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Įvadas 

Galimybių studijoje bus analizuojamas tekstilės ir aprangos sektorius. Greta žemės ūkio, 

tekstilės pramonė yra viena didžiausių pramonės šakų pasaulyje, sukurianti darbo vietas daugeliui 

žmonių (Bathrinath et al. 2020). Tekstilės ir aprangos pramonė apima eilę veiklų nuo natūralių 

(medvilnė, linas, vilna ir kt.) ar sintetinių (poliesteris, poliamidas ir kt.) pluoštų perdirbimo į siūlus 

ir audinius iki plačios įvairovės gaminių gamybos, tokių kaip aukštomis technologijomis paremti 

sintetiniai siūlai, patalynė, pramoniniai filtrai ir drabužiai. Pastaruoju metu pramoninės tekstilės 

produkcija įgyja didelį populiarumą įvairiose žmogaus veiklos sferose ir didėja jos įvairovė (Sun 

et al., 2015; Founda et al., 2018). 

Aprangos ir tekstilės pramonė visoje Europos Sąjungoje turi gilias tradicijas ir kai kuriose 

šalyse iki šiol yra pripažįstama kaip viena svarbiausių pramonės šakų. Tekstilė ir apranga yra 

įvairiapusis sektorius, vaidinantis lemiamą vaidmenį Europos gamybos pramonėje. Sektoriuje 

dirba 1,7 mln. darbuotojų ir jo apyvarta siekia 166 milijardus eurų. Šis pramonės sektorius patyrė 

radikalius pokyčius, siekdamas išlaikyti savo konkurencingumą ir judėti link aukštos pridėtinės 

vertės produktų.  

Lietuvos tekstilės ir aprangos pramonė šiuo metu išgyvena neblogus laikus. Be didėjančio 

eksporto į Europos šalis, duris Lietuvos tekstilininkams atvėrė ir Kinija. Į tekstilės ir audinių 

parodas jau atvyksta ir Kinijos verslininkai. Kinai perka netgi jiems brangius lietuviškas medžiagas 

ir gaminius. Kinija atsižvelgia į viso pasaulio rinkos pokyčius, į Lietuvos taip pat. Lietuvos 

eksportas į Kiniją didėja. Bendrai, Lietuva parduoda nemažai – 80 proc. tekstilės ir audinių 

iškeliauja į užsienį (Naginionytė, 2016). Vis dėlto tekstilininkai susiduria su iššūkiu – 

pramoninkams trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Aprangos ir tekstilės pramonė išsiskiria iš kitų 

apdirbamosios pramonės šakų dėl didelio imlumo darbo jėgai. Iki Lietuvos įstojimo į ES, Lietuva 

buvo patraukli užsienio investuotojams dėl šios pramonės tradicijų, pakankamai kvalifikuotos ir 

pigios darbo jėgos. Tačiau įstojus į ES ir atsiradus galimybei migruoti, situacija pasikeitė. Dėl 

sumažėjusios darbo pasiūlos šalyje ir aiškaus ekonomikos augimo, ženkliai pradėjo augti darbo 

jėgos kaina (Skruibytė, 2010).  

Šiuolaikinė tekstilės pramonė neišvengiamai susiduria su tam tikromis inovacijomis. 

Pavyzdžiui, siūloma adaptuoti LEAN metodologiją šiai pramonei (Prasad et al. 2020). Taip pat, 

tekstilės gamintojai turi paisyti tvarios plėtros principų gamyboje ir rengti atitinkamas strategijas, 

kadangi tekstilės gamyba kenkia aplinkai (Roy et al. 2020). Aplinkosauginės problemos, 
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sukuriamos tekstilės pramonės, apima aukštą medžiagų panaudojimą, atliekų sukūrimą ir vandens 

užteršimą (Hasanzadeh et al. 2018). Be to, tekstilės pramonė neišvengiamai susiduria ir su kitomis 

rizikomis, tokiomis kaip triukšmas gamyboje dėl senos įrangos, perkrovimo ir prastų konstrukcijų 

(Jaiswal, 2016), taip pat darbuotojų ligos dėl sunkumų kilnojimo (Annapoorani, 2017). Dėl to šiai 

pramonei nuolatos kyla vis daugiau iššūkių ir yra tikslinga ją analizuoti.  

Kadangi tekstilės pramonei reikalinga plati rinka, didžioji dalis pagamintos produkcijos yra 

eksportuojama. Eksporto rinkų pasirinkimas yra rimtas iššūkis šiandieniniame versle ir susilaukia 

didelio mokslininkų dėmesio. Eksporto rinkos pasirinkime gali padėti orientacija į rinka. 

Orientacija į rinką yra svarbi sukuriant vertę vartotojams ir siekiant konkurencinio pranašumo 

(İpek and Bıçakcıoğlu-Peynirci, 2020). Tačiau netgi išskirtiniai prekybos rezultatai, pasiekti 

vietinėje rinkoje, negali būti tiesiogiai perkelti į užsienio rinkas (Murray et al. 2007). Taip pat, 

įmonės rinkos orientacija vietinėje aplinkoje besąlygiškai nereiškia, jog įmonei taip pat gerai seksis 

ir eksportuojant produkciją (Cadogan et al. 2001). Taip yra dėl to, kad tarptautinės rinkos turi 

sudėtingesnę struktūrą negu vietinės, todėl įmonės turi orientuotis konkrečiai į eksporto rinkas. Ir 

Europos, ir Lietuvos tekstilės pramonė sėkmingai orientuojasi į eksporto rinkas, nors kai kur 

galima ir patobulėti. Tarkime, trūksta tyrimų, kaip adekvačiai rinktis, į kurias rinkas eksportuoti 

produkciją. Šis tyrimų trūkumas bus užpildytas šioje galimybių studijoje atliekamu tyrimu.  

Tyrimo tikslas – panaudojant adekvataus portfelio modelį, nustatyti, į kurias užsienio rinkas 

tikslinga eksportuoti tekstilės produkciją LATIA klasteriui. Tyrimas yra vertingas tuo, kad 

rezultatai gali būti pritaikomi ne tik LATIA klasteriui, bet ir visai šaliai, ir atskiroms tekstilės 

produkciją eksportuojančioms įmonėms. Taip pat rezultatais gali pasinaudoti ir panašų tekstilės 

pramonės dydį turinčios kitos Europos šalys.  

Galimybių studijos struktūra yra tokia. Pirma dali skirta Lietuvos ir Europos tekstilės rinkos 

analizei. Antroje dalyje pristatoma tyrimo metodologija – anketinė apklausa ir adekvatusis 

investicijų portfelis. Trečioje dalyje aprašomas vykdomas projektas, klasterio narių veikla ir 

pateikiami bei apibendrinami atliktos apklausos rezultatai. Ketvirtoje dalyje pateikiami tyrimo 

rezultatai, pristatant keturis eksporto portfelių variantus. Penkta dalis skirta rekomendacijoms dėl 

klasterio kompetencijų tobulinimo. Galimybių studijos išvados apibendrina gautus rezultatus.  
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1. Tekstilės rinkos analizė 

1.1. Lietuvos tekstilės rinkos analizė 

Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonė yra viena iš šakų, kurios plėtra dėl mažos vidaus rinkos 

priklauso nuo sugebėjimo eksportuoti pagamintą produkciją. Vykstant intensyviai konkurencijai 

šakoje, ypatingai su Azijos šalimis, dinamiškoje aplinkoje įmonėms vis sudėtingiau pasirinkti 

teisingą veiklos strategiją, užtikrinančią konkurencingos produkcijos gamybą ir išlaikyti ar net 

padidinti eksporto apimtis. Visiškai liberalizavus prekybą aprangos ir tekstilės gaminiais tarp ES 

ir trečiųjų šalių, ES rinką, kuri yra pagrindinė Lietuvos prekybos partnerė, vis labiau užpildo Azijos 

šalių – Kinijos, Turkijos, Pakistano, Bangladešo – produkcija. Importo apimčių iš Azijos į ES 

augimas reiškia, kad Lietuvos aprangos ir tekstilės gaminius iš rinkos gali išstumti azijietiška 

produkcija, o Lietuva gali prarasti svarbų pirkėją. Augantis aprangos ir tekstilės gaminių importas 

į Lietuvą rodo, kad išlaikyti gamybos apimtis, darbuotojus ir išsaugoti užsienio rinkas kasdien 

tampa vis sudėtingiau (Skruibytė, 2010).  

Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės gaminių eksportas į ES sudaro labai mažą dalį bendro 

pasaulinio eksporto, todėl šiuo požiūriu Lietuvos tekstilininkai ir siuvėjai turi dideles neišnaudotas 

galimybes didinti eksporto apimtis. Kadangi Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonė turi labai gilias 

tradicijas ir patirtį šioje srityje, yra pripažįstama daugelio Vakarų Europos ir kitų pasaulio šalių, 

kai kurios tekstilės ir siuvimo įmonės turi savo prekės ženklą, žinomą ne tik vidaus, bet ir užsienio 

rinkose (Audėjas, Audimas, Utenos trikotažas ir kt.), todėl plečiant marketingo veiklą ir vykdant 

efektyvią pardavimų rėmimo programą, galima padidinti eksporto apimtis į ES ir kitus regionus 

(Skruibytė, 2010).  

Lietuvos tekstilės ir aprangos pramonė šiuo metu išgyvena neblogus laikus. Be didėjančio 

eksporto į Europos šalis, duris Lietuvos tekstilininkams atvėrė ir Kinija. Į tekstilės ir audinių 

parodas jau atvyksta ir Kinijos verslininkai. Lietuvą laikantys Vakarų valstybe kinai perka jiems 

brangius lietuviškas medžiagas ir gaminius. Kinija atsižvelgia į viso pasaulio rinkos pokyčius, į 

Lietuvos taip pat. Lietuvos eksportas į Kiniją didėja. Bendrai, Lietuva parduoda nemažai – 80 proc. 

tekstilės ir audinių iškeliauja į užsienį (Naginionytė, 2016). Vis dėlto tekstilininkai susiduria su 

iššūkiu – pramoninkams trūksta kvalifikuotos darbo jėgos. Aprangos ir tekstilės pramonė išsiskiria 

iš kitų apdirbamosios pramonės šakų dėl didelio imlumo darbo jėgai. Iki Lietuvos įstojimo į ES, 

Lietuva buvo patraukli užsienio investuotojams dėl šios pramonės tradicijų, pakankamai 

kvalifikuotos ir pigios darbo jėgos. Tačiau įstojus į ES ir atsiradus galimybei migruoti, situacija 
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pasikeitė. Dėl sumažėjusios darbo pasiūlos šalyje ir aiškaus ekonomikos augimo, ženkliai pradėjo 

augti darbo jėgos kaina (Skruibytė, 2010). Šiuo metu daugėjant užsakymų, pigesnės darbo jėgos 

lietuviai ketina ieškoti Ukrainoje ir Baltarusijoje, arba dalį užsakymų perkelti į Ukrainą ir 

Baltarusiją. 

Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriuje dirba apie 28 000 žmonių. Tačiau šiame sektoriuje 

vis dar trūksta siuvėjų ir kitų darbininkiškų specialybių poreikis: siuvimo technologų, siuvimo 

konstruktorių, sukirpimo technologų, cheminės tekstilės medžiagų apdailos specialistų, įrengimų 

(siuvimo, sukirpimo, dygsniavimo  įrangos) mechanikų, gamybos meistrų, technologų, siuvimo 

procesų organizatorių, mezgimo programuotojų, kirpinių lekalų konstruktorių, medžiagų inovacijų 

kūrimo specialistų. Kaip teigiamą tendenciją Lietuvos tekstilės ir drabužių sektoriuje galima 

įvardinti didėjantį produktyvumą.  

Investicijos aprangos ir tekstilės pramonėje vaidina labai svarbų vaidmenį siekiant aukštesnio 

produktyvumo, nes tarp investicijų ir produktyvumo yra labai stiprus tiesioginis ryšys. Todėl 

vienas iš būdų produktyvumui didinti gali būti investicijų didinimas į pažangius, našius gamybos 

būdus, technologijas ir įrenginius. Labai svarbu investuojant atsižvelgti į Vakarų Europos šalių 

įmonių patirtį, nes jų investicijos yra efektyviausios, duodančios geriausius rezultatus (Skruibytė, 

2010).  

 

1 lentelė. Tekstilė sektoriaus SSGG analizė 

Stiprybės Silpnybės 

Daug baigusių rūbų dizaino studijas, didelis 

kūrybiškumo potencialas; 

Gerai vertinama lietuviškų gaminių kokybė 

tarptautinėje rinkoje; 

Įmonių domėjimasis technologijomis ir 

motyvacija diegti naujoves; 

Didelė įmonių įvairovė veiklos, struktūros ir 

dydžio atžvilgiu; 

Diegiama produktų tyrimo, tobulinimo bei 

plėtros veikla; 

Aktyviai diegiamos marketingo funkcijos. 

Prastos technologinės vadybos žinios 

įmonėse; 

Įmonės yra finansiškai silpnos; 

Mažai klasterių, prasta bendradarbiavimo-

partnerystės tarp įmonių patirtis; 

Prastas profesinių mokyklų mokinių 

paruošimas; 

Nepakankamai geros verslo sąlygos; 

Per mažas Lietuvos pirkėjų lojalumas 

lietuviškoms prekėms 

Galimybės Grėsmės 

Prekinio ženklo vystymas; 

Naujų pardavimo kanalų atsiradimas 

(socialiniai tinklai, internetinės parduotuvės); 

Tarptautinė klasterizacija; 

Kylantys kaštai; 

Darbo jėgos trūkumas; 

Specialistų trūkumas; 

Jaunimo nesidomėjimas aprangos ir tekstilės 

profesine sritimi; 
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Baltijos regiono šalių kompanijų 
bendradarbiavimas; 

Stipri konkurencija vidaus rinkoje; 

Sėkmingos pastangos skverbtis į ES rinkas su 

lietuvišku vardu kartu sukuriant didesnę 

produkto pridėtinę vertę; 

Pastangos mažinti kaštus, didinti 

produktyvumą. 

 

Nevaldomi pigios bei abejotinos kokybės 
importo srautai iš kitų šalių; 

Užsakymų netolygumas, dinamiškos madų 

kryptys, nenusistovėjusios rinkos. 

 

Remiantis LATIA atlikta „Lietuvos ir pasaulio aprangos ir tekstilės sektorių raidos 

analizė ir tendencijų apžvalga“ (2015), sektoriaus kompetencijai stiprinti buvo pasiūlyta 11 

veiksmų, kurių daugelis aktualūs ir šiandien: 

1. Pritaikyti ruošiamų specialistų žinias pramonės poreikiams skatinant 

bendradarbiavimą tarp pramonės ir mokymo įstaigų;  

2. Didinti jaunų žmonių informuotumą apie karjeros galimybes aprangos ir tekstilės 

sektoriuje;  

3. Remti sprendimus, pagrįstus didesniu informacinių technologijų taikymu;  

4. Skatinti kūrybiškumą leidžiantį kurti naujus produktus, medžiagas, procesus ir verslo 

modelius;  

5. Remti klasterių plėtrą;  

6. Aktyvinti kovą prieš prekių padirbinėjimą ir kopijavimą;  

7. Didinti paramą aprangos ir tekstilės sektoriaus MVĮ jų intelektualinės nuosavybės 

apsaugos srityje tarptautinėje rinkoje;  

8. Gerinti finansavimo sąlygas;  

9. Stiprinti dialogą su trečiosiomis šalimis pramonės politikos ir reguliavimo srityse;  

10. Imtis papildomų reguliavimo priemonių odos gaminių žymėjimo srityje;  

11. Skatinti mados pramonės sinergiją su turizmu. 

 

Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorius – nuosekliai augantis pramonės sektorius, tai ypač 

akivaizdu, pažvelgus į sektoriaus raidos tendencijas per šiek tiek ilgesnį laikotarpį 

Darbuotojų skaičius Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriuje išlieka daugmaž stabilus jau nuo 

2012 m. 2012m. -28 661; 2015m. - 28 549; ir 2018 m. pradžioje - 28 006 darbuotojai.  Lietuvos 

aprangos ir tekstilės pramonės įmonėse šių metų pradžioje buvo dirbo 27,6 tūkst. žmonių. Didžioji 
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dalis (17,4 tūkst.) darbuojasi siuvimo sektoriuje. Čia kasmet darbuotojų sumažėja vidutiniškai po 

0,5 procento – 2012 metais buvo 20,2 tūkst. darbuotojų. Tekstilės pramonės įmonėse darbuotojų 

skaičius auga, per aštuonetą metų pagausėjo daugiau nei penktadaliu – nuo 7,5 tūkst. iki 9,5 tūkst. 

žmonių. 

Vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo šiuo metu susiduria Lietuvos aprangos ir tekstilės 

sektorius - sparčiai auganti darbo sąnaudų dalis. 2012 metais jos sudarė 24 proc. visų išlaidų, o 

2018 – jau 34 procentus.  Šis procesas neigiamai veikia ir veiklos rodiklius – įmonių produkcija 

tampa nekonkurencinga, mažiau perkama užsienyje, mažėja eksporto apimtys.  Esminiai tikslai 

sektoriui , siekiant eksporto plėtros - naujų  inovacinių produktų kūrimas , naujų technologijų 

diegimas. 

Analizuojant Lietuvos tekstilės rinką, tikslinga pateikti statistiką apie tekstilės gaminių 

gamybą. 1 pav. pateikta įvairių gaminių gamybos apimtys: linų pluošto, verpalų ir siūlų iš 

sintetinių ir dirbtinių štapelio pluoštų bei kilimų ir kiliminių gaminių. 2013 m. pastebimas ženklus 

kilimų ir kiliminių gaminių gamybos apimčių padidėjimas.  

 

 

1 pav. Tekstilės gaminių gamyba 
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Audinių gamyba nuo 2000 m. nuosekliai mažėjo, kol 2009 m. pasiekė 13, 1 mln. m2 (2 pav.). 

Vėliau nuo 2010 m. gamyba pradėjo pamažu augti ir 2018 m. siekė 43 1 mln. m2. 3 pav. pateikta 

audinių gamyba pagal rūšis. Medvilninių audinių gamyba nuo 2000 m. nuosekliai mažėjo ir 2018 

m. siekė tik 0,2 mln. m2 (palyginimui, 2000 m. – 55,1 mln. m2). Vilnonių ir lininių audinių gamyba 

taip pat mažėjo, nuo 2000 m. 15,4 bei 17,8 mln. m2 iki 2018 m. 3,0 ir 5,9 mln. m2, atitinkamai. 

Audiniai iš dirbtinių ir sintetinių pluoštų ir siūlų gamyba, priešingai, padidėjo nuo 17,7 mln. m2 

2000 m. iki 33,9 mln. m2 2018 m.  

 

2 pav. Audinių gamyba 
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3 pav. Audinių gamyba pagal rūšis 

 

 

4 pav. Tekstilės medžiagų ir gaminių Lietuviškos kilmės eksportas 
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764813.4 tūkst. Eur. Tekstilės medžiagų ir gaminių Lietuviškos kilmės eksportą galima detaliau 

išnagrinėti pagal šias kategorijas: 

 Kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos; 

 Specialieji  audiniai; siūtiniai (taftingo) tekstilės audiniai; nėriniai; gobelenai; 

apsiuvai; siuvinėjimai; 

 Įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti tekstilės audiniai;  tekstilės dirbiniai 

naudojami pramonėje; 

 Megztinės arba nertinės medžiagos; 

 Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai; 

 Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus; 

 Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; 

skudurai. 

 

2019 m. eksporto apimtys pagal nurodytas kategorijas pateikti 1 lentelėje.  

1 lentelė. 2019 m. Lietuviškos kilmės eksporto apimtys, tūkst. EUR 

 
Bendras 

eksportas 
Eksportas į ES 

Eksportas į kitas 

šalis 

Kilimai ir kitos tekstilinės 

grindų dangos 
257.7 202.4 55.3 

Specialieji  audiniai; siūtiniai 

(taftingo) tekstilės audiniai; 

nėriniai; gobelenai; apsiuvai; 

siuvinėjimai 

2299.6 1391.1 908.5 

Įmirkyti, aptraukti, padengti arba 

laminuoti tekstilės audiniai;  

tekstilės dirbiniai naudojami 

pramonėje 

3312.7 2517.1 795.6 

Megztinės arba nertinės 

medžiagos 
8968 5681.9 3286.1 

Megzti arba nerti drabužiai ir jų 

priedai 
157573.3 118124.2 39449.2 

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus 

megztus ir nertus 
191940.5 166570.1 25370.4 
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Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; 

rinkiniai; dėvėti drabužiai ir 

dėvėti tekstilės dirbiniai; 

skudurai 

76111.5 62915.8 13195.7 

 

Pagal 1 lentelės duomenis, galima matyti, jog daugiausia Lietuva eksportuoja drabužių ir 

jų priedų (išskyrus megztus ir nertus), bei megztų ir nertų drabužių ir jų priedų. Mažiausios 

eksporto apimtys yra kilimų eksporto grupėje. Didesnę tekstilės medžiagų ir gaminių dalį Lietuva 

eksportuoja į Europos Sąjungą, tačiau eksportuojama ir į kitas šalis, tokias kaip Baltarusija, 

Islandija, Norvegija, Japonija, Kinija, Pakistanas, Rusija, Ukraina, Indonezija, Šveicarija, JAV ir 

kt.  

Analizuojant eksportą pagal šalis ir kategorijas, galima pasakyti, jog daugiausia kilimų 

Lietuva eksportuoja į Lenkiją, Švediją ir Suomiją, šiek tiek mažiau – į Daniją, Vokietiją ir 

Islandiją. Tuo tarpu 2005-2008 m. didžiausias eksportas buvo į Latviją. Kalbant apie specialiuosius 

audinius, nėrinius ir gobelenus, tai jų eksportas buvo didžiausias į Latviją, Estiją, Lenkiją, Daniją, 

Baltarusiją ir Ukrainą, tačiau šios grupės eksportas 2004-2019 m. nuosekliai mažėjo. Įmirkyti, 

aptraukti, padengti arba laminuoti tekstilės audiniai, taip pat tekstilės dirbiniai naudojami 

pramonėje daugiausia buvo eksportuojami į Vokietiją, Latviją, Lenkiją, Jungtinę Karalystę, Rusiją 

ir Indoneziją. Šios grupės eksportas augo 2004-2019 m. laikotarpiu. Megztinių arba nertinių 

medžiagų daugiausia buvo eksportuojama į Lenkiją, Latviją, Estiją, Švediją, Baltarusiją ir Ukrainą.  

Likusių trijų grupių gaminių ir medžiagų eksportas į Europos Sąjungą pagal šalis 

pateiktas 2 lentelėje. Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai buvo eksportuojami į Vokietiją, 

Daniją, Švediją ir Jungtinę Karalystę. Iš ne ES šalių didžiausias šių medžiagų eksportas buvo į 

Norvegiją. Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus buvo taip pat eksportuojami į minėtas 

ES šalis, be to, ženklus eksportas vyko ir į Prancūziją. Kiti gatavi tekstilės dirbiniai eksportuojami 

daugiausia į Švediją, Prancūziją ir Daniją, iš ne ES šalių į Japoniją, JAV, Norvegiją ir Šveicariją.  

