekybai įkainiai „Hanza Kaunas 2011“ šventės metu
(2011 metų gegužės 19–22 dienomis)
Paraiška ir leidimai amatininkams
PREKYBOS
VIETA

KAINA
(be nuolaidos)
Lt

Paraiška ir leidimai maisto
produktų prekybininkams
KAINA
PREKYBOS
(be nuolaidos)
VIETA
Lt
Senamiestyje
594,00
(Muziejaus g.)

Senamiestyje
594,00
(Aleksoto g.)
Senamiestyje
Naujamiestyje
(vieningame
693,00
504,00
(Laisvės al.)
paviljone)
Naujamiestyje
504,00
(Laisvės al.)
Šaltinis: http://www.hanzakaunas.lt/amatininkuturgus/, žiūrėta 2011-07-15.

Paraiška ir leidimai sendaikčių
prekybininkams
KAINA
PREKYBOS
(be nuolaidos)
VIETA
Lt
Senamiestyje
405,00
(Prieplaukos kr.)
-

4 lentelė. Paslaugų įkainiai „Hanza Kaunas 2011“ šventės metu
(2011 metų gegužės 19–22 dienomis)
Paslauga
Gėlių turgus
Sendaikčių turgus
Prekyba maisto
produktais
(išskyrus viešąjį
maitinimą)

Prekybos vieta – Senamiestis
Kaina (mokesčiai
Minimalus plotas
įskaičiuoti)
Nemokamai
2

2

Prekybos vieta – Naujamiestis
Kaina (mokesčiai
Minimalus plotas
įskaičiuoti)
-

-

45,00 Lt/m

9m

-

66,00 Lt/m2

9 m2

56,00 Lt/m2

Tautodailininkų mugė
vieningame paviljone

77,00 Lt/m2

9 m2

Tautodailininkų mugė
nuosavame paviljone

66,00 Lt/m2

9 m2

Viešasis maitinimas

2

70,00 Lt/m

18 m2 darbinis plotas +
18 m2 klientų zona
(viso 36 m2)

56,00 Lt/m2

9 m2

9 m2

-

-

2

70,00 Lt/m

Prekyba silpnaisiais
alkoholiniais gėrimais,
9 m2 darbinis plotas +
70,00 Lt/m2
70,00 Lt/m2
vaisvandeniais,
9 m2 klientų zona
fasuotais maisto
produktais
Šaltinis: http://www.hanzakaunas.lt/amatininkuturgus/, žiūrėta 2011-07-15.

18 m2 darbinis plotas +
18 m2 klientų zona
(viso 36 m2)
9 m2 darbinis plotas +
9 m2 klientų zona

Remiantis projekto kainodaros pagrindais, VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ numatė įkainių
nuolaidų sistemą, suteikiančią 10–30 % nuolaidas šventėje dalyvaujantiems amatininkams ir
prekybininkams, aiškiai apibrėžiant nuolaidų gavėjų kategorijas bei nurodant lokalizaciją –
Senamiestį arba Naujamiestį (žr. 5 lentelę).
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5 lentelė. Nuolaidų amatininkams ir prekybininkams sistema „Hanza Kaunas 2011“ šventės
metu (2011 metų gegužės 19–22 dienomis)
10 %*
1. Su kulinarinio
paveldo
pažymėjimu

Nuolaidos Senamiestyje
20 %*
1. Su invalidumo pažymėjimu
2. Su tautodailininko pažymėjimu
3. Su VšĮ „Hanza Kaunas 2011“
sidabriniu sertifikatu

30 %*
1. Su VšĮ „Hanza
Kaunas 2011“
auksiniu sertifikatu

Nuolaidos Naujamiestyje
20 %
1. Su invalidumo pažymėjimu

Pastaba: *nuolaidos nesumuojamos.
Šaltinis: http://www.hanzakaunas.lt/amatininkuturgus/, žiūrėta 2011-07-15.

2.2.3. Vieta ir paskirstymas
Tam, kad 31-osios tarptautinės Hanzos dienos Kaune taptų lengviau pasiekiamos dalyviams,
šventės vieta yra pasirinktas Kauno miesto Senamiestis ir dalis Naujamiesčio. Tokį
pasirinkimą lėmė istorinis šventės pobūdis bei faktas, kad miesto centre yra didžiausias
apgyvendinimo paslaugų tinklas. Susisiekimo požiūriu, miesto centras yra patogi vieta, kurią
lengva pasiekti viešuoju transportu. Šventės metu buvo orientuojamasi būtent į šį susisiekimo
būdą, todėl buvo prailgintas viešojo transporto maršrutų darbo laikas. Šventės teritorijoje
buvo uždraustas eismas, išimtis buvo taikoma tik aptarnaujančiam personalui ir renginio
dalyviams. Šventės metu budėjo pakankamos policijos pajėgos, užtikrinančios saugumą ir
viešąją tvarką. Dėl šios priežasties Kauno Senamiestis tapo idealia vieta tarptautinei šventei.
Į šventės veiksmą buvo įtraukiamos Kauno gyventojams įprastos miesto centro erdvės:
Nemuno krantinė, Rotušės aikštė, Senoji prieplauka, Kauno pilis, Vilniaus gatvė, Santakos
parkas ir t.t., tačiau kartu inkorporuojamos ir naujai pristatomos netradicinės miesto erdvės:
Valančiaus gatvės parkelis, Kauno pilies autobusų stovėjimo aikštelė, Gimnazijos gatvė.
2.2.4. Rėmimas
VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ atveju rėmimo priemonės turi užtikrinti visuomenės ir potencialių
vartotojų informuotumą apie svarbiausią organizacijos tikslą – tarptautinių Hanzos dienų
renginį Kaune. Taip pat šios priemonės turi sukurti atgalinį ryšį, leidžiantį įstaigai įvertinti jau
nuveiktus darbus, jų rezultatus ir visuomenės nuomonę. Atgalinis ryšys turės ypatingai
didelės reikšmės po tarptautinių Hanzos dienų Kaune, vertinant jų pasisekimą, teikiant
ataskaitas steigėjams ir suinteresuotoms šalims. Atgalinis ryšys prieinamas ir plačiajai
visuomenei, kuri galėjo ir tebegali savo įspūdžius bei nuomones pareikšti internetinėje
renginio svetainėje www.hanzakaunas.lt. Kadangi pateikiamoje anketoje nėra prašoma
parašyti savo vardą, slaptažodį, elektroninį paštą, taip pat nėra fiksuojamas asmeninio
kompiuterio IP numeris, todėl respondentai gali nuoširdžiai išsakyti savo mintis ir įspūdžius
(http://www.hanzakaunas.lt/apklausa/).
VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ naudojamos rėmimo priemonės sietinos su tradicine
rinkodara, tačiau jos yra lygiaverčiai naudojamos ir socialinėje rinkodaroje, todėl jų įvairumas
sudaro sąlygas siekti socialinėje rinkodaroje keliamų tikslų. Organizacija, formuodama
rėmimo koncepciją, siekia išskirti šventę iš kitų:
<...> patys įpratinom žiūrėti į Hanzos šventę kaip į dviejų dienų viduramžišką
žaidimą... Ir labai sunku tą stereotipą pakeisti, kad tai nebėra tik viduramžių
šventė, kad ta viduramžių šventė yra viso labo tik dešimtoji tos šventės dalis.
Šįmet ir tik šįmet – vienintelį kartą Kaune – įvyks trisdešimt pirmosios
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tarptautinės Hanzos dienos, nes tai keliamoji šventė, ji buvo Kaune, ir dabar,
jeigu ji bus, vyks tiktai po penkiasdešimties metų.
VšĮ „Hanza Kaunas 2011“, formuodama savo rėmimo priemonių koncepciją, siekė bent
laikinai pakeisti susiformavusį stereotipą apie tai, kas iš tiesų yra Hanzos dienos tarptautiniu
mastu, orientavosi į šventės periodiškumą laike bei galimo pasikartojimo intervalo ilgumą,
taip pristatydama šventę kaip unikalią galimybę, potyrį, išgyvenimą.
2.2.5. Partneriai
Tokiai nedidelei organizacijai kaip VšĮ „Hanza Kaunas 2011“, kuri turi tik septynis
darbuotojus, yra ypatingai svarbus bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis. Taigi
pagrindinės VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ partnerės rengiant tarptautines Hanzos dienas Kaune –
tai Kauno miesto Savivaldybė bei Naujoji Hanzos miestų Lyga. Pagrindiniai
bendradarbiavimo su Kauno miesto Savivaldybe aspektai yra šie:
1) Savivaldybė 1992 metais įsipareigojo organizuoti tokią miesto šventę;
2) Savivaldybė, kartu su VšĮ „Hansa Kaunas“, įsteigė VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ ir tapo
tos viešosios įstaigos dalininke;
3) organizuojant tarptautinę šventę mieste, reikia įvairių leidimų ir pan., taigi
neišvengiamai tenka susidurti su Savivaldybe. Kitaip sakant, VšĮ „Hanza Kaunas 2011“
bendradarbiavimas su Kauno miesto Savivaldybe yra būtinas, nes be Savivaldybės
iniciatyvos, palankumo ir finansinės paramos, šventė iš viso nebūtų įvykusi;
4) galiausiai – visi supranta, koks iššūkis laukia Kauno ir tikrai visi yra labai
geranoriški, jeigu kompetencija leidžia – tikrai padeda.
Partnerystė su Naująja Hanzos miestų Lyga yra tokia pat būtina, kaip ir su Kauno
miesto Savivaldybe. Ši partnerystė vykdoma formalizuotu ryšiu tarp organizacijų. Naujoji
Hanzos miestų Lyga nuolat ieško naujų bendradarbiavimo formų ir galimybių, kurios yra
naudingos, visų pirma, Hanzos miestams ir ne tik; jos naudingos visoms šalims ir net daugiau
<...>, nes tai yra mūsų [Kauno miesto] kelias į tarptautinius vandenis. Tad ši dvejopa
partnerystė ne tik suteikia VšĮ „Hansa Kaunas“ ir VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ veikloms kryptį
ir orientaciją, bet ir prisideda plėtojant organizacijų veiklas tarptautinėje ir tarpkultūrinėje
dimensijoje. Be to, dvikryptę partnerystės idėją papildo kasmetiniai šventės rėmėjai, kurie
tampa ilgalaikiais rėmėjais-partneriais, patikimai įsijungiančiais į šventės planavimą bei jos
įgyvendinimą.
2.2.6. Politika
Kultūros politika tampa bet kurios valstybės strateginio planavimo prioritetu, nes kultūra
sąlygoja tautos identitetą ir išskirtinumą, paveldosaugos tradicijas bei faktinę atsakomybę už
jos puoselėjimą bei išsaugojimą. Socialinėje rinkodaroje politika gali tapti papildoma
priemone inicijuojant socialinės elgsenos pokyčius. Tačiau VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ atstovai
politinį šventės aspektą, t.y. aukštesnės valdžios požiūrį, politikų dėmesį į Kaune ar net visoje
Lietuvoje organizuojamus kultūros renginius, vertino kritiškai, teikdami, kad nors šventę
sutiko globoti Prezidentė Dalia Grybauskaitė, <...> ta globa apsiriboja tuo, kad mums leido
naudoti šį titulą – ir viskas. Tos globos daugiau nėra. Nors prie Ūkio ministerijos buvo
sudaryta darbo grupė <...> Hanzos šventei pasiruošti, <...> paskui buvo taip, kad didžiąja
dalimi Ūkio ministerijai [buvo aktualus tik] Ekonomikos forumo organizavimas. Ir galiausiai:
eilinį kartą mes atsimušėm į sieną <...>. Nelabai tas Kaunas reikalingas
valstybei. Ir jeigu mes tikėjomės didesnio finansavimo iš Kultūros ministerijos,
iš Ūkio ministerijos ir iš kitų kokių nors valstybinių institucijų, tai galiu
pasakyti, kad rezultatas <...> – negali teigt, kad visiškai nulinis <...>, bet
mažas, kuriuo yra neverta girtis valstybei.
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Taigi bendradarbiavimas su valstybės institucijomis organizacijoje traktuojamas kaip
nepavykęs ir nedavęs rezultatų, kurių buvo tikėtasi.
2.3. Šventės ženklodara ir rėmimo kampanija
2.3.1. Šventės ženklodara
Tarptautinės 31-osios „Hanza Kaunas 2011“ dienos pasižymėjo koherentine šventės
ženklodara. Kultūros renginio ženklodara – svarbus vizualinis akcentas, padedantis šventės
dalyviams (atlikėjams, delegacijoms, svečiams) ne tik orientuotis šventės programoje, bet ir
užtvirtinti erdvės bei lokalizacijos pajautimą. Tokia svarba buvo identifikuota tarptautinės
„Hanza Kaunas 2011“ šventės metu, kada skiriamieji ženklodaros simboliai įkūnijo funkcinio,
simbolinio ir emocinio identifikatorių reikšmes.
Šventės metu buvo sukurti keturi pagrindiniai renginio ženklodaros sistemos elementai
(žr. 7 pav.):
1) adaptuotas lokalių „Hanza Kaunas“ švenčių logotipas, kuris įkūnija logotipų
tęstinumą, keičiant skaitmeninę logotipo dalį (t.y. metus);
2) sukurtas specialus 31-ųjų tarptautinių „Hanza Kaunas 2011“ dienų simbolis –
Hanzos laivas-gyvybės medis;
3) sukurti specialūs „Hanza Kaunas 2011“ programos renginių žymenys, talpinami
šventės spausdintoje programoje, gatvių rodyklėse, ir sudarantys Hanzos laivo-gyvybės
medžio puošmenos pagrindą;
4) specialiai pritaikytas „Ekonomikos forumo“, vykusio tarptautinių „Hanza Kaunas
2011“ dienų metu „Jaunimo Hanza“ iniciatyva, logotipas.

Šaltinis: pagrindinė nuotrauka [senojo Kauno herbo lipdymas iš molio] ir nuotrauka su žymeniu „Gėlių gatvė“ –
Dainoros Grundey, 2011-05-19. Šventės ženklodaros pavyzdžiai iš www.hanzakaunas.lt ir
http://www.zalgiris.lt/LT/naujienos/zinutes/6621/, žiūrėta 2011-07-16. „Ekonomikos forumo“ logotipas iš
http://www.kaunas.lt/index.php?2143831667, žiūrėta 2011-07-16.

7 pav. „Hanza Kaunas 2011“ ženklodaros sistema
2.3.1.1. „Hanza Kaunas 2011“ šventės logotipas
Remiantis istorinėmis žiniomis, Hanzos kontora Kaune gyvavo tik apie šimtmetį. Tačiau,
nepaisant jos trumpo gyvavimo, po jos likvidavimo prekyba anaiptol nesunyko, ji prisitaikė
prie naujų aplinkybių ir toliau liko vienu reikšmingiausių Kauno augimo ir klestėjimo
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garantų. XV amžiaus pabaigoje statyto Perkūno6 namo stilizuotas atvaizdas yra lokalių
Hanzos dienų oficialus logotipas. Jis egzistuoja jau keletą metų ir yra naudojamas rengiant
vietines Hanzos šventes Kaune. Vietinių „Hanza Kaunas“ švenčių logotipas šiek tiek keitėsi
(žr. 8 pav.), bet išlaikė Perkūno namo, kuriame, teigiama, buvo įkurta Hanzos pirklių iš
Dancingo kontora, fasadinę stilistiką.

Šaltinis: www.ragutis.lt, http://www.efoto.lt/taxonomy/term/37962?page=33,
http://www.hanzakaunas.lt/apiemus-logotipas/, žiūrėta 2011-07-18.

8 pav. „Hanza Kaunas“ logotipų raida
2.3.1.2. Specialus 31-ųjų tarptautinių „Hanza Kaunas 2011“ dienų simbolis
Specialiai šiai šventei buvo sukurtas simbolis – Hanzos laivas-gyvybės medis. 2011 metų
šventės meniniu apipavidalinimu (pvz., medžių siluetais, stilizuotomis gatvių rodyklėmis,
„Hanza Kaunas 2011“ vartais, gyvybės medžiu) daugiausiai rūpinosi (kaip kasmetiniu Kauno
miesto žiemos švenčių puošimu) kurianti menininkė, miesto kultūrinių projektų vadovė, VšĮ
„Tekstilininkų ir dailininkų gildija“ steigėja ir vadovė, galerijos „Balta“ direktorė Jolanta
Šmidtienė. Hanzos laivas-gyvybės medis yra stilizuotas Kauno miesto logotipo (laivo su
baltomis burėmis) atvaizdavimas, kur bures pakeitė medžio šakos. Simbolio centre esantis
nespalvotas medis – be lapų, tačiau jo šakas puošiantys spalvoti stilizuoti programos renginių
ir vietovių žymenys pagyvina simbolį ir įkvepia jam gyvybės.
Kauno miesto Rotušės aikštėje buvo pastatytas „Hanza Kaunas 2011“ simbolis (žr. 9
pav.) – 14 metrų aukščio lietuviškasis gyvybės medis-laivas, kuris buvo papuoštas 176
Hanzos miestų herbais. Medis buvo pastatytas toje vietoje, kur kiekvienais metais yra
papuošiama Kalėdų eglė.

6

Vyriausiojo pagonių dievo Perkūno vardą pastatas įgijo vėliau, kai atliekant pertvarkymus buvo rasta Perkūno
bronzinė figūrėlė.
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Dainoros Grundey nuotraukos, 2011-05-19.

9 pav. Specialiojo 31-ųjų tarptautinių „Hanza Kaunas 2011“ dienų simbolio dalis – gyvybės
medis – su 176 Hanzos miestų herbais ir medžio konstrukcija
2011 metų tarptautinei šventei taip pat buvo sukurtas aiškus šūkis, atitinkantis bendrus
rinkodaros ir rėmimo reikalavimus, sudarytas iš trijų žodžių: 1) prisiminti, 2) atkurti ir
3) didžiuotis (žr. 10a pav.). Tai reiškė prisiminti Kauno miesto Hanzos dienų istoriją, ją
atkurti šeimininkų bei Europos Hanzos miestų delegacijų iniciatyva ir didžiuotis savo miesto
praeitimi, pritraukiant plačią visuomenės dalį, vykdant šviečiamąją-kultūrinę misiją.

Šaltinis:
http://www.zalgiris.lt/LT/naujienos/
zinutes/6621/, žiūrėta 2011-07-16.
10a pav. Specialusis 31-ųjų tarptautinių
„Hanza Kaunas 2011“ dienų simbolis –
Hanzos laivas su gyvybės medžiu – ir
šventės šūkis Prisiminti – Atkurti –
Didžiuotis

Dainoros Grundey nuotraukos,
2011-05-19

Dainoros Grundey nuotrauka,
2011-05-19

10b pav. Specialieji 31-ųjų tarptautinių „Hanza Kaunas 2011“ dienų programos
renginių žymenys ant stilizuotų Kauno miesto gatvių rodyklių

10 pav. Specialioji 31-ųjų tarptautinių „Hanza Kaunas 2011“ dienų ženklodara ir
simbolika
2.3.1.3. Šventės renginių ir vietovių žymenys
„Tekstilininkų ir dailininkų gildijos“ vadovė Jolanta Šmidtienė įdėjo daug kūrybinės energijos
ir pastangų kuriant „Hanza Kaunas 2011“ identitetą, išskiriant šventės renginių vietas
stilizuotais spalvotais žymenimis ir priskirsiant juos prie konkrečios renginio lokalizacijos ir
atrakcijos pobūdžio (žr. 10b pav. aukščiau ir 11 pav. žemiau).
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Dainoros Grundey nuotraukos, 2011-05-19

11 pav. Stilizuoti 31-ųjų tarptautinių „Hanza Kaunas 2011“
dienų programos renginių ir vietovių žymenys

12 pav. „Ekonomikos
forumo“, vykusio 31-ųjų
tarptautinių „Hanza
Kaunas 2011“ dienų metu,
logotipas

Toks Kauno miesto gatvių identifikavimo ir renginių ženklodaros sprendimas
palengvino renginio dalyviams, vietiniams ir užsienio7 svečiams orientuotis, kokioje Kauno
gatvėje, aikštėje ar kitoje atviroje erdvėje vyksta konkretūs juos dominantys renginiai bei
pramogos (pvz., blusų (sendaikčių) turgus, sūrių turgus, šokių festivaliai, riterių kovos ar
lankininkų turnyrai). Kiekvienas žymuo buvo kuriamas atsižvelgiant į viduramžių specifiką,
bet orientuojantis ir į šių dienų atrakcijas, tokias kaip karšto oro balionų pramogos ar
menininkų pleneras. Pasirinkta stilizuotų žymenų sistema buvo aukšto dizaino ir kokybės
lygio, kuri buvo naudojama:
1) pačiame „Hanza Kaunas 2011“ simbolyje (žr. 10a pav. aukščiau);
2) spausdintame „Hanza Kaunas 2011“ šventės programos buklete (atskirai išleistame
lietuvių ir anglų kalbomis);
3) ant Kauno miesto gatvių rodyklių, kurioms buvo parinktas vis kitoks fonas pagal
gatvės, aikštės ar erdvės pavadinimą (žr. 10b pav. ir 11 pav. aukščiau);
4) padidinti atrinktų esminių šventės renginių žymenų pavyzdžiai kabojo ant gatvių
rodyklių-medžių, pvz., ant Viduramžių miesto ir Prieplaukos gatvės krypties buvo
užkabintas didesnis riterių ir riterių turnyrų žymuo (žr. 11 pav. aukščiau).
2.3.1.4. „Ekonomikos forumo“ logotipas
Mokslų ir technologijų parkas „Technopolis“ ir viešoji įstaiga „Eksportuojanti Lietuva“
pakvietė 31-ųjų tarptautinių „Hanza Kaunas 2011“ dienų dalyvius į tarptautinį ekonomikos
forumą „Atviras miestas idėjoms ir inovacijoms“. Forumas vyko Kaune 2011 metų gegužės
20 dieną viešbučio „Park Inn“ konferencijų centre. Šis tarptautinis ekonomikos forumas,
skiriamas regionų ekonominio augimo skatinimo per inovacijas ir bendradarbiavimą
7

Suvokiant faktą, kad visi gatvių ir šventės renginių žymenys buvo pateikti tik lietuvių kalba. Tradicija pateikti
esminę miesto informaciją rodyklėmis vietine kalba yra priimta visuose Hanzos miestuose.
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problematikai nagrinėti, jau tampa tradiciniu. 2011 metais forume dalyvavo pranešėjai iš
įvairių Hanzos sąjungai priklausančių miestų ir pristatė sėkmingos patirties atvejus.
Kadangi Hanzos miestus vienija Europos erdvė, sukurtame logotipe neatsitiktinai
pasirinktas Europos Sąjungos monetarinis vienetas euras8, kuris, atvaizduotas ant Hanzos
laivo stiebo, iš dalies primena bures (žr. 12 pav.). Viena vertus, logotipe esantys užrašai
vokiečių (31. Internationaler Hansetag), anglų (Economic Forum. 2011 Kaunas) ir lietuvių
(Prisiminti – Atkurti – Didžiuotis) kalbomis kelia dviprasmybių: kalbine prasme nėra
išlaikytas vientisumas, logotipas perkrautas trimis kalbų variantais. Kita vertus, logotipas
aiškiai įkūnija Forumo tarptautiškumą.
3. Vietoje pabaigos

Hanzos šventė bus!!!!
Viežlybi slaunaus miesto Kauno gyventojai ir svečiai! Vienintelis Lietuvoje Hanzos miestas Kaunas ir
vėl kelia Hanzos šventės vėliavą.
Rugsėjo 8–9 dienomis, kaip ir kasmet, Senojoje Nemuno prieplaukoje Jūsų lauks viduramžių miestas
su savo ypatingu šurmuliu: šokiais, dainomis, žaidimais ir burtais, kiaulių lenktynėmis, riterių ir damų
mokykla, nusikaltėlių linču, raganų medžiokle, menestrelių varžytuvėmis, piratų gaudymu, pirklių iš
tolimųjų Rytų sutiktuvėmis ir didžiuoju Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado riterių turnyru.
Šventė skirta Vytauto Didžiojo karūnavimo dienai.
Nebūk apkiautęs, šuoliuok į Hanzą!!!

8

Pasirinktas Europos valiutos (euro) simbolis suponavo ir jaunųjų mokslininkų bei studentų pateiktas idėjas šio
forumo metu vykusiame konkurse „Idėja mano ateities miestui“.
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UŽDUOTYS IR KLAUSIMAI
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Kokia projekto „Hanza Kaunas 2011“ priešistorė? Kas yra pagrindiniai šventės
organizatoriai? Ar organizatorių komanda sudaryta tinkamai?
Kodėl tarptautinėms Hanza dienoms buvo įkurta atskira viešoji įstaiga? Kodėl
tarptautinė šventė įvardijama projektu?
Kokiomis rinkodaros komplekso priemonėmis (7P) buvo kuriamas šventės
išskirtinumas? Įvertinkite šventės jų efektyvumą. Pagrįskite rodiklių pasirinkimą.
Kaip buvo atrenkami šventės dalyviai ir sudaroma programa? Ar joje buvo atsižvelgta į
visas tikslines šventės auditorijas? Kokie potyriai buvo siūlomi šventės metu, siekiant
šventės įsimintinumo?
Kodėl „Hanza Kaunas 2011“ rinkodara įvardijama kaip socialinė? Ar pakako pasirinktų
komunikacijos priemonių socialinės rinkodaros tikslui pasiekti? Kodėl?
Apibūdinkite VšĮ „Hansa Kaunas“ partnerystes. Ar partneriai pasirinkti tinkamai?
Kokius strateginius partnerius ir kodėl siūlytumėte įtraukti? Ar pasiteisino sprendimas
įtraukti kitus renginius į tarptautinės šventės programą? Kokoios yra tokio sumanymo
rizikos ir privalumai?
Koks buvo savanorių vaidmuo įgyvendinant projektą? Ar tinkamai buvo išnaudoti šie
ištekliai? Kokius personalo vadybos elementus galite įžvelgti taikytose savanorių
vadybos praktikose?
Kokią naudą gavo miestas ir regionas iš tarptautinės Hanza dienų šventės Kaune?
Kaip siūlytumėte išnaudoti tarptautinės Hanzos šventės pasiekimus ir kasmetines Hanza
Kaunas dienas atvykstamajam (kultūriniam) turizmui skatinti? Pasiūlykite programą,
kuri išnaudoja tarptautinės šventės pasiekimus vietinei Hanza dienų šventei.

Rekomenduojama literatūra
1. Grundey, D. (2008). Taikomasis projektų valdymas: kultūros renginiai ir
konferencijos. Mokomoji e-knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
2. Grundey, D. (2009). Kultūros projektų vadyba, 5 dalis. In Kultūros vadyba. II knyga.
Sudarytoja J. Svičiulienė. Mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
3. Goldblatt, J. J. (2008). Special events: the roots and wings of celebration.
Hoboken: J. Wiley.
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KAUNO VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS
Virginija Jurėnienė9
Kauno valstybinis dramos teatras, pirmasis profesionalus stacionarus teatras Lietuvoje, yra ne
tik aktyviai veikia pramogų ir kultūros paslaugų rinkoje, bet ir įgyvendina svarbias
visuomenei socialinę, kultūrinę, švietimo funkcijas. Siekdamas išlaikyti talentingus
darbuotojus, konkuruoti su kitais teatrais, koncertus ir kitas pramogas organizuojančiomis
organizacijomis, jis privalo veikti vadovaudamasis privačios organizacijos veiklos principais.
Kita vertus, tapdamas labai komercišku, teatras gali nebeatlikti valstybinei kultūros
organizacijai priskiriamų funkcijų, mažėti jo produkto kokybė. Taigi, kaip suderinti veiklos
efektyvumą ir aukštą meniškumo lygį?
1.

