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NARIŲ 

2019 RUDENS SUSIRINKIMAS 



▪ INTRO. LINPRA Prezidiumas 2020

PROGRAMA 
▪ LINPRA. Veiklos apžvalga, naujienos 

▪ INOVACIJOS. Vadovas 4.0. Dalius Misiunas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto
rektorius, Mindaugas Voldemaras, Gamybos įmonės pelningumo didinimo modulio vadovas

▪ ANALITIKA. Ar pasaulio ekonomikos sulėtėjimas paveiks (ir kaip paveiks) Lietuvos inžinerinę
pramonę? Aleksandras Izgorodinas, UAB „SME Finance“, Vadimas Ivanovas, „Versli Lietuva“

▪ ATEITIS. Kada troleibusai skraidys? Skaitmeninė bendruomenė: žingsniai ir klaidos.
Eglė Radvilė, Vilniaus miesto savivaldybė

[ kava]

▪ NARIAI x 2 MIN. Įmonių prisistatymai 

▪ PROJEKTAI. MARKET 4.0: kvietimas į tarptautinę veiklą plastikų ir metalo apdirbimo
įmonėms. Konstantinos Sipsas, Patras universitetas, LMS, Graikija

▪ B2B. Networking. Pabaiga. 



PREZIDIUMAS dabartinis

Plastiko gamybos sektorius

Rimantas Damanskis

Prezidentas

Tomas Jaskelevičius, 

Arginta Engineering

Atstovas Kauno regione

Gintaras Rimša, 

Baltec CNC Technologies 

Atstovas Klaipėdos regione

Juozas Maksvytis, 

Terekas  

Atstovas Šiaulių regione

Aidas Šetikas, Salda 

Elektrotechnikos ir 

elektronikos sektorius

Tomas Prūsas, 

Harju Elekter

Aukštosios mokyklos

Andrius Vilkauskas, 

KTU 

Mokslo įstaigos

Gintaras Valušis, 

FTMC 

Profesinis mokymas

Vytautas Petkūnas, 

Visagino technologijos ir verslo 

profesinio mokymo centras

Atstovas Panevėžio regione

Mantas Gudas, 

Metalistas 

Metalo gamybos sektorius

Žilvinas Dubosas, 

Baltik Vairas 

Viceprezidentas

Švietimo sritis 

Gintautas Kvietkauskas, 

Arginta Group  

Viceprezidentas

Jūrinė inžinerija 

Arnoldas Šileika, 

Vakarų laivų gamykla  

Viceprezidentas

Aukštosios techn. ir inov. 

Kęstutis Jasiūnas, 

Ekspla  

Atstovas Vilniaus regione

Edvardas Radzevičius, 

Altas Auto



PREZIDIUMAS. Kandidatai (17) 

Prezidentas

Tomas Jaskelevičius, 

Arginta Engineering

Atstovas Klaipėdos regione

Juozas Maksvytis, 

Terekas  
Aukštosios mokyklos

Andrius Vilkauskas, 

KTU 

Profesinis mokymas

Vytautas Petkūnas, 

Visagino technologijos ir 

verslo profesinio mokymo 

centras

Atstovas Panevėžio regione

Mantas Gudas, 

Metalistas 

Metalo gamybos sektorius

Žilvinas Dubosas, 

Baltik Vairas 

Viceprezidentas

Švietimo sritis 

Gintautas Kvietkauskas, 

Arginta Group  

Viceprezidentas

Jūrinė inžinerija 

Arnoldas Šileika, 

Vakarų laivų gamykla  

Viceprezidentas

Aukštosios techn. ir inov. 

Kęstutis Jasiūnas, 

Ekspla  

Atstovas Vilniaus regione

Edvardas Radzevičius, 

Altas Auto

Plastiko gamybos 

sektorius

Rimantas Damanskis

Elektrotechnikos ir 

elektronikos sektorius

Tomas Prūsas, 

Harju Elekter

Vidmantas 

Remeikis, FTMC Ramūnas 

Katkevičius,

Technogaja

Giedrius Nomeika,

LT Technologies  

Giedrius Valuckas, 
Progressive Business

Solutions

Vytautas Turla, 

VGTU  



PREZIDIUMAS

2020 m. balandžio mėnesį baigsis 2018 m. patvirtinto Prezidiumo dviejų metų kadencija. 2020 m. Prezidiumas bus formuojamas trimis

etapais:

I-as etapas – renkamos kandidatų paraiškos (rugsėjo 24 d. – spalio 14 d.)