2 lentelė. Lietuviškos kilmės eksportas pagal grupes ir šalis, 2019 m., tūkst. EUR 

 

Megzti arba 

nerti drabužiai 

ir jų priedai 

Drabužiai ir jų 

priedai, išskyrus 

megztus ir nertus 

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; 

rinkiniai; dėvėti drabužiai ir 

dėvėti tekstilės dirbiniai; 

skudurai 

Airija 3868.7 190.7 93.6 

Austrija 3647.1 1667.2 201.2 

Belgija 1632.6 8438.5 702.6 



15 

 

Bulgarija 1.5 24.1 24.8 

Čekija 1869.2 263.2 359.8 

Danija 21910.2 18833.6 6912.9 

Estija 894.7 2026.3 566.4 

Graikija 35.9 91 23.1 

Ispanija 273.1 429.2 1130.4 

Italija 3129.7 1617.7 4652.4 

Jungtinė 

Karalystė 
12569.4 27499.3 5494.9 

Kipras 0.6 33.6 0.4 

Kroatija 2.2  1.6 

Latvija 1612.9 2824.9 2182.1 

Lenkija 1068.8 1397.8 2261.2 

Liuksemburgas 75.8 42.2 2.6 

Malta 1.1 0.4 0.6 

Nyderlandai 2537.1 2072.1 1258.4 

Portugalija 18.5 83.3 21.3 

Prancūzija 1195.9 16889.1 11199.5 

Rumunija 29.4 19.6 63.7 

Slovakija 255.7 27.1 8.1 

Slovėnija 45.2 1.2 1005.1 

Suomija 6428.1 9036.9 2522.3 

Švedija 19497.5 24151.5 18098.7 

Vengrija 55.2 62.2 106.6 

Vokietija 35468 48847.4 4021.6 

 

Taip pat Lietuva eksportuoja ir kitas tekstilines medžiagas: 

 Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai 

 Medvilnė 

 Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriaus verpalai  ir popieriaus verpalų audiniai 

Šių kategorijų eksportas pateiktas 3 lentelėje. Šilko eksportas į lentelę netraukiamas ir plačiau 

nenegrinėjamas, kadangi šilkas buvo eksportuojamas tik iki 2011 m. ir labai nedideliais kiekiais.  
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3 lentelė. Vilnos, medvilnės ir kitų tekstilės pluoštų eksportas 2019 m., tūkst EUR 

  Bendras eksportas ES Ne ES 

Vilna, švelniavilnių 

arba šiurkščiavilnių 

gyvūnų plaukai; 

ašutų verpalai ir 

audiniai 

79896.4 76658.6 3237.8 

Medvilnė 1284.7 1132.7 152 

Kiti augaliniai 

tekstilės pluoštai; 

popieriaus verpalai  

ir popieriaus verpalų 

audiniai 

42953.1 34324.8 8628.3 

 

 

5 pav. Vilnos, medvilnės ir kitų tekstilės pluoštų eksportas į ES šalis 
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6 pav. Vilnos, medvilnės ir kitų tekstilės pluoštų eksportas į ne ES šalis 

 

Iš pateiktų duomenų matyti, jog nagrinėjamų medžiagų eksportas į ES yra žymiai didesnis 

negu į ne ES šalis. Į ES šalis daugiausia yra eksportuojama vilnos. Tačiau pastaraisiais metais auga 

ir kitų tekstilės pluoštų eksportas. Į ne ES šalis vilnos bei kitų pluoštų eksportas yra panašaus lygio, 

tačiau 2019 m. žymiai išaugo kitų pluoštų eksportas. Medvilnės eksportas yra nedidelis.  

Vilna daugiausia yra eksportuojama į Jungtinę Karalystę, Italiją, Estiją. Medvilnė – į 

Latviją, Daniją, Italiją, kiti augalinės tekstilės pluoštai – į Italiją, Lenkiją, Prancūziją, Indiją, 

Japoniją, Tunisą. Detali statistika pagal ES šalis pateikta 4 lentelėje.  

 

4 lentelė. Vilnos, medvilnės ir kitų tekstilės pluoštų eksportas pagal ES šalis, 2019 m., tūkst. EUR 

 

Vilna, švelniavilnių 

arba šiurkščiavilnių 

gyvūnų plaukai; ašutų 

verpalai ir audiniai Medvilnė 

Kiti augaliniai tekstilės 

pluoštai; popieriaus 

verpalai  ir popieriaus 

verpalų audiniai 

Airija 53.2 11.7 2.7 

Austrija 1036.5 8.1 273.1 

Belgija 1388.9 0 734.9 

Bulgarija 7.2 0 161 

Čekija 121.6 0 73.2 

Danija 7835.8 158.4 113.3 

Estija 10458.9 47.8 746.7 

Graikija 0 9.9 138.2 
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Ispanija 231.2 0.3 990.2 

Italija 16465.4 99.3 20184.1 

Jungtinė 

Karalystė 
24253.9 29.2 1196.9 

Kipras 0 0 1.9 

Kroatija 0.3 0 0.3 

Latvija 1301.5 456.3 951.2 

Lenkija 2337.9 4.9 2410.6 

Liuksemburgas 0 0 13.6 

Malta 0 0 0 

Nyderlandai 5439.6 3.9 271.3 

Portugalija 35.4 0 308.7 

Prancūzija 710.7 0 3050 

Rumunija 7 0 868.5 

Slovakija 388.7 97.8 118.8 

Slovėnija 83.6  9.8 

Suomija 558.8 77.5 335.7 

Švedija 1885.2 61 328 

Vengrija 142 0 475.1 

Vokietija 1915.5 66.6 567 

 

1.2. Europos tekstilės rinkos analizė 

Gamyba ir sektoriaus konkurencingumas 

Aprangos ir tekstilės pramonė visoje Europos Sąjungoje turi gilias tradicijas ir kai kuriose 

šalyse iki šiol yra pripažįstama kaip viena svarbiausių pramonės šakų. Tekstilė ir apranga yra 

įvairiapusis sektorius, vaidinantis lemiamą vaidmenį Europos gamybos pramonėje. Sektoriuje 

dirba 1,7 mln. darbuotojų ir jo apyvarta siekia 166 milijardus eurų. Šis pramonės sektorius patyrė 

radikalius pokyčius, siekdamas išlaikyti savo konkurencingumą ir judėti link aukštos pridėtinės 

vertės produktų.  

Tekstilės ir aprangos pramonė apima eilę veiklų nuo natūralių (medvilnė, linas, vilna ir 

kt.) ar sintetinių (poliesteris, poliamidas ir kt.) pluoštų perdirbimo į siūlus ir audinius iki plačios 

įvairovės gaminių gamybos, tokių kaip aukštomis technologijomis paremti sintetiniai siūlai, 

patalynė, pramoniniai filtrai ir drabužiai.  
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Mažmeninis sektorius yra tekstilės ir aprangos vertės grandinės dalis, ir yra svarbus visus 

tekstilės produktus ir drabužius parduodant vartotojui. Nors kai kurios įmonės sukūrė savo atskirus 

platinimo tinklus kaip dalį savo vertikalios integracijos strategijos, gamybos ir platinimo sektoriai 

lieka labai skirtingi pagal savo charakteristikas. Tokiu būdu, jie turėtų būti traktuojami atskirai.  

2013 m. tekstilės ir aprangos sektoriuje veikė 185 000 įmonių. Sektorius sukuria 3 proc. 

pridėtinės vertės ir įdarbina 6 proc. gamybinio sektoriaus darbo jėgos Europoje. ES ši pramonės 

šaka daugiausia koncentruojasi į smulkius verslus. Įmonės, turinčios mažiau nei 50 darbuotojų 

sudaro 90 proc. darbo jėgos ir sukuria beveik 60 proc. pridėtinės vertės. Didžiausi gamintojai 

šakoje yra Italija, Prancūzija, Vokietija ir Ispanija. Kartu jie pagamina apie tris ketvirtadalius ES 

produkcijos. Pietinės šalys, tokios kaip Italija, Graikija, Portugalija ir kai kurios naujosios ES 

šalys, tokios kaip Rumunija, Bulgarija ir Lenkija, taip pat mažesne apimtimi ir Ispanija bei 

Prancūzija, daugiau prisideda prie bendros drabužių gamybos. Kita vertus, šiaurės šalys, tokios 

kaip Vokietija, Belgija, Olandija, Austrija ir Švedija daugiau prisideda prie tekstilės produkcijos, 

ypač techninės tekstilės. Vertinant išorinės prekybos apimtis, apie 20 proc. ES gaminių yra 

parduodama už ES ribų, nežiūrint riboto priėjimo prie trečiųjų šalių rinkų.  

Sektoriuje veikiančios bendrovės didina savo konkurencingumą mažindamos ar 

nutraukdamos paprastų produktų masinę gamybą ir koncentruojasi į platesnę aukštesnės pridėtinės 

vertės produktų įvairovę. Europos gamintojai yra pasaulio lyderiai techninės/pramoninės tekstilės 

ir neaustų gaminių (pramoniniai filtrai, higieninės prekės, produktai automobilių ir medicinos 

sektoriams) rinkose, o taip pat aukštos kokybės išskirtinio dizaino drabužių srityje. Kryptis link 

aukštos pridėtinės vertės produktų turėtų būti tęsiama, siekiant sustiprinti tekstilės ir drabužių 

sektoriaus konkurencingumą. Konkurencingumas taip pat yra skatinamas perkant paslaugas arba 

paskirstant gamybos taškus darbui imliose veiklose, tokiose kaip drabužių dekoravimas, įmonėms 

šalyse su mažesniais darbo kaštais, pavyzdžiui, Viduržemio jūros srityje.  

Globalizacija ir technologinė pažanga privertė permąstyti tekstilės ir aprangos pramonės 

klasterizavimo strategiją. Nors ir vaidina svarbų vaidmenį kai kuriose veiklose, bendradarbiavimas 

vietiniame, rajoniniame ar regioniniame lygyje nesugebėjo užtikrinti, kad gamybos grandinė liktų 

geografiškai arčiau Europos rinkos. Tokiu būdu, diversifikuotų veiklų klasterizavimas dabar yra 

paremtas platesne geografine sritimi, t.y. Europos Viduržemio jūros sritimi. Rezultate Europos 

prekių ženklai yra pasaulio lyderiai (Textiles and clothing in the EU, 2020).  

Pagrindiniai ES-27 šalių tekstilės ir drabužių pramonės rodikliai pateikti 5 lentelėje.  
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5 lentelė. ES-27 šalių rodikliai 2019 m. (Facts and Key Figures..., 2020) 

 Matavimo vienetai Tekstilė Drabužiai 

Apyvarta Mlrd. EUR 88,8 72,8 

Investicijos Mlrd. EUR 3,4 1,40 

Įmonės Skaičius 50 947 108 758 

Darbo jėga 1000 darbuotojų 593 922 

Eksportas Mlrd. EUR 26 35 

Importas Mlrd. EUR 29 80 

Prekybos balansas Mlrd. EUR -4 -44 

 

2018 m. tekstilės ir drabužių pramonė bendroje gamybos srities veikloje gali būti 

apibūdinama sekančiais skaičiais. Pramonė sukūrė 5 proc. visų darbo vietų, investicijos sudarė 1 

proc., pridėtinė vertė – 2 proc., produkcijos vertė – 2 proc., apyvarta – 2 proc., įmonių skaičius – 

9 proc. 99,8 proc. įmonių, veikiančių tekstilės ir drabužių pramonėje, yra mikro-, mažos ir 

vidutinės įmonės. 67 proc. įmonių yra drabužių gamybos įmonės, 33 proc. įmonių gamina tekstilę. 

2009-2018 m. šios pramonės šakos darbuotojų skaičius mažėjo, o vieno darbuotojo sukuriama 

pridėtinė vertė augo (nuo 20,8 tūkst. EUR iki 30,2 tūkst. EUR). Tačiau pramonės darbuotojų 

amžius didėja: 2018 m. dirba 35 proc. vyresnių nei 50 m. darbuotojų. Skyrstant darbuotojus pagal 

lytį, dominuoja moterys (70,8 proc.).  

Detalizuojant tekstilės ir drabužių pramonė apyvartą, galima pasakyti, jog tekstilė sudaro 

51 proc., drabužiai – 45 proc., o žmogaus sukurti pluoštai – 4 proc. nuo bendros 162 mlrd. EUR 

apyvartos 2019 m. Gamyba pagal gaminių rūšis pateikta 7 pav.  
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7 pav. ES tekstilės ir drabužių pramonės gamyba pagal rūšis 2018 m. (Facts and Key 

Figures..., 2020) 

 

Daugiausia investicijų į tekstilės ir drabužių pramonę 2018 m. yra Italijoje, Vokietijoje, 

Prancūzijoje, Portugalijoje ir Lenkijoje. ES gyventojai išleidžia vidutiniškai 600 EUR per metus 

drabužiams. Lietuvoje šis rodiklis – 450 EUR, taigi, mažiau už vidurkį, Latvijoje – 340 EUR, 

Estijoje, 490 EUR. Daugiausia gyventojai drabužiams išleidžia Liuksemburge – 1380 EUR. 

Bendrai, ES namų ūkiai 2018 m. drabužiams išleido beveik 264 mlrd. EUR. Per dešimtmetį šis 

skaičius padidėjo 10 proc. Drabužių kategorija pirmauja pagal internetinius pirkimus 2019 m.  

 

Tarptautinė prekyba 

ES tekstilės ir aprangos pramonė yra pasaulio rinkų lyderis. ES eksportas į likusią 

pasaulio dalį sudaro daugiau nei 30 proc. pasaulio rinkos. O ES vieninga rinka yra viena 

svarbiausių dydžio, kokybės ir dizaino požiūriu. Europos Komisija dirba, siekiant užtikrinti 

tinkamą tarptautinės prekybos aplinką. Tai atliekama daugiašaliame lygmenyje taikant Pasaulio 

prekybos organizacijos susitarimus ir dvišaliame lygmenyje vykdant derybas dėl laisvosios 

prekybos sutarčių. Taip pat vykdomi dialogai, tokie kaip Viduržemio jūros dialogas tekstilės ir 

aprangos pramonės srityje ir dvišaliai dialogai su Kolumbija ir Kinija.  
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ES pirmaujanti pozicija pasaulyje tekstilės ir aprangos sektoriuje įsivyravo dėl aukštos 

specializacijos, lankstumo ir nuolatinės pramonės struktūros adaptacijos rinkos poreikiams, o taip 

pat dėl produktų, patenkinančių naujus poreikius (tokių kaip techninė tekstilė pramoninėms 

reikmėms), kūrimo. Dėl šių priežasčių ir nežiūrint neigiamo prekybos balanso, sektorius padidino 

eksportą 13 proc. per pastaruosius kelis metus, o importas išaugo 4 proc.  

Tekstilės ir aprangos sektorius yra labai globali pramonės šaka, turinti nuolat didėjančius 

prekybos srautus visame pasaulyje. Didėjantis besivystančių šalių rinkų vaidmuo, naujos tekstilės 

produktų vartojimo galimybės tokiose srityse kaip kosmoso pramonė, medicina, statyba ir 

architektūra, transportas ir asmens apsauga suteikia didelę svarbą ne ES rinkų geresniam 

pasiekiamumui. Todėl šis sektorius yra svarbus vykdant dvišales diskusijas siekiant sudaryti 

laisvos prekybos sutartis su tokiomis šalimis kaip JAV (Transatlantinė prekybos ir investicijų 

partnerystė), Japonija ir Vjetnamas. ES jau pasirašė tokius susitarimus su Kanada, Pietų Korėja, 

Ukraina ir Moldova.  

Tarifų barjerai, techniniai reguliavimai, standartai ir atitikties įvertinimo procedūros – tai 

kliūtys prekybos plėtrai. Europos Komisija įgyvendina Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl 

techninių kliūčių prekybai ne ES šalyse ir kovoja už nereikalingų techninių kliūčių panaikinimą 

ne ES šalims Pasaulio prekybos organizacijos kontekste. Lygiagrečiai daugiašaliam formatui, 

Komisija vykdo dvišalius dialogus dėl pramoninės politikos ir reguliavimo klausimų su 

trečiosiomis šalimis, siekiant palengvinti pramoninius santykius ir pagerinti prekybą. Šie dialogai 

vykdomi horizontaliu formatu, ir juose tekstilės ir aprangos sektorius vaidina svarbų vaidmenį 

(International trade, 2020).  

ES tekstilės ir aprangos sektorius užbaigė 2018 metus konsoliduodamas teigiamus 

skaičius, pasiektus per pastaruosius 5 metus. Bendra pramonės šakos apyvarta nežymiai padidėjo 

nuo 2017 m. ir siekė 178 milijardus eurų, tačiau ženkliai viršijo 2013 m. lygį (163,8 mlrd. eur). 

Šiek tiek padidėjo ir investicijos bei sudarė 5 mlrd. eur.  

Darbuotojų skaičius sudarė 1,66 milijono, kas yra šiek tiek mažiau nei 2017 m., tačiau 

pastarųjų 5 metų lygis išlieka panašus. Tai ženklus pasiekimas sektoriui, kuris vis dar vykdo darbo 

jėgos efektyvumo didinimą. Apyvarta vienam darbuotojui padidėjo nuo 97 000 eur 2013 m. iki 

107 000 eur 2018 m. Per pastaruosius 10 metų, apyvarta ir pridėtinė vertė vienam darbuotojui 

padidėjo daugiau nei 30 proc.  
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Ryškiausias skaičius yra eksportas, kuris išaugo 7 proc. lyginant su 2017 m. ir pirmą kartą 

pasiekė 50 mlrd. eur. Pramonės ekstra ES eksportas, kuris dabar sudaro 28 proc. metinės apyvartos, 

padidėjo nuo mažiau nei 20 proc., buvusių prieš 10 metų. Tai aiškus įrodymas, kad Europos 

tekstilės ir aprangos įmonių globalus konkurencingumas didėja.  

Europos aukštos kokybės tekstilės ir prabangos drabužių gaminių paklausa auga ir aukštų 

pajamų šalyse, tokiose kaip JAV (didžiausia Europos eksporto rinka tarp ne ES šalių, į kurią 

eksporto apimtys sudaro 6 mlrd. EUR), Šveicarija, Japonija ar Kanada, bet ir besivystančiose 

šalyse, tokiose kaip Kinija ar Hong Kongas (virš 6,7 mlrd. EUR bendro eksporto), Rusija, Turkija 

ir Vidurio Rytai. Europos eksportas gauna naudos iš spartesnio ekonomikos augimo daugelyje ne 

ES šalių ir iš geresnio rinkos pasiekiamumo dėl sėkmingesnių ES prekybos derybų su šalimis, 

tokiomis kaip Pietų Korėja, Kanada ar Japonija.  

Nuo 2015 m. eksporto augimas šiek tiek pralenkė importo augimą, kas reiškia jog 

Europos prekybos deficitas, sudarantis 65 mln. EUR, nustojo didėti. Vietoje absoliutaus importo 

augimo, pastarieji metai atnešė svarbius pokyčius tarp pagrindinių importo šalių. Kinija tebelieka 

numeris vienas importo šaltiniu, tačiau padidėjo tokių žemesnių kaštų šalių svarba kaip 

Bangladešas, Kambodža, Mianmaras ir Vietnamas, ypač drabužių srityje.  

Techninė tekstilė yra Europos pramonės neatskleista sėkmės istorija. Tikslius šios 

pramonės šakos skaičius yra sudėtinga apskaičiuoti dėl daugelio siūlų ir audinių dvigubo 

naudojimo techninėms ir įprastoms reikmėms. Nacionalinė statistika atsiranda tik su dideliu 

vėlavimu, o smulkesnių ES šalių iš viso neskelbiama. 2016 m. pagal EURATEX (Europos 

drabužių ir tekstilės konfederacija) skaičiavimus, ES techninės tekstilės pramonės apyvarta 

(įskaitant siūlus, audinius ir neaustas medžiagas bet neįskaitant perdirbtų gaminių) pasiekė 24 

mlrd. EUR, arba 27 proc. bendros tekstilės pramonės apyvartos. Metams bėgant šis procentas 

pastoviai auga ir tikimasi, jog augs ateityje.  

Italija ir Vokietija yra Europos didžiausi techninės tekstilės gamintojai. Kiekviena iš tų 

šalių gamina per 4,5 mlrd. EUR vertės techninės tekstilės per metus. Didžiausia techninės tekstilės 

dalis šalies gaminamoje tekstilės apimtyje registruojama Skandinavijos šalyse, tokiose kaip 

Švedija, Suomija bei Centrinės Europos šalyse, tokiose kaip Vokietija, Čekijos Respublika ar 

Slovėnija. Greičiausias techninės tekstilės apimties augimas per 10 metų pasiektas Lenkijoje. 

Toliau seka Belgija, Austrija ir Portugalija. Tai aiškiai parodo, kad techninė tekstilė tampa vis 

svarbesnė visoje Europoje.  
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Darbo produktyvumas yra ženkliai didesnis gaminant techninės tekstilės gaminius. 

Apyvarta vienam darbuotojui siekia 215 000 EUR, tai yra daugiau nei dvigubai daugiau už visos 

tekstilės ir drabužių pramonės vidurkį. Tokiu būdu, galima teigti, jog inovacijos ir darbuotojų 

patirtis vaidina esminį vaidmenį norint pasiekti ir išlaikyti stiprią techninės tekstilės poziciją ES 

pramonėje.  

Kalbant apie tarptautinę prekybą, techninės tekstilės eksportas ir importas nuolat augo 

pastaraisiais metais, o prekybos balansas beveik siekė nulį. Tačiau žvelgiant į produktų rūšis, 

tampa aišku, jog Europos prekybos balansas yra stipriai teigiamas aukštos pridėtinės vertės 

produktų srityse, tokių kaip medicininė tekstilė, techniškai užbaigti audiniai ir neaustos medžiagos. 

neigiamas balansas stebimas tokiose kategorijose kaip krepšiai, maišai, neperšlampamos 

medžiagos ir valymo rūbai. JAV yra didžiausia Europos klientė techninės tekstilės srityje, po to 

seka Kinija, kuri pastaraisiais metais sparčiai auga (The European Apparel and Textile 

Confederation, 2020).  

15 didžiausių tekstilės ir drabužių eksportuotojų pateikta 8 ir 9 pav.  

 

8 pav. Didžiausi pasaulio tekstilės eksportuotojai (mlrd. EUR) (Facts and Key 

Figures..., 2020) 
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9 pav. Didžiausi pasaulio drabužių eksportuotojai (mlrd. EUR) (Facts and Key 

Figures..., 2020) 

 

ES daugiausia tekstilės ir drabužių eksportuoja į Jungtinę Karalystę, Šveicariją, JAV, 

Kiniją, Rusiją, Turkiją, Hong Kongą, Japoniją, Maroką, Norvegiją.  