Teatro kūrimosi istorija

1920 metais Kauno dramos teatro steigimu pradėjo rūpintis Juozas Vaičkus, naujasis teatro
tarybos pirmininkas. Švietimo ministerija jam pavedė Dramos vaidyklos (Valstybės dramos
teatro) vedėjo pareigas ir įpareigojo surinkti kolektyvą. Vaidyklos administratoriumi ir
iždininku paskirtas Petras Vaičiūnas. Tais metais teatro sutartį pasirašė dešimt aktorių, kurie
buvo iš anksčiau veikusios Vaičkaus trupės10.
Oficialiai Kauno dramos teatras savo istoriją pradėjo 1920 metų gruodžio 19 dieną,
kai pirmą kartą buvo suvaidintas Juozo Vaičkaus režisuotas H. Zudermano spektaklis
„Joninės“. Iki 1931 metų, kai buvo įkurtas filialas Šiauliuose, tai buvo pirmasis ir vienintelis
profesionalus teatras Lietuvoje. Viename pastate, kartu su Kauno dramos teatru, savo veiklą
pradėjo Operos ir dramos vaidykla, o 1925 metais prie jų prisijungė ir baleto trupė. Šis
trejopas kolektyvas gavo Valstybės teatro vardą11.
Taigi, Kauno valstybinio dramos teatro veikla skyla į tris laikotarpius:
1) I Lietuvos Respublikos (Tarpukario);
2) Sovietinės okupacijos;
3) II Lietuvos Respublikos.
I Lietuvos Respublikos (Tarpukario) laikotarpis
Teatro veikla tarpukariu skirstoma pagal teatro vadovą į tris laikotarpius:
1) 1921–1930 metais teatrui vadovavo tuo metu dirbantis pagrindinis režisierius: Juozas
Vaičkus, Kanstantas Glinskis, Borisas Dauguvietis;
2) 1928–1934 metais teatrui vadovavo Andrius Oleka-Žilinskas;
3) 1935–1940 metais teatrui vadovavo Vaclovas Kasakaitis.
Pirmasis teatro veiklos dešimtmetis (1921–1930 m.) pasižymėjo kaip teatro kūrybinių
jėgų, kūrybingumo augimo laikas. Tuo metu dirbo keli režisieriai: labai trumpai Dramos
vaidyklos režisieriumi buvo J. Vaičkus, vėliau jį pakeitė K. Glinskis, o 1924 metais į teatrą
atėjo B. Dauguvietis. Per šį laikotarpį įvyko 104 premjeros, iš kurių pusę režisavo B.
9

Už pagalbą renkant duomenis atvejo analizei dėkojame Skaistei Čiplytei.
Maknys, V. (1979). Lietuvių teatro raidos bruožai. 2 dalis. Vilnius: Mintis, p. 71.
11
Lietuvos teatro sąjunga (1990). Kauno valstybinis akademinis dramos teatras 1920–1990. Kaunas: Šviesa, p.
4.
10
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Dauguvietis12. Šis režisierius daug prisidėjo prie jaunojo teatro augimo, nacionalinės
dramaturgijos plėtros.
1925 metais teatre įvyko svarbių administracinių pakitimų. Pirmiausia, Valstybinis
operos teatras ir Valstybinis dramos teatras, veikę su atskiromis administracijomis, buvo
sujungti į vieną Valstybės teatrą, prie kurio vėliau buvo prijungtas ir baleto teatras. Teatras,
perėjęs į operatyvinę sąmatą ir turėjęs nemažą lankytojų skaičių, tikėjosi išsilaikyti iš
valstybės dotacijų. Tačiau iki 1926 metų materialinė artistų padėtis buvo sunki, atlyginimai
labai menki.
1926 metų kovo 24 dieną Seimas priėmė Valstybinio teatro įstatymą, kuriuo teatras
tapo valstybine įstaiga, priklausančia Švietimo ministerijai. Tokiu būdu teatro darbuotojai
gavo geresnes darbo sąlygas: laiku nustatytą atlyginimą, atostogas, senatvės pensiją ir pan.
Valstybės teatras gerokai praturtėjo. 1924 metais, iš teatro vaidinimų tikėdamasi 80 000 litų
pajamų, Vyriausybė teatrui skyrė 150 000 litų sumą. 1926 metais teatro turto vertė siekė 2
270 000 litų. Iš tiesų tarpukario valdžia labai dosniai rėmė teatrą (Vyriausybės išlaidos teatrui
pralenkdavo net Užsienio reikalų ministerijos išlaidas)13. Galima teigti, kad tokios finansinės
paramos valstybės teatrai susilaukdavo dėl to, kad Nepriklausomoje Lietuvoje profesionalus
teatras, kartu su mokslu, turėjo būti lietuviškos sąmonės palaikymo būdu. Vis dėlto, meno
mylėtojai buvo nepatenkinti valdžios kišimusi ne tik į finansinius teatro reikalus, bet ir į
kolektyvo, repertuaro, meninius klausimus. Pasak V. Krėvės, jie teatro reikalus grupavo tik
pagal paragrafus ir finansines suvestines, nenusimanydami apie meną, netikslingai eikvojo
Vyriausybės lėšas, įdarbindavo savo pažįstamus ar giminaičius. Tuo laikotarpiu teatras
negalėjo pasigirti gausiu lankytojų būriu, todėl režisieriams teko taikytis prie žiūrovų ir kurti
lengvas, žaismingas komedijas.
1928–1934 metai – Valstybės dramos klestėjimo laikas. Tais metais Dramos teatro
direktoriumi paskirtas A. Oleka-Žilinskas. Jo veikla buvo labai plati. Pirmiausia, jis buvo
geras administratorius ir talentingas menininkas. Jis siekė pakelti visų vadovaujamų teatro
skyrių (operos, dramos, baleto) profesionalumą. Į trupes priiminėjo naujus talentingus
aktorius. Buvo statomos sudėtingesnės pjesės, ieškoma naujų raiškos priemonių, vaidybinės
technikos ir emocinio išgyvenimo vienybės. Labai išaugo ir kitų dramos spektaklių
komponentų – muzikos, scenografijos – vaidmuo.
Didžiausi šio laikotarpio pasiekimai: pradėta bendradarbiauti su Klaipėdos vokiečių
teatru, Tarybų Sąjungos, Latvijos, Estijos teatrais, tartasi su Skandinavijos ir Vokietijos
teatrais dėl gastrolių. Pakviestas Michailas Čechovas, kuris Valstybės teatrui buvo naudingas
savo naudojamomis metodikomis – tai buvo praktinė pažintis su Stanislavskio darbo
sistema14. Iš A. Olekos-Žilinsko ir M. Čechovo spektaklių aktoriai pasisėmė režisūrinės
koncepcijos, vaidybos ansambliškumo žinių15.
1935–1940 metais teatrui pasiektų aukštumų išlaikyti nepavyko. Pasitraukus A.
Olekai-Žilinskui, teatro direktoriumi paskirtas kultūros reikalų referentas V. Kasakaitis. Jis
išmanė administracinę, ūkinę veiklą, tačiau neturėjo meninių gebėjimų ir patirties, todėl meno
klausimus buvo pavesta spręsti Meno taryboms16.
Tuo metu teatras susidūrė su keliais sunkumais:
1)
Pirmiausia, trūko režisierių. Išvažiavus M. Čechovui ir A. Olekai-Žilinskui,
teatre liko tik vienas režisierius B. Dauguvietis. Jis susilaukė daug kritikos iš spaudos,
todėl pradėjo daugiau dirbti Šiauliuose ir galiausiai savo pareigas užleido A. Sutkui.
12

Savičiūnaitė, V. (2000). Kauno valstybinis akademinis dramos teatras, 1920–1990. Kaunas: Judex, p. 95.
Ališauskaitė, A. (2006). Nacionalinio teatro koncertai pirmoje ir antroje nepriklausomybėje. Lietuvos
Nepriklausomybės metų teatras 1990–2006. Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija. Vilnius: Artaviva, p. 6.
14
Maknys, V. (1979). Lietuvių teatro raidos bruožai. 2 dalis. Vilnius: Mintis, p. 105.
15
Savičiūnaitė, V. (2000). Kauno valstybinis akademinis dramos teatras, 1920–1990. Kaunas: Judex, p. 95.
16
Maknys, V. (1979). Lietuvių teatro raidos bruožai. 2 dalis. Vilnius: Mintis, p. 116.
13
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2)
Antra, didelių sunkumų kėlė prasidėjusi pasaulinė ekonomikos krizė, kurią dar
labiau sunkino politinis Vokietijos ir kitų valstybių spaudimas Lietuvai. V. Kasakaitis
nuo pat pradžių privalėjo mažinti teatro išlaidas, atleisti darbuotojus, sumažinti
pastatymams skirtus pinigus.
Savaime suprantama, kad mažesnėmis finansinėmis galimybėmis nebuvo galima išlaikyti
anksčiau pasiektų meninių aukštumų, todėl siekta pritraukti žiūrovus lengvatiniais bilietais,
gastrolėmis. Todėl, nepaisant sunkmečio, žiūrovų skaičius nuolat augo. 1931 metais
Valstybės teatrą aplankė 89 410, o 1934 metais – 104 870 žiūrovų17.
I Lietuvos Respublikos (Tarpukario Lietuvos) laikotarpiu opiausia, daugiausiai
diskusijų kėlusi problema buvo repertuaras. Pasak G. Mareckaitės18, dar ir ketvirtajame
dešimtmetyje teatras buvo ganėtinai chaotiškas, nepastovus, nesivadovaujantis logika, visiškai
priklausantis nuo nuolat besikeičiančių vadovų asmeninių siekių, kaprizų, kritimų ir pakilimų.
Todėl nenuostabu, kad visuomenei tai buvo panašu į materialinių išteklių ir kūrybinių jėgų
švaistymą. Dažnai kūriniai į repertuarą (ypač Vakarų ar rusų) būdavo įtraukiami vien dėl
pavadinimo, mados ar prestižo. Kai kas būdavo tiesiog perkeliama iš Maskvos teatrų.
Neturtingai valstybei visa tai daug kainavo.
Problemas dėl tinkamo repertuaro sudarymo buvo bandoma spręsti formuojant
repertuarų komisijas. 1934 metais Švietimo ministerijoje buvo įsteigtas Kultūros
departamentas, o netrukus ir komisija repertuaro reikalams svarstyti19. Priešingai nei
ankstesnių komisijų, šios uždavinys buvo įvesti kokį nors logiškumą sudarant repertuarą.
Buvo sudaryta tam tikra privaloma repertuaro schema, kuri apėmė skirtingus žanrus ir temas.
Tačiau tai nedavė lauktų rezultatų.
1939 metais politiniai įvykiai paveikė ir meninį gyvenimą. Grąžinus Vilniaus kraštą
Lietuvai, Kauno dramos trupė ir repertuaras buvo padalinti – didelė aktorių dalis nuėjo į
naujai steigiamą Vilniaus valstybinį teatrą. Prasidėjus vokiečių okupacijai, teatrui pradėti kelti
nauji reikalavimai.
Sovietinės okupacijos laikotarpis
Pirmaisiais pokario metais atnaujintas socialistinio realizmo diegimas, orientavimasis į
Maskvos dailės teatrą. Okupacijos, karo ir pokario neramumų nualintas, netekęs dalies savo
aktorių bei režisierių, spaudžiamas sovietinės sistemos, teatras vėl išgyveno kūrimosi
laikotarpį20. Šiuo laikotarpiu teatrui buvo svarbūs keli veiksniai:
1)
1947 metais grupė jaunų aktorių ir režisierių išvyko mokytis į Maskvos
valstybinį teatro institutą (GITIS). Todėl nauju teatro atgimimu laikomi 1952 metai, kai iš
GITIS‘o (dabar – Rusijos teatro akademija) grįžo absolventai su savo diplominių spektaklių
repertuaru. Taip pat 1953 metais, mirus Stalinui, visuomeninė situacija tapo palankesnė
menui. Prie teatro klestėjimo prisidėjo ir režisierius H. Vancevičius, 1953–1966 metais
vadovavęs teatrui, kuris ugdė ir telkė kūrybingą kolektyvą, formavo rimtą ir kryptingą
repertuarą.
2)
Sovietinės okupacijos laikotarpiu stipriai padidėjo lietuvių dramaturgijos ir
užsienio šiuolaikinės bei klasikinės dramaturgijos kūrinių scenografo reikšmingumas21.
17
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Scenografas tapo lygiateisiu spektaklio kūrėju, kuris dalyvauja visame darbo procese, ne tik
pateikia siūlymus ir eskizus. Talentingų scenografų atėjimas į sceną ir naujai atskleistos
galimybės buvo vienas iš Kauno dramos teatro kūrybinių pakilimo veiksnių.
3)
1967 metų pradžia buvo svarbi Kauno dramos teatrui: kolektyvas pirmą kartą
gastroliavo Maskvoje, Didžiojo Spalio penkiasdešimtmečiui skirtoje geriausių tarybinių teatrų
peržiūroje, kur buvo gerai įvertintas ne tik visuomenės, bet ir kritikų. Pasak Kauno dramos
teatro direktoriaus, gastrolės Maskvoje ir išvyka į Estiją (Talinas, Rakverė) konsolidavo trupę,
įkvėpė ją naujiems ieškojimams, sustiprino jos pasitikėjimą savo jėgomis22. Šios gastrolės
paskatino vykti ir į XX amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžioje vykusias Sankt Peterburgo
(Leningrado) gastroles, kurių metu buvo sulaukta daug kritikų dėmesio, teigiamų režisūros,
aktorių įvertinimų. Pavasarinės gastrolės Vilniuje taip pat buvo laukiamas ir svarbus įvykis,
kuris trukdavo nuo gegužės pradžios iki birželio vidurio. Kauno dramos teatro aktoriai buvo
laukiami Vilniaus publikos. Didelės reikšmės turėjo ir gastrolės Maskvoje (1983), Sankt
Peterburge (1981), Tbilisyje (1981, 1986), Rytų Vokietijoje. Viešumas, atvirumas, galimybė
lyginti požiūrius turėjo teigiamą poveikį teatro kolektyvui (režisieriams, aktoriams), ugdė
toleranciją, platesnį akiratį. Sėkmingos gastrolės sovietiniuose kraštuose atvėrė kelią ir
užsienio gastrolėms. 1988 metais kolektyvas dalyvavo W. Shakespeare‘o festivalyje Veimare
(Vokietija).
4)
Iki pat 1989 metų teatro kūrybiniams procesams vadovavo režisierius Jonas
Vaitkus, ištikimas savo kūrybinei programai. Jis stengėsi suformuoti originalų repertuarą,
proporcingai palikdamas vietos lietuvių autorių kūriniams. J. Vaitkus rengė ateinančios
pamainos aktorius, konsolidavo trupę, pateikdamas jai vis naujas kūrybines užduotis.
Daugiausia dėmesio jis skyrė meninei spektaklių kokybei. Jo vadovaujamas teatras atsikratė
provincijos kompleksų, tvirtai įaugo į Lietuvos kultūrinį gyvenimą, tapo žinomas už Lietuvos
ribų. Paskutinis J. Vaitkaus spektaklis „Golgota“ ženklino ne tik jo kūrybos tam tikro tarpsnio
pabaigą, bet ir svarbią Lietuvos teatro ribą23. Šis spektaklis sukėlė didelį kaimyninių
respublikinių teatrų susidomėjimą. 1988 metais pelnytas Baltijos tautų „Teatro pavasario“
didysis prizas.
Stalino mirtis bei GITIS‘o absolventų grįžimas į Kauno dramos teatrą turėjo didėlės
įtakos jo meniniams pasiekimams. Profesionalus Kauno dramos teatro kolektyvas ir talentingi
režisieriai atvėrė sau kelią pasirodyti ne tik Rusijos, bet ir kitų šalių festivaliuose. Be
abejonės, tokie teatro pasiekimai paskatino ne tik auditorijos gausėjimą, bet ir kitų šalių
kritikų aukštus įvertinimus.
II Lietuvos Respublikos laikotarpis
II Lietuvos Respublikos laikotarpiu (1990–2010 m.) pasikeitė penki teatro direktoriai, kurių
kiekvienas įnešė į teatrą naujovių. Todėl šį laikotarpį tikslinga skirstyti pagal vadovavimo
metus:
1)
1990–1993 – Jono Jurašo vadovavimo laikotarpis;
2)
1993–1998 – Gyčio Padegimo vadovavimo laikotarpis;
3)
1999–2003 – Vidmanto Bartulio vadovavimo laikotarpis;
4)
2003–2007 – teatro direktorės Inos Pukelytės ir meno vadovo Gintaro Varno
vadovavimo laikotarpis;
5)
Nuo 2008 metų iki šiol – Egidijaus Stanciko vadovavimo laikotarpis.
22
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1990–1993 m. Po 1990 metų kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – į
teatrą vėl grįžo J. Jurašas ir tapo jo vadovu. Tais pačiais metais Kauno dramos teatrui buvo
suteiktas Akademinio teatro vardas. J. Jurašo didžiausi pasiekimai Kauno dramos teatre:
1)
žiūrovas buvo pakviestas į kitokią sceną, kurioje nėra ribos tarp žiūrovų ir
aktorių. Pastatyti spektakliai dar nenaudotoje Mažosios scenos salėje ir teatro kieme.
Tai buvo naujas reiškinys Lietuvoje, kurį J. Jurašas atsivežė su savimi iš Vakarų ir kuris
vėliau įkvėpė kitus menininkus ieškoti neįprastų erdvių;
2)
praplėsta teatro materialinė bazė – įrengtos trys naujos scenos;
3)
bandyta reformuoti teatrą. Vadovauti teatrui režisierių pakvietė kultūros
ministras D. Kuolys, kuris suteikė galimybę sukurti naują teatro modelį, pakeisiantį
egzistuojančią teatro struktūrą24. Esminė šios reformos idėja – atsisakyti aktorių
įdarbinimo neterminuotam laikui, nes jie gauna atlyginimus realiai nedirbdami, tik
priklausydami teatrui. J. Jurašas norėjo sukurti Vakaruose egzistuojančią sistemą, kai
aktoriai tarpusavyje konkuruoja ir yra įdarbinami tik tam tikram spektakliui. Dėl šios
priežasties buvo atleista dauguma aktorių, kuriuos Teismas vėliau sugrąžino atgal į
teatrą. Tuomet J. Jurašas atsistatydino25.
Paradoksalu, bet J. Jurašas nebuvo vienintelis vadovas, atsistatydinęs dėl bandymo reformuoti
teatrą. Kauno dramos teatro trupė jau spėjo išgarsėti kaip kumštis, kuris su dideliu trenksmu
atmeta neįtikusį meno vadovą. Tokio pat likimo kaip Jonas Jurašas sulaukė ir Jonas Vaitkus,
Gytis Padegimas, Vidmantas Bartulis. Atrodo, tarsi trupė, o ne repertuarą formuojantis
režisierius, yra Kauno dramos teatro kamienas26.
1993–1998 m. Kauno valstybinio akademinio dramos teatro (KVADT) vadovu tapęs
režisierius prieš tai penkerius metus vadovavo Šiaulių dramos teatrui. Savo vadovavimo
Kaune laikotarpiu pagrindinį dėmesį jis sutelkė į repertuaro formavimą ir išskaidytos trupės
vienijimą, tačiau taip pat stengėsi plėsti ir teatro veiklą:
1) Pradėtas bendradarbiavimas su užsienio šalimis. 1995 metais buvo pasirašyta
pirmoji Lietuvoje kūrybinio bendradarbiavimo sutartis su Norvegijos karalystės
Stavangerio miesto Rogalando teatru. Teatrai keitėsi spektakliais bei patirtimi.
Bendradarbiavimą su užsienio menininkais pratęsė režisieriai iš Italijos, Austrijos,
Japonijos, Latvijos.
2) Pasirašyta sutartis su Lietuvos akcinio inovacinio banko Kauno filialu, kuris
padengdavo spektaklių išlaidas. Veikiančią teatro mokyklą finansavo UAB „Lintel“.
Rėmėjai teatrui buvo labai svarbūs, nes lėšų trūko net gastrolėms Lietuvoje27.
3) G. Padegimo vadovaujama KVADT Aukštesnioji aktorinio meistriškumo mokykla
parengė keturiolika jaunųjų aktorių. Svarbiausias pasiekimas – dėstymo kokybė, kurią
garantavo užsienio profesionalai (garsūs japonų teatro meistrai, švedų režisierė ir kt.).
4) Kūrybiniai teatro pasiekimai: G. Padegimo vadovavimo laikotarpiu buvo pastatyti
52 nauji spektakliai; 1998 metais didžiulė sėkmė lydėjo režisieriaus Gintaro Varno
spektaklį pagal H. Ibseno dramą „Heda Gabler“. Spektaklis buvo apdovanotas net
24
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keturiais „Kristoforais“ – geriausio sezono režisieriaus, geriausio kompozitoriaus,
geriausio kostiumų dailininko, geriausios pagrindinio vaidmens aktorės. Titulus pelnė
G. Varnas, G. Puskunigis, J. Statkevičius ir J. Onaitytė. Spektaklis taip pat laimėjo
keturias „Fortūnas“ (už geriausią režisūrą, pagrindinį moters vaidmenį, muziką,
scenografiją (J. Paulėkaitė)), sėkmingai dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose
„Baltoscandal“ Rakverėje (Estija), „Kontakt“ Torūnėje (Lenkija), H. Ibseno festivalyje
Osle (Norvegija).
1999–2003 m. Nuo 1999 iki 2003 metų teatrui vadovavo kompozitorius Vidmantas Bartulis.
Jo vadovaujamu laikotarpiu teatre režisieriai J. Vaitkus ir G. Varnas Kauno dramos teatrui
pelnė pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje:
1)
2000 metais Kauno valstybinis dramos teatras įkūrė teatro mokyklėlę „Mano
teatras“, kurios tikslas – ugdyti 2–17 metų vaikus ir jaunuolius kaip būsimuosius teatro
kūrėjus ir žiūrovus. Mokyklėlės pedagogai su auklėtiniais kasmet pastatydavo po
spektaklį, surengė moksleivių teatro studijų festivalį ir taip paskatino kolegas atkreipti
dėmesį į vaikiškų spektaklių problemas, kurioms paskirtas spalio mėnesį rengiamas
Pasakos teatro festivalis.
2)
V. Bartulis, pasekęs kitų vadovų pėdomis, taip pat pabandė reformuoti teatrą. Jis
siūlė aktoriams mokėti atlyginimus atsižvelgiant į tai, kiek jie turi spektaklių. Tie, kurie
vaidino dažnai, ėmė uždirbti daugiau ir atvirkščiai28.
Nepavykus reformai, V. Bartulis atsistatydino. Po trijų nesėkmingų reformų niekas
nepasikeitė. Iki šiol nėra sukurta tinkama sistema, pagal kurią valstybiniai teatrai galėtų dirbti
pagal sutartis. Visada yra aktorių maišto grėsmė, nes trupės didelės ir jose neišvengiamai
esama aktorių, kuriuos visi režisieriai užmiršo. O Kauno valstybinis akademinis teatras,
vienintelis iš trylikos Lietuvoje veikiančių valstybinių teatrų, tebėra nereformuotas.
2003–2007 m. 2003 metais atsistatydinusį V. Bartulį pakeitė teatrologė Ina Pukelytė. Pirmą
kartą per visą teatro gyvavimo laikotarpį į teatro vadovus buvo paskirtas žmogus, turintis ne
tik teatrinį išsilavinimą, bet ir vadybos žinių, kurios yra būtinos, norint išlaikyti teatrą
konkurencingą rinkoje. 2004 metais naujoji teatro vadovė į pagalbą sau pasikvietė Gintarą
Varną, kuris tapo meno vadovu. Kartu dirbdami jie atnešė naujovių, lėmusių teatro pakilimo
laikotarpį:
1)
Pradėtas artimesnis bendravimas su žiūrovais. 2003 metais įkurta Kauno
teatro mylėtojų draugija, kurios iniciatyva pradėtas projektas „Teatras ir jo užkulisiai“.
Projekto metu daugiau nei 300 žmonių turėjo galimybę susipažinti su teatru iš arti,
pabendrauti su režisieriais, aktoriais, trupės veteranais.
2)
Papildytas rėmėjų sąrašas – 2003 metų pavasarį pasirašyta mecenavimo
sutartis su „Ūkio banku“, kurios dėka buvo sukurta daugiau spektaklių nei numatyta ir
patenkinti įvairūs teatro publikos skoniai.
3)
Plečiamas bendradarbiavimas su kitais teatrais. Sukurtas bendras teatro ir
Menų spaustuvės (Vilnius) projektas – spektaklis „Nusiaubta šalis“. 2004 metų rudenį
teatre, kartu su Goethe‘s institutu, buvo suorganizuota „Naujoji vokiečių dramos
akcija“.
4)
Atnaujintas Kauno dramos teatro stilius: atsisakyta Akademinio teatro vardo,
pakeistas logotipas, vizualinis vaizdas, interneto tinklalapis, pradėti remonto darbai.
5)
Pakito sąvoka „teatro trupė“. Aktoriai nebeskirstomi į „mūsų“ ir „ne mūsų“,
trupe laikomi visi aktoriai, vaidinantys Kauno dramos teatre. Toks pasikeitimas suteikė
teatrui kokybės kriterijų ir galimybę režisieriui pasirinkti geriausius aktorius, net jeigu
28
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jie nėra iš Kauno dramos teatro. Nes, pasak G. Varno, trupė, kuri vadinama Kauno
dramos teatro trupe, iš tikrųjų, mano akimis, yra buhalterinė trupė. Algalapiuose
galima pamatyti jų pavardes. Ten — virš trisdešimt aktorių, iš kurių scenoje dirba gal
pusė. Ir yra dar virš trisdešimties aktorių, kurie dirba pagal sutartis. Buhalterinėje
trupėje visiškai nėra jaunimo. Jauniausiam etatiniam aktoriui — trisdešimt dveji29.
6)
Formuojamas universalus, įvairius žiūrovų lūkesčius tenkinantis kokybiškas
repertuaras. Žiūrovams siūlomi tiek kultūriniu paveldu jau tapę spektakliai, tiek nauji
pastatymai. Derinami literatūros klasikos ir naujos šiuolaikinės dramaturgijos
spektakliai.
7)
Gastrolių gausa tiek Lietuvoje (Vilniaus festivalis „Sirenos“, gastrolės
pajūryje), tiek užsienio šalyse (Naujosios dramos festivalis Maskvoje, Vroclavo
festivalis „Dialog“, Gruzijos festivalis „Gift“, gastrolės Paryžiuje, Dortmunde
(Vokietija)).
8)
Pats teatras taip pat ėmėsi rengti festivalius: 2005 metai – H. Ch. Anderseno
metai teatre, Neverbalinio teatro festivalis, Šiuolaikinių lietuviškų pjesių skaitymų
akcija. 2007 metų spalį – teatro festivalis paaugliams „Vežantis teatras“.
9)
Rasta išeitis, kaip išspręsti vieną opiausių Kauno dramos teatro problemų –
jaunų aktorių trūkumą. 2005 metais specialiai Kauno dramos teatrui Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje surinktas aktorių kursas. Kurso vadovai, režisierius Gintaras
Varnas ir aktorius Arūnas Sakalauskas, jau pačiais pirmaisiais metais išbandė
jaunuosius aktorius Kauno scenoje, taip palaipsniui įtraukdami juos į teatro trupę.
10)
Teatras į savo tikslinę rinką įtraukė ir jaunimą. 2005 metais Kauno dramos
teatras tapo „Asitežo“ nariu. Tais pačiais metais jis metodiškai ėmėsi tirti vaikų ir
jaunimo teatro problemas, surengdamas probleminį festivalį „H. Ch. Anderseno metai
teatre“. Šio festivalio dėka Kauno dramos teatro repertuarą papildė trys nauji spektakliai
vaikams pagal H. Ch. Anderseną.
11)
Žiūrovams pasiūlyta nauja teatro rūšis – „Sriubos teatras“. Tokio spektaklio
metu žiūrovui pasiūloma suvalgyti sriubos. Ši teatro rūšis nėra naujovė pasaulyje, tai
populiaru Skandinavijoje, Vokietijoje.
12)
2005 metais pradėta teatro rekonstrukcija. Tai svarbus pasiekimas teatrui,
nes, pabaigus remonto darbus, Kauno dramos teatras turėtų vieną geriausių bazių
Baltijos šalyse.
Be daugybės išvardytų naujovių, Kauno dramos teatras susidūrė ir su sunkumais. Labiausiai
teatrą varžė ir iki šiol tebevaržo jo biudžetinis statusas. Pasak I. Pukelytės, šis statusas leidžia
teatrui gauti tik piniginę paramą. Su daugeliu įstaigų, geranoriškai mus remdavusių
transportu, spektaklio kūrimui reikalinga technika, sceniniais rūbais, atsiskaitydavome
reklama informacinių rėmėjų eteryje bei puslapiuose; dabar šis rėmimo būdas tapo
neįmanomas – viską privalome pirkti, - viename savo interviu teigė teatro vadovė. Be to,
teatrui sunku pasikviesti užsienio atlikėjus, nes jų kūryba apmokestinama PVM mokesčiu,
kurio biudžetinė įstaiga, nebūdama PVM mokėtoja, pardavusi bilietus negali atsiimti. 2007
metų rudenį teatre prasidėjo krizė – teatrą masiškai pradėjo palikti techniniai darbuotojai dėl
per mažų atlyginimų. Yra likę mažiau nei pusė reikalingų darbuotojų. Beveik trejus metus
prašome Kultūros ministerijos didinti darbuotojų mokos fondą, pabrėždami šio teatro
išskirtinumą: jis vienintelis Lietuvoje turi keturias sales ir visose jose rodo spektaklius, - teigė
teatro vadovas G.Varnas 2007-aisiais. Dėl šių teatre iškilusių sunkumų ir Kultūros
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ministerijos abejingumo atsistatydino abu teatro vadovai – direktorė I. Pukelytė ir meno
vadovas G. Varnas.
2008-dabar. Nuo 2008 metų teatrui vadovauja aktorius Egidijus Stancikas. Savaime
suprantama, pirmasis šio vadovo uždavinys buvo surasti išeitį, kaip užtikrinti reikiamą
techninio personalo kiekį teatre. 2008 m. pradžioje E.Stancikas pažymi: „Per gruodį situacija
stabilizavosi. Sukomplektavome pagrindines technines tarnybas, radome galimybių šiek tiek
padidinti atlyginimus, pertvarkydami koeficientų taikymą“. Per pirmuosius dvejus E. Stanciko
vadovavimo metus teatras pasižymėjo:
1)
Gausiu premjerų skaičiumi, dideliu dėmesiu jauniems režisieriams. 2008 metais
į dramos teatrą atėjo jaunų aktorių, o repertuarą papildė jaunų režisierių pastatymai.
2)
Didelis dėmesys skiriamas interneto tinklalapiui. Naujienos pateikiamos
operatyviau nei anksčiau. Teikiamos naujos paslaugos – bilietus į spektaklius galima
pirkti internetu tiesiogiai, pasirenkant vietą pagal pateikiamą teatro salės planą;
galimybė užsisakyti teatro spektaklį, skirtą įmonės darbuotojams ir svečiams; dovanų
kuponai. Norint pritraukti daugiau lankytojų, pradėta kurti rubrika „Smalsiems“, kurioje
pateikiami filmuoti vaizdai iš repetuojamų spektaklių.
3)
Atnaujintos vaidybos erdvės. Nebeliko Palėpės salės, kuri dabar vadinama
Mažąja scena. Populiarusis „Sriubos teatras“ virto Tavernos sale, kurioje žiūrovai
vaišinami puodeliu arbatos ar kavos. Atidaroma nauja teatro erdvė – Parketinė salė. Iš
viso Kauno valstybiniame dramos teatre 2010 metais veikė 5 salės: Didžioji ir Mažoji
scenos, Tavernos, Ilgoji ir Parketinė salės.
4)
2010 metais Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo taryba Kauno valstybinį dramos teatrą įtraukė į Kultūros vertybių registrą.
Vertingomis architektūrinėmis ir istorinėmis savybėmis pasižyminčiam statiniui
suteiktas vietinio reikšmingumo lygmuo.
5)
Teatras ir toliau „neša“ naujoves į Lietuvą. Kauno valstybinis dramos teatras
pirmasis Lietuvoje pristatė interaktyvios dramaturgijos spektaklį „Moderatoriai“, kurio
tema – virtualios ir fizinės realybės suderinamumas. Spektaklis skirtas aktualioms
jaunimo temoms nagrinėti, o jo specifika pritraukė daug jaunų žmonių ne tik kaip
žiūrovus, bet ir kaip šio spektaklio kūrėjus (norintieji gali siūlyti įtraukti į spektaklį
vieną ar kitą jiems nutikusį įvykį). Be to, kūrybinė grupė pasinaudojo ir Lietuvoje
populiarėjančiomis flashmob akcijomis, norėdami atkreipti jaunų žmonių dėmesį į
virtualėjantį gyvenimą.
Nuo 2003 metų Kauno valstybinio dramos teatro veikla labai suaktyvėjo. Pradėta orientuotis į
naują tikslinę auditoriją – jaunimą, teikiamos naujos paslaugos (dovanų kuponai, šventės
teatre, festivaliai), rengiamos gastrolės užsienio šalyse, ieškoma naujų teatro formų, įdomių
vartotojui (sriubos, tavernos teatras, interaktyvios dramaturgijos spektaklis).
Bendradarbiavimas su užsienio šalimis, pradėtas 1995 metais, ir toliau tęsiamas. Tačiau
teatras vis dar nėra reformuotas, todėl jam tenka išlaikyti net ir tuos aktorius, kurie
spektakliuose jau nebevaidina.
2.