Gauta 17 kandidatų paraiškų.

II-as etapas – balsuojama už kandidatų paraiškas (lapkričio 15 d. – sausio …. d.)

Antro etapo metu LINPRA narių rudens susirinkime pristatome pirmuosius kandidatus. Terminas pratęsiamas. Laukiame naujų

paraiškų iki lapkričio 15 d. Po lapkričio 15 d. sukurtoje specialioje online apklausoje kiekvienas narys (įgaliotas įmonės / įstaigos

atstovas) turės teisę balsuoti už pilną prezidiumo sąrašą (viso 15 kandidatų) ir siūlyti savo Prezidiumo penkioliktuką. Daugiausiai balsų

surinkę kandidatai pateks į III-ią etapą.

III-ias etapas – Prezidiumo rinkimai Visuotiniame narių susirinkime balandžio mėn. (data bus patikslinta)

Už kiekvieną kandidatą, patekusį į trečią etapą, bus balsuojama Visuotiniame susirinkime. 15 asmenų, gavusių po daugiausiai balsų

susirinkimo metu, bus patvirtinti LINPRA Prezidiumo nariais sekančiai dviejų metų kadencijai.



KAS YRA 

LINPRA?

LIETUVOS INŽINERINĖS PRAMONĖS ASOCIACIJA VIENIJA 

TARPTAUTINIU MASTU LINPRA PRISISTATO KAIP LIETUVOS 

INŽINERINĖS PRAMONĖS AMBASADORĖ IR ATSTOVAUJA VISAM 

ŠALIES SEKTORIUI (NE TIK PAVIENĖMS ĮMONĖMS). 

LINPRA YRA ATVIRA BRANDŽIOMS / AUGIMO SIEKIANČIOMS 

INŽINERINĖS PRAMONĖS ĮMONĖMS.

• LYDERIAUJANČIAS LIETUVOS INŽINERINĖS IR TECHNOLOGIJŲ 

PRAMONĖS ĮMONES 

• BEI SUSIJUSIAS ORGANIZACIJAS. 

BENDRA VEIKLA VISOS KARTU JOS SIEKIA KURTI PAŽANGĄ ŠALYJE. 



MISIJA
Siekiame, kad įmonės veiktų

efektyviau ir parduotų daugiau.

VIZIJA
Lietuvos inžinerinė pramonė pasaulyje

atpažįstama kaip modernus ir patikimas

partneris



VERTĖ. NARYSTĖ LEIDŽIA

Tinklaveika su inžinerijos 

ekspertais

Vadovų savirealizacija  

visuomeninėje veikloje 

Apjungti skirtingas inžinerines kompetencijas 

Bendradarbiaujant kurti naujus produktus 

Reguliariai dalintis patirtimi 

Rasti naujas verslo galimybes (per įvairius kanalus, renginius) 

Komunikuoti bendraminčių rate 

Įsilieti į tarptautinius tinklus 

Įsilieti į MVG (mokymosi visą gyvenimą) – aplinką mokymuisi 

Gauti tribūną saviraiškai 

Užsiimti mentoryste 

Užsiimti asmeniniu marketingu  

Prisidėti prie jaunų žmonių orientavimo į sektoriaus pasirinkimą

Dalyvauti inžinerinės pramonės kuriamos vertės komunikacijoje 

Prisidėti prie geresnės verslo aplinkos kūrimo 

Skatinti Ateities inžineriją (NewGen Engineering) 

Vystyti Inovacijas  

Dalyvauti įvairiausiose darbo grupėse, valdymo organuose 

Lietuvos pažangos 

kūrimas inžinerinės 

pramonės kontekste

Aš subrendęs dalintis

su kitais

Man rūpi inžinerinė 

Lietuvos ateitis 

Esu vienas iš LT 

inžinerinės pramonės 

lyderių 



ASOCIACIJOS VEIKLA 

NAUJIENOS 



Projektai

Pridėtinė 
vertė

Kompeten-
cijos

Finansiškai 
naudingas

LINPRA skatina įmones įsitraukti į projektus, teikia 

konsultacijas, administruoja projektų vykdymą ir sumažina 

administravimo naštą įmonėms. Verta dalyvauti dėl:

▪ Tiesioginių projekto rezultatų

▪ Finansinės naudos 

▪ Patirties ir tinklaveikos 

▪ Kompetencijos LT projektas 

▪ Pameistrystė LT 

▪ Naujos galimybės projektas 

▪ Verslo klasteris LT projektas

▪ 4Change projektas 

▪ Upskill

▪ Market 4.0 

▪ Diginno

PROJEKTAI: TARPTAUTINIAI  



KOMPETENCIJOS.lt

• Nauda dalyvaujančioms įmonėms – finansinė ir įgytos darbuotojų 

kompetencijos, aukšto lygio mokymai pagal poreikį.  

• Darbuotojus apmoko samdyti ekspertai pagal realų poreikį 

kvalifikacijai kelti ir tobulintis. Tokiu būdu palaikomas darbuotojų 

profesinis mobilumas, gebėjimas sparčiai persiorientuoti į kito ūkio 

sektoriaus veiklas. 

PAMEISTRYSTĖ.lt

• Nauda dalyvaujančioms įmonėms – finansinė ir įgytos darbuotojų 

kompetencijos. 

• Darbuotojai mokomi pameistrystės forma darbo vietoje, 

persikvalifikuoja, įgyja kvalifikaciją ar jos dalį 

PROJEKTAI: KOMPETENCIJŲ UGDYMAS   



Rasa Mankevičienė, Kokybės vadovė

• Pameistrystė.lt Praktinė nauda: „Projektas suteikė galimybę užsiauginti tarp esamų darbuotojų ekspertus, 

programuotojus, kuriems reikalingos itin specifinės žinios ir įgūdžiai, dirbant su skirtingų valdiklių programomis. 

Didesnis ekspertų, žinovų skaičius sumažina problemų riziką įmonėje, tuo atveju, jei patyręs darbuotojas 

išeina. Išeinančius žmones arba atostogų metu jau turime, kas pavaduoja. Mums tai svarbu“. 

• Finansinė nauda: 45 tūkst. Eur. 

Gitana Adamavičienė, Vyr. buhalterė

• Pameistrystė.lt Praktinė nauda: „Pameistrystės būdu mokiname suvirintojus, CNC operatorius, montuotojus. 

Patyrę kolegos perduoda žinias ir kompetencijas kitiems. Daugiau kvalifikuotų darbuotojų leidžia užtikrinti 

sklandų ir profesionalų įmonės darbą. Bėda tik ta, kad kai kurie kompetencijas įgiję darbuotojai pabėga. Tačiau 

bet kokiu atveju, jie lieka rinkoje ir dirba šiame sektoriuje. Dalyvavome anksčiau ir tęsime šią veiklą toliau“. 

• Finansinė nauda: 15 tūkst. Eur. 

GERIEJI PAVYZDŽIAI

Inga Radzevičienė, Personalo projektų vadovė

• Kompetencijos.lt Praktinė nauda: „Esame inžinerinės pramonės įmonė, kuriai ypač svarbu profesionalūs 

darbuotojai – inžinieriai, konstruktoriai, projektuotojai. Dalyvavimas projekte mums labai naudingas. Turime 

gerą patirtį jame ir planuojame dalyvavimą tęsti“. 

• Finansinė nauda: 20 tūkst. Eur. 



Inžinerinės pramonės dienos | 2019-2020 m.

Inžinerinės pramonės dienos | 2019-2020 m.



• supažindinti jaunimą su inžinerine 

pramone;

• populiarinti inžinerinės pramonės 

specialybes ir profesijas;

• Sudominti technologijų mokytojus;

• informuoti apie mokymo vietas;

• informuoti apie studijas;

• informuoti apie darbo vietas;

• suteikti informavimo ir konsultavimo 

paslaugas apie karjeros planavimą;

• formuoti pozityvų tėvų bei mokytojų požiūrį 

į inžinerinę pramonę;

• suteikti jiems reikalingos bei trūkstamos 

informacijos. 

Inžinerinės pramonės dienų TIKSLAI

Inžinerinės pramonės dienos | 2019-2020 m.