ES tekstilės pluošto eksporto duomenys yra pateikti 6 lentelėje 

 

6 lentelė. ES-28 (EXTRA) tekstilės pluošto eksportas, EUR (Eurostat, 2020) 

Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Austrija 493,959,965 422,756,924 406,536,090 434,602,629 540,918,621 606,905,387 644,431,125 672,042,481 

Belgija 299,287,140 323,297,609 367,101,215 402,122,385 423,266,662 392,347,574 399,317,978 511,379,652 

Bulgarija 17,926,019 26,755,791 23,010,594 20,223,910 18,409,304 18,606,755 21,951,314 24,933,474 

Kipras 134,651 177,926 268,245 474,444 591,632 694,565 1,081,262 1,188,512 

Čekija 35,237,666 44,012,396 42,305,463 39,854,679 43,745,226 45,092,282 48,702,033 51,885,510 

Vokietija 732,987,575 718,880,484 749,379,615 741,081,816 735,758,633 616,736,283 840,210,949 806,018,213 

Danija 3,780,674 6,174,440 4,363,304 2,178,519 2,824,069 3,714,670 26,297,923 22,814,593 

Estija 2,619,880 4,782,501 6,202,403 6,563,039 8,966,450 11,614,207 11,259,951 2,726,200 

Ispanija 115,685,919 135,254,065 141,657,142 150,421,425 134,181,626 176,109,477 197,008,015 218,888,993 

Suomija 16,303,146 3,746,455 1,919,866 3,647,761 3,212,813 4,034,388 8,497,032 3,375,939 

Prancūzija 211,414,222 235,834,385 263,331,588 328,503,629 323,831,868 360,114,627 354,309,752 395,654,245 

Jungtinė 
Karalystė 476,132,496 568,995,518 520,202,435 475,766,224 477,238,785 471,701,243 468,543,990 478,339,459 

Graikija 228,563,396 409,553,271 355,031,566 291,709,172 289,331,547 309,185,502 339,449,764 329,235,524 

Vengrija 26,536,387 28,309,102 31,590,006 30,520,176 30,345,053 31,554,681 31,451,053 31,897,249 

Airija 28,836,144 32,123,870 22,591,018 15,517,549 18,124,904 18,309,254 16,893,973 16,434,528 
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Italija 170,486,575 188,291,391 184,941,508 189,208,415 214,187,747 194,790,964 198,483,973 188,195,781 

Lietuva 42,949,714 52,216,637 52,150,627 41,791,168 44,874,941 47,615,835 63,952,688 85,805,969 

Liuksemburgas 17,424 1,302 48,601 94,133 274,104 327,089 224,983 321,634 

Latvija 6,057,445 8,450,673 9,068,195 7,682,083 5,826,690 4,875,936 8,921,911 12,371,315 

Malta 63,656 54,266 63,227 82,483 74,655 68,355 589,261 429,861 

Nyderlandai 155,015,920 165,899,445 183,728,952 171,729,711 162,385,906 167,909,640 148,935,371 115,809,956 

Lenkija 56,418,868 81,091,399 98,981,769 103,219,050 108,933,305 133,297,896 150,909,492 148,310,033 

Portugalija 100,621,062 93,499,586 90,905,861 86,507,236 81,145,464 68,229,092 81,203,137 81,832,992 

Rumunija 13,891,407 13,442,784 14,464,232 16,892,243 18,827,282 19,770,567 22,513,801 21,077,842 

Švedija 5,233,272 5,152,599 5,467,226 5,707,652 5,411,838 5,428,495 5,016,824 3,988,696 

Slovėnija 727,957 1,782,912 1,882,404 1,108,086 1,364,593 1,213,118 1,438,513 1,474,183 

Slovakija 7,999,903 8,428,449 7,022,576 5,797,626 5,782,744 5,781,991 6,512,671 6,912,062 

Kroatija 144,110 268,035 133,040 545,040 594,703 282,661 365,244 1,479,897 

 

Tekstilės rinkos padėtį iš dalies atspindi ir Europos tekstilės, drabužių ir prabangos prekių 

indeksas (MSCI Europe Textiles, Apparel and Luxury Goods Index (USD)). Indeksą sudaro 

didelės ir vidutinės kapitalizacijos įmonių akcijos 15-oje išsivysčiusių šalių rinkų: Austrijoje, 

Belgijoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, 

Norvegijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Indekso 

kasmetinis augimas pateikiamas 10 pav., 5 metų augimas – 11 pav., o duomenų statistika – 7 

lentelėje.  

 

 

10 pav. MSCI Europe Textiles, Apparel and Luxury Goods Index metinė grąža 
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11 pav. MSCI Europe Textiles, Apparel and Luxury Goods Index 5 metų vertės augimas 

 

7 lentelė. MSCI Europe Textiles, Apparel and Luxury Goods Index 5 metų duomenų statistika 

Parametras Vertė 

Vidurkis 628.241419 

Standartinė 

paklaida 3.70239056 

Mediana 639.48 

Moda 619.07 

Standartinis 

nuokrypis 146.420068 

Dispersija 21438.8363 

Ekscesas -1.2929465 

Asimetrija 0.13278816 

Intervalas 565.31 

Minimumas 388.38 

Maksimumas 953.69 

 

Indekso grąžos, fundamentinių rodiklių bei rizikos rodiklių reikšmės pateikiamos 8 ir 9 

lentelėse.  
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8 lentelė. Indekso rezultatai 

Grąža Metinė grąža Fundamentiniai rodikliai 

1 mėn. 3 mėn. 1 metų 3 metų 5 metų 10 metų 

Dividendinis 

pajamingumas P/E P/BV 

3.66 16.22 -5.29 9.66 11.84 13.34 0.93 27.43 3.54 
Pastaba: pateikiamos reikšmės 2020 m. birželio 30 d. datai 

 

9 lentelė. Indekso rizikos rodikliai 

Standartinis nuokrypis Šarpo rodiklis 

3 metų 5 metų 10 metų 3 metų 5 metų 10 metų 

19.94 18.94 23.04 0.47 0.62 0.63 
Pastaba: pateikiamos reikšmės 2020 m. birželio 30 d. datai 

 

Indeksą sudarančių didžiausių įmonių svoris indekse ir rinkos kapitalizacija (bendra 

išleistų į rinką akcijų vertė) pateikta 10 lentelėje.  

 

10 lentelė. Svoris indekse ir rinkos kapitalizacija 

 Šalis 

Kapitalizacija 

(mlrd. USD) 

Svoris 

indekse, % 

LVMH MOET 

HENNESSY Prancūzija 121.82 35.38 

ADIDAS Vokietija 49.95 14.51 

KERING Prancūzija 41.21 11.97 

ESSILORLUXOTTICA Prancūzija 36.49 10.6 

FIN RICHEMONT 

NAMEN A Šveicarija 33.3 9.67 

HERMES 

INTERNATIONAL Prancūzija 26.46 7.68 

BURBERRY GROUP 

Jungtinė 

Karalystė 8 2.32 

MONCLER SPA Italija 7.41 2.15 

PUMA Vokietija 6.41 1.86 

SWATCH GROUP INH Šveicarija 5.77 1.68 

Viso  336.83 97.83 

 

Indekse didžiausią svorį sudaro Prancūzijos įmonės (65,63 proc.). Kitos šalys sudaro 

mažesnę dalį: Vokietija – 16,37 proc., Šveicarija – 11,95 proc., Jungtinė Karalystė – 2,32 proc., 

Italija – 2,15 proc. 1,86 proc. indekso svorio sudaro avalynės gamintojai.   
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2. Galimybių studijos metodika 

2.1. Prielaidos taikyti anketavimą ir adekvačiojo portfelio modelį tekstilės ir drabužių 

įmonių eksporto analizei 

Nagrinėjant Lietuvos tekstilės ir drabužių pramonės sektoriaus tendencijas ir 

prognozuojant Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos LATIA įmonių klasterio gaminių 

eksporto plėtrą, bus taikomas apklausos (anketinis) metodas ir adekvačiojo portfelio modelis.  

Anketa – tai klausimynas tam tikroms žinioms surinkti. Jį pagal nurodytas taisykles užpildo 

klausiamasis. Tai vienas populiariausių sociologinio tyrimo metodų. Jis dažnai taikomas 

praktikoje. Pateikus keletą klausimų, greitai galima gauti daugybę informacijos. Tiriant tekstilės 

ir drabužių sektoriaus įmonių veiklą, įmonėms anketoje bus užduoti klausimai apie jų pajamas ir 

dabartinius eksportuojamus gaminius bei eksporto kryptis (šalis), apie planuojamą eksportą ir 

planuojamus gaminti gaminius. Bus teiraujamasi apie dalyvavimą parodose Lietuvoje ir užsienyje, 

kur galima pristatyti savo produkciją, apie dalyvavimą tarptautiniuose tinkluose. Taip pat įmonių 

klausiama apie taikomas rinkodaros priemones. Atsakymai į šiuos klausimus padės suprognozuoti 

galimas eksporto rinkas ateityje.  

Portfelio sąvoka naudojama daugelyje tyrimo ir praktinės veiklos sričių. Nevienareikšmis 

šios sąvokos panaudojimas netgi investicijose ir finansuose. Tradicinį investavimo portfelio 

suvokimo variantą kaip vienarūšių vertybinių popierių aibę, priklausančią vienam subjektui – kas 

yra tapatu atitinkamo skaičiaus atsitiktinių dydžių sumai – keičia įvairiarūšių vertybinių popierių 

aibė, priklausanti vienam subjektui. Ryšių įvairovė tarp besikeičiančių vertybinių popierių darosi 

išties sudėtinga. Jau vien įvairiarūšių išvestinių vertybinių popierių, esančių portfelyje, visuma gali 

sukurti sunkiai išnarpliojamą sąveikų grandinę. Tad nenuostabu, kad ir technika, naudojama 

portfelio valdymui nuolat ir greitai sudėtingėja. Portfelis tampa išskirtinai svarbiu sisteminės 

analizės instrumentu, kuris savo prigimtimi nukreiptas į sudėtingų stochastinių sistemų 

nagrinėjimą.  

Atliekant tekstilės ir drabužių įmonių klasterio tyrimą, portfelį suprasime kaip skirtingų 

užsienio galimų eksporto rinkų sąranką. Portfelio technika bus naudojama siekiant nustatyti 

optimalią eksporto rinkų sąranką, į kurias tikslingiausia eksportuoti tekstilės ir drabužių prekes ir 

kokiomis proporcijomis paskirstytas produkcijos kiekis duotų optimalų pelno iš eksporto 

pasiskirstymo variantą visam klasteriui. 
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Šiame eksperimente bus panaudotos taip vadinamo adekvačiojo portfelio – adekvataus 

investicinių aktyvų stochastinei prigimčiai portfelio - galimybės. Tai leis vertinti prekių eksportą 

pagal pardavimų apimties dydį, ir pagal jos patikimumą. Adekvačiojo portfelio modelis yra 

sukurtas A.V.Rutkausko 2000 metais, o jo taikymas įvairioms ekonominėms, finansinėms ir 

investicinėms problemoms spręsti plačiai aprašytas jį pasiūliusio autoriaus A.V.Rutkausko ir 

bendraautorių darbuose (Rutkauskas, 2005, 2006; 2017; Rutkauskas ir Stasytytė, 2011; 2020). 

Tolesniuose dalyse apklausos (anketavimo) ir adekvačiojo portfelio modelio metodai bus 

išanalizuoti detaliau. 

 

2.2. Anketų ir apklausų rengimo bendrieji principai 

Anketa siekiama išsiaiškinti respondentų nuomonę apie vidinius ir išorinius veiksnius kurie 

gali sukelti tam tikrus įvykius. Klausimai gali būti atviri arba uždari, priklausomai nuo tikslo. 

Anketos gali būti skirti atskiriems asmenims, arba kaip platesnio tyrimo dalis. Apklausa gali būti 

vykdoma įmonės viduje arba įtraukiant klientus, tiekėjus arba kitas išorines puses.  

Apklausa – vienas populiariausių socialinių ir elgsenos mokslų metodų. Apklausos būdu 

tiriamos nuostatos, nuomonės, žinios. Šis metodas yra populiarus, nes jis paprastas, nebrangus, 

galima greitai ir lengvai surinkti daug duomenų.  

Apklausiama žodžiu arba raštu. Apklausa raštu dar vadinama anketavimu. Žodinė apklausa 

dažnai vadinama interviu, ir nustatant rizikas, išskiriama kaip atskiras metodas, todėl bus aptarta 

vėliau. 

Bendrieji anketos reikalavimai: 

 Pirmiausia turi būti motyvuotai, logiškai paaiškinta, dėl ko atliekamas tyrimas, po to 

pateikiama trumpa anketos užpildymo instrukcija; 

 Apklausiamojo pastangos atsakyti turi būti minimalios, todėl klausimai turi būti 

konkretūs, o atsakymų variantai suprantami; 

 Kuo mažiau respondentui tenka rašyti, tuo daugiau jis tiki, kad bus išlaikytas 

anonimiškumas; 

 Svarbi anketos apimtis: ilga anketa tiriamąjį atbaido, nėra noro atidžiai ją skaityti, todėl 

galimi paviršutiniški atsakymai; svarbus ir anketos apipavidalinimas, klausimų 

kompozicija, - tai gali sušvelninti kilusias neigiamas nuostatas; 
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 Reikia vengti klausimų, kurie stumia respondentą į vieną atsakymą; 

 Reikia vengti sudėtingų, erzinančių klausimų (Martinkutė-Kaulienė, Stasytytė, 2018).  

Apklausoje raštu lemiami veiksniai yra klausimų formuluotės, jų kompozicija. Anketos 

(klausimyno) struktūrą paprastai sudaro šios dalys: 

- įvadinė dalis; 

- vadinamoji „paso duomenų“ dalis; 

- pagrindinė dalis. 

Įvadinėje dalyje dažniausiai apibrėžiama respondentų kategorija, tiesiogiai ar netiesiogiai 

įvardijami apklausos tikslai, jei reikia, pateikiama pildymo instrukcija, nurodoma, kiek laiko 

vidutiniškai gali užtrukti anketos pildymas ir pan. 

„Paso duomenų“ dalis eina iš karto po įvadinės dalies arba pačioje klausimyno pabaigoje. 

Respondento klausiama apie jo lytį, amžių, išsilavinimą, patirtį metais, pareigas ir pan.  

Pagrindinėje dalyje komponuojami tiesiogiai su tyrimo problema susiję klausimai. 

Klausimai skirstomi į atviro, uždaro ir pusiau uždaro tipo klausimus.  

Jei pateikiama klausimo formuluotė ir paliekama vietos savarankiškam atsakymo 

pateikimui, tai turime atviro tipo klausimą. Atviroje anketoje tiriamasis gali reikšti savo nuomonę 

nevaržomas. Tačiau atsakymai dažnai būna subjektyvesni, įvairesni ir juos sunkiau apibendrinti. 

Be to, respondentas gali neteisingai suprasti klausimą, jam reikės aiškinti, o tai jau gali jį paveikti.  

Atviri klausimai anketose geri, kai tyrimais norima išsiaiškinti preliminarią respondentų 

nuomonę, ieškant visų galimų atsakymų uždarai anketai sudaryti. Manoma, kad laisvas atsakymas 

leidžia išsiaiškinti nuomonių, vertinimų, nuotaikų dominantes: žmonės išsako tai, kas juos 

labiausiai jaudina, pažymi tai, kas dominuoja jų sąmonėje.  

Uždaro tipo klausimai formuluojami ir komponuojami taip, kad respondentui pateiktame 

sąraše tereikia vienaip ar kitaip pažymėti jau esamus atsakymus. Šio tipo klausimuose dažnai 

įrašomas ir „negaliu atsakyti“ variantas. Atsakymai gali būti ir išsamesni. Pavyzdžiui, tiriant 

požiūrį į ką nors, gali būti tokie atsakymai: „Visiškai sutinku“, „Ne visiškai sutinku“, „Esu 

neutralus“, „Nepritariu“, „Absoliučiai nepritariu“, „Nežinau“. Čia atsispindi nuomonės lygis.  

Uždari klausimai leidžia tiksliau interpretuoti atsakymus. Atsakymų siaurumas sudaro 

daugiau galimybių juos klasifikuoti, sudaryti skales, lyginti gautus duomenis su kitais tyrimo 

metodais gautais rezultatais, geriau išsiaiškinti atsakymų turinį, jų intensyvumą. Anketą, kurioje 

yra vien uždaro tipo klausimai, lengviau apdoroti, tačiau ji ribota pateiktų atsakymų turiniu bei 
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apimtimi. Daugelio atsakymų į atvirus klausimus apdorojimas daug sudėtingesnis, tačiau 

neribojama minties laisvė. 

Pusiau uždaro tipo klausimuose po suformuluotais atsakymais, kuriuos respondentas turi 

pažymėti, paliekama laisvos vietos kitiems galimiems atsakymų variantams, pastaboms, 

papildymams parašyti. 

Anketos taip pat gali būti oficialios ir anoniminės. Oficiali anketa – atsakęs į klausimus 

asmuo parašo savo pavardę ir pateikia kitus duomenis. Anoniminė anketa – atsakęs asmuo lieka 

nežinomas.  

Anketa sudaroma remiantis teoriniu klausimo žinojimu, tiriamojo darbo patirtimi, kitais 

metodais (stebėjimo, pokalbio, interviu) sukaupta medžiaga. Anketos klausimai gali būti įvairaus 

pobūdžio: tiesioginiai ir netiesioginiai, asmeniniai ir beasmeniniai, pagrindiniai ir kontroliniai.  

Kad ir kaip gerai būtų sudaryta anketa, ją reikia praktiškai patikrinti. Tikrinamas turinys, 

klausimų ir atsakymų formulavimo teisingumas ir suprantamumas, klausimų išdėstymo 

nuoseklumas, anketoje pateiktų atsakymų išsamumas. Jeigu planuojama didelė apklausa, iš 

pradžių anketinę apklausą reikia atlikti su nedidele respondentų grupe, t.y. aprobuoti ją, išnagrinėti 

jos privalumus ir trūkumus. Jeigu yra galimybė, reikia aptarti su apklaustaisiais, ko jie nesuprato, 

su kokiais sunkumais susidūrė pildydami anketą, kaip jie ją vertina.  

 

2.3. Anketos klausimų konstravimo metodiniai reikalavimai 

Anketos kokybė, objektyvumas bei teisingas tikrovės atspindys labai priklauso nuo 

teisingo klausimo pateikimo. Klausimų turinys, jų formulavimas, eiliškumas ir tarpusavio ryšys 

anketoje turi atitikti, anot I. Luobikienės (2004), minimalius reikalavimus: 

1) turi būti išlaikytas būtinumo ir pakankamumo, užtikrinant empirinį hipotezių tikrinimą ir 

tyrimo programoje iškeltų uždavinių sprendimą, konsensusas; anketoje neturi būti 

nereikalingų klausimų, nes į kiekvieną iš jų žiūrimą kaip į specifinį matavimo instrumentą 

būtinai (ieškomai) informacijai gauti; 

2) konstruojant anketą, būtina atsižvelgti į socialines psichologines respondentų ypatybes 

kaip į informacijos šaltinį; anketos autorius (sudarytojas) turi atsižvelgti į respondentų 

informuotumą apie tiriamąjį dalyką, jų kultūros ypatumus (bendravimo tradicijas, kalbos 

specifiką, savo garbės suvokimą) ir kt.; su tuo susiję tokie apklausos rezultatų kokybės 
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faktoriai kaip respondentų nuoširdumas ir atsakymų patikimumas, jų nuostata bendrauti su 

anketuotoju arba interviu vedėju.  

Klausimus reikia formuluoti taip, kad jų esmę suvoktų respondentai, nes neretai pažintinis 

klausimų uždavinys prasilenkia su prasminiu jo formulavimu anketoje. Tai ypač svarbu, kadangi 

įvairiaprasmiai empiriniai duomenys gali būti skirtingai interpretuojami priklausomai nuo 

situacijos ir skirtingo jiems keliamų uždavinių suvokimo.  

K. Kardelis (2017) rekomenduoja klausimus rengti taip: 

Dėl klausimų turinio: 

- Ar reikalingas klausimas? Kuo jis naudingas? 

- Ar reikalingi keli klausimai, ar tik vienas? 

- Ar klausimas turi būti konkretus, susijęs su respondento patirtimi? 

- Ar respondentas turi reikiamos informacijos atsakyti į klausimą? 

- Ar klausimas pataiko į tikslą, ar nereikės papildomų klausimų? 

- Ar gausime tą informaciją kurios tikimės? 

Dėl klausimų formulavimo: 

- Ar nebus klausimas neteisingai suprastas? 

- Ar dėl netinkamo formulavimo arba emocinės klausimo manieros atsakymas 

nebus primestas? 

- Ar beasmenis klausimas bus rezultatyvesnis? 

Dėl klausimų vietos klausimyne: 

- Ar ankstesnis klausimas neturės įtakos tolesnio klausimo atsakymui? 

- Ar gera klausimų seka psichologinio požiūriu? Neįdomius respondentui 

biografinius duomenis geriau pateikti anketos pabaigoje; į seriją vienodų 

klausimų galima įterpti kitokių.  

- Ar klausimas pateiktas per anksti, ar per vėlai (dėmesio bei intereso klausimui 

požiūriu)? 

Klausimai turėtų eiti nuo paprastesnių prie sudėtingesnių. Sudarant anketą, būtina 

atsižvelgti į klausimų tinkamumą. Pirmiausia iškyla būtinybė apsvarstyti, ką tam tikru klausimu 

jūs galite sužinoti apie savo tyrimo objektą. Anketos pabaigoje svarbu padėkoti.  
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2.4. Adekvačiojo portfelio modelio taikymo ypatumai 

Įsigilinus į portfelio pelningumo, tiksliau investicijų, priklausančių portfeliui, pelningumo 

apibrėžtį, tenka sutikti, kad konkrečiai portfelio būsenai nustatyti vidutinė portfelio grąžos reikšmė 

nėra vienintelis ar universaliai naudotinas rodiklis. Tikėtinas arba vidutinis pelningumas – tai 

apibendrinta portfelio grąžos galimybių būsena visoms investicijoms kartu paėmus. Be to, tai tik 

viena iš aibės charakteristikų, neretai nekelianti tokio didelio susidomėjimo kaip, pavyzdžiui, tam 

tikro lygmens kvantilis ir pan., o neretai ir visiškai nepriklausanti siektinų būsenų aibei. Kiekvienu 

konkrečiu atveju vidutinis pelningumas bus viena iš visų pelningumo galimybių, kurias visiškai 

nusako tik jų tikimybės skirstinys. 

Verta pastebėti ir paaiškinti čia ir toliau šiame darbe vartojamą sąvoką „pelningumo 

galimybė“. Portfelio pelningumas čia tapatus portfelio grąžai ir šie du terminai darbe vartojami 

kaip atitikmenys. O kadangi investicijų portfelis visuomet sudaromas ateičiai, o ateitis, kaip 

žinome, yra neapibrėžta, tai ir portfelio pelningumas išlieka neapibrėžtas. Net ir aprašant tikėtiną 

pelningumą ateityje tam tikru tikimybės skirstiniu, konkrečios reikšmės iš anksto numatyti 

neįmanoma. Todėl, siekiant pabrėžti, kad taip kalbama apie pelningumą, kurį galimai turės 

investuotojas iš pasirinktos investavimo priemonės, naudojama pelningumo galimybės sąvoka.  