Organizacijos valdymas

Kaip rašoma 2004 metais patvirtintuose Kauno valstybinio dramos teatro nuostatuose, šis
teatras yra biudžetinė įstaiga, kuri organizuoja profesionalaus scenos meno kūrimą ir viešą jų
atlikimą. Tuose pačiuose teatro nuostatuose išskiriami ir teatro veiklos tikslai:
1)
puoselėti, kurti ir plėtoti profesionalaus dramos teatro tradicijas, formuoti ir
pristatyti visuomenei šiuolaikinio dramos teatro tendencijas ir kryptis, kūrybiškai
perteikti pasaulio scenos meno kultūros vertybes;
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2)
sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei pasaulio
meno kūrėjams, kūrybiniams darbuotojams, atlikėjams dalyvauti teatro kūrybinėje
veikloje;
3)
dalyvauti formuojant šalies scenos meno kultūros įvaizdį, užsienio šalyse
pristatant nacionalinio scenos meno kultūros pasiekimus;
4)
ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliam dramos teatro
menui.
Teatras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:
1)
kuria ir viešai atlieka spektaklius, kitas literatūros, meno programas;
2)
organizuoja užsienio scenos meno pristatymą visuomenei, įvairius meno ir
kultūros renginius (koncertus, festivalius, konkursus, kitų menų programas, projektus ir
pan.);
3)
vykdo švietimo ir ugdymo programas;
4)
rengia gastroles Lietuvoje ir užsienyje;
5)
dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovaudamas
ir pristatydamas šalies teatro meno kultūrą;
6)
atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Teatras turi teisę pats pasirinkti kūrybos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus,
autorius ir repertuarą, atitinkantį teatro tikslus, nustatyti vidaus organizacinę struktūrą, steigti
filialus, savarankiškai nustatyti bilietų, kitų teikiamų mokamų paslaugų kainas, įkainius,
tarifus (išskyrus tuos atvejus, kai pagal LR įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja
valstybė ar ES teisės aktai), turi teisę įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, plėtoti kūrybinius
ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais, leisti bei platinti mokamus ir nemokamus
informacinius leidinius, susijusius su teatro veikla, taip pat įsigyti autorių teises į literatūros ir
meno kūrinius, užsakyti naujus nacionalinius profesionalaus scenos meno kūrinius, juos atlikti
bei gauti paramą. Įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, teatras privalo vykdyti nuostatuose
nurodytą veiklą, teikti juridinių asmenų tvarkytojui duomenis apie Kauno valstybinio dramos
teatro registro objektus, vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis, užtikrinti žiūrovų ir
darbuotojų saugumą, teikti steigėjui (Kultūros ministerijai) ir kitoms įstatymuose numatytoms
institucijoms savo veiklos ataskaitas, patvirtintas teatro sezoninės kūrybinės veiklos
programas. Teatras privalo naudoti iš Lietuvos Respublikos biudžeto gaunamas lėšas tik
nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir garantuoti finansinių bei statistinių ataskaitų
teisingumą.
Teatrui vadovauja teatro vadovas, kuris į pareigas skiriamas konkurso būdu ir
atleidžiamas iš jų kultūros ministro įsakymu. Vadovas atsako už visą teatro veiklą. Jis tvirtina
teatro organizacinę struktūrą ir etatų sąrašą, darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių
nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus. Vadovas priima ir atleidžia darbuotojus,
skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, tvirtina jų atlyginimus bei priedus, pajamų
ir išlaidų sąmatas. Be vadovo, patariamąjį balsą turi ir trejų metų laikotarpiui sudaroma 5–9
narių Meno taryba. Šiuo metu Meno tarybą sudaro septyni žmonės. Keturi asmenys renkami
iš kolektyvo, du siūlo vadovas, vienas asmuo turėtų būti deleguotas steigėjo, tačiau dėl
atstumo tarp Vilniaus ir Kauno, Ministerija suteikia savo įgaliojimą vienam iš vadovo
siūlomų asmenų. Meno tarybą stengiamasi sudaryti iš įvairių sektorių (gamybininkų,
administracijos, trupės, aptarnaujančio personalo), kad būtų atstovaujami įvairūs interesai.
Nuostatuose taip pat akcentuojama, kad meno tarybos nariu gali būti skiriamas ir ne Kauno
valstybinio dramos teatro darbuotojas. Taryba pati išsirenka savo pirmininką ir sekretorių.
Tarybai negali vadovauti teatro vadovas. Pirmininkas organizuoja Tarybos darbą, atsako už
jos veiklą. Sekretorius tvarko dokumentus, protokoluoja Meno tarybos posėdžius. Jis taip pat
yra Meno tarybos narys ir turi balsavimo teisę. Ši taryba turi patariamąjį balsą įvairiais
klausimais:
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1)
Meno taryba svarsto ir vertina teatro sezonines ir perspektyvines kūrybinės
veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;
2)
aptaria naujausius pastatymus, meno programas, teikia pasiūlymus dėl jų
meninės kokybės, repertuarinių spektaklių kokybės priežiūros;
3)
svarsto teatro repertuaro ir gastrolių planus;
4)
teikia siūlymus teatro vadovui dėl atitinkamų sričių ekspertų grupių sudėties
kūrybiniams darbuotojams atestuoti;
5)
svarsto teatro organizacinę struktūrą;
6)
svarsto teatro nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių projektus;
7)
aptaria ir teikia pasiūlymus dėl kandidatų į struktūrinių padalinių vadovus;
8)
aptaria teatro pajamų ir išlaidų sąmatas;
9)
sprendžia kitus aktualius kūrybinės, administracinės, ūkinės veiklos klausimus.
Meno tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos
narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, paprastai balsų dauguma, ir įforminami
posėdžio protokolu, kurį pasirašo Meno tarybos pirmininkas ir sekretorius. Jeigu Meno
tarybos narys neatlieka savo funkcijos, jis gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus kadencijai
arba atsistatydinti pats; tuomet vadovas turi paskirti kitą narį. Pasibaigus kadencijai, Meno
taryba turi būti atnaujinama ne mažiau kaip 1–3 nariais.
Kauno valstybiniame dramos teatre naudojamas tradicinis organizacijos valdymo
būdas, kai įmonė suskirstoma į padalinius, atliekančius konkrečias užduotis, o už atskirų
funkcijų vykdymą atsakingi jų vadovai (žr. 1 pav.). Įmonėje yra buhalterijos, kūrybinis,
gamybos, spektaklių aptarnavimo, ūkio skyriai, transporto baras. 2007 metais įmonėje dirbo
127 darbuotojai (41 kūrybos skyriuje), 2008 metais – 126 (40 kūrybos skyriuje), 2009 metais
– 137 (40 kūrybos skyriuje). 2009 metais 37 % išaugo darbuotojų skaičius spektaklių
aptarnavimo skyriuje.
Kauno valstybinio dramos teatro kolektyvas nėra jaunas, tik 2008 metais į kolektyvą
buvo priimti aštuoni jauni (23 metų amžiaus) aktoriai. 2007 metais darbuotojų amžiaus
vidurkis buvo 45 metai, 2008 ir 2009 metais – 42 (atleistų darbuotojų amžiaus vidurkis – 54,
priimtų – 35 metai). Teatras bando spręsti jauno kolektyvo nebuvimo problemą, tačiau teatre
nėra laisvų darbo vietų, o nemažai darbuotojų teatrą paprastai palieka tik sulaukę pensijos.
Kiekvienas Kauno valstybinio dramos teatro darbuotojas turi pareigybines
instrukcijas. Jose aprašomi kvalifikaciniai reikalavimai, darbuotojo funkcijos, teisės ir
atsakomybės. Pavyzdžiui, 2000 metais, vadovaujant V. Bartuliui, Butaforijos gamybinio baro
viršininkas privalėjo turėti specialųjį išsilavinimą, išmanyti butaforijų gamybos būdus,
technologiją, medžiagų ypatybes ir jų apdorojimą, turėti dailininko, skulptoriaus, staliaus,
skardininko, kartonažininko, medžio raižytojo profesinį meistriškumą ir buvo pavaldus
spektaklį statančiajam Pastatymų dalies vedėjui ir teatro vadovybei. Šiuo metu keičiamose
pareigybinėse instrukcijose nurodoma, kad be dailininko išsilavinimo, Butaforijos gamybos
baro viršininkas-dailininkas turi sugebėti įsiklausyti į spektaklį statančių režisieriaus ir
dailininko idėjas, jas plėtoti ir gebėti pasiūlyti įgyvendinimo būdus, mokėti tai atlikti
praktiškai; jis privalo sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą, mokėti dirbti kompiuteriu,
išmanyti raštvedybos principus, sugebėti savarankiškai tvarkyti reikiamus dokumentus. Taip
pat svarbiomis tampa asmeninės savybės: sąžiningumas, pareigingumas, komunikabilumas,
etikos normų paisymas.
Su pareigybinėmis instrukcijomis supažindinamas kiekvienas į darbą priimamas
darbuotojas. Jis turi pasirašyti, kad su instrukcijomis yra susipažinęs. Darbuotojas gauna
vieną egzempliorių sau. Esant poreikiui, pareigybinės instrukcijos gali būti keičiamos, t.y.
sukonkretinamos, pataisomos. Manoma, kad pareigybinės instrukcijos atsirado 1995 metais,
anksčiau buvo tik kolektyvinių pareigybių užuomazgos. Šiuo metu naudojamos seniausios
pareigybinės instrukcijos yra pasirašytos 2000 metais, tačiau tokių nedaug. Apskritai kultūros
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įstaigoje sunku apibrėžti pareigybines instrukcijas, nes neįmanoma apibrėžti kiekvieno
kūrybos žingsnio, juolab apskaičiuoti kūrybinio darbuotojo atlikto darbo. Be pareigybinių
instrukcijų, naujas darbuotojas apie jam priklausančius darbus, pareigas, jų specifiką, sužino
iš jau esamų darbuotojų, nes darbas teatre daugiausia kolektyvinis. O pareigybinėmis
instrukcijomis dažniausiai naudojamasi tik konflikto metu, kai darbuotojas arba vadovas
suabejoja, ar į darbuotojo pareigas įeina vienas ar kitas darbas.
Kalbant apie įdarbinimą įmonėje, reikėtų atskirti kūrybinius darbuotojus nuo
nekūrybinių. Pastarųjų įdarbinimas įmonėje įprastinis: kreipiamasi į Darbo biržą, dedami
skelbimai laikraščiuose, internete, universitetuose. Atrinkus tinkamus kandidatus, vyksta
pokalbiai dėl darbo, kuriuose dalyvauja personalo inspektorė ir to skyriaus, į kurį bus
įdarbinama, vadovas. Kelis kartus pasinaudojus Darbo biržos paslaugomis, personalo
inspektorė nusivylė iš ten siunčiamų žmonių motyvacija. Todėl susiformavo nuomonė, kad
geriausia darbuotojų ieškoti per pažįstamus žmones ar kitus šaltinius. Net ir tokios, rodos,
didelės kompetencijos nereikalaujančios – valytojos – pareigos Kauno valstybiniame dramos
teatre turi didelę reikšmę. Pirmiausia dėl to, kad valytojos turi didelius tvarkomus plotus,
dažnai gauna papildomo darbo, be to, jos valo ir grimo kambarius, todėl valytoja turi būti
patikimas žmogus dėl jai priskiriamos materialinės atsakomybės.
Įdarbinant aktorius, rengiamos jų diplominių darbų (jei tai yra ką tik studijas baigęs
aktorius) ar kitų spektaklių peržiūra, kurioje dalyvauja režisieriai, teatro vadovas, aktoriai.
Aktorių svarsto Teatro taryba, tačiau lemiamas balsas yra vadovo. Prieš keletą metų su
aktoriais pradėta sudaryti terminuotas darbo sutartis. Tačiau 2009 metais teatre dar 25 iš 40
aktorių dirbo su neterminuota darbo sutartimi. Taip pat skiriasi ir aktorių atlyginimai.
Aktorius gauna pastovų minimalų atlyginimą, nepriklausomai nuo to, ar tuo metu jis turi nors
vieną vaidmenį, ar ne; taip pat gauna priedus prie atlyginimo, jeigu atlieka daugiau nei penkis
vaidmenis. Kitiems darbuotojams priedai mokami tada, kai jie aktyviai dirba ir atlieka darbus,
kurie jiems nepriklauso. Pavyzdžiui, 5-ąją salę darbuotojai įrengė savo jėgomis: pervilko
senas kėdes, sustatė apšvietimą, įrengė garso sistemas bei atliko kitus paruošiamuosius
darbus, kuriuos darė šalia kitų savo darbų. Kaip paskatinimas, jiems buvo išmokėti priedai.
Kūrybiniai darbuotojai yra atestuojami kas tris metus. Jų atestacija vykdoma dviem
etapais. Pirmajame etape atestuoja vietinė komisija, antrajame – Ministerijos komisija,
sudaryta iš teatrologų, režisierių. Kūrybinių darbuotojų atestacija skirta tam, kad būtų galima
pakelti jų darbo užmokesčio koeficientą, atsižvelgiant į aktoriaus pasiekimus. Tačiau teatro
biudžetas yra labai ribotas, mokos fondas sumažintas, todėl, pasak teatro vadovo Egidijaus
Stanciko, atestacija tėra formalumas, esama struktūra nėra efektyvi. Dėl mažo mokos fondo
vadovas negali pasinaudoti atestacija, kad būtų pakelti atlyginimai nusipelniusiems aktoriams.
2010 metais atliktos atestacijos rezultatai – atestuoti 23 kūrybiniai darbuotojai, 19 iš jų
įvertinti labai gerai, kiti – gerai. Tačiau nėra pateikta jokių vertinimo kriterijų arba
apibrėžimo, kas įeina į sąvoką „labai gerai“ ar „gerai“.
Be nuolatinių teatro darbuotojų, teatre galima sutikti ir savanorių. Nors Kauno
valstybinis dramos teatras neturi nuolatinės savanorių bazės ir pats savanorių neieško, tačiau
sulaukia savo iniciatyva teatrui norinčių padėti žmonių. Dažniausiai tai būna praktiką norintys
atlikti studentai. Jiems stengiamasi padėti suprasti, koks darbas iš tikrųjų priklauso vienai ar
kitai pareigybei. Taip pat teatras sulaukia Kauno miesto jėzuitų gimnazijos mokinių, kurie
padeda atlikti smulkius pagalbinius darbus, pavyzdžiui, palydėti žiūrovus iki salės, parodyti,
kurioje salėje vyksta spektaklis, sukabinti paltus, plakatus.
Teatro vadovo Egidijaus Stanciko tikslas – teatro gyvenimą padaryti kuo
bendruomeniškesnį. Per įvairius susibūrimus, šventes stengiamasi sudaryti sąlygas bendrauti
betarpiškai. Rengiami sezono atidarymai ir uždarymai, įvairios išvykos, iškylos, Teatro dienos
šventė, uždaros spektaklių premjeros. Materialinė skatinimo sistema beveik neegzistuoja, nes
ekonominio sunkmečio laikotarpiu buvo uždraustas premijavimas. Tačiau, vertinant žmogaus
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viršvalandinį darbą, stengiamasi jį šiek tiek paskatinti finansiškai. Vis dėlto, vadovo
nuomone, svarbiausia yra žmonių santykiai. Vadovas naudoja pasitarimo principą įmonėje,
kai renkamos idėjos, sprendžiamos problemos. E. Stanciko teigimu, jis užaugo šiame teatre
kaip aktorius, todėl visus pažįsta, gali geriau išspręsti problemas, sutarti, nes kuo daugiau
laiko pažįsti žmogų, tuo geriau gali jį perprasti, matyti kas meluoja, kas sako tiesą. Jo
nuomone, aktoriaus profesija padeda vadovaujant dėl to, kad aktoriui nėra sunku
improvizuoti, o vadovo darbas – nuolatinė improvizacija. Vadovas stengiasi ne tik pasakyti
kaip gerai jūs padarėte, bet ir kaip tinka jums šitie karoliai.
Kadangi teatras yra kūrybinė institucija, todėl virš kitų darbuotojų šiek tiek iškeliamas
kūrėjas, labiausiai aktorius, tačiau dėmesį stengiamasi parodyti kiekvienam kolektyvo nariui.
Juk aktorius be aptarnaujančio personalo, be režisieriaus, be grimerės, dekoracijų kūrėjo ir
kitų spektaklio nesuvaidins.
Teatro politika – orientuotis į spektaklių kokybę, o ne į žiūrovą. Kadangi tai nėra
komercinis teatras, jis neatsisakytų aukštos meninės vertės spektaklio, net jeigu jis nesulauktų
žiūrovų. Teatrui garbė turėti kuo aukštesnės meninės vertės spektaklį. Ir sėkmingas teatro
sezonas – tai pirmiausia ne didelis žiūrovų skaičius, o aukšta spektaklių meninė vertė,
apdovanojimai, teatrologų įvertinimai. Teatro tikslas nėra kuo daugiau užsidirbti, o priešingai
– vykdyti nuostatuose apibrėžtus tikslus, t.y. pristatyti profesionalųjį scenos meną Lietuvai ir
kitoms pasaulio šalims.
3.

Finansiniai organizacijos ištekliai

Kauno valstybinio dramos teatro finansiniai metai trunka dvylika mėnesių, kurie prasideda
sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Apskaita įstaigoje tvarkoma atliekant dvejybinį įrašą,
naudojamas Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – litas.
Materialus ir nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
Balanse materialus ir nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas
nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.
Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos Kauno valstybinio dramos teatro apskaitoje
pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo į
sąskaitą faktą. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos
apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų
palyginimo principus. Sąnaudos kaupiamos pagal veiklos sąnaudų grupes (pvz., darbuotojų
darbo apmokėjimo, komunalinių išlaidų ir kt.). Teatras, gavęs pinigus, turi iš karto juos
pervesti Kultūros ministerijai. Tokiu būdu teatras kaupia lėšas, kurias pagal sąmatą gali
panaudoti kitais metais.
Trumpalaikis turtas, perduotas skyriams, iškeliamas į nebalansinę sąskaitą.
Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės vykdyti per vienerius metus. Jie
apima įsipareigojimus tiekėjams ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. Taip pat prie
trumpalaikio įsipareigojimo priskiriamas atostoginių pinigų kaupimas darbuotojams.
Įsipareigojimo suma nustatoma atlikus uždirbtų ir nepanaudotų atostogų dienų
inventorizaciją. Nustačius nepanaudotą atostogų dienų skaičių, ir padauginus jį iš darbo
dienos atlyginimo, nustatomas įsipareigojimo darbuotojams dydis.
Teatro lėšas sudaro:
1)
LR valstybės biudžeto asignavimai;
2)
fizinių ir juridinių asmenų parama;
3)
pajamos, gautos už mokamas paslaugas;
4)
kitos teisėtai įgytos lėšos.
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TEATRO VADOVAS

VYR. PERSONALO
INSPEKTORIUS

SEKRETORĖ

VYR. BUHALTERĖ

VYR. BUHALTERIO
PAVADUOTOJAS

BUHALTERIS

VYR. EKONOMISTAS

REŽISIERIUS

TRUPĖ
Aktoriai,
režisieriaus
padėjėjai

RINKODAROS-ŽIŪROVŲ
APTARNAVIMO
SKYRIUS
Skyriaus vadovas, atstovė
spaudai-vadybininkė,
vadybininkas, vyr.
administratorius,
administratorius, bilietų
kasininkai, rūbininkas

KASININKAS

TEATRO VADOVO PAVADUOTOJAS
GAMYBOS IR ŪKIO REIKALAMS

Pastatymų dalies vedėjas-skyriaus vadovas

Scenos inžinierius-sp. aptarnavimo skyriaus
vadovo pavaduotojas
GAMYBOS SKYRIUS

DEKORACIJŲ GAMYBOS
BARAS
Viršininkas - dailininkas,
dailininkai-dekoratoriai,
dekoracijų siuvėjas

SPEKTAKLIŲ
APTARNAVIMO
SKYRIUS
DEKORACIJŲ
SUSTATYMO BARAS
Viršininkas, pavaduotojas,
dekoracijų sustatytojai

ŪKIO
SKYRIUS
Ūkvedys,
inžinierius,
sandėlininkas,
ūkio reikalų
specialistas,
valytojai,
budėtojai,
kiemelio
budėtojai,
apsaugos
darbuotojai,
pagalbiniai
darbuotojai

TRANSPOR
TO BARAS
Vairuotojai

ARCHYVARAS
BUTAFORIJOS
GAMYBOS
BARAS
viršininkas, butaforas

SIUVYKLA
Vedėja, pavaduotoja, siuvėja

MECHANINIS
BARAS
Viršininkas-vyr. šaltkalvis

1 pav. Teatro organizacinė struktūra, 2010 m.

REKVIZITO BARAS
Viršininkas, pavaduotojas,
rekvizitininkai
APŠVIETIMO BARAS
Viršininkas-šviesų
dailininkas, pavad.-šv.
dailininkas, šv. operatoriai

PASTATŲ
PRIEŽIŪROS
BARAS
Darbininkai,
elektrikas,
santechnikas

GARSO BARAS
Viršininkas-garso
režisierius, garso režisierius
garso operat., vaizdo operat.
KOSTIUMINĖ
Vedėja, kostiumininkės
GRIMERINĖ
Vedėja-dailininkė
grimuotoja, dailininkėgrimuotoja
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Iš Kauno miesto savivaldybės Kauno valstybinis dramos teatras lėšas gauna pagal atskirus
projektus. Pavyzdžiui, 2010 metais, kartu vykdydama projektą, Savivaldybė skyrė 3000 litų,
kuriais buvo padengtos kuro ir reklamos išlaidos.
4.

Rinkodara

Pagrindinė Kauno valstybinio dramos teatro paslauga – dramos teatro spektakliai, kurie
rodomi teatro patalpose, Laisvės al. 71, Kaune. Spektakliai skirti įvairioms amžiaus grupėms
– vaikams, jaunimui, suaugusiems. Anot Kauno valstybinio dramos teatro Rinkodarosžiūrovų aptarnavimo skyriaus vadovo, jų tikslinė rinka – 5–99 metų amžiaus vidutinės klasės
Kauno miesto gyventojai. Be to, teatras organizuoja gastroles į kitus Lietuvos miestus (Vilnių,
Palangą, Klaipėdą ir kt.), provinciją, kitas šalis, taip praplėsdamas savo vartotojų ratą. Šalia
pagrindinės paslaugos, organizacija taip pat teikia ir salės nuomos paslaugas, užsakomuosius
spektaklius įmonėms. Tai ypatingai aktualu kalėdų laikotarpiu, kada išauga tokių paslaugų
poreikis.
Kauno valstybinio dramos teatro bilietų į spektaklius kainą nustato teatro vadovas.
Spektaklių bilieto kainos vidurkis yra apie 25 Lt. Didžiausia bilieto kaina – 50 Lt. Pirmųjų
trijų (premjerinių) spektaklių kainos didesnės, vėliau kaina mažinama. Taip kaina gali būti
reguliuojama, atsižvelgiant į žiūrovų lankomumą, ekonominę situaciją, metų laiką (žiūrovų
skaičius ženkliai sumažėja po Naujųjų metų ir atšilus orams). Jeigu spektaklis yra populiarus,
pavyzdžiui, R. Kazlo režisuotas spektaklis „Palata“, į kurį mėnesio spektaklio bilietai
išperkami per pirmąsias 15 minučių, kaina yra padidinta. Tačiau kainos nėra didesnės nei 50
Lt, nes, pasak Rinkodaros-žiūrovų aptarnavimo skyriaus vadovo, šiais laikais 50 Lt už
spektaklį žmogui mokėti yra daug. Esant priešingai situacijai, kai spektaklis nesulaukia
didelio žiūrovų skaičiaus, daromos įvairios akcijos, nuolaidos valstybinių švenčių proga. Tad
bilietų kaina nuolat keičiasi, atsižvelgiant į tam tikrus veiksnius. 2010 metų rugsėjo–spalio
mėnesiais teatras neturėjo jokių problemų dėl žiūrovų skaičiaus, beveik visi bilietai buvo
išparduoti. Siekiant pritraukti daugiau žiūrovų ir užtikrinti tam tikrą jų skaičių spektaklio
metu, teikiamos išankstinės nuolaidos: perkant bilietus prieš 14 dienų taikoma 20 %, prieš 9
dienas – 10 % nuolaida. Taip pat taikomos nuolaidos senjorams, studentams, moksleiviams –
atitinkamai 50 % ir 20 %. Tačiau 50 % nuolaidos bilietų kiekis yra ribotas, nes teatrui
netikslinga parduoti daug bilietų už mažą kainą.
Prieš parodant spektaklį žiūrovui, turi būti gautas Teatro tarybos ir vadovo sutikimas
dėl meninės spektaklio kokybės. Paprastai Teatro taryba ir vadovas priima galutinį sprendimą,
matydami dar ankstesnes spektaklio repeticijas, tarkime, dvi savaites iki premjeros. Buvo
atvejų, kai spektaklį pradėjo statyti vienas režisierius, o pabaigė kitas. Pavyzdžiui, spektaklį
„Žvaigždžių vaikas“ statė režisierius iš Gruzijos, bet aktoriai suabejojo jo kompetencija,
nesivystė jų bendradarbiavimas. Vadovui įvertinus situaciją, buvo nuspręsta pasikviesti
režisierių iš Lietuvos. Gruzinas buvo atleistas iš pareigų ir spektaklį užbaigė kitas režisierius.
Teatro repertuare yra įvairios meninės vertės spektaklių. Yra ne tokios aukštos
meninės vertės, lengvesnio pobūdžio spektaklių, kurie skirti žiūrovui, neieškančiam prasmės;
yra ir labai sudėtingų spektaklių, kuriuos galima suprasti tik trečią kartą pažiūrėjus. Dėl
visiško spektaklio nutraukimo, jo išbraukimo iš repertuaro sprendžia Rinkodaros skyrius
Teatro tarybos susirinkime metų pabaigoje.
Pristatydami naują spektaklį, viešųjų ryšių specialistai pirmiausia pildo savo bilietų
tarpininko „Tiketa“ anketas, kad naujiena apie spektaklį ir galimybę įsigyti bilietus būtų
patalpinta į „Tiketos“ sistemą. Vėliau vyksta reklaminė kampanija – plakatų kabinimas
„Katos“ reklaminiuose stenduose, „ACM“ didžiuosiuose monitoriuose, vyksta spaudos
konferencijos. Spaudos atstovė skambina žinomiems žurnalistams, parengiami reportažai,
kurie vėliau rodomi per televiziją ir interneto tinklalapiuose. 2010 metų sezoną Kauno
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valstybinis dramos teatras sukūrė naują rubriką teatro interneto tinklalapyje
(www.dramosteatras.lt) – „Smalsiems“. Pagrindinė šios rubrikos idėja – suteikti žiūrovui
galimybę pamatyti spektaklio gimimą nuo pačios pradžios, kada vyksta aktorių skaitymai, iki
dekoracijų gamybos, repeticijų su kostiumais. Filmuota medžiaga, kurianti intrigą ir leidžianti
susipažinti su spektaklio gimimu, kaupiama siekiant sudominti ir įtraukti potencialų žiūrovą.
Visas spektaklio gimimas vyksta užkulisiuose, o teatro salėje žiūrovas pamato tik galutinį
produktą. Rubrika susilaukė žiūrovų dėmesio, yra stebima ir komentuojama.
Kauno valstybinis dramos teatras naudojasi įvairiomis reklamos priemonėmis: spaudos
reklama, televizijos reklama, lauko reklama, interneto reklama, reklama socialiniuose
tinkluose.
Teatre yra įkurta Teatro mylėtojų draugija, kuri užsiima socialiniais darbais (pvz.,
aktorių kapų tvarkymu), dalyvauja spektaklių aptarimuose. Siekiant išsaugoti tikslinę rinką,
kaupiama lankytojų bazė (vardas, amžius, miestas, elektroninis paštas). Lankytojams
elektroniniu paštu išsiunčiamas repertuaras, informacija apie akcijas. Norima įdiegti nuolaidų
sistemą, kuri paskatintų dažnai lankyti teatrą. Tačiau tai nėra lengva, nes Kauno valstybinio
dramos teatro veikla remiasi sena sovietine sistema, į kurią bandoma įdiegti modernius
vadybos principus, o visai tai sunku suderinti.
Teatras turi nemažai rėmėjų, kurių logotipus talpina internete, lankstinukuose,
plakatuose. Pavyzdžiui, 2010 metais:
1) pagrindinis teatro rėmėjas – AB „Ūkio bankas“;
2) teatro spaustuvė – UAB „ARX Baltica“;
3) teatro viešbutis – „Kaunas Hotel“;
4) teatro dienraštis – „Kauno diena“;
5) teatro rėmėjai – AB „Ragutis“, UAB „Atea“, UAB „Mikrovisatos TV“;
6) informaciniai rėmėjai – „Katos grupė“; savaitraštis „Nemunas“; radijo stotys
„Pūkas“, „Extra FM“, „Klasika“; „Lietuvos televizija“; „Menų faktūra“;
7) teatro partneriai – UAB „Kautra“, restoranas-klubas „Žemyn upe“, K. K. Jonynų
kaimo turizmo sodyba „Rojus“, UAB „Jungtis“;
8) teatro draugai – naujienų portalas www.15min.lt, žurnalas „Būk laimingas“.
Bendradarbiaudamas su atitinkamais partneriais, teatras stiprina savo vardo žinomumą ir
mažina operatyvines veiklos išlaidas.
5.