STEAM laboratorijos vizitai į mokyklas 

• Vizitai mokyklose. STEAM laboratorijoje vyksta pamokos ir užsiėmimai moksleivių grupėms. 

STEAM laboratorija uviversitetuose, kolegijose, profesinio mokymo centre 

• Moksleivių vizitai į universitetus, kolegijas, profesinio mokymo centrus

RENGINYS - inžinerinių pramonės įmonių ir inžinerinių specialybių atstovų pranešimai moksleiviams

• Renginys  uviversitete/kolegijoje/profesinio mokymo centre 

• Ekskursijos po mokymo centrų laboratorijas

ĮMONIŲ DIENA  

• Moksleivių grupių ekskursijų organizavimas regiono, kitų miestų gamybinėse inžinerinėse įmonėse 

MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS KONKURSAS

• Mechatronikos, robotikos, programavimo konkursas moksleiviams 

Renginio formatas 

Inžinerinės pramonės dienos | 2019-2020 m.



• automatizuota išmaniosios gamybos linija 

(robotai ir konvejeris), 

• kompiuterių ir programinė įranga, 

• 3D spausdintuvai, 

• daiktų interneto sistema, 

• lazerinio pjovimo staklės, 

• mobili elektros laboratorija, 

• lazerinis lauko projektorius, 

• suvirinimo simuliatorius, 

• virtualios realybes akiniai, 

• tekinimo ir frezavimo staklės, 

• įvairūs mokomieji stendai, 

• kitos edukacinės priemonės. 

Infomobilio ilgis 17,5 m. Atnaujinta įranga

Inžinerinės pramonės dienos | 2019-2020 m.
Mobili STEAM laboratorija Infomobilis



• Rėmėjas minimas Inžinerinės pramonės dienų 

renginių cikle LINPRA kanaluose,  regiono 

žiniasklaidoje, savivaldybių kanaluose

• Renginio pristatymas ir rėmėjo paminėjimas 

LINPRA kanaluose prieš, per ir po renginio 

• Rėmėjo pozicionavimas mokykloms skirtuose 

renginio plakatuose X mieste 

• Moksleiviams organizuojama ekskursija į 

rėmėjo įmonę prioriteto tvarka (nebūtinai, 

pagal pageidavimą) 

• Partneris minimas Inžinerinės pramonės dienų renginių cikle LINPRA 

kanaluose,  regiono žiniasklaidoje, savivaldybių kanaluose 

• Plakatas STEAM laboratorijoje Infomobilyje

• Renginio pristatymas ir partnerio paminėjimas LINPRA kanaluose prieš, per ir 

po renginio 

• Partnerio pozicionavimas mokykloms skirtuose renginio plakatuose X mieste 

• Partnerio pageidaujama integracija renginyje: skrajutės, stendas, 

pranešimas, konkurso organizavimas moksleiviams, firminiai marškinėliai 

moksleiviams ir kitos priemonės  

• Moksleiviams organizuojama ekskursija į partnerio įmonę prioriteto tvarka 

(nebūtinai, pagal pageidavimą)

2000 Eur – RĖMĖJAS (max 3) 5000 Eur – DIDYSIS PARTNERIS (max. 2)  

Inžinerinės pramonės dienos | 2019-2020 m.

PASIŪLYMAS RĖMĖJAMS 

Min 5 Inžinerinės pramonės dienos- renginiai skirtinguose Lietuvos miestuose 2019-2020 m. 



MARKET 4.0 

Kuriama B2B platforma metalo, plastiko ir aukštųjų technologijų tiekėjams, gamintojams ir pirkėjams. 

KITI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI



KIC 

Verslo plėtros, inovacijų bei švietimo programos

LINPRA tapo „EIT Manufacturing Association“ nare.

„EIT Manufacturing Association“- juridinis vienetas. Asociacija buvo įregistruota 2019 m. birželio 15 d. Prancūzijoje, būstinė 

Paryžiuje. LINPRA, Lietuvai atstovaujanti konsorciumo partnerė, taip pat tapo oficialia „EIT Manufacturing Association“ nare.  

KITI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

EIT Manufacturing – is a consortium of 50 partners from 17 countries, including 

Volvo, Siemens, Kuka, Tecnalia, Volkswagen, Magna, Whirlpool, Technical 

University of Vienna, CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy 

Commission), the Slovak University of Technology etc. Our objective is to boost 

the global competitiveness and attractiveness of Europe’s manufacturing sector 

by championing radical innovation and entrepreneurial talent.