Matyt, apskritai nėra tikslinga ieškoti vienintelei pelningumo galimybei atstovaujančio 

rodiklio, nes priimant sprendimus dažniausiai reikia matyti visas galimų pelningumų reikšmes. 

Portfelio pelningumo, kaip visiškai aprašyto atsitiktinio dydžio, traktavimo būtinumą patvirtina ir 

ta aplinkybė, kad ir atskirų investicijų (obligacijų, akcijų, projektų), ir portfelio kainos rinkoje yra 

įvairios jų atsitiktinių dydžių realizacijos. Taigi, visą portfelio grąžos galimybių vaizdą galima 

turėti tik pasitelkus atsitiktinio dydžio, kaip adekvataus šio pelningumo finansinio-matematinio 

modelio, logiką ir to atsitiktinio dydžio galimybių tikimybės skirstinį. 

Iš tikrųjų, investicijų, esančių portfelyje, pelningumas stebimas ir realizuojamas ne pagal 

savo vidurkius, o pagal vienas iš galimų reikšmių, kurias nusako investicijų rinka ir įsigijimo 

kainos. Todėl investuotojui svarbu matyti visą galimų portfelių grąžos galimybių aibę, o ne tik 

moderniojo portfelio efektyviojoje linijoje esančius portfelius. Taigi, investuotoją domina ištisa 

efektyvioji zona, kuri suprantama kaip visuma efektyviųjų linijų visiems pasirinktų investicijų 

galimybių tikimybių skirstinio kvantiliams. Dėl to efektyviosios linijos, kurioje išsidėstę portfeliai, 

turintys vidurkio maksimumą, nagrinėjimas yra pakeičiamas efektyviosios zonos nagrinėjimu. 

Adekvačiojo portfelio pavadinimas – adekvatusis investicijų pelningumo garantijai (patikimumui) 
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nustatyti portfelis – rodo, kad vienas iš pagrindinių jo privalumų yra investavimo sprendimų 

patikimumo įvertinimas (Rutkauskas 2000). Kitaip tariant, portfelio adekvatumas pasireiškia tuo, 

kad plėtojamas portfelio modelis, nagrinėjantis kiekvieną tikėtino pelningumo galimybę 

atsižvelgiant į tos galimybės garantiją, tokiu būdu yra adekvatus investicijų pelningumo galimybių 

(laukiamos grąžos) stochastinei prigimčiai. 

 

11 lentelė. Klasikinės portfelio teorijos ir adekvačiojo portfelio teorijos palyginimas 

(Rutkauskas, 2005) 

Klasikinė portfelio teorija Adekvačiojo portfelio teorija 

– nustato efektyviąją liniją, 

kurioje esantys portfeliai turi 

maksimalius tikėtinus 

(vidurkinius) pelningumus tarp 

visų tam tikro rizikingumo 

portfelių iš galimų portfelių 

aibės; 

– kiekvieno investuotojo 

abejingumo kreivė leidžia 

parinkti portfelį, kuriame 

investuotojas pasiekia savo 

naudingumo maksimumą; 

– investicijų ir portfelio 

investicijų pasirinkimas 

vykdomas nagrinėjant sąveikas 

tarp pelningumo vidurkio ir 

pelningumo galimybių 

rizikingumo (dažnai – 

standartinio nuokrypio) 

tendencijų ir atsižvelgiant į 

investuotojo abejingumo 

kreivę pelno vidurkio – rizikos 

plokštumoje. 

– nustato efektyviąją zoną, 

kurioje kiekvienam galimų 

portfelių aibės rizikos 

lygmeniui yra maksimalios 

galimos reikšmės tikimybių 

skirstinys; 

– kiekvieno investuotojo 

naudingumo funkcijai leidžia 

parinkti tokį rizikos lygmenį, o 

kartu ir tokį maksimalių 

galimybių skirstinį, kuris 

maksimizuoja investuotojo 

naudą, o kartu ir investicijų 

visumos sukurtą naudą; 

– pelningumo galimybės 

kiekvienai investicijai taip pat 

kaip ir visam portfeliui yra 

nagrinėjamos kartu su rizikos 

recipientų (subjektų, 

patiriančių riziką) naudingumo 

funkcijomis, kuriose yra 

atsižvelgta į galimybių 

tikimybės skirstinius. 

 

Adekvačiojo portfelio idėja ir technika leidžia investuotojui naudoti ne tik pelningumo ir 

rizikingumo rodiklius, bet ir pelningumo garantijos sąvoką, kuri natūraliai įsipina į sprendimų 

valdymo logiką. Iliustruojant adekvačiojo portfelio koncepcijos esmę, tikslinga pabrėžti tuos 

pagrindinius skirtumus, kurie susiklosto naudojantis klasikine (literatūroje dažnai vadinama 

moderniąja) portfelio teorija ir adekvačiojo portfelio koncepcija (11 lentelė). A. V. Rutkauskas 
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(2000), pasiūlęs adekvačiojo portfelio modelio idėją, toliau ją plėtojo ir papildė, atskleisdamas šio 

modelio taikymo ypatumus (Rutkauskas, 2005, 2006; 2017). 

Fundamentali moderniojo (Markowitzo) portfelio modelio ir jį papildančių versijų funkcija 

yra siekis objektyviai subendramatinti investicijos pelningumą ir rizikingumą ir sudaryti galimybę 

parinkti optimalų, atsižvelgiant į investuotojo abejingumo kreivę, portfelį. Efektyvioji portfelio 

reikšmių linija – tai fundamentali tokio parinkimo ir optimizavimo priemonė. Tačiau 

šiandieniniam investuotojui bene svarbiausia ir suprantamiausia yra siekiamos pelningumo 

galimybės patikimumo įvertinimas ir kartu bendrasis pelningumo, rizikingumo ir patikimumo 

lygmenų subendramatinimas, kurio esmė analitiškai atskleista sudarant efektyvųjį paviršių  

trimatėje – pelningumas, rizikingumas, patikimumas – erdvėje. Efektyvusis paviršius, kuris 

susiformuoja kaip portfelio galimybių reikšmių išlikimo funkcijų ir izogarančių sankirta, ne tik 

tarnauja tokiam subendramatinimui, bet ir tampa apribojimų aibe ieškant didžiausio naudingumo 

galimybės investuotojui, suprantama, kaip kriterijų pasitelkiant jo naudingumo funkciją, kuri 

priklauso nuo pelningumo, rizikos ir patikimumo, akcentuojant skirtumą tarp investicijos 

galimybių rizikingumo ir investuotojo rizikos, kuri priklauso ir nuo individualių investuotojo 

savybių. 

Naudojant efektyviojo paviršiaus elementus, verta atkreipti dėmesį į jų matavimą. Kaip ir 

nagrinėjant stochastinius (tikimybinius) dydžius ar procesus, galimybės patikimumą įprasta 

matuoti patikimumo (angl. reliability) ar išlikimo (angl. survival) funkcija S(x) = 1 – F(x), čia F(x) 

= P{<x} yra investicijos galimybių tikimybės skirstinio funkcija (angl. accumulated distribution 

function). 

Tenka pripažinti, kad literatūroje dažnai sprendimams pagrįsti siūloma pasitelkti 

pelningumo ir rizikos sąvokas, o tiksliau – šiomis sąvokomis aprašytų procesų sąveiką. Tačiau čia 

naudojamoje logikoje rizikai skirta funkcija yra atspindėti ne tik galimas investuotojo netektis dėl 

investicijos galimybių rizikingumo, bet ir investuotojo gebėjimų (ar negebėjimų) valdyti šio 

rizikingumo pasekmes. 

 

2.5. Adekvačiojo portfelio anatomija 

Norint atskleisti adekvačiojo portfelio turinį ir galimybes, jį reikėtų traktuoti kaip natūralų 

moderniojo arba Markovitzo tęsinį (Markowitz 1952).  
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Kiek supaprastintai Markovitzo portfelį galima interpretuoti taip: tegul turime n 

investicinių aktyvų A1, A2, ..., An, kurie, būdami subjekto nuosavybe, jam generuoja atsitiktiniais 

dydžiais nusakomas pajamas ),(,...),,(),,( 222111 nnnaaa  . Čia i, σi yra atitinkamai 

atsitiktinio dydžio ai vidurkis - i ir standartinis nuokrypis – σi. Subjektas gali vertinti kaip jam 

reikėtų paskirstyti investavimui skirtą kapitalą tarp atskirų aktyvų, t.y. kaip jam reikia parinkti 

proporcijas w1, w2, w3, ..., wn 
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ir tuomet wi nusakys to vieneto dalis. Siekiant nustatyti geriausias investicinio kapitalo 

diversifikavimo galimybes, prasminga panagrinėti visas turimo kapitalo paskirstymo galimybes 
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Norint surasti geriausią investicinio kapitalo diversifikavimo variantą, reikia tiesiog 

peržiūrėti visas struktūrinio paskirstymo galimybes, t.y. pareikalauti, kad struktūriniai kompleksai 

  mjniw j

i ...,,2,1;...,,2,1,   realiai atspindėti visas kapitalo paskirstymo galimybes tarp 

pasirinktų investicinių aktyvų. Praktiškai tiesiog atliekamas kapitalo galimybių vertinimas 

pasitelkiant tokius skaičiavimus: 
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1 , kiekvienam j = 1, 2, …, m. 

Sj, j = 1, 2, …, m – yra įvairiai diversifikuotų portfelių reikšmės, gautos kaip aktyvų ir paskirstymo 

koeficientų funkcijos. Tai atsitiktiniai dydžiai su savo parametrais – vidurkiu, standartiniu 

nuokrypiu, variacija, kvartiliais, deciliais ir kitais kvantiliais ir pan., kurie, savo ruožtu, tiesiogiai 

priklauso nuo aktyvų galimybių tikimybės skirstinių ir jų tarpusavio priklausomybių.   
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Paprastai grafinėje analizėje yra nagrinėjamos portfelio galimų reikšmių aibės. Markovitzo 

portfelio atveju nagrinėjama gauta (3) sistema, kur portfelių reikšmių aibės {Sj} kiekviena reikšmė 

charakterizuojama jos vidurkiu ir standartiniu nuokrypiu.  

Grafiškai ši situacija yra atvaizduota 12 pav. a ir b sekcijose. Sekcijoje a atvaizduotos visos 

galimos reikšmės, o sekcijoje b – tik efektyviosios reikšmės, t.y. tos, kurios turi maksimalias 

vidurkio reikšmes pasirinktam standartiniam nuokrypiui.   

Standartinio nuokrypio – vidurkio analizės ir sprendimų priėmimo metodologija suvaidino 

itin svarbų vaidmenį pažįstant ir kiekybiškai aprašant investavimo galimybes kaip stochastinius 

dydžius ar procesus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 pav. Pradiniai perėjimo nuo Markovitzo portfelio prie adekvačiojo portfelio žingsniai 

(Rutkauskas, Stasytyte 2010) 

c) Percentiliai – standartinis 

nuokrypis portfelio reikšmių aibė 

d) Percentiliai – standartinis 

nuokrypis portfelio reikšmių aibės 

efektyviosios linijos 

a) Markovitzo, arba vidurkio – 

standartinio nuokrypio portfelio 

reikšmių aibė 

b) Vidurkio – standartinio 

nuokrypio portfelio reikšmių aibės 

efektyvioji linija 
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Vienok, tiek analitikus, tiek pragmatikus praktiškai domina ne tik portfelio reikšmių 

galimybių vidurkis, bet ir kitos neretai įvairiose situacijose konstruktyvesnės  savybės kaip 

mediana, moda, įvairūs kvantiliai ir pan. arba tiesiog kiekvieno Sj galimybių tikimybės skirstinys. 

Pagrindinis adekvačiojo portfelio tikslas yra suformuoti taip vadinamą efektyvųjį paviršių 

analogiškai kaip efektyvioji linija moderniajame paviršiuje. Tam tikslui formuojama standartinio 

nuokrypio – percentilių (bendrai gali būti bet kokie kvantiliai) portfelių puokštės – galimų reikšmių 

visuma (12 pav. c sekcija) ir atitinkama efektyviųjų linijų puokštė (12 pav. d sekcija). Kiekvienas 

pasirinktas standartinis nuokrypis – p lygmens percentilis efektyviosios linijos taškas ξp turi tą 

savybę (tikimybę): 

P{ξ > ξp} = p, p = 0; 0,01; 0,02; …, 1.   (3) 

Ši aplinkybė indikuoja apie tai, kad percentilines efektyviąsias linijas pakėlus į atitinkamo 

percentilio reikšmės lygmenį aplikačių ašyje turėtume efektyvųjį paviršių su analogiškomis 

savybėmis kaip efektyvioji linija standartinis nuokrypis – vidurkis plokštumoje (12 pav. b sekcija).  

Pelningumas
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ka

 

a) Efektyviųjų linijų pasukimas   b) Efektyviųjų linijų pakėlimas 

13 pav. Efektyviojo paviršiaus formavimo scheminis vaizdas 
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14 pav. Adekvačiojo portfelio galimybių paviršius ir investuotojo naudingumo funkcija  

(Rutkauskas, Stasytytė 2011) 

Tiesa, vaizdavimo patogumui efektyviųjų linijų puokštę, esančią 12 pav. d sekcijoje, reikia 

taip pasukti, kad ji atsidurtų pirmame plokštumos (σ, p) kvadrate. Jeigu 13 pav. a ir b sekcijoje 

pateikti schematiniai vaizdai, tai 14 pav. c sekcijoje yra reali skaičiuotė kuomet aktyvais buvo 

paimti 3 normalieji skirstiniai N1(1 = 0,062; σ1 = 0,022); N2(2 = 0,07; σ2 = 0,023); N3(3 = 0,13; 

σ3 = 0,03).  

 

2.6. Naudingumo funkcijos sudarymas adekvačiajam portfeliui  

Norint detaliai atskleisti pelningumo, rizikos ir patikimumo subendramatinimo procesą 

sudarant naudingumo funkciją, tikslinga iš pradžių pateikti funkcijos išraiškas dviejose dvimatėse 

plokštumose – pelningumo – rizikos ir pelningumo – patikimumo. 

Klasikinė portfelio valdymo samprata teigia, kad kiekvienas investuotojas pasirenka tokį 

portfelį, kuris atitinka jo pageidaujamą rizikos lygį ir suteikia maksimalų pelningumą esant 

pasirinktam rizikos lygiui (Hirt, Block 2006). Tas parinkimas vykdomas pasitelkiant abejingumo 

kreivę. Taigi, tokia naudingumo funkcija padeda investuotojui išsirinkti optimalų portfelį 

pelningumo ir rizikingumo santykio požiūriu. Pelningumo – rizikos naudingumo funkcija – tai 

abejingumo kreivių šeima, artėjanti prie efektyviosios linijos mažėjant naudingumo lygiui 

(Rutkauskas, 2006). Grafiškai tai pavaizduota 15 paveiksle. 

a) Adekvačiojo portfelio 

efektyvusis paviršius (geometrinis 

vaizdas) 

b) Naudingumo funkcijos vaizdas 
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15 pav. Abejingumo kreivių šeimos ir efektyviosios linijos susikirtimas (E) – optimalus 

portfelis investuotojui pelningumo – rizikos plokštumoje (Rutkauskas, Stasytytė 2010) 

 

Pereinant prie antrojo tipo naudingumo funkcijos vaizdavimo ir aprašymo, verta pasitelkti 

paprasčiausią naudingumo funkciją, priklausančią nuo šių dviejų pelningumo parametrų: 

galimybės dydis – e ir pelningumo galimybės patikimumas (garantija) – g. Kadangi abu parametrai 

(arba bet kuris vienas iš jų) maksimizuojami, funkcijos analitinė išraiška atrodys taip: 

 

 U = u(e, g) = exp{e} ∙ g.  (4) 

 

Nors rizikos valdymo literatūroje paminėtai pelningumo, patikimumo ir rizikos 

subendramatinimo problemai skiriama vis daugiau dėmesio, tačiau darbinėje plotmėje nagrinėjant 

netgi atrodytų klasikinę problemą – kaip pasirinkti geriausią sprendinį atsižvelgiant į pelningumą 

ir patikimumą kartu, dažnai remiamasi nuojauta, o ne kiekybiškai pagrįstais sprendimais. Tokio 

kiekybiškai apskaičiuoto sprendimo grafinio vaizdo galimą variantą pateikia A. V. Rutkauskas ir 

V. Stasytytė (2012) (16 pav.). 
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16 pav. Naudingumo funkcijos ir išlikimo funkcijos lietimosi taškas kaip sprendinio 

paieškos priemonė (Rutkauskas, Stasytytė 2012) 

 

16 paveiksle pateikta naudingumo funkcija leidžia parinkti optimalų pelningumo ir 

patikimumo santykį konkrečiam investuotojui, o pati efektyvioji linija yra tas informacijos šaltinis, 

kuris nusako, kiek turime atsisakyti patikimumo (garantijos), jeigu siekiame vienetu didesnio 

pelningumo.  

Išanalizavus naudingumo funkcijos variantus pelningumo – patikimumo ir pelningumo – 

rizikos plokštumose, toliau bus nagrinėjama, kaip šių funkcijų sujungimas į bendrą tinklą galėtų 

duoti trimatę naudingumo funkciją, nusakomą bendros portfelio galimybės pelningumo, to 

pelningumo patikimumo ir rizikos, kuri gresia investuotojui šios galimybės tapsmo atveju.  

Šio tinklo sudarymas yra ganėtinai sudėtinga loginė procedūra. Būtina, kad tai būtų 

vientisas tinklas, leidžiantis palyginti tarpusavyje visas adekvačiojo portfelio reikšmių aibės 

galimybes, atsižvelgiant į visus tris galimybės požymius: pelningumą, patikimumą ir riziką. Šiam 

tikslui įgyvendinti galima pasitelkti naudingumo funkcijų logiką ir techniką.  

Taigi, 16 paveiksle turime scheminį dviparametrės naudingumo funkcijos vaizdą 

pelningumo – patikimumo plokštumoje, o 15 paveiksle – kvantilių – rizikos plokštumoje. Tačiau 

nesusietas atskirų dviparametrių naudingumo funkcijų naudojimas nėra visiškai informatyvus, nes 

investuotojas negali tiesiogiai turėti informacijos apie galimybių pelningumo, patikimumo ir 

rizikos sąveiką formuojantis galimybės naudingumui. Tam tikslui sudaroma trijų parametrų 

naudingumo funkcija pelningumo – rizikos – patikimumo erdvėje (17 pav.), kuri, artėjant prie 

adekvačiojo portfelio reikšmių aibės, indikuoja naudingiausią portfelio reikšmę, taigi, ir patį 
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portfelį. Verta pastebėti, kad jeigu adekvačiojo portfelio galimybių aibė yra išlikimo funkcijų ir 

izogarančių susikirtimo tinklas, tai erdvinė naudingumo funkcija yra pelningumo – rizikos ir 

pelningumo – garantijos naudingumo funkcijų susikirtimo tinklas. 

 

17 pav. Naudingumo paviršiaus artėjimas prie galimybių paviršiaus (Rutkauskas 2006) 

 

Trijų parametrų naudingumo funkcija triparametrinėje erdvėje su pasirinktomis 

hipotetinėmis visų trijų parametrų vertėmis pateikta 18 pav. a sekcijoje. Taip pat iš 18 pav. matyti, 

kad tai dviejų beveik tolygaus paviršiaus statusą įgijusių paviršių ir išgaubtų vienas kito atžvilgiu 

paviršių sankirtos būsena. 
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18 pav. Optimalaus sprendimo suradimo procesas (Rutkauskas, Stasytytė 2011) 

 

Grafinis tokios naudingumo funkcijos vaizdas yra suformuotas remiantis analitine funkcija 

 g
r

e
U 








 exp ,  (5) 

čia: U – galimybės naudingumo lygis; e – pelningumas; r – rizika; g – garantija. 

Toks naudingumo funkcijos ir sprendimų priėmimo procedūros detalizavimas yra 

analitiškai reikšmingas, nes tokiu būdu čia yra sprendžiamas ir sudėtingo stochastinio 

programavimo uždavinys pasitelkiant imitacines technologijas ir grafinius sprendimų priėmimo 

būdus.  

18 pav. b sekcijoje pavaizduotas sprendimo fiksavimo momentas dvimatėje plokštumoje 

(trimatės plokštumos pjūvį). Gautas susilietimo taškas rodo aukščiausią naudingumą turinčią 

galimybę; atlikus nesudėtingą techninę procedūrą sužinome šios galimybės parametrus 

(pelningumas, patikimumas, rizikingumas) bei portfelio struktūrą, suteikiančią tokį sprendimą.  

Vadinasi, adekvačiojo portfelio sudarymo logika, kuria remiantis nagrinėjama kiekvienos 

pelningumo galimybės garantija ir ji apibrėžiama kaip tikimybė, kad investicijos pelningumas 

(grąža) nebus žemesnis nei tam tikras lygis, leidžia visiškai atskleisti pelningumo garantijos ir 

rizikos, kaip pelno galimybių nepastovumo, sąveiką su investuotojo naudingumo funkcija. 
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3. KLASTERIS IR JO NARIŲ 

KURIAMA PRODUKCIJA, 

VYKDOMAS PROJEKTAS, JO 

VEIKLOS, SIEKIAMI REZULTATAI 
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3. Klasteris ir jo narių kuriama produkcija, vykdomas projektas, jo veiklos, 

siekiami rezultatai 

3.1. Vykdomas projektas 

Projekto tikslas – plėtoti LATIA, kaip klasterio, lietuviškos produkcijos eksportą tikslinėse 

rinkose. Projekto uždavinys – plėtoti LATIA, kaip klasterio, lietuviškos produkcijos eksportą, 

įsitraukiant į tarptautines tinklų grandines, pristatant produkcija užsienio paroduose ir 

įgyvendinant aktyvias rinkodaros priemones. Projekto veikla – LATIA veikos sinergija, didinanti 

klasterio lietuviškos produkcijos eksportą per dalyvavimą tarptautiniuose tinkluose, paroduose ir 

įgyvendinant aktyvias rinkodaros priemones. Ši LATIA klasterio kompetencijų galimybių studija 

yra vienas iš įvardintos veiklos žingsnių. Kiti veiklos etapai – LATIA klasterio rinkodara ir 

komunikacija; LATIA klasterio internetinė svetainė; LATIA klasterio tarptautiškumas (parodų 

lankymas (komandiruotės) ir dalyvavimas tarptautiniame tinkle).  

Projekte dalyvauja 10 Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus MVĮ, kurių eksporto 

apimtys per metus siekia 20,98 mln. Eur. Sėkmingai įgyvendinus projektą – per ateinančius trejus 

metus – šias eksporto apimtys planuojama dar padidinti maždaug trečdaliu. 

Projekto siekiami rodikliai pateikiami 12 ir 13 lentelėse.  

 

12 lentelė. Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto 

padidėjimas 

  Eksporto vertė 

(pajamos) 

paraiškos 

pateikimo metais 

(2018 m.) 

N+2                                     

(2022 m.) 

N+3                                           

(2023 m.) 

N+4                                           

(2024 m.) 

