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KPA nariq visuotinio susirinkimo

Klaipddos pramonininkq asociacijos veikl4 2018 metais pirm4 kart4 tenka vertinti ,,i5

vidaus".

Trumpai tariant - metai buvo aktyviis, su kar5tomis diskusijomis apie problemas, politiniais

debatais, bet ir maloniais susitikimais, i5vykomis ir naujais planais ateidiai.

Narirl skaidius per 2018 metus kito nedaug - keturios lmones del vienokiq ar kitokiq

prieZasdiq pasitrauke, tris nauj as priememe praejusiais metais, dar dvi prisijunge 5ir1 metq pradZioje.

Siuo metu turime 56 narius. Nors didZioji dauguma jq - vidutines ir dideles lmones, bet ne maZiau

svarbios ir maZesnes, kurioms Asociacija gali tapti gera platforma augimui. Todei raginu narius

aktyviau kviesti prisijungti prie musq savo verslo partnerius, bendramindius. Juk veikiant po vien4

sekmg pagauti sunkiau.

Kaip mums sekdsi lykdyti suplanuotas veiklas ir ko pritr[ko, kad organizacija stiprdtq?

Vienas esminiq metq pokydiq - siekdami aktyvinti narir4 isitraukim4 sukireme tris komitetus:

Verslo aplinkos komitet4 kwiam vadovauja Ariinas JonuSka, Darbo aplinkos komitet6 vadovaujamq

Reginos Derkintytes-Kaupienes bei Tomo Eikino vadovaujam4 Svietimo, mokslo ir inovacijq

komitetq. DZiaugiuosi, kad 5iq Zmoniq ent.uziazmo deka prapleteme diskusijq lauk4 gilinomes i

miesto tar3os problemas, ie5kojome biidq, kaip populiarinti inZinerinius mokslus, gilinomes i

investicines aplinkos gerinimo galimybes.

Renginiai

Asociacijos veiklos plane be verslo interesq atstovavimo ir socialiniq iniciatylq buvome

suplanavg 11 susitikimq, diskusijq mums aktualiais klausimais.

Galime pasidZiaugti, kad antra tiek renginiq organizavome, atsiZvelgdami i aktualijas arba

buvome kviediami dalyvauti partneriq iniciatyvose.

Tarp svarbesniq Asociacijos veiklq - diskusija apie miesto tar54 su Aplinkos ministru

Kpstuiiu Navicku. Nors ministras po savaites buvo atstatydintas, problemos i5liko.
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Sis klausimas pelnytai vadinamas metq kar3diausiu. Ir ne tik del kar5tos vasaros, bet ir del ne

maZiau kar5to politinio sezono. Labai tikimes, kad 5i kompleksine problema Siemet bus nuleista ant

Zemes ir pagaliau suvaldyta.

Leiskit pakartoti miisq pozicij4 - verslas jaudiasi kaltas be kaltes ir neturi galimybes apsiginti.

Ko1 nebus ivardintos tikrosios prieZastys, kentes gyventoj ai, bus menkinama [moniq reputacija. Todel

ir toliau kviesime atsakingas institucijas laiku atsakyti i visus klausimus ir numatl'ti priemones

situacijos suvaldymui. Asociacija yra pasiruo3usi dallwauti Siq problemq sprendime, o miisq imones

visada buvo ir yra atviros, visokeriopai prisideda prie tar3os maZinimo ir planuoja naujas investicijas.

Siuo metu jau paruo5tos tar54 grieZtinandios istatymo pataisos, kurias ruo5iant aktlviai

dalyvavome mes ir LPK. Aktualiausios mtsq teiktos pastabos buvo ivertintos ir i jas atsiZvelgta.