Vietoje pabaigos

Turėdamas ilgametes veiklos tradicijas, pripažinimą visuomenėje, įvedęs pokyčius
rinkodaroje, teatras vis dėlto kelia klausimą, kaip atsižvelgiant į savo misiją, biudžetinės
organizacijos statusą ir jo keliamus apribojimus personalo bei finansų valdymo srityse,
pritraukti talentingus kūrybinius darbuotojus, išlaikyti aukštos kvalifikacijos techninius
darbuotojus ir pelnyti įvairių auditorijų lojalumą. Ar visos biudžetinės kultūros organizacijos
Lietuvoje susiduria su tokiomis pačiomis problemomis? O gal dejavimai apie apribojimus
tapo tokie įprasti, jog net neieškoma naujų sprendimų?... Galbūt kažko galima pasimokyti iš
kitų šalių kultūros organizacijų?..
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UŽDUOTYS IR KLAUSIMAI
Kokiomis vertybėmis vadovaujasi teatras? Ar jo praktikos ir spektaklių repertuaras
atitinka jo vertybes, viziją ir misiją?
2.
Apibūdinkite kūrybinės, komercinės ir administracinės veiklos ypatumus teatro veiklos
planavimo, organizavimo, valdymo, kontrolės ir kitų valdymo funkcijų aspektais.
3.
Apibūdinkite pagrindinius organizacijos išteklius, vartotojus, konkurentus, tiekėjus.
Sudarykite organizacijos veiklos efektyvumo profilį: 10 balų sistemoje įvertinkite
organizacijos veiklos efektyvumą valdymo, darbo organizavimo, išteklių valdymo,
paslaugų / produktų teikimo, išorinių ryšių kriterijų požiūriu ir pateikite organizacijos
veiklos efektyvumo profilio schemą / žemėlapį. Kaip būtų galima vertinti teatro veiklos
efektyvumą? Pateikite konkrečius rodiklius.
4.
Kokie yra teatro finansavimo šaltiniai? Kokia dalis pinigų skiriama iš valstybės ir kiek
uždirba teatras? Kaip manote, kokia turėtų būti šių lėšų proporcija, kad teatras galėtų
veikti sėkmingai? Koks valstybės asignavimų vaidmuo teatro veiklai? Nuo ko priklauso
valstybės rėmimo dydis? Kuo skirtųsi situacija, jei teatro spektaklis būtų laikomas
viešąja (visuomenine) preke ir konkuruojančia preke (angl. rival goods)? Kuri situacija
būtų palankesnė teatrui? Ar tai keistų teatro finansinę situaciją?
5.
Kokie rinkodaros sprendimai ir veiksmai yra įgyvendinami teatre? Kokie sprendimai ir
veiksmai yra priimami produkto, kainodaros, rėmimo ir paskirstymo srityse? Pateikite
rinkodaros komplekso elementų (7P) analizę ir palyginkite su konkurentų taikomais
veiksmais.
6.
Kokią bendrąją rinkodaros strategiją taiko organizacija? Kokią rinkodaros strategiją
(pagal užimamą rinkos dalį) būtų naudinga taikyti šioje kultūros organizacijoje? Kodėl?
7.
Kaip apskaičiuojama bilietų kaina? Kokie veiksniai lemia bilieto kainą teatre? Kokie
kaštai teatre yra pastovūs, kokie kintami? Kaip tai leidžia keisti bilieto kainą? Kaip yra
nustatomos kainos spektakliams gastrolėse? Ar teatro bilietai yra elastingi kainų
atžvilgiu?
8.
Kaip taikomos nuolaidos? Ar nuolaidos didina žiūrovų skaičių? Pateikite skaičiavimus.
9. Kokios yra personalo vadybos rizikos teatre? Kokiems žmonėms pasikeitus teatras patirtų
didžiausius nuostolius (veiklos sutrikimo, reputacijos, vartotojų pritraukimo ir t.t.)?
10. Kokias motyvavimo priemones teatras taiko ir galėtų taikyti savo vertingiausiems
darbuotojams? Kaip teatras ugdo darbuotojus? Kaip parengiama jiems pamaina? Kokios
kūrybinių darbuotojų motyvavimo kryptys šiame teatre labiausiai būdingos ir kokios
mažiausiai?
11. Kiek ir kaip šiame teatre vadovavimas grindžiamas vizija ir vertybėmis? Kokią reikšmę
teatro veiklai daro tai, kad jam vadovauja aktorius? Apibūdinkite vadovo-menininko
privalumus ir trūkumus. Ar esamas vadovas yra ir lyderis?
12. Kokios praktikos padėtų keisti teatro, kaip biudžetinės organizacijos, veiklos rezultatus?
Ar žinote teigiamų pavyzdžių, kai biudžetinė kultūros organizacija sugeba suderinti
socialinius-kultūrinius ir ekonominius veiklos aspektus?
1.

Rekomenduojama literatūra
1. Svičiulienė, J. Sud. (2008). Kultūros vadyba: vadovėlis. 1 knyga. Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla.
2. Svičiulienė, J. (2009). Kultūros vadyba: vadovėlis. 2 knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto
leidykla.
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ANTRASIS TARPTAUTINIS LIETUVOS ORO
UOSTAS
Rasa Pušinaitė, Rokas Grunda, Vilma Tamulienė, Agnė
Ramanauskaitė30
Transporto sektorius yra vienas iš valstybės konkurencingumo veiksnių.
Šio sektoriaus tikslas yra ne tik tenkinti valstybės poreikius, bet ir
generuoti pajamas turizmo sektoriuje, pritraukti investicijas, kurti darbo
vietas. Nors oro uostai yra viena stambiausių ir reikšmingiausių
valstybinių transporto sistemų, jiems tenka konkuruoti su kitomis
transporto sistemomis.
1.

Tarptautinių oro uostų veiklos ypatumai

Tarptautinius skrydžius vykdančių oro uostų plėtrą ir konkurencingumą lemia daugelis
veiksnių, iš kurių svarbiausi – oro uosto politika ir skrydžius vykdančios bendrovės. Siekdami
pritraukti naujas skrydžių bendroves, oro uostai turi pasiūlyti joms atitinkamą rinkos
potencialą ir įrodyti regiono patrauklumą. Pastaruoju veiksniu paprastai rūpinasi valstybės ir
savivaldos institucijos. Kuriant naują maršrutą ir (ar) pritraukiant naują skrydžių bendrovę,
bandoma sudominti šalimi, po to regionu ir tik tada oro uostu dėl paprastos priežasties:
žmonės (turistai) skrenda ne į oro uostus, bet į sostines ar kitus reikšmingus miestus. Taigi
regiono ar miesto komerciniai ryšiai, oro uosto pasiekiamumas (idealiu atveju oro uostas gali
būti nutolęs 100 km nuo miesto centro), gyventojų mobilumas, nedarbo lygis ar vidutinės
pajamos, etniniai ryšiai yra labai svarbūs oro uosto patrauklumui. Pavyzdžiui, skrydžiai iš
Kauno ir Vilniaus į Londoną ir atgal išlieka populiarūs dėl didelės lietuvių emigrantų
bendruomenės Jungtinėje Karalystėje. Potencialias skrydžių bendroves lengviausia sudominti
sostinėje įsikūrusiais oro uostais.
Lietuvoje veikia keturi oro uostai: Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių. Šie oro uostai
yra valstybės arba savivaldybės įmonės, kurių sėkmingumas gali būti vertinamas ne tik
pelningos veiklos, bet ir viešojo intereso (mobilumo kaip žmogaus teisės užtikrinimo,
nacionalinio saugumo ir pan.) tenkinimo kriterijais. Nepriklausomybės laikotarpiu valstybė
investavo į viso transporto sektoriaus atnaujinimą. Įstojus į Europos Sąjungą, dalis valstybės
skiriamos paramos buvo panaudota oro uostų infrastruktūros gerinimui.
Kauno oro uostas (KUN) nuo 2004 metų buvo pozicionuojamas kaip pigių civilinių
skrydžių oro uostas. 2005 metais pirmuosius skrydžius iš jo pradėjo vykdyti airių bendrovė
„Ryanair“. Ypatingai KUN veikla suaktyvėjo 2007–2011 metais, kai minėta bendrovė
nusprendė Kaune įkurti savo bazę. Vis dėlto, oro uosto veikla išliko nuostolinga (žr.
finansines ataskaitas www.kaunas-airport.lt). 2012 metais bendrovė nusprendė daugumą
skrydžių perkelti į Vilnių, kuris patrauklumo skrydžių bendrovėms požiūriu išlieka miestulyderiu Lietuvoje. Tad KUN vadovybė susiduria su daugybe klausimų: kaip sumažinti
nuostolius, kaip didinti miesto ir regiono patrauklumą?
2.

Bendra informacija apie Kauno oro uostą

Valstybės įmonė „Kauno aerouostas“ yra valstybės lėšomis įsteigta įmonė, kuri nuosavybės
teise priklauso valstybei ir jai perduotą jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja
30

Už pastabas rengiant atvejį dėkojame prof. Daliai Štreimikienei ir doc.Gerdai Žigienei.
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patikėjimo teise. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija. Ji nustato įmonės veiklos strategiją, tvirtina įmonės
įstatus, skiria ir atleidžia įmonės vadovą, nustato įmonės veiklos rodiklius, tvirtina įmonės
metinę finansinę atskaitomybę ir pelno (nuostolių) paskirstymą.
Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės teisinė
forma – valstybės įmonė. Valstybės įmonės „Kauno aerouostas“ tikslus bei veiklą apibrėžia
jos įstatai31, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 metų kovo 12 dienos
įsakymu nr. 3-81. Juose apibrėžiama, kad „Valstybės įmonės „Kauno aerouostas“ tikslas –
teikti viešąsias paslaugas eksploatuojant tarptautinį Kauno oro uostą ir vykdyti kitą veiklą
siekiant tenkinti viešuosius interesus“.
Tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai:
1) kurti modernią infrastruktūrą, kuri techniniais parametrais, sauga ir teikiamų
paslaugų kokybe atitiktų oro vežėjų ir keleivių poreikius;
2) užtikrinti saugų, efektyvų, patikimą įmonės ir jos infrastruktūros veikimą.
VĮ „Kauno aerouostas“ vizija – būti populiariausiu pigių skrydžių oro uostu Lietuvoje,
vystyti aviacijos verslo parką ir tapti Šiaurės bei Rytų Europos multimodalinės platformos
dalimi.
VĮ „Kauno aerouostas“ misija – kurti keleiviams ir verslui patogią bei patrauklią
aplinką ir užtikrinti harmoningą infrastruktūros plėtrą, atitinkančią visuomenės poreikius.
VĮ „Kauno aerouostas“ vertybės: kokybė, efektyvumas, bendradarbiavimas,
patikimumas ir socialinė atsakomybė.
VĮ „Kauno aerouostas“ teikia su aviacija susijusias paslaugas tiek individualiems, tiek
verslo klientams. Oro uostas yra daugiafunkcinis infrastruktūros objektas, turintis strateginę
reikšmę Lietuvos transporto ir logistikos sektoriaus plėtrai bei šalies pasiekiamumui oro
transportu. Oro uosto ilgalaikės strategijos tikslas – tapti traukos objektu ne tik oro transportu
keliaujantiems žmonėms, bet ir su aviacijos pramone ir oro transportu susijusiems verslams,
dirbantiems tarptautinėse rinkose. Pagrindinė šių įmonių veiklos kryptis – aviacijos pramonės
prekių ir paslaugų eksportas.
Valstybės įmonė „Kauno aerouostas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais,
įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais, valdybos
sprendimais bei įmonės įstatais. Įgyvendindama Lietuvos Respublikos transporto plėtros
nacionalinę programą bei užtikrindama oro uosto ir tarptautinio civilinio oro susisiekimo
saugumą, įmonė vadovaujasi Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartais
ir rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais oro
transporto srityje.
VĮ „Kauno aerouostas“ pradėjo veiklą kaip krovininis oro uostas. Reguliarius keleivių
pervežimus vykdė vienintelė bendrovė „Aviakompanija Lietuva“, kuri per metus
aptarnaudavo apie 20 000 keleivių. Mažėjant krovinių srautui, buvo ieškoma būdų, kaip
pritraukti ne tik krovinių vežėjus, bet ir tapti patraukliu oro uostu keleiviams. Lietuvos
aviacijos rinkoje atradus pigių skrydžių nišą, oro uosto strateginė veikla buvo nukreipta į šio
tipo aviakompanijų pritraukimą.
Siekiant oro uostą padaryti labiau keleiviniu, jis buvo modernizuojamas. Svarbiausi
infrastruktūros pokyčiai buvo atlikti pasinaudojus ES parama, įgyvendinant šiuos projektus:
„Kilimo-tūpimo tako šviesų signalinės sistemos modernizavimas“ (2005–2007 m.), „Kauno
oro uosto aerodromo modernizavimas“ (2007–2010 m.), „Tarptautinio Kauno oro uosto
keleivių terminalo išplėtimas – pritaikymas Šengeno reikalavimams“ (2007–2009 m.). Oro
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Šaltinis: Valstybės įmonės „Kauno aerouostas“ įstatai. Prieiga per internetą: http://www.kaunasairport.lt/index.php?lang=lt&page=istatai, žiūrėta 2012-09-17.
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uostas dabar gali priimti visų tipų orlaivius, pasiektas keleivių terminalo pralaidumas –
800 000 keleivių per metus, o krovinių terminalo pralaidumas – 110 000 tonų krovinių per
metus.
Kauno oro uostas siekia tapti universaliu oro uostu, neapsiribojančiu tik regioniniais
interesais, nes ideali geografinė padėtis sudaro sąlygas pasiekti oro uostą iš bet kurio Lietuvos
regiono per dvi valandas ir pervežti tranzitinius krovinius visomis kryptimis įvairių transporto
priemonių pagalba. Tai techniškai universaliausias Lietuvos oro uostas. 3250 metrų kilimotūpimo takas leidžia priimti visų tipų orlaivius be maksimalios orlaivio pakilimo masės
(MTOW) apribojimų. Techninės galimybės leidžia pakrauti ir iškrauti visų tipų orlaivius
paketuotais ir nepaketuotais kroviniais. Oro uosto aktyvaus veikimo zonoje gyvena 1,72 mln.
gyventojų. Oro uosto teritorija – 438 hektarai.
2012 metais VĮ „Kauno aerouostas“ dirbo 123 darbuotojai.
3.

Keleivių ir verslo aptarnavimas Kauno oro uoste

Kauno oro uostas yra antrasis oro uostas pagal dydį Lietuvoje. Jame aptarnaujami keleiviniai
ir krovininiai lėktuvai. Kauno oro uoste yra teikiamos paslaugos, kurias galima skirstyti į tris
grupes:
1) keleivių aptarnavimo paslaugos,
2) krovinių aptarnavimo paslaugos,
3) orlaivių aptarnavimo paslaugos.
VĮ „Kauno aerouostas“ yra Kauno oro uosto infrastruktūrą valdanti ir jo veiklą
koordinuojanti įmonė. Įmonės, kurios veikia Kauno oro uoste, atlieka savo funkcijas tam, kad
užtikrintų sklandų oro uosto darbą. Nors visas funkcijas jame galėtų atlikti VĮ „Kauno
aerouostas“, tačiau kiekvienas oro uostas turi savo veiklos modelį. Iki tam tikros ribos, t.y. iki
1 mln. keleivių ar 25 000 tonų krovinių per metus, oro uostas turi teisę neįsileisti jokio
privataus subjekto, galinčio aptarnauti orlaivius, keleivius ar krovinius. Peržengus šią ribą,
oro uostas, pagal ES teisės aktus, privalo sudaryti sąlygas jo teritorijoje veikti bent vienam
papildomam antžeminio aptarnavimo paslaugų teikėjui. Kauno oro uoste buvo pasirinktas
modelis bendradarbiauti su privačiais orlaivių antžeminio aptarnavimo paslaugų teikėjais,
kurie tiekia aviacinį kurą, maistą į orlaivius, aptarnauja keleivius ir krovinius. Už naudojimąsi
oro uosto infrastruktūra, paslaugų teikėjai moka tam tikrus mokesčius.
Keleiviai. Iš Kauno oro uosto keleivius skraidina šios oro bendrovės: „Ryanair“, „airBaltic“ ir
„Wow air“. 2012 metų duomenimis, „Ryanair“ iš Kauno skraido 20 krypčių, „airBaltic“ – į
Rygą, „Wow air“ – į Reikjaviką. Nedidelis oro uosto apkrovimas leidžia aviakompanijoms
pasirinkti patogų skrydžio laiką. Keleivių srautų statistika yra pateikiama 1 paveiksle.

59

Šaltinis: http://www.kaunas-airport.lt/index.php?lang=lt&page=statistika, žiūrėta 2012-02-27.

1 pav. Keleivių skaičiaus pokyčiai Kauno oro uoste
Esminiai pokyčiai Kauno oro uoste prasidėjo 2005 metais. Tais metais skrydžius į
Londoną pradėjo didžiausia Europoje pigių skrydžių oro bendrovė „Ryanair“. Taip pat buvo
pradėta bendradarbiauti su „Wizz Air“, atnaujinti skrydžiai į Varšuvą. Su pigių aviakompanijų
atėjimu, Kauno oro uostas tapo sparčiausiai augančiu Lietuvos oro uostu (2009 m. vasario 19
d. sutiktas milijoninis „Ryanair“ keleivis).
„Ryanair“ atėjimą ir skrydžių geografijos praplėtimą Kauno oro uoste lėmė ilgos
derybos su šia skrydžių bendrove. Svarbiausi aspektai, nulėmę sėkmingas derybas, buvo šie:
1) aviakompanija pati atkreipė dėmesį į Rytų Europos rinkas. Derybų metu teko
konkuruoti su kitų valstybių oro uostais;
2) Savivaldybės vaidmuo (turėjo prisidėti prie miesto žinomumo didinimo);
3) komercinės sąlygos (aviakompanijos finansiniai lūkesčiai);
4) techniniai reikalavimai (esama infrastruktūra baziniam vežėjui buvo tinkama);
5) operatyviniai reikalavimai (keleivių aptarnavimas ir pan.);
6) žmogiškasis veiksnys (KUN vadovybė).
Tam tikros pozicijos derybose yra „nederybinės“, t.y. reikalavimai, kuriuos būtina
tenkinti, kad skrydžių bendrovė pradėtų savo veiklą oro uoste. Derybose Kauno oro uosto
pozicija buvo silpnesnė nei bendrovės „Ryanair“, nes ši buvo reikalingesnė Kaunui. Skrydžių
maršrutus bendrovei siūlė Kauno oro uostas, kai kurie maršrutai priklausė nuo „Ryanair“
turimos bazės užsienyje.
Nuo 2010 metų „Ryanair“ pradėjo skrydžius iš Vilniaus oro uosto. Vienas iš esminių
veiksnių, kodėl skrydžių bendrovė pradėjo trauktis iš Kauno, yra tas, kad Vilniaus oro uostas
pasiūlė geresnes finansines (keleivių aptarnavimo mokesčio) sąlygas.
Kauno oro uosto pagrindiniai klientai yra Lietuvos ir užsienio (pvz., Baltarusijos)
gyventojai. Potenciali rinka yra apibrėžiama nuotoliu nuo oro uosto ir pasiekiamumu.
Geriausias rinkos potencialas yra 1 val. atstumu (100 km) nuo oro uosto, tačiau potenciali
rinka yra nutolusi ir 2 val. atstumu (200 km), ir daugiau kaip 3 val. atstumu nuo oro uosto.
Kuo toliau nuo oro uosto žmonės gyvena, tuo rinkos potencialas yra mažesnis.
Kauno oro uoste yra teikiamos šios paslaugos, susijusios su klientų aptarnavimu:
1) reklama oro uosto teritorijoje (reklamą gali matyti atvykstantys ir išvykstantys
keleiviai, juos atlydintys, išlydintys žmonės; reklama matoma oro uosto
interneto tinklalapio lankytojams);
2) bilietų kasos terminale (bilietus parduoda UAB „Litcargus“);
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3) keleivių terminale veikia spartusis „Zebra belaidis“, nemokamas „Balticum
TV“ internetas;
4) atvykstančiųjų laukimo salėje yra „Medicinos banko“ skyrius;
5) terminale veikia šios parduotuvės: „Airport Travel Shop“, „Lietuviška
krautuvėlė“, „RKIOSK“, „Fitodizaino studija“, knygynas „Obuolys“,
parduotuvė „Iki Express“;
6) maitinimo įstaigos: kavinė ir baras „Feniksas RA“, alaus baras ir užkandinė
„Via Baltica“, šokoladinė „Chocolaterie“;
7) turizmo informacija: turizmo informacijos biuras „Enjoy Baltic“ ir Kauno
regiono Turizmo informacijos centras;
8) oro uosto teritorijoje yra automobilių stovėjimo aikštelės;
9) prie terminalo teikiamos taksi paslaugos, su oro uosto skrydžiais suderintu laiku
važiuoja ekspreso autobusai, kuriais galima atvykti iš Klaipėdos, Vilniaus ir
Rygos.
Kroviniai. Krovinius Kauno oro uoste aptarnauja UAB „Aviacijos paslaugų centras“
(„APCargo“), kuris valdo 5500 kv. metrų sandėlius ir teikia visas su krovinių aptarnavimu
susijusias paslaugas. Kroviniai gabenami specialiais užsakomaisiais reisais (cargo charter) į
Kauno oro uostą ir iš jo.
Pastovios strateginės partnerystės sutartys yra sudarytos su Lietuvos įmonėmis
„Hoptransa“ ir „Transcargo“, kurios krovinius gabena užsakomaisiais reisais. Krovinių
pervežimu užsiima bendrovė „Nordic Solution“, kuri reguliariai perveža krovinius keturis
kartus per savaitę. Oro uoste dirba skubių siuntų vežėjai – bendrovės „TNT“ ir „UPS“.
Ekonominis sunkmetis turėjo didelę įtaką aviacinių krovinių pervežimams visame
pasaulyje, tačiau sėkmingi krovinių operatoriaus „Hoptransa“ bei skubių siuntų vežėjų „UPS“
ir „TNT“ rezultatai viršijo prieškrizinių 2008-ųjų metų krovinių pervežimų lygį.

Šaltinis: http://www.kaunas-airport.lt/index.php?lang=lt&page=statistika, žiūrėta 2012-09-27.

2 pav. Krovinių kiekio tonomis pokyčiai Kauno oro uoste
Orlaivių aptarnavimas. Orlaivius aptarnauja UAB „Litcargus“, teikianti orlaivių, keleivių ir
krovinių antžeminio aptarnavimo paslaugas Kauno oro uoste. Orlaivių antžeminis
aptarnavimas apima rampos paslaugas, užsakomųjų ir VIP reisų aptarnavimą, krovinių, pašto,
keleivių bagažo krovimą, apledėjimo nuo orlaivių šalinimą, įgulos ir keleivių transportavimą.
Kuro užpylimą vykdo UAB „Naftelf“, dukterinė „Air Total“ – civilinės aviacijos
padalinio, priklausančio Prancūzijos naftos koncernui „Total“ – įmonė. UAB „Edgesta“, UAB
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„Global Travel Supply“ ruošia ir pristato maistą į orlaivius. Keleivių ir krovinių terminale
veikia Kauno teritorinė muitinė.
Laisvoji ekonominė zona. Kauno oro uostas yra įsikūręs strategiškai geroje vietoje –
netoliese veikia Kauno laisvoji ekonominė zona (LEZ). Tarptautinio Kauno oro uosto
teritorija ribojasi su Kauno LEZ teritorija. Kauno LEZ užima 534 hektarų plotą Kauno
teritorijoje. Planuojama, kad Kauno LEZ taps viena didžiausių laisvųjų ekonominių zonų
Baltijos regione.
Su Kauno oro uostu besiribojančioje teritorijoje paskirta vieta plėtoti Oro parką,
kuriame kurtųsi įmonės, susijusios su oro ir kitomis transporto paslaugomis. Kauno oro uostas
galėtų būti LEZ dalimi – tai didintų oro uosto patrauklumą, pritraukiant privačias investicijas
komercinės infrastruktūros vystymui, t.y. veiklai, kuri yra susijusi su gamyba, orlaivių ir
krovinių aptarnavimu.
Kauno LEZ siūlo visą paketą mokestinių lengvatų, kurios yra patrauklios su gamyba,
logistika ir orlaivių aptarnavimu susijusių veiklų vystymui. Aviacija yra aukštųjų technologijų
pramonės šaka ir su aviacija susijusių įmonių pritraukimas į Kauno oro uostą, LEZ teritoriją,
nepriklausomai nuo to, ar Kauno oro uostas būtų integruota LEZ teritorijos dalis, ar ne, duotų
didelę pridėtinę vertę miestui ir visam Kauno regionui. Tai būtų impulsas inžinerinių
specialybių rengimo tobulinimui švietimo sistemoje, kurtų tiesiogines ir netiesiogines didelės
pridėtinės vertės darbo vietas, formuotų palankią investicinę aplinką investuotojams iš kitų
pramonės šakų.
Turint integruotą KUN ir LEZ infrastruktūrą, būtų galima lengviau valdyti visus
procesus ir siekti pridėtinės vertės regiono vystymuisi. Plėtojant Kauno tarptautinio oro uosto
infrastruktūrą, atsiranda didelės erdvės privačiam sektoriui investuoti ir plėtoti verslą oro
uosto teritorijoje. Numatomos šios investavimo galimybės:
1) orlaivių aptarnavimo angarai;
2) krovinių aptarnavimo terminalas;
3) pilotų ir įgulos mokymo centras;
4) daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė;
5) biurų pastatas;
6) mokymo centras;
7) prekybos centras;
8) viešbutis;
9) konferencijų centras.

4.

Darbuotojai

Dėl aviakompanijos „Ryanair“ bazės įkūrimo ir reguliuojančių organizacijų audito pastabų
daugėjo darbuotojų aviacijos saugumo, keleivių aptarnavimo ir gelbėjimo tarnybose. Didžioji
dalis įmonės darbuotojų (54 %) turi aukštąjį išsilavinimą, darbuotojų amžiaus vidurkis – 42
metai, jis kinta mažai. Ketvirtadalis darbuotojų įmonėje dirba daugiau nei 10 metų.
VĮ „Kauno aerouostas“ organizacinė struktūra pateikiama 3 paveiksle.
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Šaltinis: Kauno oro uosto informacija.

3 pav. VĮ „Kauno aerouostas“ valdymo struktūros schema
Įmonėje 2010 metais atlikti darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimai atskleidė
pagrindines darbo su personalu kryptis (Strateginis veiklos planas, 2010):
1) personalo ugdymą;
2) komunikacijos ir bendradarbiavimo stiprinimą;
3) vadovavimo kompetencijos stiprinimą;
4) darbuotojų veiklos vertinimą ir darbuotojų motyvaciją, kuri apimtų atlyginimo už
darbą politiką, vertybių prioritetus, ilgalaikę darbuotojų ir įmonės tikslų tenkinimo
sistemą, naujų darbuotojų parinkimo kriterijų nustatymą.
Personalo ugdymo sistema orientuota į ateitį, t.y., kad darbuotojai būtų mokomi,
siekiant užtikrinti jų kompetenciją ne tik šiandieninėms pareigoms, bet ir ateities iššūkiams
bei užduotims. Įmonėje nustatytas poreikis kelti viduriniojo lygmens vadovų kompetenciją.
Įmonės darbuotojai nuolat mokomi. Daugiausia dėmesio skiriama privalomiesiems
darbuotojų mokymams, atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką.
Bendrieji mokymai vykdomi atsižvelgiant į įmonės finansines galimybes. Įmonės
vadovai turėjo strateginio įmonės veiklos planavimo, vidinės komunikacijos, bendravimo su
žiniasklaida mokymus. Informacijos centro darbuotojai dalyvavo klientų aptarnavimo bei
sudėtingų situacijų valdymo tobulinimo mokymuose. Įmonės vadovas dalyvavo jungtiniuose
ICAO ir ACI organizacijų mokymuose pagal „Airport
Management Professional
Accreditation“ programą. Tai pat numatomi finansų ne finansininkams bei efektyvaus
vadovavimo mokymai.
Įmonei vadovaujančių darbuotojų mėnesinė alga susieta su įmonės veiklos rezultatais
ir susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios. Nuo 2010 metų balandžio 1 dienos VĮ
„Kauno aerouostas“ generaliniam direktoriui yra nustatyta 3680 Lt mėnesinės algos pastovioji
dalis, o generalinio direktoriaus pavaduotojams – 3312 Lt mėnesinės algos pastovioji dalis.
Mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių rodiklių:
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1) grynojo pelningumo;
2) likvidumo;
3) pardavimo ir (ar) paslaugų apimties vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam
sąlyginiam);
4) įmonės aptarnautų skrydžių skaičiaus vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam
sąlyginiam)32.
Įmonės darbuotojams mokamas fiksuotas darbo užmokestis ir priedai už papildomą
darbą, susijusį su sezoniškumu. Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis prilygsta Lietuvos
vidutiniam darbo užmokesčiui, todėl problemų dėl darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo
įmonei nekyla. Dėl šios priežasties, įmonė didžiausią dėmesį planuoja skirti darbuotojų
nefinansiniam motyvavimui.
Įmonės vadovų ir specialistų išlaikymas tampa labai opia problema, nes vis dažniau
susiduriama su darbuotojų perviliojimu į verslo struktūras. Ši problema sprendžiama
vadovaujančio personalo finansiniu skatinimu, ypač atsižvelgiant į specialisto darbo rezultatų
vertinimą; gero mikroklimato darbe sukūrimu, vadovų tarpusavio pagalbos ir
bendradarbiavimo stiprinimu; stengiamasi įvertinti ir paminėti visų ir kiekvieno pasiekimus,
įgyvendinant bendrai išsikeltus tikslus. Įmonės vadovai visada įtraukiami formuojant įmonės
strategiją. Išlaikant vadovus, svarbi išskirtinė įmonės veiklos sritis – aviacija – ir įmonės
vadovo autoritetas.
Įmonė, siekdama išsikeltų tikslų, yra tyrusi darbuotojų motyvaciją kaip vieną iš
svarbiausių žmogiškųjų išteklių strategijos dalių. Įmonėje yra naudojamos skirtingos
motyvavimo priemonės, ruošiamasi kurti jų sistemą.
Finansinei darbuotojų motyvacijai įmonės ištekliai yra riboti, todėl stengiamasi
išnaudoti kiek įmanoma daugiau nefinansinės motyvacijos priemonių: pažymimi darbuotojų
gimtadieniai ir kitos svarbios asmeninės šventės, suteikiama finansinė pagalba ištikus
nelaimei šeimoje, remiama įmonės krepšinio komanda, kiekvienais metais darbuotojai
dalyvauja įmonių boulingo turnyruose, darbuotojams sudaromos galimybės siekti karjeros,
organizuojamos kasmetinės talkos, Kalėdų, vasaros šventės, Šeimos diena. Įmonės darbuotojų
vaikai kiekvienais metais kviečiami į Kalėdų šventę. 2009 metais įmonėje vykdytas
darbuotojų veiklos vertinimas, kurio metu išaiškėjo geriausi įmonės darbuotojai; jiems buvo
įteiktos padėkos, jie buvo viešai pagerbti.
Nuo 2008 metų vykdomi metiniai vertinamieji pokalbiai, kurie darbuotojams suteikia
galimybę gauti atgalinį ryšį iš savo tiesioginio vadovo, susiplanuoti veiklą bei priemones,
reikalingas maksimaliam rezultatui pasiekti.
5.