UAB LTM Garments (Partneris 

Nr.1) 
10,539,477.14  11,339,477.14  11,839,477.14  12,339,477.14  

UAB "SABALIN" (Partneris 

Nr.2) 
2,608,275.00  2,850,000.00  2,960,000.00  3,044,911.56  

Algirdo Valiuškio įmonė 

(Partneris Nr.3) 
678,631.00  692,271.48  699,194.19  706,186.14  

E.Galkauskienės įmonė 

"EUSTILIJA" (Partneris Nr.4) 
366,894.00  374,268.57  378,011.25  381,791.38  

UAB "MITTET" (Partneris 

Nr.5) 
2,073,073.00  2,141,102.40  2,162,093.60  2,183,714.54  
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UAB "TEXTILIS" (Partneris 

Nr.6) 
1,056,174.00  1,077,403.00  1,088,177.00  1,099,058.00  

UAB "VITAMEDA" (Partneris 

Nr.7) 
21,623.64  22,499.43  23,174.41  23,637.90  

UAB "ŠILTA MADA" 

(Partneris Nr.8) 
20,000.00  22,000.00  22,600.00  23,000.00  

MB "DIZAINO VĖJAS' 

(Partneris Nr.9) 
45,397.00  46,767.99  47,235.67  47,666.85  

UAB "KANTA SPORT" 

(Partneris Nr.10) 
173,463.00  175,563.00  176,563.00  176,563.00  

Viso, EUR 

17583007.78 18741353.01 19396526.26 20026006.51 

 

13 lentelė. Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos, integruotos į 

gaminių (paslaugų) pridėtinės vertės kūrimo grandinę, eksporto padidėjimas 

  Eksporto vertė 

(pajamos) 

paraiškos 

pateikimo metais 

(2018 m.) 

N+2                                     

(2022 m.) 

N+3                                           

(2023 m.) 

N+4                                          

(2024 m.) 

UAB LTM Garments (Partneris 

Nr.1) 
1,590,678.00  2,267,895.00  2,367,895.00  2,467,895.00  

UAB "SABALIN" (Partneris 

Nr.2) 
521,655.00  570,000.00  592,000.00  608,982.00  

Algirdo Valiuškio įmonė 

(Partneris Nr.3) 
85,726.20  138,454.00  139,838.00  141,237.00  

E.Galkauskienės įmonė 

"EUSTILIJA" (Partneris Nr.4) 
63,378.80  74,853.00  75,602.00  76,358.00  

UAB "MITTET" (Partneris 

Nr.5) 
35,614.60  428,220.00  432,418.00  436,742.00  

UAB "TEXTILIS" (Partneris 

Nr.6) 
211,234.80  215,480.00  217,635.00  219,811.00  

UAB "VITAMEDA" (Partneris 

Nr.7) 
4,324.73  4,499.00  4,634.00  4,727.00  

UAB "ŠILTA MADA" 

(Partneris Nr.8) 

0.00  4,400.00  4,520.00  4,600.00  

MB "DIZAINO VĖJAS' 

(Partneris Nr.9) 
5,079.40  9,353.00  9,447.00  9,533.00  

UAB "KANTA SPORT" 

(Partneris Nr.10) 
0.00  23,000.00  36,000.00  72,000.00  
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Viso, EUR 

2517691.53 3736154.00 3879989.00 4041885.00 

 

3.2. Klasteris ir jo nariai 

Klasteris 

Lietuvos drabužių ir tekstilės pramonė šiuo metu veikia fragmentiškai, neišnaudodama 

potencialo. Tik vienas žingsnis ir – šiuolaikiška, moderniam Vakarų rinkų pirkėjui patinkanti 

produkcija atsirastų svečių šalių lentynose, užtikrindama platesnio, naudingesnio ir pastovesnio 

verslo ciklo gyvavimą bei dar vieną Lietuvos verslo istoriją.  

Pastebima, kad Lietuvoje itin trūksta holistinio žinių, patirties, užsienio rinkų poreikių bei 

naujausių tendencijų išmanymo, bei sėkmingo navigavimo ir plėtros įgūdžių tikslinėse užsienio 

rinkose paketo. Būtent šios kombinuotos žinios, užtikrinant skirtingas klasterio įmonių, 

kompetencijas ir skirtingo pobūdžio poreikių klasterio įmonių gamybos pajėgumus, įgalintų kurti 

tvarią ateities produkciją. 

Pridedant sėkmei itin reikalingą užtikrinti kompetentingų marketingo, reklamos ir 

komunikacijos svečioje šalyje paslaugų portfelį, kuriamas receptas Lietuvos pramonės sėkmės 

istorijai Europos verslo žemėlapyje.  

Klasteris ,,LATIA eksporto plėtra“ kuria drabužių ir tekstilės gaminių liniją, kad 

atitinkamai reprezentuotų klasterio įmones tikslinėse užsienio rinkose. Klasterio nariai sprendimu, 

produkcijos liniją  vienys  raktiniai žodžiai: tvarus, funkcionalus, ergonomiškas. 10 klasterio narių-

bendrovių  pristatys po vieną produktą. 

Klasterio narių tvirtinimu, jų produkcija ir veiklos kryptis yra gana skirtingos, o vienija jas 

tai, kad viekia tame pačiame sektoriuje. Todėl nuspręsta gaminti ne vieną produktą, o seriją, kuri 

apeliuotų į skirtingus užsakovus ir partnerius, bet ją jungtų minėti raktažodžiai, kurie parinkti taip 

pat ne veltui – šiuo metu rinkoje tai karščiausios produktų vystymo kryptys. 

Gamyba skirta pasiekti pagrindinius drabužių ir tekstilės gaminių pirkėjus ir pirkėjus 

svarbiausiose Europos, JAV ir Kinijos šalyse. 

Klasteryje dalyvaujančios įmonės yra UAB „LTM Garments“, UAB „Sabalin“, Algirdo 

Valiuškio įmonė, „Eustilija“, UAB „Mittet“, UAB „Textilis“, UAB „Vitameda“, UAB „Šilta 

mada“, MB „Dizaino“ vėjas “, UAB„ Kanta Sport “. 
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LATIA tekstilės ir drabužių klasteris yra labai gerai struktūrizuotas: jos pramoninė 

grandinė apima visus gamybos etapus, nuo žaliavų iki techninių realizavimo vietų. Žaliavos yra 

pirminė klasterio struktūros dalis. Pirminė ir antrinė transformacija atliekama tekstilės medžiagų 

gamyklose, kurios dažnai taip pat atlieka konvertavimo ir apdailos darbus. Klasteris įtraukia 

skirtingų produktų tipus: pirminio lygmens – tekstilės medžiagų (skirtingo tipo medžiagų gamyba, 

t.y.: ,,Textilis“, ,,Mittet“) ir galutinio produkto – skirtingo tipo drabužių (pavyzdžiui, trikotažas 

(,,Kanta sport“, ,,Eustilija“), kojinės ir megzti gaminiai, vyrų, moterų, jaunimo ir vaikų drabužiai, 

kūdikių drabužiai ir techniniai drabužiai darbui ar sportui (,,Vitameda“, ,,Sabalin“) ar jų priedai 

(A.Valiuškio įmonė, ,,Šilta mada“). Platinimo grandinės plėtros vaidmuo šiame klasteryje yra ypač 

svarbus, todėl sėkmingai eksportą ,,LTM Garments“, ,,Dizaino vėjas“ plėtojančios įmonės prisidės 

plėtojant bendro klasterio narių produkciją. 

Itin svarbus LATIA tekstilės ir drabužių klasterio eksporto skatinimui yra efektyvi 

rinkodara, kurią numatoma įgyvendinti pagal projektą „LATIA eksporto plėtra“. 

Rinkodaros priemonių – interneto svetainės, viešinimo, rinkodaros ir reklamos paslaugų – 

poreikį projekto tikslams pasiekti grindžiamas projekto tikslu, uždaviniu bei projekto apibrėžtais 

rodikliais.  

Rinkodaros priemonės reikalingos siekiant supažindinti tikslinę užsienio rinką su LATIA 

tekstilės ir drabužių klasterio gaminama aukštos pridėtinės vertės produkcija, pateikiant tinkamą 

informaciją tikslinių auditorijų atstovams užsienyje bei skatinant juos bendradarbiauti. Projektų 

sėkmės užsienio rinkose patirtis bei tyrimai rodo, kad kuo nuodugnesnė rinkodaros kampanija, 

susidedanti iš skirtingų rinkodaros priemonių, tuo aukštesnis sėkmės rodiklis. Kita vertus, labai 

svarbus ir rinkodaros priemonių įvairumas (t.y. integruota komunikacija) – efektyviai parinktos ir 

suderintos rinkodaros priemonės, efektyviai veikiančios ne tik atskirai, bet ir integraliai 

stiprinančios viena kitos veikimą. 

 

Klasterio pridėtinės vertės kūrimo grandinės matrica pateikiama 14 lentelėje.  

 

14 lentelė. Klasterio pridėtinės vertės kūrimo grandinės matrica 
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(P) arba 

produktų 
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(X)/Verslo 

klasterio narys-

projekto 

Produkto (-ų) vertės kūrimo grandinė 
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jos kūrimas 
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Tiekimas Gamyba Logistika Rinkodara 

ir kitos 

eksporto 
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partneris (X1-

Xn) 

skatinimo 

veiklos 

P1-Pn UAB „LTM 

GARMENTS“ 

(Partneris Nr.1) 

X X  X X X X 

P1-Pn UAB 

„SABALIN“ 

(Partneris Nr.2) 

    X   

P1-Pn ALGIRDO 

VALIUŠKIO 

IMONE 

(Partneris Nr.3) 

  X X    

P1-Pn „EUSTILIJA“, 

E.Galkauskienes 

imone (Partneris 

Nr.4) 

 X   X   

P1-Pn UAB  

„MITTET“ 

(Partneris Nr.5) 

  X  X   

P1-Pn UAB 

„TEXTILIS“ 

(Partneris Nr.6) 

X X X     

P1-Pn UAB 

„VITAMEDA“ 

(Partneris Nr.7) 

X X   X X X 

P1-Pn UAB „ŠILTA 

MADA“ 

(Partneris Nr.8) 

X X   X   

P1-Pn MB „DIZAINO 

VEJAS“ 

(Partneris Nr.9)  

X X    X X 

P1-Pn UAB „KANTA 

SPORT“ 

(Partneris 

Nr.10) 

   X X X  

P1-Pn LATIA X X     X 
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Klasterio nariai 

1. UAB „LTM GARMENTS“ 

„LTM GARMENTS“ buvo įkurta 2004 metais. Pradėjusi dirbti vien tik nuo viršutinių 

vyriškų viršutinių drabužių tiekėjo, įmonė išplėtė asortimentą, kuriame dabar yra tiek vyriški, tiek 

moteriški viršutiniai drabužiai, minkšti siuvinėjimai, švelnūs drabužiai ir dar daugiau. Dabar 

„LTM GARMENTS“ yra pasirengusi pasiūlyti klientams visas paslaugas, pradedant nuo pirmojo 

modelio ir prototipo iki pilno masinio gamybos ir logistikos palaikymo. Tai, be abejo, apima 

audinių ir apdailos medžiagų tiekimą, kokybės užtikrinimą ir palaikymą montavimo proceso metu. 

„LTM GARMENTS“ yra įsikūrusi Vilniuje, Lietuvoje. Bendrovė gamina vyriškus ir moteriškus 

drabužius šiuolaikiniams ir prabangiems mados prekės ženklams. Įmonė bendradarbiauja su 20 

gamyklų Lietuvoje ir 10 Bulgarijoje, siekiant kitokios rūšies gaminių. Drabužių tiekimas vyksta 

ištisus metus. Įmonėje dirba 56 žmonės: 18 pjaustyklių, 10 kokybės kontrolierių, grupė logistikų, 

apdailos vadybininkai, administracija. Iš viso sukuriama 250 000 prekių per metus. 

Klasterio ,,LATIA eksporto plėtra“ produktų linijai „LTM GARMENTS“ parinko 

ypatingai atsparius moto džinsus STEAL BLACK 9. Šis klasikinis „Slim-fit“ kirpimas pasižymi 

vieno sluoksnio ištemptu džinsu su 25% „Dyneema®“. Dviejų padėčių kelių ir klubų šarvų kišenės 

apsaugo nuo pavojų kelyje. Jei guma turės sąlytį su danga, galės jaustis patogiai ir užtikrintai, 

naudojant atspindinčius rankogalius saugumui ir sustiprintus grandininius dygsnius.  

UAB „LTM GARMENTS“ – tai globalus klasterio partneris, viena pirmaujančių gamybos 

įmonių Europos Sąjungoje, dirbanti su stipriausiais prekiniais ženklais pasaulyje. Įmonė turi 

kompetencijų skirtingose gamybos proceso lygmenyse. Klasterio veikloje taip pat dalinsis gerąja 

patirtimi su partneriais, prisidės formuojant eksporto strategiją, rūpinsis naujų eksporto rinkų 

paieška, klasterio integracija tarptautinėse grandinėse. 

 

2. UAB „SABALIN“ 

UAB "Sabalin" įkurta 1998 metais. Įmonės veiklos sritis – avalynės gamyba, 

modeliavimas, didmeninė ir mažmeninė prekyba. Bendrovėje gaminama plataus asortimento 

odinė avalynė, kurios didžioji dalis, t.y. apie 90%, eksportuojama į Vokietiją, Angliją, Suomiją. 

Įmonėje gaminama vaikiška, moteriška, vyriška ir specialiosios paskirties avalynė. 

Batų dizainą kuria UAB "Sabalin" modeliuotojai. Kasmet vidutiniškai sukuriama 200 ir į 

gamybą įdiegiama 90 - 100 naujų modelių. Naujos avalynės kolekcijos dukart metuose pristatomos 
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tarptautinėje avalynės parodoje Duseldorfe (Vokietija). Per metus laiko bendrovėje pagaminama 

iki 100 000 porų batų. Įmonės klientai – "Salamander", "Esprit", "Russell & Bromley" ir kt. UAB 

"Sabalin" įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 9001:2015. Gamyboje naudojamos tik 

sertifikuotos avalynės medžiagos, atitinkančios ES normatyvinius reikalavimus. 

Įmonė gamina madingą avalynę, naudodama modernius užtrauktukus, dirbtinius kailius. 

Įmonė diegia gamybos ir sandėlio procesams valdyti skirtą programinę įrangą, t. y. gamybos 

valdymo sistemą ,,GAMYBOS KODAS”, leidžiančią efektyviau išnaudoti gamybinius 

pajėgumus. Taip pat įmonėje šiuo metu diegiamos skaitmeninės technologijos pardavimo srityje: 

vyksta elektroninės parduotuvės atnaujinimo darbai,  didmeninės prekybos modulio integravimas 

į elektroninę parduotuvę. 

Siekdama didinti pardavimus užsienio rinkoms įmonė įgyvendina projektą „Lietuviškos 

avalynės eksporto plėtra” pagal Europos struktūrinių fondų priemonę „Naujos galimybės LT“. 

Projektas „LATIA eksporto plėtra“ būtinas siekiant didinti įmonės produkcijos eksportą iki 

maksimalaus gamybinio pajėgumo. 

 

3. ALGIRDO VALIUŠKIO ĮMONĖ 

Pagrindinė Algirdo Valiuškio įmonės veikla yra užtrauktukų gamyba bei didmeninė 

prekyba siuvimo priedais ir galanterijos aksesuarais. Daugiau nei 25 metų patirtis gaminant 

užtrauktukus, tiekiant siuvimo priedus didžiausioms siuvimo, mezgimo bei baldų gamybos 

įmonėms, suteikia pasitikėjimo konkuruojant vietinėje ir užsienio rinkose. Siekiant išlaikyti 

klientų pasitikėjimą ir pasiūlyti jiems geriausią kokybę bei paslaugas, bendrovė stengiasi tobulinti 

savo įgūdžius, įdiegti naujas technologijas, atnaujinti įrengimus ir kasmet papildyti prekių 

asortimentą. 

Įmonė gamina įvairių tipų užtrauktukus, skirtus rūbų, avalynės, galanterijos bei minkštų 

baldų pramonėms: spiralinius, plastikinius, metalinius, vandenį atstumiančius užtrauktukus. 

Spalvų paletę sudaro 600 atspalvių. Algirdo Valiuškio įmonė gamina ,,VVK Zipper“ prekinio 

ženklo spiralinius, plastikinius ir metalinius užtrauktukus skirtus įvairios paskirties drabužių ir 

baldų gamybai. 

Šiandieninė aprangos pramonė yra labai pamėgusi daugiafunkcinius drabužius. Algirdo 

Valiuškio įmonė, kaip užtrauktukų gamintoja, taip pat turi pritaikyti savo gaminius prie išradingų 
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dizainerių modelių. Savo įprastų užtrauktukų (išardomų ir neišardomų) asortimentą įmonė papildo 

daugiafunkciniais, kurie daugiausia naudojami būsimų mamyčių rūbuose bei kombinezonuose. 

Įmonėje šiuo metu diegiamos skaitmeninės technologijos gamybos srityje: perkami 

skaitmenizuoti įrengimai diegiamoms naujoms linijoms plastiko užtrauktukų gamybai. Gamyboje 

įmonė turi įdiegtą kompiuterizuotą gamybos operacijų apskaičiavimo sistemą. 

 

4. „EUSTILIJA“, Eugenijos Galkauskienės įmonė 

„Eustilija” yra moteriškų drabužių gamintoja, plėtojanti šį verslą jau 20 metų. Įsikūrusi 

1995 metais, įmonė išaugo nuo mažos siuvimo įmonės, teikiančios siuvimo paslaugas Europos 

šalių užsakovams, iki įmonės, pristatančios savo kolekcijas su prekiniu ženklu „Introstyle“ bei 

turinčios 2 savo firmines parduotuves ir 20 klientų kurie prekiauja įmonės produkcija. „Introstyle“ 

nuo pat įsikūrimo augo užtikrintai ir stabiliai kaip stiprus ir unikalus lietuviškas mados ženklas. 

Visos kolekcijos yra sukurtos ir pagamintos Lietuvoje. Kiekvienas drabužis turi savo istoriją. 

Jaukus komfortas ir elegancija yra šio prekinio ženklo esmė. 

Siūlomas tvarus funkcinis ergonomiškas gaminys, skirtas klasterio ,,LATIA eksporto 

plėtra“ produkcijos linijai.  

Vystoma drabužių idėja: drabužių modeliai, kurių gamyboje nelieka atliekų. Idėja pasižymi 

tvariu, ergonomišku ir minimalistiniu dizainu. Kuriamas toks drabužių dizainas, kad lekalai 

išsidėstytų kaip įmanoma optimaliau ir praktiškai neliktų audinio atliekų. Siekiamas dizainas yra 

nepavaldus laikui ar trumpalaikei madai. Jam naudojamas natūralus lino audinys. Jie yra patogūs, 

o laisvo stiliaus dizainas nesikeičia metai iš metų, tad drabužis išliks aktualus dar ilgai. 

Minimalistinis jo dizainas siunčia savotišką žinutę mažinti besaikį vartojimą. 

Gaminių detalių skaičius yra nedidelis, tačiau siekiant kokybės ir konkurencingumo šioms 

detalėms skiriamas didelis dėmesys ir kruopštus išdirbimas. Gerai apgalvoti akcentai sukuria 

įmonės prekiniam ženklui būdingą braižą. 

Gaminiai yra siuvami ir tik tada vežami dažyti. Taip išvengiama nereikalingo dažyto 

audinio likučių išmetimo. Šiems produktams naudojamas vienas patvariausių audinių, kuris nuo 

didesnio skaičiaus skalbimo tampa tik malonesnis. Audinys yra 3 kartus stipresnis ir 5 kartus 

atsparesnis trinčiai nei medvilnė. 

Visi gaminiai, kurie pagaminti iš šio audinio yra biologiškai skylantys. Lino pluoštas gali 

sugerti 20 % savo svorio ir nebūti šlapias, todėl oda mažiau prakaituoja. Drabužiai ilgiau išlieka 
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švarūs. Sumažėja skalbimo poreikis ir gamtos tarša. Taip pat tas audinys turi geras antibakterines 

savybes, yra laidus orui, tinka alergiškiems žmonėms.  

Pasirenkamas optimalus audinio storis, didelis dėmesys skiriamas siūlų kokybei. Taip 

gaminys tampa tinkamas naudoti daugelį metų, nepaisant nuolatinio dėvėjimo ar skalbimo. 

Gaminiai yra 100% vienos sudėties – tai reiškia, kad jie gali būti perdirbami. 

Atlikusios nedidelės lino atliekos panaudojamos aksesuarų gamybai – nuo skarelių iki šiuo 

metu aktualių apsaugos kaukių. Svarbus akcentas tenka įpakavimui. Planuojamos popierinės 

pakuotės, kurios bus lengvai perdirbamos. Ant pakuotės numatomos motyvuojančios ir kartu 

šmaikščios žinutės, kodėl turime saugoti gamtą ir save. 

Šiais gaminiais siekiama sugriauti mitą, kad kokybiški, natūralūs ir tvarūs drabužiai turi 

būti brangūs. Planuojama patraukli kainodara. Tiek audinys, tiek produktas gaminamas Lietuvoje. 

Darbuotojams mokami darbą atitinkantys konkurencingi atlyginimai.  

 

5. UAB „MITTET“ 

Lietuvoje įsikūrusi Norvegijos kapitalo įmonė „Mittet“ gamina medžiagą, kurią galima 

priskirti prie termoizoliacinių audinių, išlaikančių termoizoliacines savybes net ir po daugelio 

plovimų. Ši megzta medžiaga, naudojama drabužiams, batams ar kitiems daiktams, buvo specialiai 

sukurta suteikti komfortą, šilumą, gerą išvaizdą ir jaukią savijautą bet kokiomis oro sąlygomis. 

Kai audinys yra plonas, bet patvarus, tinkantis skirtingiems kasdieniams, laisvalaikio, 

sporto, įprastiems ar specialiesiems darbo / saugos drabužiams, jis tampa patikima izoliacine 

medžiaga, kuri išlaiko savo pradinę formą, net atlikus daug plovimo ar valymo procedūrų. 

Įvairių medžiagų, dirbtinio kailio, sintepono bei audinių dygsniavimo gamyba buvo 

pagrindinės „More Tekstilfabrikk AS“, įsteigtos 1946 m. Norvegijoje, veiklos sritys. Laikui 

bėgant, įmonė išsiplėtė, įtraukdama vis daugiau techninių medžiagų. Dėl augančios apimties ir 

plečiant gamybą bei daliai klientų perkeliant drabužių ir avalynės gamybą į Baltijos šalis, iškilo 

poreikis įkurti gamybos padalinį Lietuvoje. Todėl UAB „Mittet“ buvo įkurta 2001 m. Pradėjusi 

gaminti dirbtinį kailį drabužiams ir avalynei, įmonė pamažu išplėtė asortimentą, įtraukdama 

dirbtinį kailį, panaudojamą gerokai plačiau. 