EIT Manufacturing’s mission is to bring European manufacturing actors 

together in innovation ecosystems that add unique value to European products, 

processes, services – and inspire the creation of globally competitive and 

sustainable manufacturing.



KITI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Kokia nauda LINPRA nariams ir Lietuvos inžinerinei pramonei?

- Dalyvavimas bendruose projektuose su užsienio šalių įmonėmis ir 

įvietimo bei mokslo organizacijomis

Projektas „Gazelle Accelerator“ (startas 2020 m. laukiama patvirtinimo)

- Žinių, patirties apsikeitimas, kompetencijų auginimas, skaitmeninimo 

sklaida

Projektas „ManuLear“ (startas 2020 m. laukiama patvirtinimo)

Proketas „Digital Transformation in RIS“(startas 2020 m. laukiama 

patvirtinimo)

- Renginiai, seminarai, skaitmeninimo sklaida, viešinimas, EIT 

Manufacturing atstovavimas

Projektas „EIT Manufacturing RIS Hubs“(startas 2020 m. laukiama 

patvirtinimo)



EKSPORTAS: PARODOS 

• 2019.09.24-26 Alihankinta (Suomija)

• 2019.11.12-15 Elmia Subcontractor (Švedija)

• 2019.04.01-05 Hannover Messe (Vokietija)

• 2020.03.31-04.03 Midest (Prancūzija)

• 2020.04.20-24 Hannover Messe (Vokietija)



GERIEJI PAVYZDŽIAI: parodos 

• 2019.04.01-05 Hannover Messe (Vokietija)

4 užakymai

• 2019.09.24-26 Alihankinta (Suomija)

11 paklausimų 



EKSPORTAS: VERSLO MISIJOS  

• 2019.11.06-08 verslo misija į Vokietiją (Nord Westfalen). 

• 2019.11.28-29 verslo misija į Prancūziją (Nantes). 

• 2020.05-06 verslo misija į Prancūziją/Vokietiją/Jungtinę 

Karalystę (bus tikslinama)

• 2020.05.14-15 B2B International Event (Vilnius), Balttechnika

parodos metu



EKSPORTAS: TARPTAUTINIAI VIZITAI, RENGINIAI

• 2019.03.20 Paryžius, Prancūzija, LT / FR verslo susitikimas kartu su Viceministru, LT inžinerinės pramonės pristatymas. 

• 2019.04.18 Briuselis, Belgija, Gynybos pramonės konferencija ir B2B

• 2019.04.25 Rheinmetall Landsysteme GmbH. LINPRA veiklų pristatymas. 

• 2019.05.10 Tamperės pramonės ir prekybos rūmai. LINPRA ir KTU veiklų pristatymas. 

• 2019.09.11-13 IAA 2019 paroda, Frankfurtas. Susitikimai su Mahle, Schaeffler, Brose Group, Magna, DELPHI, ZF Group, 

Leopold KOSTAL, WEBASTO. Lietuvos inžinerinės ir automotive pramonės pristatymas. 

• 2019.09.25 Agco power. Tampere. LINPRA veiklų pristatymas. 

• 2019.10.8-9 Linkoping,  Švedija, SAAB, Ericsson įmonių lankymas, B2B 

• 2019.10.14 SMMT, UK automotive asociacija. Lietuvos inžinerinės ir automotive pramonės pristatymas. Londonas. 



LANKĖSI LIETUVOS ĮMONĖSE 



• LINPRA veiklos ir naudos įmonėms pristatymas 

• Sektoriaus bendras pristatymas 

• Ekonominės įžvalgos, naudingos įmonėms 

• Patarimai verslui (finansai, pardavimai, ERP etc.) 

• Alytus 2019 kovas 

• Marijampolė 2019 balandis 

• Utena 2019 gegužė 

• Mažeikiai 2019 birželis 

• Panevėžys 2019 rugsėjis 

• Šiauliai 2019 rugsėjis 

• Klaipėda 2019 spalis

Vidutiniškai ~15 atstovų iš įmonių regionuose kiekviename renginyje. 