Finansai

Finansų valdymas įmonėje vykdomas vadovaujantis „Finansų kontrolės taisyklėmis“, kurios
parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 metų gegužės 8 dienos
įsakymu Nr. IK-123 „Dėl minimalių finansų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“. Taisyklės
reglamentuoja finansų kontrolės organizavimą, Kauno oro uosto darbuotojų, atliekančių
finansų kontrolę, pareigas ir atsakomybę. Šio proceso tikslai yra tam, kad:
1) Kauno oro uosto veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka
pagal strateginius arba kitus veiklos planus, programas bei procedūras;
2) Kauno oro uosto valdomas valstybės turtas bei įsipareigojimai tretiesiems
asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto
valdymo ar kitų neteisėtų veikų;
32

Šaltinis: Valstybės įmonės „Kauno aerouostas“ informacija apie darbo užmokestį. Prieiga per internetą:
http://www.kaunas-airport.lt/index.php?lang=lt&page=informacija_apie_darbo_uzmokesti, žiūrėta 2012-09-17.
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3) Kauno oro uostas, vykdydamas veiklą, laikytųsi patikimo finansų valdymo
principų;
4) informacija apie Kauno oro uosto finansinę veiklą būtų teisinga ir pateikiama
teisės aktų nustatyta tvarka.
Už įmonės vidaus kontrolę yra atsakingas generalinis direktorius – jis turi už tikrinti,
kad įmonėje būtų laikomasi galiojančių teisės aktų, patvirtintų procedūrų, darbo reglamentų,
sutarčių, kad būtų užtikrintas įmonės veiklos ir finansinės informacijos patikimumas, veiklos
efektyvumas, turto apsauga. Generalinio direktoriaus įsakymu metų pabaigoje atliekama
metinė įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto, piniginių lėšų ir kitų balansinių straipsnių
inventorizacija. Siekiant sustiprinti vidaus kontrolę ir darbuotojų atsakomybę, įmonėje yra
rengiamos ir generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamos taisyklės, reglamentuojančios
materialinių vertybių įsigijimą, naudojimą ir nurašymą, darbo tvarką ir kontrolės procedūras.
Susisiekimo ministerijos planai daro įtaką Kauno oro uosto strategijai, pagal kurią
sudaromi operatyviniai planai ir atliekama mėnesinė kontrolė. Atsižvelgiant į rezultatus,
kasmet peržiūrimas ir atnaujinamas strateginis veiklos planas, atitinkamai prognozuojamos
pajamos ir išlaidos.
Vadovaujantis kiekvieno struktūrinio padalinio planais, sudaromas bendras Kauno oro
uosto biudžetas. Už tai atsakingi du analitikai. 2009–2011 metų veiklos rezultatai yra
neigiami (žr. finansines ataskaitas www.kaunas-airport.lt), todėl nuolat susiduriama su išlaidų
mažinimo ir pajamų didinimo problema.
Investicijos į infrastruktūros objektus taip pat yra susietos su Susisiekimo ministerijos
planais. Tam rengiami projektai (kaštų ir (arba) naudingumo analizės), kurių aprašai teikiami
Transporto investicijų direkcijai, kuri vertina ir teikia išvadas Susisiekimo ministerijai (tarp
šių šalių veikia trišalė sutartis). Finansavimas skiriamas atsižvelgiant į investicijų
atsiperkamumą. Gavus sutikimą konkrečiam projektui, rengiami viešieji pirkimai, kuriuose
laimi mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas.
Kauno oro uosto pajamos skirstomos į:
1) aviacinės veiklos pajamas, kurias sudaro oro uostų renkamos rinkliavos (keleivių,
orlaivių tūpimo, stovėjimo, krovinių ir kt.) ir
2) neaviacinės veiklos pajamas, kurias sudaro degalinės ir degalų užpylimo
mokesčiai, servisai, patalpų nuoma visuomeniniam maitinimui, įvairios
parduotuvės, viešbučiai ir moteliai, bankai ir valiutos keityklos, biurai, kirpyklos ir
grožio salonai, maisto tiekimas į orlaivius, reklama oro uoste, automobilių
parkavimo aikštelės, automobilių nuoma, taksi, visuomeninis transportas,
užtikrinantis susisiekimą su oro uostu ir miestais.
Aviacinės veiklos pajamos tiesiogiai daro įtaką oro linijų bendrovių teikiamų paslaugų
(skrydžių) kainoms, nes rinkliavos renkamos tiesiogiai iš oro linijų bendrovių. Didinant
rinkliavas, oro linijų bendrovės turi didinti ir savo teikiamų paslaugų kainas. Tokia politika
nėra tinkama, kadangi pastaruoju metu didžiąją dalį naujų keleivių prieaugio perveža mažų
kaštų oro linijų bendrovės, kurių pagrindinis siekis yra mažinti išlaidas, siekiant žemomis
skrydžių kainomis pritraukti kuo daugiau keleivių. Todėl didelės neaviacinės veiklos pajamos
suteikia galimybę oro uostams mažinti aviacinių pajamų rinkliavas ir yra papildomas pajamų
šaltinis, kurio pagalba oro uostai gali padengti savo veiklos sąnaudas.
Remiantis pirmaujančiais ES šalių oro uostais, neaviacinės veiklos pajamos turėtų
sudaryti iki 40–60 % visų oro uosto veiklos pajamų. 2008 metais Kauno oro uostas uždirbo
6,387 mln. litų pajamų, kurių 64 % sudarė iš keleivių, krovinių, pašto ir kt. aviakompanijų
surenkamos rinkliavos, 35 % sudarė neaviacinės veiklos pajamos, 1 % – kitos aviacinės ir
finansinės veiklos pajamos. Tai rodo, kad šis oro uostas turi didelį potencialą auginti
neaviacines pajamas. To pasiekti padėtų didesnis keleivių srautas, kuris sudarytų komercines
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prielaidas teikti didesnį neaviacinių paslaugų kiekį, o tai galėtų padidinti ir iš vieno keleivio
gaunamas komercines oro uosto pajamas.
Kauno oro uostas gauna 60 dienų atsiskaitymo atidėjimą, o pats suteikia 30 dienų. Už
nuomą įplaukos pasiekia tą patį mėnesį, už stovėjimo aikštelių nuomą – iš karto po paslaugos
suteikimo.
Įmonės finansiniai ištekliai skirstomi į vidinius ir išorinius:
1) Vidiniai finansiniai ištekliai:
1.1) įmonės apyvartinės lėšos;
1.2) nusidėvėjimas ir amortizaciniai atskaitymai.
2) Išoriniai finansiniai ištekliai:
2.1) dotacijos ir (arba) negrąžintini lėšų šaltiniai:
2.1.1) Lietuvos Respublikos biudžeto;
2.1.2) 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos lėšos;
2.2) skolintos lėšos.
Baigiantis ES fondų finansavimui, oro uostui tenka ieškoti būdų, kaip pritraukti
privataus sektoriaus lėšas. Be to, dėl finansavimo iš fondų sustabdymo, Kauno oro uostas
pasirašė kredito liniją 7-iems mln. litų. Taip pat paėmė ilgalaikę paskolą penkeriems metams.
Siekiant gauti kreditorių palankumą, įprasta, kad įkeičiamas nekilnojamasis turtas. Tačiau
valstybei priklausantis turtas negali būti įkeistas, taip pat ribojama ir specialiojo transporto
veiklos nuoma (tokio transporto kaina siekia 1,3–1,5 mln. litų, neįskaitant PVM). Vis dėlto,
kompromisas su finansų įstaigomis buvo rastas ir kreditavimas gautas kredito linijos forma.
Finansinių išteklių naudojimo kontrolė įmonėje yra griežta, vykdoma pagal finansų kontrolės
taisykles. Jei, siekiant užsibrėžtų tikslų, finansavimo išteklių nepakanka, nustatomi svarbiausi
veiklos prioritetai ir lėšos racionaliai perskirstomos.
6.

Kauno oro uosto konkurentai

Lietuvoje veikia keturi tarptautiniai oro uostai:
1) Vilniaus oro uostas – pagrindinis šalies oro uostas;
2) Kauno oro uostas – antrasis pagal dydį oro uostas. Kauno oro uosto veiklos
perspektyvos sietinos su žemų kainų aviakompanijų pritraukimu ir
bendradarbiavimu su kelionių operatoriais;
3) Palangos oro uostas – regioninis Vakarų Lietuvos oro uostas;
4) Šiaulių oro uostas naudojamas karinėms reikmėms: aptarnauja NATO
skrydžius, tačiau yra pritaikytas ir civilinei aviacijai, tinka krovinių
pervežimui.
Visų oro uostų paslaugos yra panašios. Kaunas susiduria su probleminiu buvimo šalia
sostinės veiksniu – Kauno regiono keleiviai skrenda per Vilniaus oro vartus, kur yra žymiai
didesnis maršrutų pasirinkimas.
Oro uostų konkurencinės galimybės priklauso nuo juose taikomų įkainių. 1 lentelėje
pateikiami pagrindiniai oro uostuose taikomi 2012 metų įkainiai.
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1 lentelė. Lietuvos oro uostuose taikomi įkainiai 2012 m.
Oro uostas
Rinkliavos
pavadinimas
Orlaivio tūpimo

KAUNO ORO UOSTAS

VILNIAUS ORO UOSTAS

PALANGOS ORO
UOSTAS

Rinkliavos dydis
52 Lt kiekvienai orlaivio
MTOM* tonai.

Orlaivio
stovėjimo

5 Lt kiekvienai orlaivio
MTOM tonai.
Jeigu orlaivis stovi oro
uoste trumpiau nei 3 val., ši
rinkliava neimama.
Jeigu orlaivis stovi ilgiau
nei 3 val., rinkliava
skaičiuojama už parą.

Išvykstančio
keleivio

40 Lt

40 Lt tarptautiniams
maršrutams, kai orlaivio
MTOM yra iki 2 tonų.
20 Lt vietiniams
maršrutams, kai orlaivio
MTOM yra 2 tonos ir
daugiau.
25 Lt kiekvienai orlaivio
tonai tarptautiniams
maršrutams, kai orlaivio
MTOM yra 2 tonos ir
daugiau.
7 Lt kiekvienai orlaivio tonai
vietiniams maršrutams, kai
orlaivio MTOM yra 2 tonos
ir daugiau.
10 % orlaivio faktinės
tūpimo rinkliavos.
Jeigu orlaivis stovi oro uoste
trumpiau nei 3 valandas,
orlaivio stovėjimo rinkliava
neimama.
Jeigu orlaivis oro uoste stovi
ilgiau nei 3 valandas,
rinkliava skaičiuojama už
parą.

22 Lt tarptautiniams
maršrutams.
4 Lt vietiniams maršrutams.
4 Lt transferiniams
keleiviams.

22 Lt, kai orlaivio MTOM
yra iki 2 tonų.
25 Lt, kai orlaivio MTOM
yra nuo 2 iki 3 tonų.
52 Lt kiekvienai orlaivio
tonai tarptautiniams
maršrutams, kai orlaivio
MTOM yra 3 tonos ir
daugiau.
24 Lt kiekvienai orlaivio
tonai vietiniams maršrutams,
kai orlaivio MTOM yra 3
tonos ir daugiau.

2 Lt, kai orlaivio MTOM yra
iki 2 tonų.
3 Lt, kai orlaivio MTOM yra
nuo 2 iki 3 tonų.
5 Lt kiekvienai orlaivio tonai
tarptautiniams maršrutams,
kai orlaivio MTOM yra 3
tonos ir daugiau.
2 Lt kiekvienai orlaivio tonai
vietiniams maršrutams, kai
orlaivio MTOM yra 3 tonos
ir daugiau.
2 Lt, kai orlaivio MTOM yra
iki 3 tonų.
40 Lt kiekvienai orlaivio
tonai tarptautiniams
maršrutams, kai orlaivio
MTOM yra 3 tonos ir
daugiau.
14 Lt kiekvienai orlaivio
tonai vietiniams maršrutams,
kai orlaivio MTOM yra 3
tonos ir daugiau.

Orlaivio
saugumo

5 Lt kiekvienai orlaivio
MTOM tonai.

Nėra duomenų.

2 Lt, kai orlaivio MTOM yra
iki 2 tonų.
3 Lt, kai orlaivio MTOM yra
nuo 2 iki 3 tonų.
5 Lt kiekvienai orlaivio
tonai, kai orlaivio MTOM
yra 3 tonos ir daugiau.

Orlaivio palydos

60 Lt

60 Lt

60 Lt

Šaltinis: http://www.vilnius-airport.lt/lt/verslui/oro-uosto-mokesciai/oro-uosto-rinkliavos/, http://www.kaunasairport.lt/index.php?lang=lt&page=oro_uosto_ikainiai, http://www.palanga-airport.lt/index.php?id=486, žiūrėta
2012 08 17.
*MTOM – maksimali kilimo masė
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Vilniaus oro uoste yra galima ir kitokia mokesčių mokėjimo tvarka. Reguliariuosius
skrydžius vykdantiems oro vežėjams, kurie pagal atskirą susitarimą su Vilniaus oro uostu
prisiima ilgalaikius (ne trumpesnius nei 5 metų) įsipareigojimus kasmet pervežti ne mažiau
kaip 250 000 keleivių, įsipareigojimų prisiėmimo laikotarpiu gali būti taikoma viena visas
aukščiau nurodytas rinkliavas apimanti ir per įsipareigojimų prisiėmimo laikotarpį pagal oro
vežėjo pervežtų išvykstančių keleivių skaičių apskaičiuojama 2 lentelėje nurodyto dydžio
išskrendančio keleivio rinkliava (http://www.vilnius-airport.lt).
Oro linijų bendrovės įsipareigojimas per
metus pervežti (keleivių)
250 000–500 000
500 001–750 000
750 001–1 000 000
1 000 001 ir daugiau

2 lentelė. Išskrendančio keleivio rinkliava
Už vieną oro linijų bendrovės pervežtą
išvykstantį keleivį mokėtina išskrendančio
keleivio rinkliava (Lt)
6,91
6,22
5,52
4,83

Tarptautinėje erdvėje artimiausi konkurentai yra Rygos, Varšuvos, Talino oro uostai.
Vis dėlto, visi trys Lietuvos oro uostai kartu aptarnauja mažiau keleivių nei pagrindinis
Baltijos šalių oro uostas Rygoje (žr. 3 lentelę).

Oro uostas
Rygos oro uostas
Talino oro
uostas
Vilniaus oro
uostas
Kauno oro
uostas
Palangos oro
uostas

2011

2010

3 lentelė. Keleivių srautų palyginimas (tūkst. vnt.)
2009
2008
2007
2006
2005
2004

5 106
926
1 913
172

4 663
647
1 384
831

4 066
854
1 346
236

3 690
549
1 811
536

3 160
945
1 728
430

2 495
020
1 541
832

1 878
035
1 401
059

1 060
426
997 941

1 712
467

1 373
859

1 308
632

2 048
439

1 717
222

1 451
468

1 281
872

964 164

872 618

809 732

456 698

410 165

390 881

248 228

77 350

27 113

111 133

102 528

104 600

101 586

93 379

110 828

94 000

76 020

Šaltinis: http://www.riga-airport.com/en/main/about-company/statistics/in-total-per-year, žiūrėta 2012-08-17.

Kauno oro uostas pastaraisiais metais pirmavo tarp Lietuvos oro uostų pagal
aptarnaujamų krovinių skaičių. Pagrindinis konkurentas krovinių pervežime taip pat yra
Rygos oro uostas, kuris pritraukia didesnį tranzitinių krovinių srautą negu Kauno oro uostas
(žr. 4 lentelę).
4 lentelė. Krovinių srautų palyginimas (tonomis)
Oro uostas
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
9168
4449
2119
3400
6816
6862
4308
3569
Kauno oro uostas
12 665
12 294
9431
7669
8130
12 558
15896
8751
Rygos oro uostas
Šaltinis: http://www.riga-airport.com/en/main/about-company/statistics/in-total-per-year, http://www.kaunasairport.lt/index.php?lang=lt&page=statistika, žiūrėta 2012-08-17.
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Konkurencinį oro uostų pranašumą lemia ne tik paties oro uosto, bet ir valstybės bei
ES politika transporto sektoriuje. Taip pat svarbu, kad aviacijos sektoriui tenka konkuruoti su
kitomis transporto rūšimis.
7. Aplinkosauga Kauno oro uoste
Aplinkosaugos reikalavimai yra reglamentuoti LR teisės aktais, ES direktyvomis. Aviacija, kaip
ir visas transporto sektorius, yra viena didžiausių aplinkos teršėjų. Pagrindinį aviacijos poveikį
aplinkai galima klasifikuoti taip:
1) Procesai, kurių metų daromas poveikis atmosferai.
1.1) Pagrindinė Kauno oro uosto tiesiogiai sąlygojama oro tarša susidaro
eksploatuojant penkias įmonėje esančias gamtinėmis dujomis
kūrenamas katilines.
1.2) Automobilių keliama tarša įmonėje susidaro naudojant specialųjį
transportą (aerodrominius automobilius, sniego valymo mašinas ir t.t.);
dėl keleivių naudojamų automobilių.
1.3) Orlaivių keliama tarša. Už šią taršą aviakompanijos turi sumokėti.
Teigiami pokyčiai šioje srityje yra tikėtini, kai 2012 metais prie
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos prisijungs ir aviacijos
sektorius.
2) Nuotekos.
2.1) Buitinės nuotekos oro uoste susidaro administracijoje, terminaluose,
kituose ūkiniuose pastatuose. VĮ „Kauno aerouostas“ savo nuotekų
įrenginių neturi, tolimesniam valymui nuotekos perduodamos į UAB
„Giraitės vandenys“ nuotekų tinklus.
2.2) Lietaus nuotekos patenka į tris išleistuvus: vakarinį, šiaurinį ir rytinį.
Lietaus nuotekų mėginiai periodiškai vežami ištirti ir nustatyti sulfatų,
chloridų, BDS7, naftos produktų bei skendinčių medžiagų
koncentracijas.
3) Atliekos.
3.1) Įmonėje susidarančios popieriaus, plastiko, organinės ir kitos atliekos
nėra rūšiuojamos.
3.2) Pavojingos atliekos per tris mėnesius nuo jų susidarymo perduodamos
tolimesniam apdorojimui ir utilizavimui.
4) Triukšmas. Įmonėje veikia keturios stacionarios ir viena mobili orlaivių triukšmo
kontrolės ir monitoringo stotys. Naudojant šios sistemos duomenis, kartą metuose
sudaromi orlaivių triukšmo kontūrai ir paruošiamos ataskaitos civilinės aviacijos
administracijai (triukšmo žemėlapiai yra pateikiami oro uosto interneto
tinklalapyje).
Kauno oro uostas neturi patvirtintos aplinkosauginės politikos, aplinkosauginiais
rodikliais oro uosto veikla nėra vertinama. Įmonė nebuvo pasinaudojusi ES parama gerinant
šią būklę. Jokio aplinkosauginio standarto VĮ „Kauno aerouostas“ nėra įsidiegęs, pagrindinė
priežastis – dideli šio standarto įdiegimo kaštai.
8.

Baigiamosios pastabos

Kauno oro uosto, kaip valstybinės įmonės, veikla neprivalo būti pelninga. Tai
strateginis, valstybinės svarbos objektas, kuris atlieka visuomenei naudingą funkciją –
garantuoja gyventojų ir prekių judėjimą. Vis dėlto, investicijos, kurios buvo padarytos iki
2011 metų gerinant oro uosto infrastruktūrą, skatina Kauno oro uosto, Kauno miesto ir
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Susisiekimo ministerijos atstovus kelti klausimą, kaip optimaliai išnaudoti išteklius regiono ir
šalies socioekonominiam vystymuisi.
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1 PRIEDAS. Kauno oro uosto istorija: svarbios datos
1988 m. liepos 1 d. – Kauno aerodrome nutūpė lėktuvas JAK-42. Ši diena laikoma
Kauno oro uosto gimtadieniu.
1991 m. spalio 1 d. – VĮ „Kauno aerouostas“ užregistruota juridinių asmenų registre.
1994 m. balandžio 6 d. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 242 „Dėl
Lietuvos Respublikos tarptautinių aerouostų veiklos“ VĮ „Kauno aerouostas“ pripažintas
Tarptautiniu oro uostu, kuriam suteikta teisė aptarnauti tarptautinį civilinį oro susisiekimą.
2005 m. birželio 13 d. – pasirašyta sutartis su pigių skrydžių aviakompanija
„Ryanair“.
2008 m. gegužės 13 d. – atidarytas naujas keleivių terminalas.
2009 m. gegužės 6 d. – paskelbta, kad didžiausia Baltijos šalyse oro bendrovė
„airBaltic“ nuo birželio pradžios pradės kasdieninius skrydžius iš Kauno tarptautinio oro
uosto į Rygą.
2010 m. gegužės 4 d. – atidaryta pirmoji „Ryanair“ bazė Centrinėje ir Rytų Europoje,
„Ryanair“ Kauno oro uoste bazuoja du lėktuvus ir vykdo skrydžius 18 maršrutų.
2010 m. rugsėjo 21 d. – Kauno oro uoste pirmą kartą nusileido krovininis lėktuvas „IL
96-400T“ iš Šanchajaus (Kinija). Šiuo dideliu lėktuvu iš Kinijos atskraidintas 66 tonų
elektronikos prekių krovinys.
2012 m. liepos 31 d. atsistatydina daug oro uosto plėtrai nuveikęs generalinis
direktorius Arijandas Šliupas.
2012 m. lapkričio mėn. naujuoju direktoriumi paskirtas Povilas Ugianskis.
Pereinamuoju laikotarpiu oro uostui laikinai vadovavo komercijos direktorė Jūratė
Baltrušaitytė.
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UŽDUOTYS IR KLAUSIMAI
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Kuo KUN, kaip valstybės įmonės, tikslai skiriasi nuo privačios įmonės? Su kokiais
tipiškais valstybės įmonės suvaržymais susiduria KUN? Kokius valstybės įmonės
privalumus galite išskirti KUN atveju? Kas galėtų būti kitaip, jei KUN būtų privati
įmonė? Kaip akcinės bendrovės statusas pakeistų įmonės veiklą (kuriuos aspektus)?
Kokie makro veiksniai daro įtaką oro uostams ir jų veiklos sėkmei? Kokie viešojo
sektoriaus veikėjai (institucijos) Lietuvoje sąlygoja KUN veiklos sėkmę?
Įvertinkite KUN įtaką Kauno miestui, apskričiai, Lietuvos ekonomikai. Kokiais
rodikliais galima vertinti šią įtaką?
Kaip būtų galima išnaudoti LEZ KUN‘o plėtrai? Kokie galimi bendradarbiavimo ir
plėtros rezultatai? Pasiūlykite bent vieną projektą, kuris galėtų būti vykdomas tarp KUN
ir LEZ ir atitiktų bent tris kriterijus: pakankamas inovatyvumas, aiški vartotojo nauda,
pakankama rinka, įgyvendinimo realistiškumas ir pelningumas. Su kokiomis skrydžių
bendrovėmis (ar viena jų) galėtų naudingai bendradarbiauti oro uostas, kai iš jo skrydžių
skaičių sumažino „Ryanair“?
Apibūdinkite pagrindinius organizacijos išteklius, vartotojus, konkurentus, tiekėjus.
Sudarykite organizacijos veiklos efektyvumo profilį: 10 balų sistemoje įvertinkite
organizacijos veiklos efektyvumą valdymo, darbo organizavimo, išteklių valdymo,
paslaugų / produktų teikimo, išorinių ryšių kriterijų požiūriu ir pateikite organizacijos
veiklos efektyvumo profilio schemą / žemėlapį. Kaip būtų galima vertinti KUN veiklos
efektyvumą? Pateikite konkrečius rodiklius.
Kokie yra įmonės pajamų šaltiniai? Kokios pajamos ir kaip dažnai jos gaunamos iš šių
šaltinių? Kaip pajamų šaltiniai randami / pritraukiami / išlaikomi? Kas ir kam yra
atsakinga(s) už šių užduočių atlikimą?
Kaip apskaičiuojami oro uosto mokesčiai (keleivių ir krovinių atžvilgiu)? Kokie
veiksniai lemia keleivio aptarnavimo mokestį? Ar keleiviai yra jautrūs kainų
pokyčiams?
Kaip atsiranda nauji maršrutai oro uostų praktikoje? Kokios naujos skrydžių kryptys
būtų tinkamos iš KUN? (Argumentuokite.)
Kokie veiksniai lemia krovinių pervežimo paklausą? Kokiomis priemonėmis
siūlytumėte ją didinti?
Kokia turėtų būti LR Susisiekimo ministerijos politika, kad Lietuvos tarptautiniai oro
uostai prisidėtų prie atskirų regionų vystymo, o ne konkuruotų tarpusavyje dėl klientų?
Pasiūlykite planą.
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„SWEDBANK“ ATVEJIS: AUGTI ATSAKINGAI
Raminta Pučėtaitė, Edmundas Jasinskas, Rasa Pušinaitė33
AB „Swedbank“ – vienas didžiausių bankų, teikiantis paslaugas privatiems asmenims ir
įmonėms Švedijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, turintis padalinius Ukrainoje, Rusijoje,
Liuksemburge, filialus Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje, Kinijoje, JAV, atstovybę Ispanijoje.
„Swedbank“ savo veiklą Lietuvoje pradėjo palaipsniui, 1991 metais estiško kapitalo bankui
„Hansabank“ įsigijus Lietuvos taupomąjį banką, o vėliau tapus švediško kapitalo banko
nuosavybe. Nuo pat pradžios banko veiklos modelyje ypatingas dėmesys buvo skiriamas
klientų aptarnavimo kokybei, atvirumu ir pasitikėjimu grįstais santykiais ir aiškiai išreikštu
įsipareigojimu visuomenei. Tai subrandino organizacijos filosofiją ir vadovų įsipareigojimą
laikytis paprastumo, atvirumo ir rūpestingumo, siekiant strateginių tikslų. Jungtinių Tautų
vystymo programos organizuojamuose Nacionalinio atsakingo verslo rinkimuose
„Swedbank“ kelerius metus buvo išrinktas metų socialiai atsakinga įmone užsienio įmonių
kategorijoje. Banko socialinės atsakomybės politika realizuojama įvairiais projektais su
nevyriausybinėmis ir jaunimo organizacijomis, kredituojant alternatyvios energijos šaltinius.
Banko darbuotojai yra aktyvūs įmonių savanorystės idėjos palaikytojai, entuziastingai
prisidedantys prie „Maisto banko“, „Augink atsakingai“, „Kam to reikia?!“ ir kitų socialinių
iniciatyvų. Požiūrį į santykius su suinteresuotomis šalimis buvo siekta atskleisti ir
administraciniu pastatu Vilniuje, Konstitucijos prospekte, kuris pateko tarp 95 geriausių
pasaulio architektūros pavyzdžių 2010 metais.
Bet ar išties organizacijoje viskas taip idealu? Ar administraciniame pastate
entuziastingai palaikomos socialinės atsakomybės idėjos pasiekia darbuotojų širdis
mažesniuose Lietuvos miestuose ir atokesniuose nuo miesto centro padaliniuose? Kaip
užtikrinti, kad kilnios idėjos virstų realybe visoje organizacijoje? Kaip įtvirtinti integralią
socialinės atsakomybės kultūrą, kuri rūpėtų kiekvieno poskyrio darbuotojams?
1.