Be plačiai siūlomų siūlų dygsniavimo, „Mittet“ yra vienintelė įmonė Baltijos šalyse, galinti 

atlikti ultragarsinį dygsniavimą drabužiams. Įmonė audžia įvairaus pločio, konfigūracijos, 
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sluoksnių, spalvų ir storio audinius, kuriuos užsako klientai iš drabužių, avalynės, baldų, čiužinių 

ir statybų verslo sričių. 

 

6. UAB „TEXTILIS“ 

Tekstilės medžiagos ir jų gamybos technologijos nuolat ir sparčiai tobulėja, plečiantis į 

naujas rinkas. Didėjantis gyvenimo tempas ir didėjanti vartojimo paklausa verčia mus 

modernizuoti gamybos procesus ir ypatingą dėmesį skirti tekstilės gaminių kokybei, taip pat 

ieškoti naujų galimybių sukurti kuo platesnį funkcinių savybių turinčių gaminių asortimentą. 

Tekstilė yra viena iš sparčiausiai augančių sričių, nuolat kurianti ir tobulinanti medžiagas, turinčias 

įvairių funkcinių savybių, arba užtikrinanti funkcionalumą jau pagamintoms medžiagoms. Viena 

iš tokių funkcionalumo sričių yra antibakterinių savybių turinčių tekstilės gaminių kūrimas. 

Antibakterinėms savybėms suteikti naudojama daugybė antibakterinių agentų, kurie dažnai yra 

toksiški, teršia aplinką ir daro neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Todėl naujai sukurtas UAB 

„Textilis“ produktas yra kuriamas naudojant netoksiškas, natūralias organines ir neorganines 

medžiagas. 

Šiuo metu rinkoje esantys antibakteriškai aktyvūs tekstilės gaminiai neturi atsparumo 

skalbimui – po pakartotinio skalbimo medžiaga praranda visiškai ar beveik visas antibakterines 

savybes. Todėl labai svarbu, kad produktas išlaikytų savo antibakterinių savybių ilgaamžiškumą 

ir būtų atsparus pakartotiniam plovimui. Šių medžiagų taikymo sritis yra labai plati: nuo buitinės 

iki medicininės tekstilės. 

UAB „Textilis“ yra moderni įmonė, nuolat veikianti pagal naujausias mados tendencijas ir 

siekianti įgyvendinti mokslo sukurtas naujoves. Šiuo metu įmonė, padedama mokslininkų, kuria 

antibakterines tekstilės medžiagas, kurios bus saugios žmonėms vartoti ir ekologiškos. 

UAB „Textilis“ – tai inovatyvi audinių dizaino, gamybos, apdailos ir kitų žaliavų bei 

logistikos paslaugų tiekimo įmonė Lietuvoje. Įsteigta 2004 m. siekiant sutelkti ir koordinuoti 

profesionalių tekstilės specialistų veiklą, „Know how“, kuriant ir gaminant naujus audinius. Įmonė 

gali atlikti pilną klientų aptarnavimo paslaugą: nuo audinių struktūros sukūrimo iki galutinio 

produkto gamybos organizavimo. Šiuo metu įmonė eksportuoja daugiau nei 70% savo produkcijos 

į Skandinavija, Vidurio ir Rytų Europą. Išlikti konkurencingai tarptautinėse rinkose bendrovei 

padeda nuolatinis kolekcijų formavimas ir atnaujinimas, audinių kokybės kontrolė, naujų audinių 

apdailos technologijų įdiegimas, tekstilės specialistų konsultacijos. 
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7. UAB „VITAMEDA“ 

UAB „Vitameda“ kuria ir siuva darbo aprangą. Įmonė pristatė pirmąjį iš klasterio produktų 

linijos gaminių, reprezentuojančių lietuvišką drabužių ir tekstilės gaminį, funkcionalų, tvarų, 

ergonomišką. 

„Mes dirbame su didžiausiomis Lietuvos ir užsienio kompanijomis, kurios mumis pasitiki, 

nes galime užtikrinti, kad visi įmonės darbuotojai yra kvalifikuoti, o mūsų gaminiai – aukščiausios 

kokybės. Mes turime savo drabužių linijas, taip pat ne vieną sertifikatą”, – sako UAB „Vitameda“ 

direktorius Kęstutis Jocius. 

Novatoriška „Kuber“ produktų linija, kurią sudaro aukštos kokybės „Ripstop“ audinio 

gaminiai – kombinezonas, kelnės, švarkas, liemenė ir striukė. Pagrindiniai privalumai yra audinys 

su elastingomis detalėmis, patogus ir nevaržo judesių. Plonas ir lengvas „Ripstop“ audinys turi 

trijų matmenų struktūrą, nes storesnės gijos yra austos į plonesnį audinį, todėl audinys yra ypač 

atsparus. 

Produktai atitinka visus saugos reikalavimus – juose įrengti atšvaitai ir matomumo detalės. 

Funkcinės kišenės, užtrauktukai ir kitos detalės yra sukurtos taip, kad žmogui būtų lengviau judėti. 

„Kuber“ linijos produktai yra sukurti taip, kad darbas būtų saugus ir lengvas. 

Darbo drabužius UAB „Vitameda“ gamina jau 20 metų: parduodamus produktus pritaiko 

pagal individualius klientų poreikius. 

Rudenį įmonė dalyvavo „A + A“ parodoje Diuseldorfe, kur pristatė naujausias savo 

gamybos linijas. Gamyboje naudojamos pažangios technologijos, kurių pranašumai yra tvarūs ir 

aukštos kokybės produktai. 

Įmonėje šiuo metu diegiamos skaitmeninės technologijos gamybos srityje – planuojama 

nauja kelnių siuvimo linija, vyksta derybos dėl JUKI skaitmenizuotų siuvimo mašinų pirkimo. 

 

8. UAB „ŠILTA MADA“ 

Įkurta 2010 m. UAB „ŠILTA MADA“ yra natūralaus kailio siuvimo įmonė, sukaupusi 

pakankamai patirties ir pasiryžusi pristatyti savo gaminius užsienio rinkose. Siuvami natūralaus 

kailio kailiniai, kailinės kepurės, kailinės liemenės, įvairūs kailiniai aksesuarai bei puošmenos, 

interjero detalės, naudojami tik kruopščiai atrinkti kailiai ir oda, siekiant užtikrinti aukštus gaminių 

kokybės pasaulinius reikalavimus bei atitikti vyraujančias sektoriaus taisykles. Išskirtinai daug 
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siuvimo operacijų atliekama rankomis. Siekis kurti, ieškoti naujovių ir augti profesionaliai 

dirbančiai komandai suteikia savitą braižą ir atpažįstamumą. 

Kailiniai ir kailiniai aksesuarai siuvami ir parduodami nuosavoje parduotuvėje – salone, 

kur priimami ir individualūs užsakymai. „ŠILTA MADA“ veiklos prioritetas yra tvari mada, dėl 

to siekiama išnaudoti maksimaliai natūralaus kailio žaliavas, kailiniai taip pat yra taisomi, 

persiūvami, atnaujinami. 

Būdama natūralaus kailio gaminių gamintoja, UAB ŠILTA MADA bendradarbiauja su 

keletu mažmeninės prekybos partnerių Lietuvoje, Austrijoje, Latvijoje. Įmonė pastoviai dalyvauja 

parodoje „Baltic Fashion & Textile“ Vilniuje ir Rygoje, parodose „Moters Pasaulis“, „Rinkis 

Prekę lietuvišką“. Kasmet vykstama į specializuotą, vieną didžiausių Europoje natūralaus kailio 

žaliavų ir gaminių parodą Milane „MIFUR / The One Milano“, lankomos parodos „Lineappele“ ir 

„Honk Kong Fur & Fashion fair“. 

UAB ŠILTA MADA yra Lietuvos Žvėrelių Augintojų Asociacijos narys, Lietuvos 

aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos LATIA narys. 

Astrai Gintautaitei yra išduotas Tautinio paveldo sertifikatas kailinėms kepurėms. Įmonei 

yra svarbus tradicijų puoselėjimas, Lietuvos įvaizdžio stiprinimas, kailinių gaminių įvaizdžio 

stiprinimas, mados tvarumo stiprinimas. 

Siūlomas funkcinis ergonomiškas gaminys – natūralaus kailio avikailio kailiniai. Avikailio 

kailiams parinktas avikailis yra išdirbtas naujomis technologijomis, dėl to yra lengvas, plona 

elastinga paode ir minkštu bet tankiu kailiu išorėje. Nauji ergonomiški avikailio kailiniai ypatingi: 

pjautiniai kraštai suteikia gaminiui plonumo ir lengvumo. Novatoriškas stilingas siluetas yra ypač 

patogus dėvėti kailinius žiemą, laisva ir ypatingai daug išplatinta nugaros detalė visiškai nevaržo 

judesių, gilus kapišono priekaklis suformuotas taip, kad pjautinė kraštinio perimetro siūlė verstųsi 

į viršų, kas vizualiai suteikia novatoriškumo ir stiliaus, o dėvint – patogiai suformuojamas patogus 

šiltas gobtuvas. Gobtuvas suformuotas taip, kad aukštai pakelta priekaklio linija prigula aukštu 

puslankiu prie kaklo tiek, kad dėvint avikailio kailinius nebereikalingas papildomas šalikas. 

Avikailio kailinių siluetas yra tiesus priekyje bei ženkliai išplatintas nugaroje, daugiausia 

ties mentimis. Tai visiškai nevaržo judesių, atrodo stilingai novatoriškai, siaurėjantis siluetas ties 

kelių linija apgaubia ir šildo kelius. Švelnios pastelinės avikailio kailinių spalvos ramina, suteikia 

užtikrintumo, praktiškos dėvėti. Avikailio kailis dėl dėkingos faktūros ir išdirbimo yra lengvai 



59 

 

taisomas, jeigu ilgus metus dėvint apsitrina. Pamušalas – natūralus, žakardas. Patogus ir tvirtas 

užsegimas priekaklyje kabliuku, žemiau – šilku aptrauktos spaudės, gero skonio stiliaus detalė. 

 

9. MB „DIZAINO VĖJAS“ 

Klasterio,,LATIA eksporto plėtra“ įmonė „Dizaino vejas“ klasterio linijai pasirinko kaip 

produktą baltų audinių sijonus-marškinėlius, kuriais siekiama sumažinti naudojamų stilių kiekį, 

atsižvelgiant į gamtą, naudoti mažiau produktų, pagamintų iš ekologiško audinio. Audinį gamina 

Ispanijos tiekėjas – „Tejidos Rebes“, kuris specializuojasi ekologiškų audinių gamyboje. 

„siLversands“ yra ta vieta, kur šilta ir smėlėta mada susitinka su miesto gyvenimu ir sukuria 

unikalią drabužių spintą tiems, kurie per įmonės drabužius nori patvirtinti, išreikšti, išpildyti ir 

pasimėgauti. „siLversands“ yra aistringas keliautojas, ieškantis naujų iššūkių, semiantis įkvėpimo 

iš eilėraščio, paveikslo, senovinio kūrinio, griuvėsių ar daikto, sukeliančio nesibaigiantį smalsumą. 

„siLversands“ yra prekės ženklas, kuris buvo įkurtas iš poreikio sukurti nesenstančius drabužius, 

kad būtų galima pabrėžti moterišką grožį. 

Besikeičiančių tendencijų ir greitos mados amžiuje, „siLversands“ kuria drabužius, kurie 

tarnaus žmonėms ilgus metus ir niekada neperžengs klasikos. Tai grįžimas prie moteriškumo 

šaknų. Bendras viso, ką gamina „siLversands“, vardiklis yra neišsenkanti aistra kokybiškiems 

audiniams, novatoriškam vidaus dizainui, funkcionalumui ir kvalifikuotai gamybai. 

„siLversands“ yra Vilniuje įsikūręs moteriškų drabužių prekės ženklas, skirtas 25 metų ir 

vyresnių modernių moterų emocingam gyvenimui, kupinam grožio. „siLversands“ buvo įsteigtas 

Lietuvoje 2012 m. ir yra registruotas mados prekės ženklas. 

 

3.3. Klasterio narių apklausos rezultatai 

Buvo atlikta 10 įmonių, sudarančių LATIA klasterį, apklausa, siekiant išsiaiškinti informaciją 

apie jų produkcijos eksportą, naujų gaminių gamybą, dalyvavimą tarptautiniuose tinkluose, 

rinkodaros priemones, apyvartos ir eksporto apimtis. Toliau pateikiama gautos informacijos 

analizė.  

1. Planuojama eksportuoti produkcija 

Pirmuoju klausimu respondentų buvo klausiama, kokią dalį produkcijos jie planuoja 

eksportuoti per artimiausius trejus metus.  
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15 lentelė. Produkcijos eksportas per artimiausius trejus metus 

 2021 2022 2023 

1-10 proc. 1 1 1 

15-20 proc. 2 0 0 

21-30 proc. 1 1 1 

31-40  proc. 0 2 0 

41-50  proc. 0 0 2 

51-60 proc. 2 2 2 

61 proc. ir 

daugiau 4 4 4 

 

Daugiausia respondentų – 4 – atsakė, jog planuoja eksportuoti 61 proc. ir daugiau produkcijos. 

51-60 proc. produkcijos pasiruošusios eksportuoti 2 įmonės. Bet yra ir 1-10 proc. produkcijos 

eksportuojančių įmonių. Bendrai per 2021-2023 m. laikotarpį pastebimas nežymus planuojamos 

eksportuoti produkcijos didėjimas.  

 

2. Eksporto šalys 

Antruoju klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, į kokias šalis įmonės planuoja eksportuoti savo 

produkciją. Buvo prašoma nurodyti ir eksporto dalį procentais, tačiau ne visos įmonės tai nurodė.  

 

19 pav. Eksporto pasiskirstymas pagal šalis 
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Daugiausia įmonių planuoja eksportuoti į Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Daniją ir Švediją, kiek 

mažiau į JAV, Norvegiją, Prancūziją ir Suomiją. Tokios šalys kaip Lenkija, Čekija, Ukraina, 

Baltarusija, Austrija, Japonija, Italija, Graikija, Ispanija, Rumunija ir Belgija susilaukė tik po vieną 

įmonę iš klasterio, norinčią ten eksportuoti savo tekstilės produkciją. Pagal procentinę eksporto 

dalį, iš tai nurodžiusių įmonių, daugiausia buvo planuojama eksportuoti į JAV, Latviją ir Švediją.  

 

3. Planuojama eksportuoti produkcija 

Apklaustųjų buvo klausiama ir apie tai, kokią produkciją jie planuoja eksportuoti. Įmonės 

nurodė tokią produkciją: moteriški drabužiai, natūralaus kailio kepurės ir kailio aksesuarai, 

užtrauktukai, užtrauktukų juosta, spynelės, antibakteriniai audiniai ir trikotažas, dirbtinis kailis, 

dygsniuoti audiniai, puloveriai, žaketai, kardiganai, megztiniai, darbo drabužiai, vaikiška avalynė, 

avalynė paaugliams, moteriška avalynė. Matome, kad produkcijos asortimentas yra gana įvairus ir 

galimai susilauksiantis dėmesio užsienyje. Produkcija apima ne tik drabužius, bet aksesuarus bei 

avalynę.  

 

4. Nauji gaminiai: perspektyva 

Ketvirtas klausimas buvo susijęs su naujais gaminiais, kuriuos įmonės planuoja arba ne 

gaminti per artimiausius trejus metus.  

 

20 pav. Planuojami gaminti nauji gaminiai 
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Didžioji dauguma įmonių – 8 – atsakė, jog planuoja gaminti naujus gaminius. Viena įmonė 

neplanuoja, o dar viena – neatsakė.  

 

5. Nauji gaminiai 

Šiuo klausimu buvo teiraujamasi, kokius naujus gaminius planuoja gaminti įmonė. Buvo 

išvardinti tokie nauji gaminiai: natūralaus kailio kepurės, pirštinės, aksesuarai, namų tekstilės 

gaminiai, vyriški trikotažiniai drabužiai, dirbtinis kailis iš mikropluoštų, iš lino ir kanapių, 

suknelės, švarkeliai, sijonai, sertifikuoti darbo drabužiai, atsparūs ugniai, chemijai. Iš avalynės 

viena įmonė planuoja gaminti vyrišką avalynę („čelsi“ tipo batai) ir kuria naujo tipo moteriškos 

avalynės kolekciją JK rinkai. Šios kolekcijos išskirtinumas tame, kad ji pritaikyta avėti moterims, 

turinčioms nestandartinę pėdą (didesnių apimčių).  

 

6. Tarptautiniai tinklai 

Sekantis klausimas buvo skirtas išsiaiškinti, ar įmonės dalyvauja tarptautiniuose tinkluose.  

 

21 pav. Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose 

Dauguma įmonių – 6 – atsakė, jog dalyvauja tarptautiniuose tinkluose. Dvi įmonės 

nedalyvauja, o dar dvi – neatsakė į klausimą.  

 

7. Rinkodaros priemonės 

62

2

Taip Ne Neatsakė
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Įmonių buvo klausiama, kokias jos šiuo metu taiko rinkodaros priemonės eksportui 

skatinti. Tarp atsakymų buvo paminėtas dalyvavimas eksporto plėtros tiksliniuose seminaruose ir 

vebinaruose, on-line komercinių pasiūlymų siuntimas tiksliniams pirkėjams, internetinės paieškos, 

internetinė prekyba, tarptautinės parodos, tinklapis klasteris.lt, kolekcijų pristatymas regioninėse 

mugėse, susitikimų organizavimas (kolekcijų pristatymas tiesiogiai pas pirkėjus), dalyvavimas 

prekių pirkimo konkursuose, verslo misijos, dalyvavimas klasteryje.  

Viena įmonė nurodė, jog šiuo metu peržiūri rinkodaros priemones iš naujo, nes pagrindinė 

priemonė, kuri buvo aktyvi anksčiau – parodos – šiuo metu negalima (dėl koronaviruso 

pandemijos). Todėl įmonė ėmėsi komunikacijos su agentais, distributoriais ir atitinkamai parenka 

ir derina rinkodaros planus su jais. Kita įmonė taip pat nurodė, jog įvyko tam tikri pokyčiai 

pastaruoju metu: apribojus keliones yra likusi tik virtuali erdvė – reklama socialiniuose tinkluose, 

medijoje. Esant galimybei, galimas dalyvavimas parodose. 

 

8. Apyvarta ir eksportas 

Šiuo klausimu buvo prašoma įmonių atstovų nurodyti jų įmonės apyvartą ir eksportą 2015-

2019 m. Ne visos įmonės pateikė visus duomenis, tas apibendrinimas atliktas pagal pateiktus 

duomenis. 

 

22 pav. Vidutinė įmonių apyvarta ir eksportas 2015-2019 m. 
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Didžiausia įmonių vidutinė apyvarta buvo 2017 m. ir viršijo 3 mln. eur., o mažiausia – 

2015 m. Didžiausias eksportas taip pat buvo 2017 m. ir siekė daugiau nei 1 mln. eur, o mažiausias 

– 2019 m. (apie 7,5 mln. eur).  
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4. Projektuojami unikalūs sprendiniai/scenarijai 

Statistinių duomenų portfeliui parengimas 

Siekiant nustatyti tinkamiausias tekstilės eksportui šalis klasteriui „LATIA eksporto 

plėtra“, bus pritaikyta adekvačiojo portfelio metodika. Portfeliui sudaryti, surinkti statistiniai 

duomenys iš Eurostat duomenų bazės: drabužių metinis vidutinis kainų indeksas (Clothing - 

annual average index) ir drabužių metinio vidutinio kainų indekso pokytis (Clothing - annual 

average rate of change). Pasirinktos eksporto šalys, į kurias Lietuva daugiausia eksportuoja 

tekstilės ir drabužių. Duomenys bei jų aprašomoji statistika pateikiami lentelėse (16 – 19 lentelės).  

 

16 lentelė. Drabužių metinis vidutinis kainų indeksas 

Šalis/metai 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Belgija 90.42 90.84 91.60 92.46 92.93 92.54 92.13 92.28 92.98 93.35 94.39 

Danija 108.1 107.0 110.2 110.8 110.0 108.5 105.0 101.7 100.9 101.0 101.3 

Vokietija 94.4 94.9 95.3 94.5 93.8 91.8 91.0 91.8 92.0 93.2 93.9 

Estija 61.78 64.92 68.08 68.85 68.67 69.92 72.08 74.81 78.22 79.56 81.71 

Airija 181.9 176.6 169.1 162.5 157.1 153.3 150.8 146.1 139.2 122.9 111.3 

Prancūzija 95.56 95.91 96.53 96.07 96.12 96.16 96.36 96.81 97.30 98.25 98.50 

Italija 86.2 86.6 88.7 90.5 92.2 93.3 94.2 94.8 96.3 96.5 97.1 

Latvija 105.53 106.49 105.70 108.41 111.34 111.55 113.36 115.71 114.65 108.58 101.38 

Nyderlandai 106.30 106.93 109.66 105.81 103.93 101.00 101.34 102.82 102.81 102.17 101.41 

Austrija 94.65 93.81 93.83 93.54 92.89 92.29 92.57 94.66 95.89 97.27 97.93 

Lenkija 176.1 179.2 178.0 174.2 169.4 162.2 153.0 144.1 136.8 128.4 123.3 

Suomija 96.44 97.39 96.34 96.16 96.40 95.76 93.90 94.37 94.66 95.34 96.53 

Švedija 88.27 90.74 92.72 92.40 89.45 89.51 90.87 93.11 92.54 94.08 96.35 

JK 165.8 152.4 140.6 134.8 127.9 121.2 116.3 111.6 103.8 95.0 93.9 

 

16 lentelės tęsinys 

Šalis/metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Belgija 95.76 96.79 99.42 99.53 100.00 100.83 101.23 101.56 102.43 

Danija 101.8 102.7 102.3 101.1 100.0 96.0 94.6 93.3 90.4 

Vokietija 95.8 98.4 98.4 99.5 100.0 100.6 101.8 101.9 104.0 

Estija 85.85 91.25 95.45 97.44 100.00 103.54 105.39 106.12 106.65 

Airija 110.0 110.5 107.9 104.2 100.0 97.6 93.6 92.9 92.0 

Prancūzija 98.32 100.70 101.39 101.19 100.00 100.52 100.65 100.60 100.18 

Italija 97.1 99.2 99.8 99.8 100.0 100.6 101.2 101.6 101.9 

Latvija 100.55 99.13 99.67 100.38 100.00 99.99 99.24 99.60 101.28 

Nyderlandai 102.40 103.07 103.24 102.19 100.00 100.90 99.47 99.40 101.31 
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Austrija 100.49 100.33 101.20 100.17 100.00 100.90 102.36 102.93 103.53 

Lenkija 121.2 116.0 110.4 105.0 100.0 95.3 90.2 86.6 85.0 

Suomija 98.53 101.38 100.28 99.47 100.00 99.22 97.90 96.77 96.08 

Švedija 97.63 97.21 98.07 98.87 100.00 103.73 103.72 103.42 102.28 

JK 96.9 97.9 99.1 99.5 100.0 100.2 103.1 104.0 103.6 

 

17 lentelė. Drabužių metinio vidutinio kainų indekso pokytis 

Šalis/metai 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Belgija -2.6 0.5 0.8 0.9 0.5 -0.4 -0.4 0.2 0.8 0.4 1.1 