Kalbarrt apie verslo pl6tr4 daZniausiai ivardijamos darbuotojq stygiaus ir biurokratines

problemos. ,,Pramones 4" tendencijos Europoje bei mums aktualioje Skandinavijoje verdia imones

spardiai efektlvinti veikl4 automatizuotis. Tadiau kliiidiq damiai pletrai nemaieja: vis dar girdime

apie keblumus del statybos leidim6 nei3nyko ir teritorijq planavimo probiemos. Ypad apdirbamoji

pramon6, konkuruojanti tarptautinese rinkose ir kurianti daugiausiai darbo viet6 galetq tiketis

didesnio valdZios demesio ir pagalbos. Apie tai turime garsiau kalbeti ir su miesto, ir su Salies

valdLia.

I)ar viena pavykusi mtrsq iniciatyva - iSvaZiuojamasis LPK prezidiumo posidis

Klaip6doje. Uosto direkcijoje vykusiame posedyje dalyvavo arti Simto verslininkr4, LPK vadovai,

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis. I5 visos Lietuvos susirinkg kolegos imoniq vadovai turejo

prog4 i3 pirmq lnpq isgirsti apie ,,Melynojo proverZio shategijq 2030", susipaZinti su jirq uosto

pletros planais, dallvavo paZintineje iSrykoje laivu po uosto ekvatorij4.

Manome, kad tokie ar pana5aus formato LPK renginiai regionuose galetq tapti nauja tradicija,

skatinanti paZinti ir dalintis ger4ja patirtimi.

Kitas ne maiiau svarbus renginys - ruden! Asociacijos organizuota konferencija' skirta

Svietimo problemoms.

Nors svietimo ir mokslo ministerija atsiZvelge i aukstqjq mokyklq, darbdaviq verslo ir

investuotojq poreikius ir pra5ymus padidinti kep5eliq kiekl tiksliesiems, inZineriniams mokslams.

Vis deito visoje Lietuvoje praejusiais metais liko neuZimta daugiau nei 500 valstybes finansuojamq

studijq vietq.
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Ieikodami atsakymq kodel jaunimas nesirenka perspektyviq I ateities versl4 orientuotrl

studijq inicijavome konferencij4 ,,Tikslieji mokslai veZa! Misija imanoma". Su prane5ejais ir

konferencijos dalyviais ie5kojome ne tik prieZasdiq bet ir atsakymrS kq gali visuomene, valdZia ir

verslas kartu nuveikti, kad situacija pasikeistq. Konferencija pasitarnavo naujai iniciatyvai -

pilotiniam projektui su Baltijos gimnazija, kuri siekia inZinerines gimnazijos statuso.

Dar viena graZi Svietimo komiteto iniciafva - suteikti galimybE Klaipedos vyresniq klasiq

moksleiviams sudallvauti Vilniuje vykusiame inovacijq renginyje #SWITCH! Adi[ penkioms

Asociacijos lmonems, kurios prisidejo finansi5kai, kad 250 jaunqjq entuziastq igautq ikvepiandiq

ispiidZiq ieSkant savEs ir planuojant studijas.

Minetam tikslui tamauja ir kartu su,,Investuok Lietuvoje" bei Klaipedos mokymo istaigomis

vykdomas projektas ,,Ateities inZinieriai", i kuri aktyviai lsitrauke: Vakarq laivq gamykla, Klaipedos

baldai, Bega, Orion global pet ir Fortum Klaipeda.

Projekto tikslas - interaktyvios ekskursijos mokiniams, daugiau informacijos apie profesijq

lvairovg imonese; patarti, kokias studijq programas mokiniai tuetq rinktis, jei noretq isidarbinti

imonese, kurias lanko.

Pra6jusiais metais atlikome kelet4 nuomon6s tyrimq.

Klaipedos Universiteto Jury technikos fakultetas inicijavo Asociacijos nariq apklaus4 kokie

yra universiteto studijas baigusio specialisto kokybes kiterijai?

[mones pripaZino, kad auk5tojo mokslo diplomas svarbus, tadiau ne taip svarbu, kurjis igltas.

Labiau vertinama profesine patirtis, savaranki5kumas ir kDrybi5kumas darbe, atsakingumas, loginis

m4stymas.