„Swedbank“ veiklos pradžia

„Swedbank“ veiklos pradžia34 prasidėjo XIX amžiaus pradžioje Švedijoje, kai 1805 metais
stiklo fabriko „Årnäs“, veikusio Vakarų Švedijoje, savininkas Berndt Harder Santesson
(1776–1862) įsteigė santaupų fondą savo darbininkams. Tai buvo viena iš ankstyvųjų verslo
iniciatyvų kurti socialinę gerovę savo darbininkams, kol šios funkcijos dar nebuvo perėmusi
valstybė. 1818 metais, Švedijos parlamentui „Riksdag“ diskutuojant apie gyvenimo sąlygų
palengvinimo priemones skurstantiesiems, vieno iš keturių tuo metu dar egzistavusių
biurgerių luomo rūmų pirmininko pavaduotojas Johan Westin pasiūlė įkurti nacionalinį
taupomąjį banką, kuriame žmonės galėtų taupyti smulkias pinigų sumas ir gauti palūkanas.
Parlamentas pritarė šiai idėjai ir jos įgyvendinimui suformavo komisiją, kuri išsiuntė Carl
David Skogman į Škotiją, kad šis ištirtų ten neseniai įkurtų taupomųjų bankų veiklos
specifiką.
Škotijoje taupomieji bankai buvo įkurti 1810 metais. Šiai iniciatyvai vadovavo
pastorius Henry Duncan (1774–1846), aktyvus darbininkų orumo gynėjas. Jis teigė, kad iki
tol dalintos subsidijos skurstantiesiems neskatina jų savigarbos ir siūlė kurti taupomuosius
bankus, kurie veikia pagal verslo principus ir patys save išsilaiko. Taip 1810 metais buvo
įkurtas Ruthwell parapijos taupomasis bankas, kurio klientu buvo galima tapti turint tik šešis
33
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pensus, kai tuo pat metu jau įsitvirtinusių bankų klientais buvo galima tapti įnešant mažiausiai
dešimt svarų. Indėliai buvo laikomi kitame Škotijos banke su 5 % palūkanų norma, iš kurių 4
% nuo svaro buvo mokami indėlininkui, o likusi dalis išskaidoma įkurtam labdaros fondui,
ilgalaikių indėlininkų palūkanoms ir administravimo išlaidoms.
Grįžęs iš Škotijos, C. D. Skogman 1819 metais publikavo savo tyrimo rezultatus „Taip
vadinamų taupomųjų bankų žvalgybos užrašuose“. Tačiau bankų idėją įgyvendino ne
Švedijos vyriausybė, o vokiečių kilmės pirklys Eduard Ludendorff, kuris 1820 metais
Geteborge atidarė pirmąjį Švedijoje taupomąjį banką „Göteborgs Sparbank“. Taupomieji
bankai sparčiai plito visoje šalyje, jų klientais tapo daugelis metalo pramonės ir liejyklų
darbininkų. Taupomieji bankai ypač padėjo ūkininkams, kuriuos XIX amžiaus viduryje labai
išvargino vienas po kito sekę nederlingi metai. Nuo 1856 iki 1868 metų Švedijoje veikė ne
mažiau kaip 200 parapijos taupomųjų bankų. Svarbiausia taupomųjų bankų užduotis buvo
priimti indėlius ir skatinti taupymą, palaikant glaudžius ryšius su vietine bendruomene ir
nesipelnant iš jos narių. Tačiau daugeliui taupomųjų bankų paskolos vietiniam verslui ir
visuomenei tapo svarbia veiklos dalimi.
Plečiantis industrializacijai, daugelis Švedijos kaimo gyventojų kėlėsi į miestus. Likę
smulkieji ūkininkai norėjo plėsti veiklą, tačiau jų netenkino komercinių ir taupomųjų bankų
siūlomos kreditavimo sąlygos. Todėl nuo 1915 metų Stokholmo apylinkėse įsteigtas pirmasis
Švedijos žemės ūkio kooperatinis bankas („Jordbrukskassa“), kuris teikė kreditus tik savo
nariams. Kooperatinių bankų sistema tapo svarbia priemone finansuojant ūkininkų inovacijas.
Iki 1968 metų šie bankai negalėjo verstis komercine veikla ir neturėjo atskirų patalpų
bendravimui su klientais. Pieninės ar skerdyklos darbuotojas dienos pabaigoje pakeisdavo
aprangą ir pranešdavo, kad klientai kviečiami skolintis. 1974 metais žemės ūkio bankai
pakeitė pavadinimą į „Föreningsbanken“ (kooperatiniai arba unijos bankai). Nors skolinimas
smulkiesiems ūkiams, kuriems trūksta apyvartinių lėšų, buvo pagrindinė šių bankų paskirtis,
tačiau šie bankai skatino ir taupymą. Tuo jie buvo panašūs į taupomuosius bankus.
Bankų sistema reikšmingai formavo Švedijos visuomenės įprotį taupyti. Bankai daug
dėmesio skyrė vaikams, kurie nuo taupomojo banko įkūrimo pradžios buvo vieni pagrindinių
banko klientų. Pirmoji „Göteborgs Sparbank“ klientė buvo trejų metų Carolina Bernhardina
Hammardahl, kurios 12 šilingų (apie 30 SEK) indėliu pasirūpino pats banko įkūrėjas. Augant
visuomenės susidomėjimui ekonomika, taupymu susidomėjo ir vaikai. 1926 metais bankas
išleido žurnalą vaikams „Lyckolanten“ („Laimingoji moneta“), kuris iki šiol tebeplatinamas
mokyklose 9–12 metų amžiaus vaikams. Žurnalui tekstus ir iliustracijas kuria daugelis žymių
rašytojų ir dailininkų.
Taupumas kaip visuomenės vertybė reikšmingai pasitarnavo bankų plėtrai. XX
amžiaus viduryje ypatingos sėkmės susilaukė kasmetinė taupomojo banko iniciatyva
„Taupomojo banko savaitė“, kurios metu žmonės buvo skatinami taupyti. Iki šiol jokia banko
reklaminė kampanija negali lygintis su jos sėkme: nuo 1958 iki 1975 metų buvo atidaryta 731
tūkst. sąskaitų, kurių indėliai siekė 31 mln. Švedijos kronų, o indėlininkai sukaupė 14,5 mlrd.
SEK.
XX amžiaus 8-ajame dešimtmetyje ir taupomieji, ir kooperatiniai bankai ėmė
finansuoti smulkųjį verslą ir konkuruoti su tradiciniais komerciniais bankais. Ši konkurencija
ypač išaugo 9-ajame dešimtmetyje, vystantis nekilnojamojo turto, vadybos ir finansų
sektoriams. Šiuo laikotarpiu taupomųjų ir kooperatinių bankų rinkos dalis atitinkamai išaugo
nuo 6 % iki 20 % ir nuo 2 % iki 8 %.
XX amžiaus 10-ojo dešimtmečio finansinė krizė padarė stiprų poveikį bankininkystės
sektoriui. Auganti infliacija ir nedarbas buvo rimtas išbandymas taupomiesiems ir
kooperatiniams bankams, kurie ėmė ieškoti naujų kapitalo formų. Taigi buvo nuspręsta kurti
uždarąsias bendroves. Taip atsirado Švedijos taupomasis bankas „Sparbanken Sverige“,
apjungęs 11 taupomųjų bankų ir 90 nepriklausomų Švedijos bei užsienio kapitalo bankų; ir
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Švedijos kooperatinis bankas „Sveriges Föreningsbank“, sujungęs 12 regioninių žemės ūkio
kooperatinių bankų. 1997 metais „Sparbanken Sverige“ įsigijo „Sveriges Föreningsbank“ ir
pasivadino „FöreningsSparbanken“, kuris turėjo daugiau nei 5 mln. klientų. Šis susijungimas
reikšmingai sumažino veiklos išlaidas ir padėjo bankams išgyventi be valstybės įsikišimo.
1999 metais naujasis „FöreningsSparbanken“ pradėjo plėtrą į Baltijos šalis, pirmiausia
įsigijęs 50 % 1991 metais Estijoje įkurto „Hansabank“ akcijų. Šio banko įkūrėjai buvo jaunų,
užsienyje išsilavinimą įgijusių žmonių grupė, iš kurių tik vienas – Regn Lõhmus – turėjo
darbo patirties bankininkystės sektoriuje. Banko įkūrėjai turėjo ambicingų tikslų per
penkerius metus pasiekti trijų didžiausių Estijos bankų apyvartą. Šį tikslą jie įgyvendino per
ketverius metus. 1996 metais „Hansabank“ jau veikė Latvijoje, nuo 1999 metų operacijas
vykdė ir Lietuvoje.
2001 metais šis bankas įsigijo Lietuvos taupomąjį banką ir tapo „Hansa-LTB“. 2001–
2002 metais keitėsi ne tik organizacijos struktūra – 48 banko skyriai sujungti į 9 regionų
skyrius, iš daugiau kaip 400 padalinių buvo palikta 211 – bet ir veiklos principai,
diferencijuojant banko produktus pagal klientų tipus (smulkieji, vidutiniai, stambieji),
orientuojant paslaugas į verslo klientų kreditavimą, taip pat pradėta diegti informacinė banko
sistema, veikianti realiojo laiko režimu, daugiau nei 1000 klientų aptarnavimo specialistų
išmokyti dirbti su naujomis informacinėmis technologijomis ir produktais. Tais metais buvo
pradėta teikti paslaugas telefonu, plėtoti atsiskaitymą banko kortelėmis.
2005 metais „Swedbank“ įsigijo 100 % „Hansabank“ akcijų. „FöreningsSparbanken“
bankui plečiant veiklą Baltijos šalyse ir Rytuose, 2006 metais senasis pavadinimas
visuotiniame susirinkime pakeistas į „Swedbank“. Banko vystymosi istorija trumpai
pateikiama 1 priede. Svarbiausi AB „Swedbank“ kūrimosi Lietuvoje etapai pateikiami 1
paveiksle.
1991: Estijoje
įkurtas Hansabank

2005: Swedbank nuperka
visas Hansabank akcijas

1996: Hansabank įsteigia
Hansa lizingą Lietuvoje

2001: Hansabank įsigyja
Lietuvos taupomąjį banką,
tampa Hansa-LTB

1997: susikuria
FöreningsSparbanken, Swedbank
grupė, Švedijoje

1999: Swedbank įsigyja
dalį Hansabank akcijų
Estijoje

2006: Hansabank
pervadinamas Swedbank
1 pav. Svarbiausi metai AB „Swedbank“ kūrimosi procese
2.
Banko veikla
2.1. Banko vizija, misija ir vertybės
„Swedbank“ veiklos filosofija remiasi Šiaurės šalių vertybėmis, kurios paprastai akcentuoja
paprastumą, atvirumą, pasitikėjimu grįstus tarpusavio santykius ir bendradarbiavimą; ir
taupomųjų bankų principais, kurie daug reikšmės teikia produktų prieinamumui visuomenei,
ryšių su bendruomene palaikymui ir taupumo skatinimui. 2008–2009 metais bankas buvo
pelnęs klientų pasitikėjimą dėl į klientą orientuoto veiklos modelio. 2011 metais Londone
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leidžiamas finansų rinkų žurnalas „Euromoney“ paskelbė „Svedbank“ geriausiu Lietuvoje
veikiančiu banku, jam įteiktas „The Euromoney Awards for Excellence 2011“
apdovanojimas35.
Lietuvoje veikiančio „Swedbank“ vertybių skaičius ir turinys kito. 2001 metais, kai
„Hansabank“ įsigijo Lietuvos taupomąjį banką, metinėje ataskaitoje buvo deklaruotos
gyvybingumo ir iniciatyvumo, vientisumo (suprantama kaip integralumo – aut. past.),
novatoriškumo, kokybės ir aukštų etikos standartų vertybės. 2002 metais, pertvarkant
informacinę banko sistemą ir plėtojant elektronines banko paslaugas, vertybių sąrašą papildė
aukšti techniniai standartai. 2005 metais vertybės pakito: kokybę pakeitė orientacija į
rezultatus, vientisumą – atvirumas. 2006 metais vertybių sąrašas pasipildė darbuotojų
pasišventimu, kurio funkcija – kurti ilgalaikį verslą. Šis vertybių kismas atspindi ir banko
sampratos apie savo misiją raidą: nuo orientacijos į rezultatus judama prie aptarnavimo
kokybės ir rūpinimosi klientu bei visuomene, taip skatinant visuomenės vystymąsi ir gerinant
gyvenimo kokybę. 2001 metais banko misija metinėje ataskaitoje įvardyta kaip įmonės vertės
didinimas, įsigilinant į klientų poreikius, siūlant jiems tinkamiausius finansinius sprendimus ir
palaikant aukštą darbuotojų motyvaciją. 2005 metais pastarasis aspektas išnyko, o misija
pasipildė siekiu atlikti teigiamą vaidmenį visuomenėje.
2011 metais bankas savo veikloje įtvirtino tris vertybes – paprastumą, atvirumą bei
rūpestingumą36 – ir iškėlė tikslą skatinti stiprią ir tvarią daugelio gyventojų ir įmonių
finansinę padėtį. Banko supratimu, tai reiškia konsultuoti ir šviesti klientus bei visuomenę,
taip kuriant klestinčią ekonomiką37. Tai veiklos, kurios prisideda kuriant darnų vystymąsi:
2011 metais banko finansinėje ataskaitoje38 tvarumu grįsta veikla pažymima kaip vienas
pagrindinių banko veiklos principų.
Paprastumas – mes esame lengvai suprantami, pasiekiami ir draugiški. Klientas yra mūsų
dėmesio centre. Mes konsultuojame finansiniais klausimais, atsižvelgdami į klientų poreikius.
Mes parenkame savo klientams finansines priemones, leidžiančias siekti ambicingų tikslų,
naudojantis gyvenimo teikiamomis galimybėmis.
Atvirumas – mes esame atviri, garbingi ir patikimi. Mūsų paslaugos, nuostatos ir elgesys su
klientų pinigais yra priimtini mūsų klientams ir partneriams. Naujos idėjos, nauji žmonės ir
nauji bendradarbiavimo su klientais bei bendruomenėmis būdai skatina mus tobulėti.
Rūpestingumas – mes esame įsipareigoję stiprinti ilgalaikę gyventojų, įmonių ir visuomenės
finansinę gerovę. Mes kuriame novatoriškus ir ilgalaikius finansinius sprendimus. „Swedbank“
darbuotojai yra paslaugūs ir sąžiningi. Mes tęsime savo pažadus. Mūsų stiprybė – gebėjimas
padėti klientams priimti pagrįstus sprendimus, jiems nuosekliai siekiant ilgalaikių tikslų.
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2.2. Banko struktūra
AB „Swedbank“ organizacinę valdymo struktūrą sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas,
stebėtojų taryba, valdyba ir administracijos vadovas, kuris yra ir valdybos pirmininkas. Banko
struktūra pateikta 2 paveiksle.
Pagal „Swedbank“ statutą, bankas turi stebėtojų tarybą, kurią sudaro penki asmenys,
renkami ketverių metų kadencijai. Stebėtojų taryba pagal įgaliojimą savo veiklos kadencijai
skiria narius į valdybą, kurią taip pat sudaro penki asmenys. Valdybos pirmininkas yra ir
banko administracijos vadovas. Stebėtojų tarybai padeda tarybos suformuotas Vidaus audito
komitetas, kurį sudaro trys nariai, stebintys banko ir jo dukterinių įmonių veiklą, teikiantys
veiklos
valdymo
rekomendacijas,
užtikrinantys
vidaus
audito
departamento
nepriklausomumą, kontroliuojantys, ar išoriniai auditoriai laikosi objektyvumo ir
nepriklausomumo principų ir t.t.
Mažmeninės bankininkystės tarnybai pavaldūs Rytų, Pietų ir Vakarų Lietuvos filialai,
kasdienės bankininkystės ir investavimo, smulkiojo verslo aptarnavimo ir rinkodaros bei kiti
departamentai. Verslo bankininkystės tarnybai pavaldūs stambiųjų verslo klientų, projektų
finansavimo, pardavimų valdymo ir palaikymo bei kiti departamentai.
2009 metais įkurtas Asmeninių finansų institutas, Asmeninių finansų instituto
Švedijoje padalinys vietinėje rinkoje, veikia kaip nepriklausoma „Swedbank“ dalis. Instituto
funkcija – stebėti ir tirti gyventojų finansinės situacijos pokyčius bei šviesti visuomenę
asmeninių finansų valdymo klausimais. Instituto, kuriam su entuziastingu įsipareigojimu
vadovauja Odeta Bložienė, veikla per trejus metus ženkliai išsiplėtė: veikia instituto
tinklalapis https://www.manofinansai.lt, kuriame prisiregistravę lankytojai turi galimybę
pasitikrinti savo finansinius sprendimus ir racionaliai valdyti biudžetą, sukurta ekonomikos
pamokų moksleiviams serija, bendradarbiaujama su ekonomikos mokytojais mokyklose,
skelbiami finansų analitikų patarimai ir prognozės, pateikiami finansinių terminų paaiškinimai
„visiems suprantama kalba“ ir t.t.
„Swedbank“ Lietuvoje yra įsteigęs keletą antrinių įmonių: uždarąsias akcines
bendroves (UAB) „Swedbank lizingas“, „Swedbank autoparko valdymas“, „Swedbank
investicijų valdymas“ bei „Swedbank valda“, uždarąsias akcines draudimo brokerių
bendroves (UADBB) „Swedbank draudimo brokeris“, „Swedbank Life Insurance SE Lietuvos
filialą“ ir „Swedbank P&C Insurance AS Lietuvos filialą“.
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2 pav. AB „Swedbank“ struktūra39
Bankas yra vienas stambiausių darbdavių Lietuvoje, jame dirba apie 2000 darbuotojų
(2011 metų pabaigoje visoje grupėje dirbo apie 2400 darbuotojų), iš jų 80 % sudaro klientus
aptarnaujantys darbuotojai.
2.3. Banko socialinė atsakomybė
„Swedbank“ yra vienas iš Nacionalinio atsakingo verslo tinklo narių, aktyviai prisidedantis
prie Jungtinių Tautų Vystymosi programos (toliau – JTVP) iniciatyvoje „Pasaulinis
susitarimas“ (angl. Global Compact) išvardytų tikslų įgyvendinimo. Socialinė atsakomybė,
kaip įprasta veiklos ir banko žodyno dalis, matoma jau 2005 metų metinėje ataskaitoje, kur
aprašomi socialiniai projektai, kuriuose bankas dalyvavo ir (ar) kuriuos rėmė ir įvardija save
kaip socialiai atsakingą organizaciją. 2007 metų metinėje ataskaitoje atsiranda skyrius
„Socialinė atsakomybė“, kuriame aptariama atsakomybės raiška pagrindinėms banko
suinteresuotosioms grupėms – akcininkams, klientams, darbuotojams, visuomenei. Nuo 2008
metų leidžiamos atskiros nuo finansinių ataskaitų socialinės atsakomybės pažangos ataskaitos.
Pažangos ataskaitos yra įmonių, prisijungusių prie JTVP iniciatyvos „Pasaulinis
susitarimas“, nerašytinių įsipareigojimų vykdymo dalis ir įprasta pažangių tarptautinių įmonių
praktika. Ja organizacijos suinteresuotosioms šalims parodo, kad joms nėra ko nuo jų slėpti.
Kita vertus, tokios organizacijos tampa pažeidžiamesnės: nevyriausybinėms organizacijoms,
klientams, gyventojams atradus neatitikimų tarp deklaruotų pasiekimų ir realios praktikos,
kyla rizika prarasti reputaciją, susilaukti neigiamų, ironiškų ar pašiepiančių vertinimų
spaudoje. Šioje iniciatyvoje aktyviai dalyvauja Nacionalinis socialiai atsakingo verslo įmonių
tinklas, įsikūręs 2005 metų balandžio mėnesį. Iš pradžių tinklo veiklą koordinavo JTVP,
tačiau nuo 2007 metų vadovavimas Tinklo veiklai ir susitikimų rengimui buvo perleistas
39
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įmonei-lyderei, kuri rotacijos principu keičiasi kas pusmetį. „Swedbank“ tinklui pirmininkavo
pusę metų nuo 2007 metų lapkričio mėnesio.
2007 metais JTVP inicijavo „Nacionalinį atsakingo verslo apdovanojimą“, kuriame
galėjo dalyvauti įmonės, siekiančios įvertinimo ir pripažinimo kategorijose „Socialiai
atsakinga įmonė“, „Metų darbovietė“, „Metų partneris“, o nuo 2009 metų – kategorijose
„Aplinkosaugos įmonė“, „Metų darbovietė“, „Bendruomeniškiausia įmonė“ ir „Socialiai
atsakinga įmonė“. Konkurse dalyvavo ir „Swedbank“. 2007, 2008 ir 2010 metais bankas gavo
pagrindinį apdovanojimą užsienio įmonių grupėje, kategorijoje „Socialiai atsakinga įmonė“40.
Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) politika ir jos įgyvendinimu daugiausia rūpinasi
Personalo ir Komunikacijos departamentai. Personalo departamentas kuruoja banko ryšius su
aukštojo mokslo institucijomis, rūpinasi studentų praktika, ieško banko atstovų, galinčių
skaityti kviestines paskaitas aukštosioms mokykloms aktualiomis temomis, organizuoja
mokymus darbuotojams – „Pokalbius po ąžuolu“ – ne tik profesinės kvalifikacijos
tobulinimui, bet ir darbuotojų savęs pažinimui, asmenybės ugdymui. Žinoma, svarbiausia
personalo departamento užduotis socialinės atsakomybės kontekste – kurti su darbuotojų ir
įmonės lūkesčiais suderintas darbo vietas, rasti ir ugdyti talentus.
Komunikacijos padalinys atsakingas už informacijos komunikavimą išorėje ir viduje,
informacijos surinkimą, t.y. korporatyvinę komunikaciją, skirtą darbuotojams ir klientams,
viešuosius reikalus (angl. public affairs), t.y. komunikavimą su valstybinėmis institucijomis ir
visuomene, lobizmą, strateginę rinkodarą ir prekės ženklo vystymą (rėmimą, vizualizavimą,
bendros žinutės atitikimą banko strategijai, prekės ženklo priežiūrą, bendras įvaizdžio
rinkodaros kampanijas).
Socialinės atsakomybės projektai priskiriami viešųjų reikalų funkcijai. Vis dėlto, ĮSA
koncepcija daro poveikį ir strateginei rinkodarai, ir išorinei komunikacijai, pavyzdžiui, banko
ataskaitos klientams spausdinamos ant perdirbto popieriaus, organizacijos viduje darbuotojai
skatinami taupyti energiją ir gamtos išteklius (pvz., prierašu prie elektroninių laiškų ar
dokumentų „Apie medį pagalvok“).
2011 metais banke buvo įkurta tvarios plėtros vadovo (angl. sustainability) pareigybė,
kuriai priskirta funkcija koordinuoti banko ir jo suinteresuotųjų šalių, ypač ryšių su
visuomene ir socialinių projektų, veiklas.
Kita vertus, ĮSA nėra konkrečių skyrių ar pareigybių funkcija: Socialinė atsakomybė
banke tapo tokiu įprastu dalyku, kad net nekeliame klausimo, kas tą turėtų daryti arba kodėl
tą darome. Taip darom ir tiek (Personalo departamento direktorius S. Būdvytis). Banko
darbuotojai gana aktyviai jungiasi į pačios įmonės ar kitų organizacijų inicijuotus socialinius
projektus, kurie apima ne tik daugeliui pilietiškai susivokusių gyventojų pažįstamas
iniciatyvas „Darom!“, finansinę paramą organizacijoms „Maisto bankas“ ar „Gelbėkite
vaikus“, bet ir dalyvavimą bendruomenių kultūriniame ir socialiniame gyvenime, teikiant
materialinę ar kitokią paramą.
Bankas renkasi strategiškas partnerystes su nevyriausybinėmis organizacijomis,
tikėdamas, kad jo parama prisideda ne tik prie atskiro projekto įgyvendinimo, bet ir naudos
kūrimo daugeliui visuomenės narių. Bankas siekia mažiau dėmesio ir lėšų skirti socialinei
rinkodarai, o klientų dėmesį atkreipti savo darbais. „Swedbank“ laikosi strateginės nuostatos
nepirkti užsakomųjų straipsnių žiniasklaidoje. Kelis pastaruosius metus banko rėmimo
politika labai aiški. Prioritetas teikiamas sporto, kultūros ir bendruomeniniams projektams.
Kurį laiką bankas rėmė rizikingą sportą ir O. Koršunovo teatrą. Tačiau, pasikeitus
strateginiam siekiui būti daugelio žmonių banku, šių projektų rėmimas buvo nutrauktas, nes jų
nauda pasinaudojo sąlyginai mažai žmonių.
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Strateginiu paramos naudos gavėju gali būti įvardytas jaunimas. Todėl remiami
ilgalaikiai edukacijos projektai ar organizacijos, kurių tikslas – ugdyti jaunimą, pavyzdžiui,
Nacionalinė moksleivių akademija ir „Lietuvos Junior Achievement“.
Bankas finansuoja verslo knygų vertimą ir leidybą. Leidybai pasirenkamos knygos
pagal jų aktualumą verslo bendruomenei Lietuvoje. Tai kitose šalyse populiarūs verslo
leidiniai, kuriuose atsiskleidžia šiuolaikiškos, naujos idėjos, artimos „Swedbank“ grupės
vertybėms. Išleistos knygos dovanojamos klientams, o vėliau jomis prekiaujama ir šalies
knygynuose.
Tikėtina, kad vėliau banko veikla, susijusi su socialine atsakomybe, bus įvardijama
kaip darnaus vystymosi arba tvarios veiklos (angl. sustainability), kadangi „Swedbank“
motininė įmonė Švedijoje formuoja visos grupės strategiją taip, kad ši prisidėtų prie darnaus
vystymosi tikslų.
Banke yra sukurta etikos vadybos programa. 2002 metais banke įsteigta etikos
komisija. Yra etikos ir interesų derinimo kodeksas. 2010 metais banko personalo
departamentas parengė e-mokymo programą ir testą etikos klausimais, kurį privalo išlaikyti
visi darbuotojai.
Aukščiausi vadovai suvokia, kad bankas turi jausti atsakomybę už visuomenę, kurioje
jis veikia, ir įsitraukti į mainus, kad abi pusės patirtų laimėjimą. Tačiau jie pripažįsta ir tai,
kad kartais banko atstovams sunku sulaukti nuoširdaus partneriško požiūrio iš visuomeninių
organizacijų. Daugelis viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų, bankui pasiūlius
bendradarbiauti, iškart prabyla apie paramos poreikį. Bankas nebenori būti tik paramos
teikėju. Jis nori būti aktyvus visuomenės narys, savo žiniomis prisidedantis prie jos augimo:
Įdėdami savo žinias ir patirtį, mes galime pasiekti kur kas daugiau, nei tik įdėję pinigus
(Valdybos pirmininkas A. Danys).
2.4. Verslo modelis, grįstas dėmesiu klientams
Banko pagrindinės klientų grupės yra privatūs ir verslo klientai. Banko santykiuose su
klientais pabrėžiama partnerystė ir pasitikėjimas. Tai atspindi animuota komunikacija,
siunčianti žinutę apie partnerišką kaimynų gyvenimą ir augimą po ąžuolu (3 pav.).