Danija -4.6 -1.0 3.0 0.5 -0.7 -1.4 -3.2 -3.2 -0.8 0.1 0.3 

Vokietija 0.0 0.5 0.4 -0.9 -0.7 -2.1 -0.9 0.9 0.1 1.3 0.8 

Estija 4.3 5.1 4.9 1.1 -0.3 1.8 3.1 3.8 4.6 1.7 2.7 

Airija -5.4 -2.9 -4.3 -3.9 -3.3 -2.4 -1.7 -3.1 -4.7 -11.7 -9.4 

Prancūzija 0.2 0.4 0.6 -0.5 0.1 0.0 0.2 0.5 0.5 1.0 0.3 

Italija 2.0 0.5 2.5 2.0 1.9 1.2 1.0 0.7 1.6 0.2 0.6 

Latvija 2.4 0.9 -0.7 2.6 2.7 0.2 1.6 2.1 -0.9 -5.3 -6.6 

Nyderlandai -1.3 0.6 2.6 -3.5 -1.8 -2.8 0.3 1.5 0.0 -0.6 -0.7 

Austrija -1.1 -0.9 0.0 -0.3 -0.7 -0.6 0.3 2.3 1.3 1.4 0.7 

Lenkija 5.6 1.8 -0.7 -2.1 -2.8 -4.3 -5.6 -5.8 -5.1 -6.2 -3.9 

Suomija 0.2 1.0 -1.1 -0.2 0.3 -0.7 -1.9 0.5 0.3 0.7 1.2 

Švedija 0.8 2.8 2.2 -0.3 -3.2 0.1 1.5 2.5 -0.6 1.7 2.4 

JK -7.8 -8.0 -7.8 -4.1 -5.2 -5.2 -4.0 -4.0 -7.0 -8.5 -1.1 

 

17 lentelės tęsinys 

Šalis/metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Belgija 1.4 1.1 2.7 0.1 0.5 0.8 0.4 0.3 0.9 

Danija 0.5 0.9 -0.4 -1.1 -1.1 -4.0 -1.5 -1.3 -3.1 

Vokietija 2.0 2.7 0.1 1.0 0.5 0.6 1.3 0.1 2.0 

Estija 5.1 6.3 4.6 2.1 2.6 3.5 1.8 0.7 0.5 

Airija -1.2 0.5 -2.4 -3.5 -4.0 -2.4 -4.0 -0.8 -1.0 

Prancūzija -0.2 2.4 0.7 -0.2 -1.2 0.5 0.1 0.0 -0.4 

Italija 0.0 2.2 0.5 0.1 0.2 0.6 0.6 0.4 0.3 

Latvija -0.8 -1.4 0.5 0.7 -0.4 0.0 -0.8 0.4 1.7 

Nyderlandai 1.0 0.7 0.2 -1.0 -2.1 0.9 -1.4 -0.1 1.9 

Austrija 2.6 -0.2 0.9 -1.0 -0.2 0.9 1.4 0.6 0.6 

Lenkija -1.8 -4.2 -4.8 -4.9 -4.8 -4.7 -5.4 -4.0 -1.8 

Suomija 2.1 2.9 -1.1 -0.8 0.5 -0.8 -1.3 -1.2 -0.7 

Švedija 1.3 -0.4 0.9 0.8 1.1 3.7 0.0 -0.3 -1.1 

JK 3.2 1.0 1.2 0.5 0.5 0.2 2.9 0.9 -0.4 
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18 lentelė. Drabužių metinio vidutinio kainų indekso aprašomoji statistika 

 Vidurkis 

Stand. 

paklaida Mediana 

Stand. 

nuokr. 

Disper-

sija Ekscesas Asimetrija Intervalas Min. Max. 

Belgija 95.67 0.92 93.87 4.11 16.86 -1.52 0.41 12.01 90.42 102.43 

Danija 102.34 1.29 101.75 5.75 33.11 -0.40 -0.33 20.4 90.4 110.8 

Vokietija 96.35 0.87 95.10 3.91 15.31 -1.03 0.44 13 91 104 

Estija 84.01 3.45 80.64 15.43 238.12 -1.51 0.21 44.87 61.78 106.65 

Airija 128.98 6.87 117.10 30.70 942.77 -1.44 0.35 89.9 92 181.9 

Prancūzija 98.36 0.47 98.29 2.10 4.39 -1.74 0.12 5.83 95.56 101.39 

Italija 95.88 1.11 96.80 4.95 24.54 -0.60 -0.68 15.7 86.2 101.9 

Latvija 105.13 1.29 103.46 5.76 33.23 -1.19 0.57 16.58 99.13 115.71 

Nyderlandai 102.81 0.59 102.30 2.63 6.92 1.11 1.10 10.26 99.4 109.66 

Austrija 97.56 0.86 97.60 3.84 14.71 -1.60 0.05 11.24 92.29 103.53 

Lenkija 131.72 7.44 125.85 33.27 1107.07 -1.45 0.13 94.2 85 179.2 

Suomija 97.15 0.46 96.49 2.08 4.32 -0.59 0.46 7.48 93.9 101.38 

Švedija 95.75 1.14 95.22 5.09 25.89 -1.21 0.27 15.46 88.27 103.73 

Jungtinė 

Karalystė 113.38 4.62 103.70 20.66 426.99 0.92 1.33 71.9 93.9 165.8 

 

19 lentelė. Drabužių metinio vidutinio kainų indekso pokyčio aprašomoji statistika 

  Vidurkis 

Stand. 

paklaida Mediana 

Stand. 

nuokr. 

Disper-

sija Ekscesas Asimetrija Intervalas Min. Max. 

Belgija 0.5 0.22 0.5 0.99 0.97 5.46 -1.18 5.3 -2.6 2.7 

Danija -1.11 0.41 -1.05 1.83 3.36 0.26 -0.03 7.6 -4.6 3 

Vokietija 0.49 0.25 0.5 1.12 1.26 0.53 -0.22 4.8 -2.1 2.7 

Estija 3 0.41 2.9 1.82 3.30 -0.93 -0.05 6.6 -0.3 6.3 

Airija -3.58 0.63 -3.2 2.81 7.92 3.30 -1.60 12.2 -11.7 0.5 

Prancūzija 0.25 0.16 0.2 0.70 0.49 4.38 1.11 3.6 -1.2 2.4 

Italija 0.96 0.18 0.6 0.79 0.62 -0.97 0.70 2.5 0 2.5 

Latvija -0.06 0.53 0.3 2.38 5.67 2.71 -1.53 9.3 -6.6 2.7 

Nyderlandai -0.28 0.35 -0.05 1.57 2.48 -0.31 -0.24 6.1 -3.5 2.6 

Austrija 0.4 0.24 0.45 1.06 1.13 -0.47 0.44 3.7 -1.1 2.6 

Lenkija -3.28 0.64 -4.25 2.88 8.29 3.95 1.88 11.8 -6.2 5.6 

Suomija -0.01 0.27 0 1.21 1.47 0.35 0.73 4.8 -1.9 2.9 

Švedija 0.79 0.36 0.85 1.59 2.53 0.81 -0.48 6.9 -3.2 3.7 

Jungtinė 

Karalystė -2.64 0.88 -2.55 3.94 15.51 -1.49 -0.13 11.7 -8.5 3.2 

 

Toliau 20 lentelėje pateikiami drabužių metinio vidutinio kainų indekso kasmetiniai 

augimai, pagal kuriuos bus prognozuojami augimai portfeliui.  

20 lentelė. Drabužių metinio vidutinio kainų indekso kasmetiniai augimai 
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 Belgija Danija Vokietija Estija Airija Prancūzija Italija 

2001 1.004645 0.989824 1.005297 1.050826 0.970863 1.003663 1.00464 

2002 1.008366 1.029907 1.004215 1.048675 0.957531 1.006464 1.024249 

2003 1.009389 1.005445 0.991605 1.01131 0.96097 0.995235 1.020293 

2004 1.005083 0.99278 0.992593 0.997386 0.966769 1.00052 1.018785 

2005 0.995803 0.986364 0.978678 1.018203 0.975812 1.000416 1.011931 

2006 0.995569 0.967742 0.991285 1.030892 0.983692 1.00208 1.009646 

2007 1.001628 0.968571 1.008791 1.037875 0.968833 1.00467 1.006369 

2008 1.007586 0.992134 1.002179 1.045582 0.952772 1.005061 1.015823 

2009 1.003979 1.000991 1.013043 1.017131 0.882902 1.009764 1.002077 

2010 1.011141 1.00297 1.007511 1.027024 0.905614 1.002545 1.006218 

2011 1.014514 1.004936 1.020234 1.050667 0.98832 0.998173 1 

2012 1.010756 1.008841 1.02714 1.0629 1.004545 1.024207 1.021627 

2013 1.027172 0.996105 1 1.046027 0.976471 1.006852 1.006048 

2014 1.001106 0.98827 1.011179 1.020849 0.965709 0.998027 1 

2015 1.004722 0.98912 1.005025 1.026273 0.959693 0.98824 1.002004 

2016 1.0083 0.96 1.006 1.0354 0.976 1.0052 1.006 

2017 1.003967 0.985417 1.011928 1.017867 0.959016 1.001293 1.005964 

2018 1.00326 0.986258 1.000982 1.006927 0.992521 0.999503 1.003953 

2019 1.008566 0.968917 1.020608 1.004994 0.990312 0.995825 1.002953 

 

20 lentelės tęsinys.  

 Latvija Nyderlandai Austrija Lenkija Suomija Švedija JK 

2001 1.009097 1.005927 0.991125 1.017604 1.009851 1.027982 0.91918 

2002 0.992581 1.025531 1.000213 0.993304 0.989219 1.021821 0.922572 

2003 1.025639 0.964891 0.996909 0.978652 0.998132 0.996549 0.958748 

2004 1.027027 0.982232 0.993051 0.972445 1.002496 0.968074 0.948813 

2005 1.001886 0.971808 0.993541 0.957497 0.993361 1.000671 0.947615 

2006 1.016226 1.003366 1.003034 0.94328 0.980576 1.015194 0.959571 

2007 1.02073 1.014604 1.022578 0.94183 1.005005 1.024651 0.959587 

2008 0.990839 0.999903 1.012994 0.949341 1.003073 0.993878 0.930108 

2009 0.947056 0.993775 1.014391 0.938596 1.007184 1.016641 0.915222 

2010 0.933689 0.992561 1.006785 0.96028 1.012482 1.024128 0.988421 

2011 0.991813 1.009762 1.026141 0.982968 1.020719 1.013285 1.031949 

2012 0.985878 1.006543 0.998408 0.957096 1.028925 0.995698 1.01032 

2013 1.005447 1.001649 1.008671 0.951724 0.98915 1.008847 1.012257 

2014 1.007124 0.98983 0.989822 0.951087 0.991923 1.008157 1.004036 

2015 0.996214 0.978569 0.998303 0.952381 1.005328 1.011429 1.005025 

2016 0.9999 1.009 1.009 0.953 0.9922 1.0373 1.002 

2017 0.992499 0.985828 1.01447 0.946485 0.986696 0.999904 1.028942 

2018 1.003628 0.999296 1.005569 0.960089 0.988458 0.997108 1.008729 
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2019 1.016867 1.019215 1.005829 0.981524 0.99287 0.988977 0.996154 

 

1 portfelio variantas 

Pateikiamas eksporto šalių portfelio variantas, kai kiekvienai iš išvardintų 14 šalių 

skiriamos vienodos eksporto apimtys – po 0,071429. 23 pav. pateikiami portfelio rezultatai. 

Matome, kad metinis augimas daugeliu atveju yra mažesnis nei 1, o bendras rezultatas 2020 m. 

lygus 0,97. Taigi, pelnas iš tokio eksporto varianto yra neigiamas. Grafikuose informacija 

prasideda nuo 2008 m., kadangi 2001-2007 m. duomenys yra panaudojami vidiniams sistemos 

skaičiavimams ir prognozei.  

 

23 pav. Portfelio kasmetinis ir bendras augimas (14 šalių variantas) 

 

2 portfelio variantas 

Iš jau nagrinėtų 14 šalių atrenkame 7, turinčias aukščiausius integralius kainų augimo 

tempus ir jas suranguojame. Tos šalys yra Estija, Italija, Švedija, Belgija, Vokietija, Austrija, 

Prancūzija. Pateikiamas variantas, kokį pelną gautų eksportuotojas, eksportuojant į kiekvieną iš 7 

šalių po lygiai produkcijos. Tokiu atveju portfelio grąža laikotarpio pabaigoje siektų 1,19.  
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24 pav. Eksporto portfelio augimas (7 šalių variantas) 

 

3 portfelio variantas 

Šitas variantas skaičiuojamas remiantis prognozuojamu drabužių kainų indekso augimu. 

Nagrinėjamos visos 14 šalių, pasirinktų tyrimui. 21 lentelėje pateikiami prognozuojami kainų 

augimai nuo 2008 m., kadangi 2000-2007 m. duomenys panaudojami techniniams sistemos 

skaičiavimams ir prognozės sudarymui.  

 

21 lentelė. Drabužių kainų indekso verčių kasmetinių augimų prognozės 

 Belgija Danija Vokietija Estija Airija Prancūzija Italija 

2008 1.001139 0.970363 1.005846 1.035716 0.970053 1.004154 1.007263 

2009 1.006456 0.989589 1.001696 1.043342 0.95576 1.004751 1.014897 

2010 1.003958 0.998333 1.011143 1.020191 0.894885 1.008877 1.003667 

2011 1.010046 1.001315 1.007393 1.027037 0.908212 1.003196 1.006388 

2012 1.013439 1.003798 1.018234 1.047176 0.977234 0.999154 1.001002 

2013 1.010782 1.007643 1.025133 1.05935 0.996587 1.020796 1.018879 

2014 1.024737 0.997418 1.003109 1.046799 0.976668 1.007756 1.007003 

2015 1.003813 0.990157 1.011041 1.025029 0.967384 0.999804 1.001407 

2016 1.005524 0.989957 1.005905 1.027483 0.961269 0.990607 1.002375 

2017 1.008181 0.964791 1.006281 1.034659 0.974395 1.003823 1.005596 

2018 1.004566 0.984004 1.011209 1.020182 0.960955 1.00118 1.005753 

2019 1.003656 0.985435 1.002281 1.009754 0.988503 0.999776 1.004199 

2020 1.008007 0.971077 1.01825 1.006658 0.988569 0.996473 1.00319 
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21 lentelės tęsinys 

 Latvija Nyderlandai Austrija Lenkija Suomija Švedija JK 

2008 1.019664 1.011094 1.018976 0.944042 1.002574 1.02172 0.958564 

2009 0.994751 1.000399 1.012652 0.949263 1.002099 0.997014 0.934026 

2010 0.955657 0.9948 1.014003 0.940135 1.006101 1.014736 0.919498 

2011 0.939998 0.993297 1.007723 0.957783 1.011156 1.021986 0.979556 

2012 0.98619 1.007525 1.023708 0.978281 1.018799 1.013917 1.020985 

2013 0.98399 1.005981 1.001373 0.9586 1.026704 0.998686 1.00811 

2014 1.001579 1.002129 1.00866 0.953278 0.994063 1.008391 1.010862 

2015 1.004868 0.991808 0.992622 0.951977 0.993959 1.007961 1.004503 

2016 0.99662 0.981233 0.998434 0.952607 1.004345 1.010893 1.005075 

2017 0.999519 1.005764 1.007443 0.953071 0.99369 1.033169 1.00265 

2018 0.993555 0.987726 1.012916 0.947551 0.988286 1.003422 1.025328 

2019 1.002472 0.998218 1.006062 0.95852 0.989008 0.999245 1.009904 

2020 1.01435 1.015677 1.006061 0.977512 0.99239 0.991296 0.998632 

 

 

22 lentelėje pateikiamas istorinis eksporto portfelio variantas 2008-2020 m., remiantis 

prognozuojamais kainų prieaugiais. Kiekviena eilutė nurodo, į kurią šalį turėtų būti eksportuojama 

eksportui skirta produkcija konkrečiais metais. Realioje aplinkoje, nesant galimybei pernelyg 

dažnai kaitalioti eksporto šalių, galima priimti sąlygą, jog pagal siūlomą variantą eksportuojama 

papildoma tais metais pagaminta produkcija. Daroma prielaida, kad ankstesniais metais jau buvo 

eksportuojama į 14 arba 7 šalis pagal 1 arba 2 portfelio variantą. Šioms šalims eksportas liktų 

nepakitęs, o paskirstoma tik nauja papildoma eksportui skiriama produkcija. Paskutinė eilutė 

reiškia eksporto pasiūlymą 2020 metams. Tai yra pasiūlymas visą produkciją arba produkcijos 

prieaugį (1 sąlyginį vienetą) eksportuoti į Vokietiją, nors prieš tai pakankamai ilgą laikotarpį buvo 

siūloma eksportuoti į Estiją. 

 

22 lentelė. Siūloma portfelio struktūra 2008-2020 m.  

 BE DK DE EE IE FR IT LV NL AT PL FI SE UK 

2008 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2013 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2020 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Bendras šio varianto pelningumas, remiantis prognozavimo sistema, siekia 1,51. Grąža 

kiekvienais atskirais metais pateikiama 25 pav.  

 

25 pav. Siūlomo portfelio metinė grąža 

Taip pat pateikiama grąžos iš eksporto schema, parodanti, kaip gali svyruoti grąža esant 

rinkos svyravimams į palankią ir nepalankią pusę. 10 pav. parodo, kaip auga besikaupianti nauda 

iš pardavimų, naudojant optimalią strategiją. Duomenys pateikiami nuo 2009 m., o ne nuo 2008, 

kadangi standartiniam nuokrypiui skaičiuoti būtinos bent dvi reikšmės.  
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26 pav. Eksporto grąžos pasikliautiniai intervalai ir standartinis nuokrypis 

 

26 pav. Y kreivė nurodo labiausiai tikėtiną portfelio reikšmę, -1sigma – žemiausią 1-os 

sigma lygmens patikimumo ribą, ir +1sigma – aukščiausia 1-os sigma lygmens patikimumo ribą, 

o sigma – standartinį nuokrypį. Taigi, labiausiai tikėtinu variantu, 2020 m. bendra nauda iš 

pardavimų siektų 1,51. -1sigma ir +1sigma dar žymi vadinamąjį 68 proc. pasikliautinį intervalą. 

Tai reiškia, jog yra 68 proc. tikimybė, jog sąlyginio vieneto pardavimai atneštų nuo 1,34 iki 1,68 

grąžos lygį eksportuojančiam subjektui. Taip pat paveiksle pavaizduotas ir pasikliautinis intervalas 

nuo -3sigma iki +3sigma, žymintis 99,7 proc. patikimumo lygmenį. Į šį lygmenį patenka portfelio 

reikšmės nuo 1,01 iki 2,01. Pateikiamas paveikslas suteikia nemažai informacijos 

eksportuojančiam subjektui dėl jo atsparumo rizikai klausimų, įskaitant ir galimą grąžos 

volatilumą (standartinį nuokrypį). Prognozuojant pardavimus kuo vėlesniems metams, didėja 

standartinis nuokrypis, o tai lemia, kad didėja ir -1sigma – +1 sigma bei -3sigma – +3sigma 

pasikliautiniai intervalai, tačiau auga ir grąža iš eksporto.  

 

4 portfelio variantas 

Kadangi LATIA klasteris planuoja eksportuoti produkciją į 5 konkrečias šalis, siūlomas 

eksporto variantas į Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Vokietiją, JAV ir Kiniją. Kadangi drabužių 

metinio vidutinio kainų indekso duomenų JAV ir Kinijai nėra, naudojami Lietuvos statistikos 
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departamento duomenys apie Lietuviškos kilmės eksportą į šias šalis, sumuojant eksportą pagal 

šias parinktas kategorijas: 

- šilkas; 

- vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai; 

- medvilnė; 

- kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriaus verpalai  ir popieriaus verpalų audiniai; 

- kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos; 

- specialieji  audiniai; siūtiniai (taftingo) tekstilės audiniai; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; 

siuvinėjimai; 

- įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti tekstilės audiniai;  tekstilės dirbiniai 

naudojami pramonėje; 

- megztinės arba nertinės medžiagos; 

- megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai; 

- drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus; 

- kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; 

skudurai. 

Duomenys nagrinėjami už 2004-2019 m. laikotarpį. Susumuoti eksporto duomenys 

pateikiami 23 lentelėje, o eksporto apimčių prieaugiai – 24 lentelėje. Prieaugių duomenų dėl dviejų 

metų palyginimo fakto gaunama vieneriais metais mažiau nei eksporto apimčių duomenų (nuo 

2005 metų). Verta pastebėti, jog šiuo variantu pradiniais duomenimis imami ne drabužių kainų 

duomenys, bet apimčių (pardavimų) duomenys, taigi, ir rezultatai liudija apie pardavimų apimtis.  

 

23 lentelė. Lietuviškas kilmės eksportas, susumuotas pagal kategorijas, 2004-2019, tūkst. EUR 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

JK 134435.1 118508 109108 101344.5 71090.7 55629.2 66637.7 68236 

Prancūzija 35695.1 39474 37285 42099.6 39820.7 25734.7 29949.1 34923.3 

Vokietija 126036.5 109450 110411 112505.1 80022.2 79178.5 89165.1 104100.1 

JAV 10189.8 8156.1 7771.8 5544 6297.1 3806.8 4073.4 4841.2 

Kinija 1013.2 264.8 52.5 216.1 387.7 329.2 173 429.2 

 

23 lentelės tęsinys 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

JK 69556.1 74481.8 82986.3 76204.9 85619.5 78504 78747.6 71103.1 

Prancūzija 31279.7 34155.7 37456.2 38275.6 37409.3 36152.4 33436.1 33303.9 
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Vokietija 103438.9 103210.7 110472 103491.7 93835.3 89078.7 86153.1 92510.4 

JAV 7182 11872 11951.8 12637 12188.5 12645.7 11493.9 11637.7 

Kinija 515 603.7 830.7 1090.7 1165.3 574.4 607 729.3 

 

24 lentelė. Lietuviškos kilmės eksporto metinis augimas, 2005-2019.  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

JK 0.88153 0.92068 0.928845 0.70148 0.78251 1.197891 1.023985 

Prancūzija 1.10587 0.94455 1.12913 0.94587 0.646264 1.163763 1.166088 

Vokietija 0.8684 1.00878 1.018965 0.71128 0.989457 1.126128 1.167498 

JAV 0.80042 0.95288 0.713348 1.13584 0.604532 1.070033 1.188491 

Kinija 0.26135 0.19826 4.11619 1.79408 0.84911 0.525516 2.480925 

 

24 lentelės tęsinys 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

JK 1.019346 1.070816 1.11418 0.918283 1.123543 0.916894 1.0031 0.902924 

Prancūzija 0.895669 1.091945 1.09663 1.021876 0.977367 0.966401 0.92487 0.996046 

Vokietija 0.993648 0.997794 1.07036 0.936811 0.906694 0.949309 0.96716 1.073791 

JAV 1.483516 1.653021 1.00672 1.05733 0.964509 1.037511 0.90892 1.012511 

Kinija 1.199907 1.172233 1.37601 1.312989 1.068396 0.49292 1.05675 1.201483 

 

 

27 pav. Eksporto portfelio apimtys 2005-2020 m. 