[moniq vadovai pripaZista, kad praktines uZduotys jaunuoliams daZnai tampa klittimi gauti

ger4 darb4.

Be profesiniq Zinir5 Siandien visiems be i3imties auk3t4ji moksl4 baigiantiems specialistams ir

ypad inZineriniq studijq absolventams trflksta platesniq kompetencijq:

- projektq valdymo pagrindq i5manymo, nes paprastai biitent inZinieriai tampa tokiq pokydiq imonese

iniciatoriai ir projektq vadovai.

- ekonominio pagrindimo supratimo; imoniq veiklos valdymo ir efektyvinimo sistemq paZinimo;

maiinq saugos reglamento i5manymo;

- labai svarbi personalo valdymo sritis - paprastai inZinieriai tampa kolegomis ar vadovais komandq

kuriq motyvavimo, [traukimo, efektyvinimo rezultatas daZnai tampa svaresniu nei profesinds Zinios.
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Sios imoniq vadovq iZvalgos pasieke Universitet4. Lieka tiketis, kad jos pasitamaus renglant

studijq programas ir siekiant Universitetui pokydiq.

Tuo padiu galime pasidZiaugti, kad Siais metais mes jau turime Asociacijos atstov4 Klaipedos

Universiteto Taryboje. Vida Mi5eikis dalyvauja priimant svarbiausius sprendimus. Labai norisi tiketi,

kad iSrinktasis Universiteto rektorius dr. Arturas Razbadauskas augins ir sustiprins mlsq Alma Mater

kokybi5kai, ir kiekybiSkai.

Ruoldamiesi STT diskusijai ,,Kaip uitikrinti korupcijai atspari4 aplink4 rykdant verslo

prieZi[r4?'0, apklauseme imones, koks jq poZiiiris ! korupcij4

Bendra tendencija - pakantumas korupcijai maZeja. Nei vienas respondentas nesutiktq duoti

pra5omo ky3io ir beveik puse nusiteikE apie tai pranesti reikiamoms tamyboms.

{ klausim4 su kuo daugiausiai sieja korupcinius veiksmus, dauguma atsake - su

piktnaudZiavimu tarnybine padetimi.

Visi apklausoje dallvavg imoniq vadovai mano, jog korupcijos lygi labiausiai lemia

biurokratizmas - reikalq tvarkymo trukdymas ar vilkinimas, aklai laikantis formalumq juos

iSsigalvojant.

Paradoksas, bet dar neteko girdeti, kad uZ nepag{st4 valdininkq vengim4 derinti dokumentus

bent vienas jq bttq nubaustas.

Kasmet dalyvaujame STT organizuojamuose renginiuose, skirtuose korupcijos prevencijai.

Suprantame, kad Salis po truput[ gydosi Sias piktZaizdes, tadiau Siame fronte dar turime padirbeti visi:

ir tie, kurie kontroliuoja, ir tie, kuriems vis dar tenka susidurti su nes4Ziningais valstybes tamautojais.

Apie kitas KPA iniciat'ryas

Metq pradZioje tradici5kai susipaZinome su Savivaldybes veiklos planais, biudieto pokydiais.

Kiek veliau savivaldybeje susipaZinome su miesto Bendrojo plano keitimo koncepcija.

Prisid6jome prie Klaipedos visuomeninio forumo ,,Lietuva-Baltarusija: kas mus jungia?" bei

Zumalo IQ organizuoto Forumo ,,Vakarq galia: kaip Klaipedai tapti Baltijos regiono LvaigLde?*

organizavimo.

Tqseme graZiq tradicij4 susipaZinti su KPA imonemis i5 ardiau: aplankeme ,,Lavango Group",

,,Solorin4', Vakarq laivq gamyklos Baltijos lainl statyklfo susipaZinome su Klaipedos universiteto

Jiiros tyrimrl instituto mokslinemis laboratoriiomis.
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Taip pat naudojomes proga surengli konsultacinius posedZius aktualiomis temomis - apie

duomenq apsaug4 mokesdiq politik4 ir praktik4.