3 pav. „Swedbank“ animuota reklama
Banko siekis būti arti kliento ir pelnyti jo pasitikėjimą buvo imtas strategiškai
realizuoti dar 2001 metais, „Hansabank“ įsigijus Lietuvos taupomąjį banką. Restruktūrizavęs
įmonę ir uždaręs neperspektyvius padalinius kaimo vietovėse, bankas „Hansa-LTB“ pasirašė
bendradarbiavimo sutartį su valstybės įmone „Lietuvos paštas“, pagal kurią banko klientai,
turintys banke sąskaitų ir mokėjimo kortelių, buvo aptarnaujami Lietuvos pašto skyriuose.
Indėlių sąskaitos buvo perkeltos į rajonų centruose veikiančius banko padalinius.
2003 metais bankas įdiegė dvi klientų aptarnavimo programas, skirtas ypač svarbiems
klientams, kuriems buvo siūlomos investicinių portfelių valdymo paslaugos, ir pasiturintiems,
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arba taip vadinamiems „auksiniams klientams“, kuriems buvo sukurta „Auksinė klientų
aptarnavimo programa“, pagal kurią kiekvienam klientui buvo priskiriamas kontaktinis
asmuo – asmeninis bankininkas, per kurį sprendžiami kylantys klausimai, taip taupant klientų
laiką.
Klientų aptarnavimo kokybei bankas skiria daug dėmesio, organizuodamas įvairius
seminarus ir mokymus darbuotojams, kadangi su klientais dirbantys darbuotojai sudaro apie
80 % visų darbuotojų. Banko vadovų nuomone, jų darbuotojų pasirengimas kartais
pasitarnauja ir konkurentams – „Swedbank“ darbuotojus į darbą mielai priima kiti bankai ir
finansinės institucijos.
„Swedbank“ vienas pirmųjų Lietuvoje ėmė diegti internetinę bankininkystę. 2001
metų pabaigoje banke buvo daugiau nei 8000 naujos paslaugos – „hanza.net“ – vartotojų. Ši
paslauga buvo teikiama tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Klientai įgijo galimybę
sumokėti mokesčius, sudaryti indėlio sutartį. Taip atsirado naujos elektroninės komercijos
galimybės.
Banko išorinėje komunikacijoje gausu skatinimų mokėti kortele, tuo ne tik užtikrinant
elektronines operacijas banku, bet ir siekiant mažinti grynųjų, dažnai ir šešėlinių, pinigų
cirkuliaciją rinkoje. Atkreipęs dėmesį į tai, kad daugelis senjorų naudojasi taupymo ir
kasdienės bankininkystės paslaugomis, bet nežino platesnių elektroninės bankininkystės
galimybių, „Swedbank“ 2009 metais prisidėjo prie VšĮ „Bibliotekos pažangai“ projekto „Esenjoras“, kurio metu skaitė paskaitas senjorams apie lėšų valdymą internetu. Išskirtinio
banko dėmesio sulaukė ir specialiųjų poreikių turintys klientai – aklieji ir silpnaregiai. Jiems
bankas sukūrė specialias mokėjimo korteles, pasiūlė garso kodų generatorių, įrengė jiems
pritaikytus bankomatus.
Tarp banko klientų – ir buvę Lietuvos taupomojo, Lietuvos žemės ūkio ir Lietuvos
valstybinio komercinio bankų indėlininkai. Bankas glaudžiai bendradarbiavo su LR Finansų
ministerija, grąžinant rublinius indėlius buvusiems minėtų bankų indėlininkams iki 2011
metų, kada buvo baigtas rublinių santaupų atkūrimas. Paskutiniuosius santaupų atkūrimo
metus bankas tai darė negaudamas pelno. LR Finansų ministerijos duomenimis41, 2010 metais
buvo atkurta santaupų už 1 mln. litų, o atkuriamųjų sąskaitų administravimo išlaidos siekė
beveik 900 tūkst. litų.
Nežiūrint banko skelbiamo dėmesio klientų poreikiams, gana sparti banko plėtra
2005–2007 metais, Lietuvos ekonomikos augimo laikotarpiu, 2009 metais priartino banką
prie rizikingos 4 % blogųjų paskolų portfelio ribos (žr. 5 priedą). Tai vos nesukėlė masiško
indėlių atsiėmimo bangos. Be to, ženklus darbuotojų atleidimas 2009 metais atsiliepė klientų
aptarnavimo kokybei. Pavyzdžiui, 2 priede pateikiami TV laidos „Pinigų karta“ vedėjo A.
Tapino įspūdžiai apsilankius banko poskyryje su ironija parodo algoritmiškai klausimus apie
kitų paslaugų pageidavimą užduodančias darbuotojas, nesusidorojančias su klientų srautu, ir
auksinių klientų privilegijas, apie kurias jie ir patys nežino.
Tai, jog bankas klydo liberaliai ir neatsakingai dalindamas paskolas, pripažino 2009
metais „Swedbank“ prezidentu ir valdybos pirmininku tapęs Michaelas Wolfas42. Jis, kaip ir
daugelio kitų Šiaurės šalių kapitalo bankų vadovų, pripažinimas padarius reikšmingų klaidų
Baltijos regione, padėjo reabilituoti skandinaviškų bankų, kurie buvo kaltinami sistemiškai,
pavyzdžiui, darbuotojų motyvavimo sistema prisidėję prie finansų krizės Baltijos regione,
reputaciją.
Reaguodamas į finansinės krizės padarinius, 2009 metais bankas įsteigė „Baltijos šalių
paskolų pertvarkymo tarnybą“, kuriai priskirta funkcija – ieškoti bendrų sprendimų su
41
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klientais, patiriančiais finansinių sunkumų. Ne visoms situacijoms buvo atrasti greiti ir
abipusiškai naudingi sprendimai. Būta optimistiškai nuteikiančių atvejų, kai partnerystė su
kredito nepajėgiančiu grąžinti klientu sustiprėjo: kartu sudarytas neparduotų butų pardavimų
planas ir ekonominio augimo laikotarpiu užmiršti, o krizės laikotarpiu abipusių pastangų
dėka atgaivinti pardavimų įgūdžiai pasitikėjimo savimi įkvėpė abi puses. Su klientais netgi
labiau susidraugavome (A. Danys).
Krizė privertė keistis ir patį banką: Pradėjome teirautis, kiek verslas gali aptarnauti
paskolas ir koks jo pinigų srautas. Mes visada to klausėme, bet ne taip aštriai (A. Danys).
Tokia pozicija apsunkino verslo kreditavimą – šį klausimą 2009–2010 metais ypač aktyviai
kėlė verslo, ypač smulkiojo, susidūrusio su apyvartinių lėšų stoka ir bandančio išlikti rinkoje,
atstovai. Būta ir teisminių ieškinių sulaukusių atvejų43, kurių sprendimų teko palaukti abiems
pusėms (žr. 2 priedą). Tačiau bankas savo griežtą poziciją kreditavimo klausimu teisino tuo,
jog visuomenės vystymosi kontekste jie elgiasi atsakingai.
Būdamas vienu didžiausių bankų Lietuvoje, „Swedbank“ neišvengia visiems bankams
skirtos smulkiojo verslo atstovų kritikos dėl įkainių, taikomų aptarnaujant elektronine prekyba
grindžiamus sandorius ar faktoringo paslaugas. Susiduriant su verslo finansavimo priemonių
trūkumu Lietuvoje, „Swedbank“ turi plačias galimybes tapti smulkiojo verslo lojalumą
įgijusiu banku.
Privatūs klientai krizės laikotarpiu taip pat pajuto griežtesnių kreditavimo sąlygų
pasekmes. Tapo ypač sunku apskritai iš bet kokio banko gauti būsto kreditą. Viešojoje erdvėje
buvo apstu pasisakymų, kad, norėdami pasipelnyti iš krizės, bankai atiminėja butus arba
verčia perrašyti paskolos sutartis nepalankiomis sąlygomis. Tačiau „Swedbank“ atstovai į
šiuos kaltinimus atsako, kad su sunkumus patiriančiais privačiais klientais bankas elgėsi ir
griežtai, ir partneriškai:
Mes paskutinio būsto neatiminėjame, išskyrus atvejus, kai pats žmogus nenori
bendradarbiauti, mes negalime jo rasti, tai yra, kai vengia mūsų. Taip pat, kai yra
per didelis prabangos koeficientas, pvz., 20 metų jaunuolis ir pusė milijono litų
paskola. Dar jei žmogus gyvena užsienyje ir įsigytame būste negyvena. Šiuo
atveju sakome, jei tu negyveni jame, tai geriau parduok ir atiduok skolą, nei
augink skolą su palūkanomis. Visais kitais atvejais mes laikomės nuostatos ir
leidžiame kurį laiką nemokėti arba mokėti mažiau. Po krizės žmogus išlips su
truputį didesne skola, nes bus prisiskaičiuos palūkanos, bet jis išlaikys stogą virš
galvos, o mes išlaikysime klientą (A. Danys).
Tačiau tokie žodžiai nebūtinai įtikina sunkumų patyrusius ir banko darbuotojų įsigilinimo į
susidariusią situaciją nesulaukusius klientus.
2009 metais „Swedbank“ pradėjo finansinio raštingumo iniciatyvą – naujame
interneto tinklalapyje www.swedbank.lt/manofinansai Lietuvos gyventojai gali rasti visą
reikalingą informaciją apie asmeninių finansų valdymą ir būtinas priemones juos valdyti. Be
to, edukacinėmis programomis bankas siekia didinti jaunimo sąmoningumą, savo, kaip
kredito gavėjo, reputaciją: klientas turi suvokti, kad neatsakingai prisiėmęs paskolų ir
nesugebėjęs jų grąžinti laiku, jis susigadina savo kredito istoriją (Tvarios plėtros vadovė L.
Danienė).
2009 metais „Lietuvos ryto“ televizijos kanalu rodyta realybės dokumentika „Kur
dingsta pinigai?“ buvo unikalus TV projektas, parengtas pagal Izraelyje debiutavusią ir
didžiulio populiarumo sulaukusią laidą, priverčiantis statistinį lietuvį atkreipti dėmesį į savo
asmeninių finansų valdymą. Laidą vedė tuometinė „Swedbank“ asmeninių finansų valdymo
ekspertė O. Bložienė, kuri šiuo metu vadovauja „Swedbank“ Asmeninių finansų institutui.
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Kiekviena šeima buvo filmuojama nuo savaitės iki dešimties dienų ir per tą laiką iš banko
ekspertų gaudavo naudingų patarimų, parengtų atsižvelgus į konkrečias pajamas, išlaidas,
gyvenimo būdą. Projekto rengėjai laidoje „Kur dingsta pinigai“ parodė, kaip šeima, atlikdama
tam tikras nesudėtingas užduotis, gali išmokti protingai valdyti savo pinigus ir sutaupyti.
2011 metais bankas pristatė interneto įrankį asmeniniam biudžetui tvarkyti –
analizuoti, planuoti ir taupyti. Tuo bankas ėmėsi gana sudėtingos socialinės užduoties –
sutapatinti savo darbą ir strategiją su tomis veiklomis, kuriomis „mes galime keisti
visuomenę“.
2.5. Darbuotojai
Pokyčių visuomenėje inicijavimas neįsivaizduojamas be atsakingai atliekamo darbo ir
atsakingo požiūrio į darbuotojus. Banko plėtros Lietuvoje laikotarpiu, nuo 2004 metų, AB
„Swedbank“ buvo užsibrėžęs strateginį siekį būti patraukliausiu darbdaviu Lietuvoje ir dėl šio
titulo intensyviai varžėsi su SEB banku ir kitomis didžiosiomis užsienio kapitalo įmonėmis.
Tačiau banko siekis būti patraukliausiu darbdaviu 2007 metais tapo nuosaikesnis – bankas
išsikėlė tikslą būti vienu geriausių darbdavių. Nežiūrint to, 2008 metais dienraščio „Verslo
žinios“ viešosios nuomonės, rinkos tyrimų įmonės „TNS Gallup“ ir karjeros portalo CV.lt
organizuotuose rinkimuose, bankas buvo pripažintas patraukliausiu darbdaviu. Remiantis
2011–2012 metų karjeros portalo cvmarket.lt apklausos rezultatais, bankas buvo pirmajame
patraukliausių darbdavių dešimtuke, aplenkęs 2700 kitų tyrime įvardytų Lietuvos įmonių
pagal kvalifikaciją atitinkančio atlyginimo, saugumo, karjeros galimybių bei požiūrio į
darbuotojus (vertinimą, rūpinimąsi jais) kriterijus44. Bankas nepraranda savo pozicijų
pirmajame dešimtuke ir „Verslo žinių“ bei karjeros portalo cv.lt organizuojamuose
geidžiamiausio darbdavio rinkimuose. Tačiau ilgainiui banke susiformavo nuostata, kad
patraukliausias darbdavys yra neatskiriama socialiai atsakingo darbdavio dalis.
Darbuotojų santykius banke siekiama formuoti remiantis šeimos idėja: darbuotojai
sąmoningai raginami kreiptis vienas į kitą asmens vienaskaita, atsisakyti formalių pareiginių
kreipinių bendraujant su vadovais. Žinoma, toks požiūris pirmiausia formuojamas centrinėje
būstinėje. Kaip pripažino Pietų Lietuvos filialo valdytoja Kristina Žališkevičenė, tokio
požiūrio prigijimas padaliniuose ir jų poskyriuose yra sudėtingas – sunku darbuotoją
mažesniame miestelyje įtikinti kreiptis į vadovą vardu.
Banke pripažįstama, kad darbas yra antrieji namai, nes jame praleidžiama didesnė
dalis sąmoningo gyvenimo. Darbo vietose įrengtos virtuvėlės, kurios kuria namų atmosferą:
nors ir nereikia rūpintis kava ar arbata, tačiau jose nėra plastikinių puodelių (namie juk negeri
kavos iš plastikinių puodelių), kiekvienas darbuotojas skatinamas pagalvoti, kur palikti
puodelį, išgėrus kavą ar arbatą (palikti sutvarkyti aptarnaujančiam personalui ar iškart įdėti į
indaplovę), ką valgyti, kai daliniesi erdve su kitais (ne duoną su česnakais). Šis požiūris
netiesiogiai moko gerbti kitus darbuotojus be specialių mokymų. Kai kurie vadovai netgi apie
darbuotojų įsitraukimą sprendžia iš to, kiek jie jautrūs bendrajai aplinkai, pavyzdžiui, ar jie
pakelia bendroje erdvėje gulinčią šiukšlę – jeigu asmeniui rūpi tik vieta aplink jo darbo stalą,
jis organizacijoje „negyvena“.
Personalo politika ir praktika – Personalo departamento funkcija. Dauguma Personalo
departamento darbuotojų yra profesionalūs psichologai, kurie konsultuoja regionų ir padalinių
vadovus. Jie konsultuoja ir atleidžiamus darbuotojus, pavyzdžiui, kaip parengti gyvenimo
aprašymą ir tinkamai pateikti save darbo rinkoje. Dar 2001 metais, vykdant restruktūrizaciją,
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Patraukliausiu darbdaviu lietuviai laiko SEB, „Swedbank“ ir „Achemą“. Prieiga internete [žiūrėta 2012-0612]:
http://verslas.delfi.lt/business/patraukliausiu-darbdaviu-lietuviai-laiko-seb-swedbank-irachema.d?id=57393995.
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išeinantiems „Hansa-LTB“ darbuotojams bankas parengė ir apmokėjo karjeros keitimo
programą.
Darbuotojų mokymų biudžetas banke visada buvo reikšmingas: banko augimo
laikotarpiu, 2005 metais, tam buvo skiriama apie 2 mln. litų per metus. Naujiems
darbuotojams, pradedantiems karjerą klientų aptarnavimo padaliniuose, buvo suteikiami
bendravimo su klientais įgūdžiai. Banko plėtros laikotarpiu nauji darbuotojai būdavo
siunčiami į mokymo centrą Vilniuje trims savaitėms, o po jų, grįžę į darbo vietą, gaudavo
kuratorių. Krizės laikotarpiu, kai darbuotojų kaita buvo pamiršta, o naujų darbuotojų
priimama labai mažai, jiems buvo priskiriamas kuratorius, su kuriuo suderinami mokymosi
planai ir juos siekiama įgyvendinti patyrusiam darbuotojui stebint jaunesnįjį.
Daugelis naujų darbuotojų į banką ateina vos pabaigę studijas arba dar studijų metais,
atlikę praktiką banke. Bankas seniai bendradarbiauja su daugeliu Lietuvos universitetų ir
kolegijų, siūlydamas studentams praktikos vietas. Kai kuriuose padaliniuose praktikantai
jungiami į grupes, jiems specialiai skiriamas kuratorius. Tačiau, kaip matyti iš 3 priede
pateikiamų praktikantų atsiliepimų internete, ne visuose padaliniuose praktikantų ugdymas
yra sistemingas ir kuria abipusę naudą. Kita vertus, kaip pripažįsta personalo departamento
vadovas Saulius Būdvytis, niekas šiandien nebesistebi, ką čia [banke] veikia praktikantai.
2007 metais, naudojantis ES parama, banke buvo sukurta mokymosi programa, kuria
buvo siekiama ugdyti darbuotojų verslumo kompetencijas, kad šie galėtų kompetentingai
konsultuoti smulkųjį ir vidutinį verslą.
Vadovų ugdymui yra sukurta „Talentų programa“, kuri ypatingą dėmesį skiria ne tik
vadovų įgūdžių bei kompetencijų ugdymui tiesioginio darbo srityje, bet ir asmenybės
tobulėjimui, visapusiškam individo akiračio plėtimui, dalyvavimui visuomeninėje veikloje.
Krizės laikotarpiu daugelis mokymų programų banke buvo sustabdytos, tačiau išliko
2008 metais inicijuota mokymų programa „Pokalbiai po ąžuolu“, kuri buvo pradėta
organizuoti „Swedbank“ administracinio pastato konferencijų salėje Vilniuje. Dabar šie
renginiai jau organizuojami ir Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Utenoje, Panevėžyje, Alytuje.
Šiuose renginiuose gali dalyvauti ir tobulėti kaip asmenybės ne tik banko darbuotojai. Šie
renginiai atviri ir vietinių bendruomenių gyventojams. Niekada nenustojo veikti banko
biblioteka, kurioje yra daugiau nei 2000 knygų ir žurnalų verslo ir kitomis temomis, kuriuos
gali užsisakyti banko darbuotojai visoje Lietuvoje. Taip pat visą laiką veikė patirties
dalijimosi grupės.
Dar nuo „Hansabank“ laikų, bankas ypatingą dėmesį skyrė programoms,
padedančioms emociškai įtraukti darbuotojus į banko veiklą. Tai daroma organizuojant
darbuotojų nuomonės, mikroklimato tyrimus, kurie iš pradžių vadinti „Hansametru“, vėliau –
„Veidrodėliu“. Darbuotojų pasitenkinimą organizacijoje vykstančiais procesais siekiama
matuoti programa VOICE. Apklausomis darbuotojams sudaromos sąlygos pareikšti savo
pasiūlymus ir nuomonę apie darbo sąlygas. Tokiu būdu bankas gauna informaciją apie
darbuotojų pasitenkinimą, motyvaciją, organizacijos efektyvumo vertinimą.
Banko motyvacinė sistema nukreipta į darbuotojų įsitraukimo didinimą, skiriant
dėmesį svarbiems įvykiams darbuotojų šeimose. Pavyzdžiui, bankas sumokėdavo už
darbuotojų laisvas dienas jų sutuoktuvių, vaikų mokyklos baigimo ar pačių darbuotojų
aukštosios mokyklos baigimo švenčių metu, skirdavo priedus prie atlyginimo vaiko gimimo,
šeimos narių mirties atvejais, taip pat dalykiniams drabužiams įsigyti (darbui klientų
aptarnavimo padaliniuose). Darbuotojai skatinami specialiais priedais už darbo stažą banke.
2008 metais banke įdiegtos naujos darbuotojų skatinimo priemonės – sveikatos draudimas ir
taupymo produktai. Tačiau dėl krizės padarinių 2009 metais buvo sustabdytas kintamo atlygio
(banko darbuotojo atlygį sudaro fiksuotas ir kintamas atlygiai bei priedai) už pardavimo
rezultatus, 2010 metais – kai kurių priedų mokėjimas (pastarasis atnaujintas 2011 metais).
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Abipusiai naudingų santykių tarp organizacijos ir darbuotojų padeda siekti Darbo
taryba, įkurta banke 2007 metais. Darbo tarybą sudaro penkiolika narių iš įvairių regionų
skyrių ir departamentų, kurie buvo išrinkti visos organizacijos darbuotojų balsų dauguma.
2008 metų gegužės 1 dieną Darbo taryba kartu su banko vadovybe pasirašė Kolektyvinę
sutartį.
Darbuotojų neformaliam bendravimui skatinti kiekvieną vasarą bankas organizuoja
„Kolegiadas“. Nuo 2008 metų šių susitikimų metu siekiama atlikti naudingą darbą puoselėjant
gamtą. Pavyzdžiui, 2011 metais darbuotojai pagamino dešimt avilių, kurie, padedant bitininkų
draugijai, buvo išdalinti Lietuvos regionų bitininkams45.
Nežiūrint pažangos darbuotojų motyvavimo, ugdymo, dalyvavimo priimant
sprendimus klausimais, bankas neišlaikė socialinės atsakomybės darbuotojų atžvilgiu
egzamino, ištikus 2008 metų ekonominei krizei. Darbuotojų atleidimas buvo viena jautriausių
temų banke 2009 metais, kai teko atleisti apie 400 darbuotojų (visoje grupėje – virš 500; žr. 3
pav.), buvo stabdomos papildomos naudos prie darbo užmokesčio. Personalo departamentas ir
vadovai bendradarbiavo su Darbo taryba, svarstydami, kaip išsaugoti darbo vietas mažinant
kitas veiklos išlaidas.
Atleidžiamiems darbuotojams nesiderant buvo sumokėtos išeitinės kompensacijos:
neturėjome nė vieno teisminio ieškinio iš darbuotojų pusės, – šį etapą prisimena A. Danys.
Darbuotojų konsultavimui buvo paskirti atsakingi personalo departamento darbuotojai, jų
gyvenimo aprašymai pateikti kelioms atrankos agentūroms.

3 pav. AB „Swedbank“ darbuotojų skaičiaus kaita46
Nors sprendimas mažinti darbuotojų skaičių buvo būtinas verslo rezultatų
optimizavimui, vis dėlto, likusieji darbuotojai ne visada patenkinti darbo sąlygomis banke (žr.
3 priedą). Ypač darbas klientų aptarnavimo poskyriuose reikalauja stipraus psichologinio
pasirengimo, profesinės ir emocinės kompetencijos, bendraujant su įvairaus amžiaus ir
išsilavinimo klientais. Tad banko vadovų siekį skatinti darbuotojus būti aktyviais visuomenės
nariais gali riboti darbo turinys ir krūvis, kuris gali lemti darbuotojų suvokimą, kad jie geba
profesionaliai atlikti savo tiesioginį darbą. Toks suvokimas svarbus tam, kad visuomenė
galėtų vertinti banką kaip atsakingą organizaciją.
45

Pažangos
ataskaita.
Prieiga
internete
[žiūrėta
2012-03-15]:
http://www.swedbank.lt/files/PDF/Swedbank_pazangos_ataskaita_2011.pdf.
46
Parengta pagal AB „Swedbank“ metines finansines ataskaitas – Prieiga internete:
http://www.swedbank.lt/lt/pages/358.
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2.6. Bankas ir visuomenė
Mes esame visuomenės dalis.
„Swedbank“ ypatingą dėmesį skiria vaikams ir jaunimui. Nuo 1997 metų bankas organizuoja
„Taupyklių konkursą“ vaikams. Šio konkurso tikslas – lavinti vaikų kūrybiškumą kuriant
taupykles ateičiai. 2005 metais bankas inicijavo moksleiviams skirtą konkursą „Drąsinkime
ateitį“, kurio pagrindinis tikslas – asmeniniu pavyzdžiu ir autoritetu stiprinti jaunų Lietuvos
žmonių motyvaciją ir raginti siekti užsibrėžtų tikslų. Nuo 2007 metų „Swedbank“ (tuomet dar
„Hansabankas“), siekdamas aktyviai prisidėti prie gabių Lietuvos vaikų ugdymo, tapo
pagrindiniu Nacionalinės moksleivių akademijos rėmėju. Iš dalies ši praktika – savo kliento
auginimas. Tačiau bankas savo veikla nebūtinai siekia gauti tiesioginės naudos. Jam svarbu ir
tai, kad visuomenė būtų raštinga, išsilavinusi ir norėtų kurti verslą. Vadovaujantis Švedijos
pavyzdžiu, bankas aktyviai bendradarbiauja su „Lietuvos Junior Achievement“ ir tikisi, kad
verslumo tendencijos Lietuvoje pasieks JAV ar Švedijos rodiklius.
Apdovanojimą yra pelnęs ir banko dukterinės įmonės „Hanza lizingas“ inicijuotas
projektas „Eismo klasė“, skirtas gilinti 1–4 klasių vaikų elgsenos gatvėje žinias ir įgūdžius.
Vaikams sukurtas projekto tinklalapis, vaizdo medžiaga. 2008 metų dalyvavimo šiame
projekte patirtis lėmė, kad bankas kaip darbdavys prisijungė prie tarptautinio projekto
„Palydėk vaiką į mokyklą“, kurio metu dirbantys tėvai rugsėjo 1-ąją galėjo ateiti į darbą
dvejomis valandomis vėliau, taip sudarant sąlygas pasirūpinti savo vaiko saugumu.
Vienas iš sėkmingiausių banko bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis
pavyzdžių, sukūrusių didesnę nei tikėtasi pridėtinę vertę visuomenei, buvo projektas „Langas
į ateitį“. Jis buvo sukurtas 2002 metais, siekiant paskatinti abipusį verslo ir valdžios institucijų
bendradarbiavimą, taip pat visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis ir mažinti
Lietuvos skaitmeninę atskirtį. Kita vertus, šiuo projektu buvo siekiama ir telekomunikacijų
technologijų bei infrastruktūros plėtros. Šiuo metu „Langas į ateitį“ užsiima ir kitais
socialiniais projektais, pavyzdžiui, „Draugiškas internetas“. Tačiau kai tokio projekto poreikis
buvo suvoktas, 2001 metais, po vienos konferencijos, kurioje tuometinis internetinės
bankininkystės vadovas A. Danys ir dabartinis UAB „Omnitel“ viceprezidentas rinkodarai ir
paslaugoms D. Maikštėnas išgirdo apie internetinės bankininkystės galimybes, Lietuvoje tik
4 % gyventojų naudojosi internetu, taigi elektroninė bankininkystė, bankas internetu,
panaudojant elektroninį kanalą, atrodė kaip fantazija (A. Danys).
Kartu su UAB „Omnitel“, bankas išsikėlė tikslą – išmokyti visuomenę naudotis
internetu. To reikėjo ir visuomenei, ir verslui. Šio tikslo jie ėmėsi siekti su didžiausiais savo
konkurentais – SEB banku (tuomet – „Vilniaus banku“) ir TEO (tuomet – „Lietuvos
telekomu“). Vėliau prie jų aljanso prisidėjo UAB „Alna“ ir UAB „Sonex“. Iš pradžių
pagrindiniams keturiems dalyviams buvo sunku komunikuoti. Kaip teigia A. Danys, jiems
buvo sunku susitarti, kieno logotipas bus aukščiau projekto pristatyme (žr. 5 pav.), kuris iš
vadovų šį projektą pristatys valdžios institucijoms (pristatydavo visi po dalį). Tačiau, grįžus
prie aljanso tikslų, pirmuoju įvardijus naudos visuomenei davimą, o antruoju – rinkos
išplėtimą, dėl komunikacijos, konkurencijos ir svarbesnio vaidmens projekte problemų
nebekilo.

5 pav. Asociacijos „Langas į ateitį“ steigėjai ir nariai
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Tuomet aljanso dalyviai pirmą kartą vietoje „rėmimo“ panaudojo terminą „korporatyvinė
atsakomybė“.
Bendro tikslo vedami, šių įmonių atstovai susitikinėjo kas savaitę ir 2002 metais
įsteigė asociaciją „Langas į ateitį“. Idėjos plėtros pradžioje įmonės savo lėšomis įrengė 75
nemokamus interneto prieigos taškus kaimuose. Vidaus reikalų ministerija pastatė dar 100
taškų, jų skaičių dar papildė 300 interneto taškų, įrengtų naudojantis PHARE programos
lėšomis. Tokiems viešiesiems interneto centrams, teikiantiems interneto paslaugas, buvo
sukurtas ir įteisintas specialus ir pasaulyje unikalus kelių eismo ženklas „Internetas“ (žr. 6
pav.). Pirmasis ženklas pastatytas 2003 metų sausio 14 dieną Grigiškėse, magistralėje
Vilnius–Kaunas.

6 pav. Interneto paslaugas teikiančių viešųjų centrų ženklas
Šios partneriškos iniciatyvos dėka 100 tūkst. žmonių buvo apmokyti naudotis
internetu, iš kurių daugiau nei pusė vyresni nei 55 metų amžiaus, kurie rinkos sąlygomis būtų
buvę atskirti nuo interneto. Po trejų metų interneto naudotojų Lietuvoje buvo 35 %, kai
Europos vidurkis siekė 40 %. 2008 metų gruodžio 2 dieną šis projektas iš Europos komisijos
gavo „Inclusion Awards“ („Įtraukimo apdovanojimai“) apdovanojimą už geriausią
„Skaitmeninio raštingumo“ projektą iš 470 projektų.
Viena reikšmingiausių pastarųjų metų „Swedbank“ ir „Omnitel“ sumanytų, kitų verslo
įmonių palaikomų ir ES finansavimą gavusių iniciatyvų – 2012 metais prasidėjusi verslo ir
nevyriausybinės organizacijos partneryste pagrįsta iniciatyva – viešoji įstaiga ir projektas
„Kam to reikia?!“47. Šio projekto metu verslo profesionalai-praktikai įtraukiami į profesinę
savanorystę mokyklose, o moksleiviai skatinami kurti, mokytis ir tikėti savimi. Kaip teigiama
projekto „Kam to reikia?!“ tinklalapyje, jame prisiregistravę mokytojai gali siūlyti pamokas ar
kitokios formos mokymosi projektus, į kuriuos norėtų įtraukti verslo profesionalus su jų
praktinėmis žiniomis ir patirtimi. Verslo profesionalai savo ruožtu gali teikti idėjas ir
pasiūlymus, kaip jie galėtų praturtinti mokytojų veiklą su mokiniais. Projekto dalyviai gali
pasikviesti norimos srities profesionalą ir kartu su juo pristatyti pasirinktą temą mokiniams;
gali vykti į įmonę ir susipažinti su jos veikla, „šešėliuoti“ įmonės darbuotoją – praleisti dieną
su juo, stebint jo kasdienį darbą ir padedant jam atlikti tam tikras užduotis.
Šio sumanymo pagrindinis tikslas – suteikti mokiniams žinių apie profesijas ar
konkretų darbą, kurios vėliau padėtų jiems tikslingai pasirinkti būsimą specialybę, taip
mažinant nedarbą šalyje. Projektu taip pat siekiama skatinti individualią ir įmonių savanorystę
kaip visuomenės problemų sprendimo būdą. Ši iniciatyva atsirado ir dėl entuziastingo tvarios
plėtros vadovės asmeninio domėjimosi įmonių savanoryste. Ji siekia išplėsti banko socialinių
projektų iniciatyvas į savarankiškas ir pačios visuomenės per savanorystę palaikomas veiklas.

47

Kam to reikia?! Prieiga internete [žiūrėta 2012-03-15]: http://www.kamtoreikia.lt.
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2.7. Bankas ir aplinka
Bankas žinomas kaip ekologiją ir pagarbą aplinkai skatinanti organizacija. Jos darbuotojai
aktyviai dalyvauja „Velomaratone“ ir kitose sveiką bei aktyvų gyvenimo būdą skatinančiose
visuomeninėse iniciatyvose. Jie taip pat skatinami taupyti energiją darbe ir namuose.
„Swedbank“ žinomas kaip „energetikų bankas“, nes daugiau nei 70 % vėjo jėgainių
projektų Lietuvoje finansavo būtent jis. Jis dalyvavo kuriant Atsinaujinančių energijos šaltinių
įstatymą (priimtas 2011 metais). Bankas yra aktyvus Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, kuri
siekia pritraukti naujų investicijų į šalies vėjo energetikos sektorių ir skatinti ekologišką
energetiką, narys. 2008 metais bankas pirmasis Baltijos šalyse pradėjo taikyti lengvatines
lizingo sąlygas ekologiškesniems automobiliams, švaresnių transporto priemonių naudojimą
Lietuvoje.
Viena žinomiausių visuomenėje banko iniciatyvų, pradėtų dar 2005 metais, yra
„Žalias miestas“. Šia programa siekiama pasodinti ne mažiau medžių, krūmų ar kitokių
augalų nei Lietuvos „Swedbank“ grupėje dirba žmonių. Medelių sodinimo iniciatyva siekiama
prisidėti prie Lietuvos miestų apželdinimo, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo ir palikti
pėdsaką kiekvieno miesto istorijoje. 2006 metais medžių sodinimo iniciatyva buvo realizuota
Santariškių klinikų teritorijoje; pasodinta Profesorių alėja, tuo išreiškiant padėką medikams ir
prisidedant prie miesto žaliųjų erdvių kūrimo. Medžių sodinimas buvo tapęs ir edukacijos
dalis aplinkosaugos tema banko klientams ir partneriams. 2008 metais, siųsdamas jiems
elektroninį sveikinimą, bankas sudarė galimybę pasodinti savo medį virtualioje girioje,
žadėdamas, kad kiekvienas „pasodintas“ medis virs atitinkamu skaičiumi eglaičių. Banko
partneriai entuziastingai įsijungė į iniciatyvą, o bankas kitais metais pasodino 800 eglaičių
2 ha plote. Iniciatyvos sėkmė motyvavo banką pakartoti ją ir kitais metais.
2009 metų rudenį atidarytas naujasis „Swedbank“ administracinis pastatas.48 Iš
devynių skirtingose Vilniaus vietose esančių „Swedbank“ pastatų ir šešių banko antrinių
įmonių persikraustė daugiau nei 800 darbuotojų. Darbuotojai naujame pastate įsikūrė
erdvesniuose kabinetuose. Daugiau ploto skiriama ne tik kabinetams, buitinėms patalpoms,
bet ir pasitarimų salėms, poilsio zonoms, viešosioms erdvėms. Pastate įrengta moderni
vėdinimo, drėkinimo ir apšvietimo sistema, planuojama 25 % sutaupyti elektros energijos
sąnaudas.
Naujojo administracinio pastato idėja gimė kaip atsakas į tinkamų darbo vietų trūkumą
ir tai, kad banko centrinės būstinės, Vilniaus regiono skyriaus ir antrinių bendrovių
administracijų, padaliniai buvo išsidėstę net devyniuose pastatuose skirtingose Vilniaus
vietose. Taigi jų administravimas, laikas, sugaištamas vykstant iš vieno pastato į kitą, išlaidos
degalams, nebuvo pakankamai efektyvus sprendimas.
Pastato koncepcija buvo formuojama specialiai tam sudarytoje „Swedbank“ centrinės
būstinės naujojo pastato darbo grupėje, kuriai vadovavo tuometinis banko administracijos
vadovas Giedrius Dusevičius. Kolegialiai, bendradarbiaujant personalo, rinkodaros ir
komunikacijos, finansų ir teisės departamentų atstovams, buvo suformuluoti reikalavimai.
Pastatas turėjo organiškai įsiterpti į miesto infrastruktūrą, atitikti miesto urbanistinį
planavimą, būti draugiškas aplinkai ir funkcionalus. Svarbi buvo ir kaina bei pastato
teritorijos sutvarkymas. 2005-ųjų metų pavasarį Lietuvos architektų sąjungos surengtame
konkurse dalyvavo 22 projektai. Iš jų buvo pasirinktas „Ambraso architektų biuras“. G.
Dusevičius pastebi, kad nors galėjome patys organizuoti konkursą, tačiau socialinė
atsakomybė yra supratimas to, ko tu nesupranti. Buvo skaičiuojama, kad lėšos, išleistos
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„Swedbank“ administracinio pastato pristatymas ir nuotraukų galerija. Prieiga internete [žiūrėta 2012-0812]:
http://www.swedbank.lt/lt/pages/apie/swedbank_administracinio_pastato_pristatymas_ir_nuotrauku_galerija.
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pastato statybai, atsipirktų per 25 metus. Tai reiškė, jog funkcionalumas buvo siejamas su
pastato draugiškumo aplinkai, bet ne ekologiškumo kriterijumi, teikiant prioritetą pirmajam.
Lemputė turi taupyti ar šviesti? Jei taupyti, tai pats taupiausias variantas – kad
išvis nebūtų lemputės, bet ar tada bus įmanoma dirbti? Tokiu atveju imi ir
skaičiuoji pagal nustatytą kriterijų. Buvo skaičiuojamas kiekvienas pastato
sprendimas, kad jis atsipirktų per 25 metus. Neskaičiavome 5 ar 7 metų
atsipirkimo laikotarpio, kaip nekilnojamojo turto vystytojai, kurie gali sau leisti
ilgiausią 15 metų atsipirkimo laikotarpį. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, perki tokias
lempas, kurias po atsipirkimo laikotarpio reikės keisti (G. Dusevičius).
Pastato vizija – įsilieti į Neries dešinįjį krantą ir tapti visuomenės, ypač jaunimo,
laisvalaikio leidimo vieta. Pastato pusė, kuri remiasi į Konstitucijos prospektą, atlieka ir
šaligatvio po stogu funkciją.
Pastate daug viešųjų erdvių – eksponuojamos parodos, veikia valgykla ir baras,
kuriame ant medinės terasos prieš Nerį gali išgerti kavos ar papietauti bet kuris visuomenės
narys. Pastato verslui skirtoje dalyje daug poilsio erdvių, kur skirtinguose departamentuose ar
padaliniuose dirbantys žmonės gali susitikti, taip skatinant neformalų bendravimą, susitikimų
kambarių, kuriuos banko darbuotojai dalinasi demokratiškai. Pastate įrengtas poilsio
kambarys, kuris darbuotojams leidžia atitrūkti nuo kasdienybės – pažvelgti pro teleskopą į
Vilniaus Senamiesčio panoramą, įsitraukti į kūrybišką veiklą, pavyzdžiui, tapyti arba
susikaupti ties dėlione, kuriai stalą galima rezervuoti ir taip dėlioti ją visą savaitę ar ilgiau. Be
viso to, pastate įrengta šiuolaikiška vėdinimo ir drėkinimo sistema, yra dviračių ir motorolerių
laikymo patalpa, įrengti dušai.
Tačiau tokios darbo sąlygos yra ne kiekviename pastate. Klientų aptarnavimo
poskyriai yra standartiški, jų erdvės nėra pritaikytos neformaliam bendravimui ar darbuotojų
poilsiui, jose nėra kūrybiškumą ugdančių patalpų. Dažnai nuo poskyrio vadovo priklauso, ar
darbuotojai turi galimybę valdyti savo darbo sąlygas.
3.