VERSLO PUSRYČIAI REGIONUOSE 



SKAITMENIZACIJOS 

(TECHNOLOGINIAI) AUDITAI

Projektas Smart InoTech Pramonei

Viena pasirinkta auditavimo sritis +

Inovacinis (MTEP Potencialo) auditas

Nemokamai*

PATIRTIES MAINAI 

„FACTORY FLOOR NET“ patirties mainų forumai: 



KOMUNIKACIJA: LINPRA KANALAI #LINPRA 

nariai 

#LINPRA 

projektai 

#LINPRA 

veikla

#LINPRA 

ekspertai 

#LINPRA 

renginiai

1162 
followers

#Lietuvos 

inžinerinė 

pramonė 

715 

followers



KOMUNIKACIJA: LINPRA KANALAI  
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2019 m. pradžioje – 100 

Dabar – 107

Per metus įstojo 13

Per metus išstojo 6

LINPRA NARIAI

▪ Plastiko ir gumos gaminių gamyba

▪ Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

▪ Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

▪ Elektros įrangos gamyba

▪ Mašinų ir įrengimų gamyba

▪ Apdirbto metalo produktų gamyba

▪ Bendrieji metalai

▪ Kitos transporto įrangos gamyba



▪ Gamybinių 72 / +9 per metus

▪ Paslaugų ir kt. 17 / +4 per metus 

▪ Švietimo, mokslo 17 / 0 per metus

NAUJI NARIAI



PRAMONĖ 4.0: save the date

www.industrie40.lt

2020 m. balandžio 1 d.

http://www.industrie40.lt/


SĖKMĖS ISTORIJOS 



Investicijos į veiklos efektyvumą didinančius sprendimus ir technologijas: ROBOTIZACIJA 

• Viena didžiausių plastikinių produktų gamintojų 

Baltijos šalyse. 

• Lieja detales automobilių, baldų pramonės įmonėms, 

buitinės technikos gamintojams.

• Investicijos: 3,8 mln. Eur. 1 mln. Eur finansuota ES 

lėšomis. 

• Išplėtė savo gamybines patalpas, įsigijo 17 naujų 

plastiko liejimo mašinų ir 27 gamybinius robotus.

GERIEJI PAVYZDŽIAI: HODA 



Investicijos į veiklos efektyvumą didinančius sprendimus ir technologijas: ROBOTIZACIJA 

Užtikrinus visišką gamybos apkrovą, investicija galėtų 

atsipirkti per penkerius metus.

Rezultatas:
Apyvarta

2016 m. 10,6 mln.

2018 m. 13,6 mln 2019 m. +10%

Darbo našumas šoktelėjo trečdaliu.

Darbuotojai:

2017 m. pabaigoje 229

2018 m. pabaigoje 216

2019 m. 08 mėn. 183

GERIEJI PAVYZDŽIAI: HODA 



Investicijos į veiklos efektyvumą didinančius sprendimus ir technologijas: SKAITMENIZACIJA  

• Itin tikslios mechanikos metalinių detalių gamintojas. 

• Gamina daugiausiai lazerių ir optikos pramonei skirtas 

detales. 

• Investicijos į technologijas ~ apie 150 tūkst. eurų.

• Baigia įgyvendinti gamybos skaitmenizavimo projektą; 

gamyklos staklėse įrengti išmanieji davikliai, leidžiantys 

realiu laiku atlikti įvairius matavimus.

• Monitoringas, stebėsena, LCD ekranai

• Inžineriai programuoja, konstruoja gaminį, kurio 

duomenys paduodami į CNC įrenginį/stakles

GERIEJI PAVYZDŽIAI: SARGASAS 



Investicijos į veiklos efektyvumą didinančius sprendimus ir technologijas: SKAITMENIZACIJA  

Rezultatas:
Apyvarta

2017 m. 3,06 mln.

2018 m. 3,6 mln. 

2019 m. 4 mln. 

Darbuotojai:

2019 m. 08 mėn. 80

2018 m. pabaigoje 70

2017 m. pabaigoje 66

Darbo našumas jau esamiems standartiniams gaminiams

padvigubėjo – per tą patį laiko vienetą pagaminamos 

produkcijos kiekis išaugo, padidėjo naudingo darbo laikas.

GERIEJI PAVYZDŽIAI: SARGASAS 



DIREKTORIUS 
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