Tgsiame socialines iniciatyvas. Mokslo metq pabaigoje skatiname gabiausius miesto auk5tqjq

mokyklq studentus. Praejusiais metais po dvi vardines stipendijas uZ geriausius baigiamuosius darbus

skyreme ne tik Klaipedos universiteto ir LCC tarptautinio universiteto, bet ir Valstybines kolegijos

bei Jureir,ystes auk3tosios mokyklos absolventams.

Metrl pabaigoje turime graZi4 tradicij4 pagerbti Zumalistus. Praejusiais metais pramonininkq

apdovanojimas ,,Gintarine plunksna" skirta pirmam visi5kai atviram nauj ienq portalui ,,Atvira
Klaipeda", kurio ikfrrejas Zumalistas Martynas Vainorius.

Verslo interesq atstovavimas.

DZiaugiames, kad esame pelng patikimo partnedo vard4 ir vis daZniau KPA nariai kviediami

atstovauti organizaciju miesto valdZios institucijose, dalyvauti istaigq ir imoniq valdyme.

Esame Tri5aliq tarybq prie savivaldybes ir Darbo birZos nariai, dalyvaujame Klaipeda ID

valdyboje, Klaipedos miesto tarybos antikorupcineje komisijoje, Akademiniq reikalq taryboje, net

Savivaldybes sveikatos istaigq stebetojq tarybose. Praejusiais metais aktyviai lsitraukeme i Klaipedos

regiono plekos ir Klaipedos universiteto tarybas.

Dar daugiau atstovaujamojo darbo bus igyvendinant Ekonomines pletros strategij4 ,,Klaipeda
2030". Rinkiminiu laiku kiek pristojE darbai, tikiu, netrukus igaus pagreit!. Turime savo atstovus

Strategij os lgyvendinimo, prieZilros ir rinkodaros grupese.

Kviediu KPA komitetus taip pat isitraukti i Sio svarbaus miesto augimo plano igyvendinimo
darbus - skirti pastangq ir laiko paZangios pramonds, profesinio orientavimo, talentq pritraukimo ir

kitoms iniciatyvoms vystyti.

Pabaigai.

Sie metai miestui atneie naujq vejq. Klaipedos pramonininkrl asociacija, nors i5lieka

apoliti5ka visuomenine oryanizacija, tai nerei5kia, kad politika nesidomi. Mums svarbu, kaip

tvarkomi miesto vieSieji reikalai. I5rinkome miesto Tarybq kurioje dirbs ir keletas pramonininkq

atstovq. Norime palinketi i5rinktiesiems sekmes ir paLadame ir toliau bDti ne tik parlneriai, bet

kitiSki stebetojai.

Po pirmo merq rinkimq turo pakvieteme Vytaut4 Grubliauskq ir Arvyd4 Vaitkq I atvirus

debatus, kuriuos gyvai stebejo beveik 25 tiikstandiai Klaipedos ir Lietuvos gyventojq. Tada dar
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kandidatas i merus Vytautas Grubliauskas turejo drqsos pripaZinti, kad per praejusius ketverius

kadencijos metus buvo padaryta tam tikrq kiaidq.

Linkime i5rinktajam merui suburti toki4 komand4 kuri leis i5vengti klaidq ir pades auginti

klaipediediq pasididZiavim4 savo miestu.

Dekoju [moniq vadovams, kurie buvo aktyviis teikiant pasitilymus, kele problemas, dalyvavo

renginiuose ir kitaip domejosi asociacijos veikla.

Kviediu aktlviau i5naudoti asociacijos ir LPK galimybes sprendZiant verslo problemas.

Pasiimkime naud4 dalyvaudami, bendraudami, paZindami vieni kitus. Visi kartu ielkokime naujq

idejq kurkime planus, kurie mus stiprintq.

Drauge mes tikrai galime daugiau. O kiek daugiau * priklauso nuo mDsq visq ir kiekvieno

atskirai.

Klaipedos pramonininkq asociacijos prezidentas Darius Butvydas
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