Vietos augti liko

„Swedbank“ yra neabejotinai svarbus Lietuvos visuomenės gyvenimo dalyvis. Banko veiklų,
kurios nesusijusios su tiesiogine jo veikla, yra kur kas daugiau nei aprašyta šiame atvejyje.
„Swedbank“ jau gali būti vadinamas brandžia organizacija, veikiančia brandžiame verslo
sektoriuje, todėl žinojimas, kuria kryptimi judėti, kaip pritraukti naujų klientų ir kaip išlaikyti
esamus gana standartizuotoje finansinių paslaugų rinkoje, yra labai svarbus. Bankas žino, kad
nori judėti darnaus vystymosi kryptimi, prisiimdamas atsakomybę už savo kasdienes
operacijas ir taip įnešdamas indėlį į visuomenę. Bet ar visuomenės dalis, subrendusi įvertinti
šias banko veiklas, yra pakankama, kad bankui garantuotų pelningą veiklą?
Kitas svarbus klausimas, su kuriuo susiduria bankas – kaip užtikrinti vertybių
perėmimą visuose banko padaliniuose, kaip pasiekti, kad vertybės išties būtų integruotos į
kasdienes operacijas. Vis dar išlieka užduotis suteikti daugiau galimybių darbuotojams, kad
jie jaustų daugiau pasitikėjimo savimi ir galėtų mokytis. Tai kelia užduotį vadovams, nuo
kurių dažnai priklauso, ar darbuotojai perims banko vertybes ir ar tai užtikrins banko kultūros
bei prasmingų inicijuotų projektų, ypač susijusių su savanoryste, išlikimą. Vidurinės grandies
vadovų elgesys dažnai priklauso nuo to, kokius tikslus jiems kelia jų vadovai ir kiek svertų
jiems suteikia motyvuoti geriausiai dirbančius poskyrių darbuotojus. 2011 metais 19 % banko
darbuotojų dalyvavo savanoriškoje veikloje ir, remiantis vidinių apklausų duomenimis, 84 %
nedalyvaujančiųjų norėtų įsitraukti į tokias iniciatyvas. Kadangi „Swedbank“ yra viena iš
lyderiaujančių organizacijų tarp visų ekonominės veiklos sektorių, jos teigiamas pavyzdys
gali turėti reikšmingos įtakos kitų organizacijų sprendimams elgtis skaidriau, atsakingiau ir
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efektyviau, o tai ilguoju laikotarpiu gali pakeisti verslo ir visuomenės vystymosi
perspektyvas.
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1 PRIEDAS. AB „SWEDBANK“ istorija trumpai
1820
1915
1942
1958
1991
1992
1994
1995
1996
1997
1999
2002
2004
2005
2006
2007

Geteborge įsteigtas pirmasis Švedijos taupomasis bankas
Stokholme įsteigtas pirmasis Švedijos žemės ūkio kooperatinis bankas
Įsteigtas „Sparbankernas Bank“ („Taupomųjų bankų bankas“) – įvairių taupomųjų
bankų centrinis bankas
Įsteigtas „Jordbrukets Bank“ („Žemės ūkio bankas“) – žemės ūkio kooperacinės
kredito bendrovės centrinis bankas
12 regioninių žemės ūkio kooperatinių bankų sujungti į „Föreningsbanken“
Estijoje įsteigtas „Hansabank“
Sujungus 11 regioninių taupomųjų bankų, buvo suformuotas „Sparbanken Sverige“
„Föreningsbanken“ įtrauktas į Stokholmo vertybinių popierių biržos sąrašą
„Sparbanken Sverige“ akcijos kotiruojamos Stokholmo vertybinių popierių biržoje
„Hansabank“ pradėjo veiklą Latvijoje
„Hansabank“ pradėjo veiklą Lietuvoje
„Sparbanken Sverige“ ir „Föreningsbanken“ susijungė į „Förenings Sparbanken“
„Swedbank“ įsigijo daugiau nei 50 % „Hansabank“ akcijų
„Hansabank“ pradėjo veiklą Rusijoje
„Hansabank“ įsigijo „Kvest“ banką Maskvoje
„Swedbank“ įsigijo 100 % „Hansabank“ akcijų
Metiniame visuotiniame susirinkime nuspręsta pakeisti banko pavadinimą į
„Swedbank“
„Swedbank“ pradėjo savo veiklą Ukrainoje, įsigydama „TAS-Kommerzbank“
(TAS)
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2 PRIEDAS. Banko klientų istorijos internete
„Swedbank“ – pragaro prieangis (papildyta banko vadovo reakcija)49
2011-04-27 Andrius Tapinas
Gyvenimo nuėjęs pusę kelio aš atsidūriau miško tankmėje…
Taip savo kelionę į pragarą pradeda Dantė „Dieviškojoje komedijoje“. Nenuostabu, kad šios eilutės ir jų tęsinys
atėjo į galvą po neseniai įvykusios kelionės į „Swedbanko“ skyrių.
„Swedbankas“ apskritai yra unikalus bankas, bet kurioje savo reinkarnacijoje (o jų buvo tiek daug, kad vien
iškabų keitimui skandinavai išleido laaabai daug pinigų). Visa jo koncepcija teigia, kad nors ir auga jis kaip
medis logotipe, skleidžiasi sparnuoti plieniniai jo gigantai ant Neries kranto, tačiau širdyje jis yra taupomoji
kasa. Taupomąja kasa ir liks.
Tą supranta ir patys banko vadovai, ir jo darbuotojai. Kažkada vienas geras pažįstamas, dirbęs senesnėje banko
versijoje – galbūt „Hansa-LTB version 2.1“ ar kažkas tokio, slapta parodė man slaptą banko aplinkraštį, kuriame
aiškiai nurodoma, kurioms dienoms ir pamainoms dirbti turi būti skiriami prasikaltę ar neperspektyvūs
darbuotojai. Viešbučiuose tai vadinama „graveyard shift“ – pati sunkiausia pamaina nuo vėlyvos nakties iki
paryčių; banke tai neoficialiai vadinama „pension days“, o jaunesni darbuotojai, pasak gandų, tai vadina „day of
the dead“. Kas, mano nuomone, yra labai negražu ir nepagarbu.
Tai baisiausios dienos banko skyriams, nes tuo metu į bankus renkasi pensininkai – pasiimti pensijų, sumokėti
„už butą“, o svarbiausia – pasižmonėti ir pabendrauti, kas lietuvių terminologijoje reiškia skųstis, bartis ir reikšti
nepasitenkinimą. Todėl ir šiam srautui išklausyti skiriami būdavo tie darbuotojai, kuriuos reikėdavo kažkaip
nubausti arba „parodyti jų vietą“.
Bet tai jau buvo seniai ir maniau, kad paskutinę reinkarnaciją iškentėjęs „Swedbankas“ baigė savo kančių kelius
ir iš kokono virto drugeliu. Arba kokiu nors dailiu paukščiuku. Juk ne veltui jų kolosas stūkso kaimynystėje su
Mikėno skulptūra „Kregždutės“.
Išgraužkit… Taupkase gimęs, taupkase ir mirsi. Prispirtas būtino reikalo užlėkiau į vieną iš „Swedbanko“ skyrių
centrinėje miesto gatvėje, reikėjo nedidelės skubios konsultacijos, kadangi skyrius lyg ir buvo toli nuo
gyvenamųjų rajonų, tai, maniau, susisuksiu greitai. Netgi apsidžiaugiau, kad tiek nedaug žmonių – kokie šeši
septyni – ir net keturios dirbančios konsultantės. Pasiėmiau talonėlį ir atsisėdau.
Sveikas atvykęs į pragaro prieangį. Ir nebus čia jokio Vergilijaus, kuris padėtų.
Skaičiai ant talonėlio ryškiai disonavo su skaičiais, pasirodančiais ant tablo. Kadangi banke buvo bent penkios
skirtingos pozicijos, suvokti, kur esi ir kiek lauksi, buvo neįmanoma. Be to, kas penkios minutės įsiverždavo
„Visur einu be eilės“ klubo kamikadzės, kurie mesdavosi tiesiai prie konsultančių ir jos kažkodėl nesiųsdavo jų
tolyn, o rimtai imdavo svarstyti išdėstomas problemas arba geriausiu atveju ilgai ilgai aiškindavo talonėlio
pasiėmimo mechanizmą ir bendrą bankinę filosofiją, kodėl reikalingas talonėlis. Kamikadzės išklausydavo ir
tada sakydavo: „bet aš labai greitai“.
Iš keturių konsultančių staiga aktyvi liko tik viena. Dvi dingo, o trečia įsmeigusi akis į ekraną barškino klavišais
tokiu greičiu ir garsu, kad netgi kamikadzės nedrįso prie jos artintis. Pastebėjau, kad visuose bankuose yra
sukurtas tam tikras algoritmas, veikiantis pagal dėsnį, jog klavišais kaukšinčių ir klientų nepriimančių
konsultantų kiekis turi būti proporcingas augančiai laukiančiųjų eilei.
Supratęs, kur patekau, su tam tikra apatija įsispraudžiau į kampą ir kažkokio perversiško smalsumo apimtas
ėmiau stebėti tai, kas vyksta ir žymėtis mintyse „bullet points“
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„Swedbank“ – pragaro prieangis (papildyta banko vadovo reakcija). Prieiga internete [žiūrėta 2012-08-15]:
http://www.pinigukarta.lt/blog/kolumnistai/swedbank-pragaro-prieangis.
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atėjęs vyriškis turėjo paskirtą susitikimą su konkrečia vadybininke dėl kredito. Administratorė mandagiai
jam paaiškino, kad vadybininkė išėjo valgyti (buvo 14 valandų 15 minučių) ir užtruks mažiausiai valandą,
tai „ar jums verta laukti“. Klientas buvo aiškiai ne iš tų, kurie kovoja dėl savo teisių (visi mes ten tokie), tai
nuleidęs galvą išėjo, bet po penkių minučių grįžo ir atsisėdęs ėmė kantriai laukti, kada gi baigsis
vadybininkės pietūs. Ar pavakariai?



nepaisant to, kad kieme jau 2011 metai, taupkasės klientūra plieno būdu nusiteikusi mokėti „už butą“ banke
ir konsultantė kiekvienam klientui maždaug 10 minučių aiškindavo internetinės bankininkystės privalumus,
o po to sulaukdavo stereotipinio atsakymo „Tai gal kitą kartą“.



ir jau kai visos operacijos būdavo atliktos, kvitai užpildyti ir parašai sudėti – matyt, turėdamos aplinkraštį iš
viršaus – konsultantės įjungdavo telemarketingo mygtuką ir nepaleisdavo kliento, kol neišdėstydavo jam
visų naujų banko teikiamų paslaugų ir fantastiškų galimybių. Klientas mykdavo, mykdavo ir tada
pasikartodavo „Tai gal kitą kartą“

Tamsumas ir telemarketingas tikrai eina koja kojon.
Pagaliau atėjo ir mano eilė. Problemos išdėstymas (15 sek.), konsultantės paaiškinimas, kodėl ji negali man
padėti ir ką reikia daryti (50 sek.), atsisakymas išklausyti informacijos apie kitas banko paslaugas (10 sek.),
pasižadėjimas mintyse, jog daugiau niekada niekada nesėdėsiu pragaro prieangyje (5 sek.), laukimas eilėje (1
valanda ir 5 minutės). Bendras laikas - viena valanda šešios minutės ir dvidešimt sekundžių. Kurių man niekas
niekada negrąžins. Tiesa, dar dvidešimt sekundžių prireikė naujam banko reklaminiam šūkiui sukurti – „Čionai
įžengęs, viltį mesk į šalį“. Tik su autorinėmis teisėmis gali būti bėdų.
Kai grįžęs papasakojau savo liūdną istoriją kolegoms ir paprotinau juos vengti tos vietos, vienas gudruolis ėmė
juoktis – taigi, sako jis, brūkšteli savo Auksine kreditine kortele per terminalą ir eini sau tiesiai be jokių eilių.
Žinot, aš paskutinį kartą skrisdamas iš Miuncheno į Vilnių mačiau, ką minia laukiančių registracijos lietuvių jau
ruošėsi padaryti vienam piliečiui, lindusiam be eilės, ir tik isteriškas registratorės klyksmas „he iz biznes klass,
biznes klass“ išgelbėjo jį nuo linčo. Ir netgi tada minioje dar kilo bruzdesys ir nepasitenkinimas dėl tokių „biznes
klas skraiduolių“. Tai įžengti į visos revoliucingai nusiteikusios taupkasės klientūros akivaizdoje pradėti
švaistytis savo auksine kortele tolygu užsukti į sinagogą ir sušukti „Heil“. Nesu tikras, ar esu pasiryžęs tokiam
žingsniui.
Geriau jau lenksiu reinkarnuotają taupkasę, o savo bankines problemas spręsiu Google search pagalba arba
Supermamų forumuose. Ten bent jau talonėlių ir eilių nėra.
P.S. Visai pamiršau, ką daryčiau, jeigu būčiau diktatorius. Sukurčiau specialius smogikų būrius, kurie įsiveržtų į
bankus, griebtų klientus, vežtų juos namo arba prie terminalų ir priverstiniu būdu apmokytų naudotis interneto
bankininkyste. Progresas būtų neišvengiamas.
Gyvenimo nuėjęs pusę kelio aš atsidūriau miško tankmėje…
Atnaujinta – banko vadovo reakcija
Vakar gavau žinutę iš “Swedbank” valdybos pirmininko Antano Danio. Žinutė atėjo į mano “Facebook” profilį,
tai jau tampa pagrindine komunikacijos priemone. Žinutėje buvo padėkota už grįžtamąjį ryšį ir už konstruktyvią
kritiką, kuri padeda tobulėti. Kadangi nemaža dalis mūsų verslininkų už kritiką linkę įsižeisti iki gyvenimo
pabaigos, tai buvo netikėta, vakarietiška ir progresyvu.
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„Doletos“ vadovybė kaltina „Swedbank“ siekiantį akcininkų asmeninio
turto (papildyta) 50

Paskelbta 2010-10-01, 09:55
DMN inf.
Medinių langų gamybos lyderės UAB „Doleta“ vadovybė teigia, kad „Swedbank“ gali siekti perimti bendrovės
akcininkų asmeninį turtą, jo reikalaudamas kaip papildomų laidavimų derybose.
Anot bendrovės vadovo Liutauro Daubaros, tokia banko pozicija, paaiškėjusi derybose, kelia rimtus įtarimus
banko atstovų tikslų atžvilgiu, nes reikalaujama nekilnojamojo turto.
„Jau kurį laiko dedame visas pastangas, kad rastume bendrą sutarimą su banku. Siūlome ne tik paskolos
išpirkimą anksčiau laiko, bet ir daug kitų papildomų sąlygų, kurios yra išties išskirtinės. Tuo tarpu banko atstovai
lyg tyčia vengia konkretaus atsakymo ir primygtinai reikalauja tik vieno - asmeninio akcininkų nekilnojamo
turto ir papildomo asmeninio laidavimo“, – sakė „Doletos“ vadovas Liutauras Daubara.
Anot jo, tokia banko pozicija yra ne tik neadekvati, bet ir kardinaliai prasilenkia su partnerystės principais, nes
bendradarbiavimas vykdomas tarp dviejų juridinių asmenų, o ne fizinių.
„Šiam bankui esame įkeitę ne tik kartu pastatytą naują gamyklą, bet ir pirmąją bendrovės gamyklą, į kurią esame
suinvestavę daugiau nei 20 mln. litų. Į abi gamyklas yra padarytos daugiau nei 50 mln. litų investicijos, kurios
yra įkeistos bankui, tad bet kokie papildomi reikalavimai ne tik įmonės, bet ir jos akcininkų atžvilgiu yra ne tik
ne adekvatūs, bet ir visiškai nemotyvuoti, kai eina kalba apie paskolą, tesiekiančią nedidelę dalį investicinės
bendrovių gamyklų vertės“, - sakė L.Daubara.
Pasak jo, per pastarąjį mėnesį bendrovė pateikė ne vieną pasiūlymą bankui, kuris, anot jo, tikrai galėjo išspręsti
susidariusią situaciją, tačiau banko atsakymas į juos buvo ne tik vilkinimas, bet ir neadekvatus bei prasilenkiantis
su bet kokia logika.
„Jaučiame didelį spaudimą iš banko pusės, bandant išgauti akcininkų laidavimus savo asmeniniu turtu. Susidaro
įspūdis, kad tai yra bene pagrindinė banko sąlyga, kad akcininkai laiduotų savo asmeniniu turtu, esančiu
prestižinėse vietose, kurį nurodė pats bankas derybų metu“, - teigė L.Daubara.
Anot jo, tokia banko sąlyga galėtų būti svarstoma tik tuo atveju, jei bankas panaikintų visas abejones banko
tarnautojų tikslais.
„Abejonės šio banko atstovų veiksmais tik stiprėja. Pradedant siekiais perimti įmonę, neteisėtai nutraukiant
kredito sutartį, tam nepavykus stengiamasi kelti bankrotą, o vėliau spausti akcininkus per įmonės ir banko
bendradarbiavimo sutartį tikrai nebus toleruojami iš mūsų pusės. Galiu patikinti, kad bendrovė tikrai dės visas
pastangas, gindama savo interesus ir tikrai nesitaikys su bet kokiomis užuominomis, primenančiomis turto
prievartavimą ar galimą jo uždvaldymą, neteisėtu keliu“, - sakė gamyklos vadovas.
Pasak jo, bendrovė yra pateikusi bankui siūlymą išpirkti paskolą anksčiau laiko bei iki šiol laukia galutinio
atsakymo iš banko.
„Mažiausiai kelis kartus esame pasiūlę realias paskolos grąžinimo sąlygas, net su kuriomis pokalbiuose sutiko
„Swedbanko“ darbuotojai, kad jos yra priimtinos „Swedbankui“, tačiau jų nesvarstys dėl to, kad nesukurti
precedento kitiems prašyti tokių sąlygų”, - sakė jis.
Tačiau „Swedbank" gina savo veiksmų teisėtumą. „Bendrovei nustojus mokėti už paskolą sutartyje numatytais
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pagrindais, bankas daugiau nei pusę metų teikė įvairius siūlymus bendrovei ir bendrovės akcininkui Vytautui
Silevičiui dėl paskolos pertvarkymo. Visi šie siūlymai buvo atmesti. Bendrovė kelis kartus yra atsisakius
pasirašyti sutikimą bankui, pagal kurį mes atvirai galėtume komentuoti sutarties salygas, todėl negalime pateikti
konkrečių sutarties detalių", – portalui sakė Kęstutis Vanagas, "Swedbank" Komunikacijos departamento
direktorius.
„Manome, kad už bendrovių veiklos tęstinumą visų pirma yra atsakingi jų vadovai ir akcininkai, o ne tik
kreditoriai, todėl įmonės finansinės buklės gerinimas vien kreditorių ar bankų sąskaita yra netinkamas. Pasitaiko
atvejų, kai bandoma praturtėti iš susidariusios situacijos kreditorių sąskaita", – tvirtino K.Vanagas.
Anot jo, įmonės akcininkas Vytautas Silevičius yra bankui pasiūlęs atsisakyti pusės skolos kaip vienintelį būdą
rasti susitarimą: „Bankui, kaip kredito institucijai, toks sprendimas nepriimtinas. Tai iš esmės prieštarauja mūsų
supratimui apie sąžiningą bendradarbiavimą ir partnerystę. Esame tvirtai įsitikinę, jog banko veiksmai yra
pagrįsti ir teisėti“.
Derybas, viena didžiausių medinių langų ir durų gamintojų rytų Europoje „Doleta“ ir „Swedbank“ tęsia jau eilę
mėnesių, siekdami surasti kompromisą tarpusavio bendradarbiavime, kurio sąlygas šalys nutarė peržiūrėti po
pasikeitusių ekonominių aplinkybių Lietuvoje.
„Doletos“ bendrovei „Swedbank“ buvo suteikęs investicinę paskolą naujai gamyklai statyti, kurioje šiuo metu
yra gaminama medinių langų bei durų produkcija, skirta užsienio šalių rinkoms. „Swedbank“ vasarą kreipėsi į
teismą, siekdamas iškelti bendrovei bankroto bylą. Rugpjūčio pradžioje teismas atsisakė kelti bankrotą
bendrovei, nes nemato tam nei vienos priežasties, tuo tarpu „Doletos“ vadovybės nuomone, tokiu sprendimu
bankas siekė paspausti bendrovę, vykusiose derybose su juo.
„Doleta“ įkurta 1992 metais. Pagrindiniu jos akcininku yra bendrovės steigėjas Vytautas Silevičius. Bendrovės
prekybos tinklas veikia visoje Lietuvoje, taip pat Rusijoje, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje. 2008 metais įmonės
apyvarta buvo apie 28 mln. litų. „Doleta“ įmonėse dirba beveik 150 darbuotojų.
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3 PRIEDAS. Atsiliepimai internete apie darbo sąlygas banke51
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Prieiga internete [žiūrėta 2012-03-05]: http://www.supermama.lt/forumas/lofiversion/index.php/t360136400.html
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4 PRIEDAS. Nuomonės internete apie studentų praktiką banke52
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Prieiga internete [žiūrėta 2012-03-05]: http://www.manodrabuziai.lt/forumai/karjera-darbas/271832-praktikabanke.
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5 PRIEDAS.
Interviu su tuometiniu ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studijų dekanu N.Mačiuliu
apie bankų veiklą Lietuvoje
Bankai atveria žaizdas53
Martynas ČERKAUSKAS ("Lietuvos rytas") 2009-04-27 11:55
Didieji šalies bankai šiemet pradėjo skaičiuoti milijoninius nuostolius. Blogoms paskoloms kompensuoti
bankai rezervavo kelis šimtus milijonų litų. Ir tai tik pirmieji nuosmukio ženklai.

Vadybos ir ekonomikos universiteto studijų dekanas N.Mačiulis: "Šie metai bankams bus patys
blogiausi". V.Ščiavinskas

Apie pirmojo ketvirčio šalies bankų veiklos rezultatus – „Lietuvos ryto“ pokalbis su Vadybos ir ekonomikos
universiteto (ISM) studijų dekanu Nerijumi Mačiuliu.
- Kas lėmė prastus pirmojo metų ketvirčio bankų veiklos rezultatus?
- Didėjantys ir dar didėsiantys blogų paskolų (uždelstų bent 60 dienų) portfeliai. Norėdami apsisaugoti bankai
priversti formuoti atidėjimus.
Daugiau išlaidų bankai šįmet patyrė ir dėl padidėjusių indėlių palūkanų. Skolintis tapo daug brangiau. Gal kai
kurie bankai tik šį ketvirtį fiksavo nuostolius, patirtus iš operacijų vertybiniais popieriais.
- Bet kodėl SEB bankas rodo gaunantis pelną, o „Swedbank“ – didelį nuostolį?
- Skirtingus rezultatus daugiausia lėmė atidėjimai blogoms paskoloms. „Swedbank“ atsidėjo 297 mln. litų, o
SEB – tik 80 milijonų.
Tačiau kuris bankas prisiėmė daugiausia nepasvertos rizikos, bus galima pasakyti tik tuomet, kai ekonomika
pradės atsigauti. Dabar vienas bankas nuostolius fiksuoja vieną ketvirtį, o kitas – kitą. Tad šie nuostoliai kol kas
– tik popieriniai.
- „Swedbank“ skelbia, kad jo blogų paskolų portfelis priartėjo prie 4 proc. ribos. Kodėl SEB šis rodiklis
– perpus mažesnis?
- Nemačius finansinių ataskaitų galima tik spėlioti. Gal kitą ketvirtį SEB blogos paskolos irgi viršys 4 proc.
Galbūt „Swedbank“ yra daugiau blogų paskolų, nes jis agresyviau plėtėsi.
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CERKAUSKAS, M. Bankai atveria žaizdas. Prieiga internete [žiūrėta 2011-09-02]: http://www.lrytas.lt/12408112111239295473-bankai-atveria-%C5%BEaizdas.htm.
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Žodžiu, bankai gali šiek tiek reguliuoti uždelstų paskolų dydį, pavyzdžiui, didelėms įmonėms nukeldami
kreditų grąžinimo terminą.
- Bankai neskelbia, kas yra didžiausi jų skolininkai.
- Manau, tai įmonės, o ne gyventojai. Nedarbas sparčiai padidėjo tik pastaruoju metu.
Bedarbiais tapę žmonės gauna išeitines kompensacijas, pašalpas. Nemokumo banga jų dar laukia, o bendrovės
su dideliais sunkumais susidūrė anksčiau.
Užtenka kelių didelių bendrovių, turinčių paskolų, bankroto, ir padėtis iškart pablogės.
- Kada šis rodiklis gali tapti grėsmingas bankui?
- Kai gerokai sumažės banko nuosavas kapitalas. Bet pagal šį rodiklį Lietuvos bankai šiuo metu atrodo gana
tvirtai.
Indėlininkams nėra ko baimintis. Jų pinigai apdrausti. Bijoti turėtų bankų akcininkai.
- Kai bankai uždirbdavo šimtamilijoninį pelną, lietuviai bambėjo, kad bankai pelnosi jų sąskaita. Gal
žmonės ims gailėtis bankininkų?
- Nemanau. Greičiau vėl atsiras naujų gandų skleidėjų, kad bankai gali bankrutuoti.
Panikos skleidimas ir skubotas indėlių atsiėmimas gali dar labiau pakenkti bankams.
Reikia pasidžiaugti, kad iki šiol dėl gandų Lietuvoje nebuvo problemų.
- Kaip manote, ar Lietuvos bankų savininkai užsienyje gelbėtų savo bankus, jei juos ištiktų problemos,
ar šią naštą užkrautų Vyriausybei?
- Toks scenarijus mažai tikėtinas – Skandinavijos bankai Baltijos šalis vertina kaip svarbias strategines rinkas.
Tuo atveju, jeigu sunkumai ištiktų pačius pirminius bankus, Skandinavijos šalių vyriausybės suteiktų jiems
finansinę pagalbą. Atsigavusių po krizės Baltijos šalių ūkis augs greičiau negu kitur, todėl bankai vėliau
atsigriebtų.
- Ar lito devalvavimas bankams būtų naudingas?
- Maždaug du trečdaliai bankų paskolų išduota eurais.
Po lito devalvavimo dalis paskolų turėtojų taptų nemokūs.
Bankų blogų paskolų portfelis smarkiai išsipūstų, tad bankams devalvavimas yra nenaudingas.
- Kaip bankų rezultatai paveiks skolinimo politiką?
- Skolinimo sąlygos ir taip sugriežtintos, tad kažin ar jos pasikeis, nebent bankai neturės pinigų. Bankai vis
tiek ieškos, kaip uždirbti.
Skolinti už dideles palūkanas, pavyzdžiui, valstybei jiems naudinga.
Apskritai šie metai bus patys blogiausi. Tai apsivalymo metai. Išryškės nemokūs klientai. Paaiškės nuostoliai.
- O kaip lietuviški bankai? Ar jie turi privalumų?
- Manau, kad Vyriausybė juos gelbėtų pirmiausia.
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UŽDUOTYS IR KLAUSIMAI
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Apibūdinkite banko veiklos filosofiją. Kaip šiandieninė AB „Swedbank“ vizija ir misija
siejasi su XIX a. Švedijos taupomųjų bankų filosofija ir veiklos principais? Kokią įtaką
kultūriniai visuomenių skirtumai gali daryti „Swedbank“ grupės vertybių įsitvirtinimui
banko veiklos šalyse?
Apibūdinkite banko veiklą pagrindinių suinteresuotųjų šalių atžvilgiu. Kaip bankas
valdo ryšius su jomis? Ar pasirinktos priemonės yra pakankamai veiksmingos? Kodėl?
Atlikite banko aplinkos PEST analizę. Kokie šių aplinkų veiksniai daro įtaką bankų
veiklai? Kokie viešojo sektoriaus veikėjai (institucijos) Lietuvoje gali daryti įtaką banko
veiklos sėkmei?
Kokias verslo rizikas patiria bankas? Kokiomis priemonėmis ji (gali būti) valdoma?
Kokie rinkodaros sprendimai ir veiksmai yra įgyvendinami banke? Kaip socialinės
atsakomybės idėja daro poveikį rinkodarai?
Įvertinkite banko veiklą jo konkurentų atžvilgiu. Kas kuria „Swedbank“ išskirtinumą?
Pagrįskite savo nuomonę.
Kokiai žmogiškųjų išteklių vadybos mokyklai ir modeliui priskirtumėte banko
personalo valdymo politiką ir praktikas? Kokiomis savybėmis remiatės?
Ar banką galima apibūdinti kaip besimokančią organizaciją? Kokiomis priemonėmis
bankas skatina savo darbuotojų tobulėjimą ir kvalifikacijos kėlimą? Kaip užtikrinamas
žinių perdavimas? Kaip ugdoma kompetentingų vadovų pamaina?
Kokį vaidmenį banke atlieka Darbo taryba? Kaip kuriamas darbuotojų įsitraukimas į
banko veiklą?
Ar socialinė atsakomybė kuria pridėtinę vertę bankui? Kokią naudą bankui sukuria
verslo ir socialinės partnerystės? Išskirkite tiesioginę ir netiesioginę naudą bei jos
gavėjus. Kokios rizikos atsiranda šiose partnerystėse ir kaip jos (gali būti) valdomos?
Kokiomis priemonėmis bankas gali stipriau susieti pelno siekį ir augimo poreikį su
darbuotojų, klientų ir visuomenės galimybėmis bei poreikiais?
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