 

Formuojamas portfelis, kai į kiekvieną iš 5 nagrinėjamų šalių eksportuojama po lygią 

produkcijos dalį. Rezultatai (kasmetinės eksporto apimtys ir besikaupianti eksporto apimčių suma 

per visą laikotarpį) pateikiami 27 pav. Rezultatai rodo, kad eksportuojant pagal pasiūlytą variantą, 
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2020 m. pabaigoje gautųsi 1,69 eksporto apimčių augimas, taigi, šis portfelio variantas duotų 

stabilų eksporto bendrai į 5 šalis didėjimą, kas, savo ruožtų, lemtų ir didesnį pelną. 
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5. Rekomendacijos apie klasterio kompetencijų tobulinimo galimybes 

LATIA klasterio kompetencijų tobulinimosi galimybės grindžiamos gerąją LATIA 

patirtimi ir vykdomomis iniciatyvomis: 

1. Tinklaveika; 

2. LATIA eksporto skatinimo paroda; 

3. LATIA sėkmės istorijos. 

 

Tinklaveika 

Nacionalinė KlasterLT iniciatyva 

Klasteris LATIA eksporto plėtra 2020 metais įsitraukė į KlasterLT iniciatyvą, kuri skirta 

skleisti informaciją apie Lietuvos klasterius, pateikti su klasteriais ir jų veikla susijusias naujienas, 

pristatyti aktualias temas esamiems ir būsimiems klasterių bendruomenės nariams. Mokslo, 

inovacijų ir technologijų agentūros administruojamos veiklomis siekiama skatinti įmonių 

jungimąsi į klasterius bei didinti klasterių brandą; plėtoti klasterių tarptautiškumą bei skatinti 

smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų jungimąsi į tarptautines klasterių iniciatyvas. Šių 

veiklų metu numatoma organizuojamos klasterių brandinimo sesijos, tikslinės ekspertinės 

konsultacijos klasterių plėtros ir augimo klausimais, renginiai klasteriams bei informaciniai 

renginiai SVV subjektams; siekiant Lietuvos klasterių tarptautiškumo, organizuojami užsienio 

partnerių paieškos renginiai pagal sumanios specializacijos kryptis, teikiamos partnerių paieškos 

paslaugos, teikiamos konsultacijos dėl naujų tarptautinių narių įtraukimo į klasterius bei Lietuvos 

SVV įsitraukimo į užsienyje veikiančius klasterius; vykdoma informacijos sklaida, išleistas 

leidinys apie Lietuvoje veikiančius klasterius investuojančius į technologijas ir MTEPI. Daugiau 

informacijos: http://klaster.lt. 

 

Tarptautinė narsytė EURATEX tinkle 

EURATEX – oficialus Europos tekstilės ir drabužių sektorius balsas sprendimus 

priimančiose ES institucijose: Europos Komisijoje, Parlamente ir Taryboje. Pagrindinis 

EURATEX tikslas – skatinti ES tekstilės ir aprangos sektoriaus plėtrą, sudaryti palankias sąlygas 

šios sektoriaus eksportui į  trečiųjų šalių rinkas, aktyviai dirbti kuriant teisinės apsaugos priemones, 

http://klaster.lt/
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tokias kaip intelektualinės nuosavybės apsauga, diegti paramos priemones skatinančias 

aplinkosaugą, bet tuo pačiu metu neigiamai neįtakojančias sektoriaus konkurencingumo. 

EURATEX aktyviai veikia sektoriaus konkurencingumą didinančiuose mokslinių tyrimų, 

plėtros, inovacijų srityse bei kituose ugdymo ar socialiniuose projektuose teikiančiuose pridėtinę 

vertę ES lygmenyje, vykdo konstruktyvų dialogą su socialiniais partneriais ES lygmenyje bei 

teikia ir analizuoja ekonominę ir statistinę sektoriaus informaciją , teikia savo nariams informaciją 

ir duomenis reikalingus tinkamai atstovauti sektoriaus interesus nacionaliniame lygmenyje. 

EURATEX pilnateisiais nariais yra ES ir asocijuotų šalių tekstilės ir aprangos asociacijos. Platesnė 

informacija apie EURATEX pateikta šios organizacijos internetiniame puslapyje 

www.euratex.org. 

 

LATIA eksporto skatinimo paroda 

LATIA dalyvavo tradicinėje Vilniuje vyksiančioje tarptautinėje tekstilės ir aprangos 

gaminių parodoje „BALTIC FASHION & TEXTILE Vilnius“ (baltictextile.eu). 2019 m. spalio 

17-18 dienomis parodos metu LATIA kartu su mokslo asociacija Lietuvos demokratiškumo 

ugdymo kolegija ir kitais partneriais Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ surengė 

tarptautinį aprangos ir tekstilės inovacijas renginį ,,TechTEXTIL Summit“, kuriame apdovanojo 

srities lyderius. 

Geriausi 2019 metų funkcinės aprangos inovacijos apdovanojimai skirti UAB ,,Lygio”, 

kurie pristatė šildančias pirštines ir UAB ,,Garlita”, kuri parodoje pristatė masažinį, akupunktūros 

savybes prilygstantį megztinį, prisotintą vitaminu E.  

Geriausi 2019-ųjų techninės tekstilės inovacijos apdovanojimai skirti UAB ,,Audėjas” už 

tarptautinius apdovanojimus pelniusį baldų audinį „Floris“, pagamintą iš itališko, 100 proc. 

„Re.Verso“ regeneruotos vilnos mišinio ir UAB ,,Textilis” už pristatytą antibakterinę tekstilinę 

medžiagą, kurios paskirtis – naikinti mikroorganizmus, bakterijas, pelėsius arba slopinti jų augimą. 

Geriausi 2019 metų tvarios mados inovacijos įvertinimai įteikti UAB ,,Utenos trikotažas”, 

kuris pristatė net penkias naujas medžiagas (su kavos tirščių pluoštu; jūros dumbliais; mėtų 

pluoštu; sojos pluoštu ir mėtų pluoštu su elastanu) ir UAB ,,Barker Texlite” už ekologišką, megzto 

gaminio išvaizdos pledą su sidabro apsauga.  
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Geriausi 2019-ųjų švarios gamybos inovacijos apdovanojimai įteikti UAB ,,Omniteksas”, 

už dvisluoksnę trikotažinę medžiagą išmegztą iš organinės vilnos ir perdirbto ,,Seaqual” 

poliesterio, kuris pagamintas iš vandenyne surinktų plastikinių butelių ir UAB ,,Neaustima” už 

kanapių pluošto medžiagas iš perdirbtų tekstilės atliekų.  

Geriausia 2019 metų naujai įdiegtos technologijos inovacija skirta UAB ,,A grupė”, kuri 

pristatė keturis inovatyvius audinius (su regeneruotos medvilne; regeneruota vilna; šiauštą, 

gofruotą ir plisė audinį).  

Perspektyviausia 2019 metų švarios gamybos inovacija įteikta AB ,,Linas” už specialią 

kolekciją, pagamintą naudojant liną ir perdirbtus verpalus. Perspektyviausia 2019 metų 

pramoninei gamybai pritaikyta inovacija įteikta UAB ,,Pando MOTO”, kuri pristatė 

motociklininkų aprangą, naudojant inovatyvius audinius (,,ultra” aukšto molekulinio slėgio 

polietileną). Perspektyviausia 2019 metų tvarios mados inovacija skirta ,,Trash and Culture” 

(idėjos autorius – Dmitrij Makovejev), kurie pristato ,,lėtos” mados koncepciją. 

Speciali publikos nominacija skirta ,,Mega Euro Group-Meg“, kurie užsiima siuvimo 

priedų, skirtų drabužiams bei baldams, didmenine prekyba.  

Renginys ,,TechTEXTIL Summit“ organizuotas kartu su Vytauto Didžiojo universiteto 

Švietimo akademija ir Vilniaus dizaino kolegija, remtas Mokslo, inovacijų ir technologijų 

agentūros bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos. ,,TechTEXTIL Summit“ metu vyko 

simuliaciniai turai, diskusijos bei kūrybinės dirbtuvės bei mokslo-technologijų ir menų sesija 

(STARTS), kurioje beveik 200 kūrybiškumo ugdytojų, startuolių ir mokslininkų ieškojo 

efektyviausių inovacijos plėtojimo metodikų. 

 

LATIA sėkmės istorijos  

LATIA sėkmės istorijos iliustruojamos jau baigtais ar eksportą skatinančiais šiuo metu 

vykstančiais projektais, kurie apibrėžia LATIA veiklas ir vykdomas eksporto skatinimo 

iniciatyvas, tarp jų: 

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių eksporto skatinimas 

LATIA projektas ,,Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių eksporto skatinimas" (Nr. 03.2.1-

LVPA-K-801-01-0015), įgyvendintas 2015-2018 m. siekė  skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių 

įmonių, Lietuviškos kilmės prekių ar paslaugų eksporto apimčių augimą. Naudojantis 2014 – 2020 
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metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio 

verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė Nr. 003.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės 

LT“, buvo įtrauktos 55 subsidijas gaunančios šios pramonės įmonės, o investicijas gavusio įmonių 

klasterio eksporto iniciatyvos tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose skaičius siekė – 

16. Projektas prisidėjo plėtojant eksportą į naujas rinkas bei padėjo išlaikyti ir sustiprinti 

bendradarbiavimą esamose. Projekto vertė: 860 054,21 Eur, finansavimo suma: 494 531,17 Eur. 

Socialinės atsakomybės skatinimas 

LATIA, kartu su socialiniu partneriu – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, 2020-

2021 metais planuoja aktyviai stiprinti įmonių socialinę atsakomybę, bendradarbiaujant su LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto vertė: 18 576,13 Eur. 

Šios veiklos įtrauks susijusiąs keturias iniciatyvas: 

1. Projektas „Visuomenės informavimas apie socialiai atsakingą Lietuvos aprangos ir 

tekstilės sektorių: ekspozicijos „Socialiai atsakinga Lietuvos aprangos ir tekstilė pramonė“ 

pristatymas parodoje Baltic Fashion & Textile Vilnius“.  

2. Projektas „ Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonių etikos kodekso 

iniciavimas“. 

3. Projektas „ Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių dvišalės tarybos nuostatų 

paruošimas ir įkūrimas“. 

4. Renginys „ Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonė – socialiai atsakingas pramonės 

sektorius“. 

 

Ekspozicijos „Socialiai atsakinga Lietuvos aprangos ir tekstilė pramonė“ pristatymas  

Projekto tikslas – gerinti Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus, kaip socialiai atsakingo 

sektoriaus, įvaizdį Lietuvoje. Įgyvendinant šį tikslą planuojama organizuoti renginį, kuriame būtų 

pagerbti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės sektoriaus nusipelnę darbuotojai už jų pasiektus 

rezultatus, profesionalumą, kvalifikaciją, pasišventimą profesijai, išmintį ir gebėjimus, ilgametę 

veiklą puoselėjant Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės sektorių. 

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija LATIA atstovauja virš 120 Lietuvoje 

veikiančių aprangos ir tekstilės gamintojų, kuriose dirba absoliuti dauguma šio sektoriaus 

darbuotojų. Virš 80 proc. produkcijos parduodama į ES šalis, orientuojamasi į atsakingą madą, 

gaminant aukštos kokybės bei pridėtinės vertės, inovatyvius gaminius. Dirbama su garsiausiais 
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pasaliniais prekiniais ženklais ir svarbus kiekvienas aspektas šioje vertės grandinėje – t.y. iš kur 

gaunama žaliava, kaip gaminamas, kaip transportuojamas produktas ir t.t. Nes galutinis produkto 

vartotojas tokiose šalyse kaip pvz. Švedija, Danija ar Vokietija, –  ypač jautrus tokiems 

klausimams. Vartotojui svarbu kaina, bet ne mažiau, o net ir labiau svarbūs aukščiau paminėti 

klausimai. Todėl Lietuvos mados įmonės ne tik labai atsakingai žiūri į patį gamybos procesą (darbo 

sąlygos ir t.t.), bet ir į žaliavų užpirkimo procesą, pavyzdžiui importuodami medvilnės žaliavą iš 

Indijos, perka ją tik iš tokių augintojų, kurie nenaudoja GMO, vaikų darbo ir pan. Kitaip sakant, 

jie atsakingi už visą procesą. Tvari mada – esminė konkurencingo verslo sąlyga. LATIA nariai – 

socialiai atsakingos įmonės, kurios yra tvarios mados pavyzdžiai visai Europai, visuose produkto 

gyvavimo etapuose – nuo gamybos pradžios ir pakavimo iki drabužių dėvėjimo, skalbimo, 

rūšiavimo ir perdirbimo, - eliminuojantys žaliavas, galinčias turėti neigiamą poveikį žmogui.  

Be to, Lietuvos mados gamintojai privalo laikytis griežtų ES reikalavimų, 

reglamentuojančių aprangos ir tekstilės gamybos procesą siekiant, kad galutinis produktas būtų 

kokybiškas, tvarus ir draugiškas aplinkai bei vartotojų sveikatai. Tai kainuoja. Pvz. vien prieš 

daugiau nei 10 metų įsigaliojo REACH reglamentas, kurio tikslas – užtikrinti aukštą žmonių 

sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, įskaitant cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių 

metodų skatinimą, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant 

konkurencingumą ir skatinant inovacijas. REACH reglamentas ES, o tuo pačiu ir Lietuvos tekstilės 

pramonei reiškė įpareigojimą naudoti kokybiškus audinių dažiklius. Šie dažikliai dažniausiai 

gaminami Europoje ir ženkliai, dešimtimis kartų brangesni nei daugelio Azijos šalių naudojami 

dažikliai, kurie ne visada atitinka aukštus reikalavimus. Nenuostabu, kad drabužis, kuris 

pagamintas iš tokiais dažikliais apdoroto audinio po pirmo skalbimo išblunka, ar, netgi kai kuriais 

atvejais , turi esminių pasekmių vartotojo sveikatai (kūno išbėrimai ir t.t.). 

Kita šio medalio pusė – Lietuvos gamintojų produkcija tikrai nėra pigi, vien dėl minėto 

REACH reglamento įgyvendinimo galutinio produkto savikaina pakilo apie 10 proc., Lietuvoje 

užsidarė apie 15 proc. aprangos ir ypač tekstilės gamintojų. Nes toks savikainos pabrangimas yra 

kritinis, kaip pelningumo norma svyruoja tarp 5-7 proc. ir pasaulinė konkurencija milžiniška. 

Lietuvos aprangos gamintojai taip pat atsakingai dalyvauja ir tekstilės bei aprangos 

produktų gamybos procese. Bendradarbiaujama su garsiausiais prekių ženklams Europoje – dėka 

gamybos Lietuvoje, prekės bet kurios ES šalies prekinio ženklo parduotuvėje atsiranda per 3-4 

savaites. Gaminama mažais kiekiais ir ne „į sandėlį“. Taip pat mažinama aplinkos tarša 
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transportuojant gaminį – nereikia jo vežti per visą pasaulį, pvz. iš Azijos šalių. EK paskelbtas 

žaliojo kelio kursas bei žiedinės ekonomikos tikslais taip pat įgalins Lietuvos aprangos ir tekstilės 

sektorių elgtis socialiai atsakingai 

Tačiau dažnai tenka girdėti, kad lietuviškas drabužis yra per brangus. Taip, jis negali būti 

pigesnis už kinišką dėl visų aukščiau išvardintų priežasčių. Deja, absoliuti dauguma vartotojų to 

nesupranta, būtinas vartotojų kvietimas šiuo klausimu. 

2019 m. LATIA vykdyta vartotojų ( pirkėjų) apklausa parodė, kad : 

1. pirkėjas norėtų pirkti lietuvišką gaminį; 

2. pirkėjas nežino, kur galima nusipirkti lietuviškos aprangos ar tekstilės gaminių; 

3. pirkėjas ieško kokybiškos, bet žemos kainos prekės ar paslaugos;  

4. pirkėjas sutinka mokėti daugiau, jei supranta kokybinius prekės parametrus; 

5. pirkėjui sunku paaiškinti, kokia apranga ar tekstilės gaminys yra kokybiška;  

6. pirkėjas mano, kad lietuviška apranga ar gaminys turi būti pigesnė nei importuota;  

7. pirkėjas neįžvelgia didelio kokybinio skirtumo tarp Lietuvoje pagamintos ir 

importuotos prekės;  

8. pirkėjas nežino, kokį poveikį žmogaus organizmui gali turėti nekokybiška apranga 

ar tekstilės gaminys;  

9. pirkėjas nežino, ką gamina Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonė; 

10. pirkėjas gali įvardinti vos keletą Lietuvos aprangos ar tekstilės įmonių; 

11. pirkėjas mano, kad Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių jau nėra arba artimiausiu 

metu jos nebebus. 

Švietimas, kad kiekvienas pirkėjas yra skirtingas ir kad optimalus pasitenkinimas 

individualiu prioritetu turi didelę ekonominę vertę ir gali pavirsti atitinkamu antkainiu prekės 

pardavimo kainos išraiškoje – vartotojai turi suprasti, kad poreikis atrodyti ir rengtis kitaip nei 

kaimynas irgi kainuoja. Plataus vartojimo tekstilės prekės ir ypač madingi drabužiai atlieka ne tik 

funkcinę paskirtį, bet dažniausiai vaidina pagrindinį vaidmenį asmenybės identifikavime ir 

išraiškoje. Dešimtmečius dominavusi masinė tekstilės ir drabužių gamyba, siekiant patenkinti 

pagrindinius drabužių ir buitinių prekių poreikius bei standartinius pramoninius panaudojimas, 

artėja į pabaigą. „Kasdienės mados podiumas“ reikalauja individualaus prisilietimo ir puikaus 

pritaikymo. Europos, o tuo pačiu ir Lietuvos tekstilės ir drabužių pramonė su savo geografiniu ir 

kultūriniu artumu savo vartotojams turėtų geriausiai patenkinti šiuos poreikius.  
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Laukiami projekto rezultatai: 

• Projektas prisidės informuojant visuomenę apie Lietuvos aprangos ir tekstilės 

pramonę kaip apie socialiai atsakingą sektorių ir skatins Lietuvoje pagamintų aprangos ir tekstilės 

pramonės vartojimą. Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorius eksportuoja virš 85 proc. savo 

produkcijos. Dėl COVID-19 dalinai užsidarius eksporto rinkoms ir sumažėjus eksporto apimtims 

yra ypač svarbu skatinti tvaraus ir socialiai atsakingo vartojimo augimą vidaus rinkoje. 

• Planuojama , kad ekspoziciją aplankys 4 000 žmonių. 

 

Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonių etikos kodekso iniciavimas 

Projekto tikslas: paruošti ir tarp Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos narių 

pasitvirtinti Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonių etikos kodeksą, kuris užtikrintų 

skaidrią ir socialiai atsakingą šio sektoriaus įmonių veiklą.  

Projektas atitinka šią įmonių socialinės atsakomybės veiksmų plane numatytą veiklą: 

įmonių socialinę atsakomybę skatinančios akcijos. 

Įmonių socialinė atsakomybės tikslas – užtikrinti, kad jos, laikydamosi įstatymų, 

tarptautinių susitarimų ir sutartų elgsenos normų, į savo veiklos vidinius procesus ir išorinius 

santykius savanoriškai integruotų socialinius, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principus. Kad 

galėtų visiškai prisiimti socialinę atsakomybę, įmonės, glaudžiai bendradarbiaudamos su 

suinteresuotais subjektais, turėtų būti įdiegusios aplinkosaugos, etinių, žmogaus teisių ir vartotojų 

aspektus į verslo veiklą ir pagrindinę strategiją. 

Asociacijose paplitę garbės ir etikos kodeksai įvertinti kaip pirmieji žingsniai įmonių 

socialinės atsakomybės link, tačiau asociacijų socialinės atsakomybės sklaidos savo nariams 

galimybės dar nėra visapusiškai išnaudojamas.  

Inicijuotas ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos narių pasirašytas etikos 

kodeksas apibrėžtų pagrindinius veiklos principus, kurių privalo laikytis Lietuvos aprangos ir 

tekstilės sektoriaus įmonės, tokiu būdu pristatant šį sektorių kaip socialiai atsakingą sektorių bei 

skiriant daugiau dėmesio skirti gerosios praktikos sklaidai. Elgesio kodeksą pasirašyti būtų 

kviečiamos Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija nepriklausančių sektoriaus įmonių 

atstovai. 

Projekto veiklos : 
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1. Gerosios praktikos pavydžių ES aprangos ir tekstilės sektoriuje rengiant 

susitarimus dėl garbės ir etikos kodekso analizė. 

2. Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonių etikos kodekso projekto 

paruošimas 

3. Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonių etikos kodekso projekto derinimas 

su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos nariais. 

4. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos renginys, kuriame bus aptariamas 

ir tvirtinamas etikos kodeksas 

5. Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonių etikos kodekso viešinimas. 

Viešinimas planuojamas informaciją apie etikos kodeksą pateikiant  Lietuvos aprangos ir tekstilės 

įmonių asociacijos aplinkraštyje, kuris platinamas visiems asociacijos nariams bei informaciją apie 

etikos kodeksą viešinant Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos internetiniame puslapyje 

www.latia.lt 

 

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių dvišalės tarybos nuostatų paruošimas ir įkūrimas 

Projekto tikslas:  Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių dvišalės tarybos įkūrimas.  

Projektu bus siekiama nustatyti dvišalės tarybos veiklos prioritetus, kaip pagrindinius 

įtraukiant šiuos  tikslus:  

• Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įvaizdžio gerinimas,  

• Socialinio dialogo plėtojimas,  

• Mokymosi visą gyvenimą skatinimas,  

• Darbo vietų išsaugojimas,  

• Darbo santykių gerinimas. 

Projekto veiklos : 

1. Bendravimas su socialiniais parneriais dėl dvišalės tarybos galimo koncepcijos ir 

sudėties. Planuojama  bendrauti su socialiniais partneriais: Lietuvos lengvosios pramonės 

profesinės sąjunga bei Lietuvos pramonės įmonių profesinės sąjungos „Solidarumas“ . 

2. Gerosios praktikos kitose užsienio šalyse analizė. 

3. Dvišalės tarybos koncepcijos projekto paruošimas nustatant dvišalės tarybos 

veiklos prioritetus ir funkcijas ir tvirtinimas 
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4. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos bei socialinių partnerių renginys, 

kuriame bus aptariami ir tvirtinami dvišalės tarybos nuostatai. 

5. Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonių dvišalės tarybos nuostatų 

viešinimas. Viešinimas planuojamas informaciją apie dvišalę tarybą pateikiant Lietuvos aprangos 

ir tekstilės įmonių asociacijos aplinkraštyje, kuris platinamas visiems asociacijos nariams bei 

informaciją apie etikos kodeksą viešinant Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos 

internetiniame puslapyje www.latia.lt. Taip pat informaciją viešinti planuojama pasitelkiant 

projekto partnerį – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegiją ir socialinius partnerius. 

Papildomai planuojama pirkti viešųjų ryšių kompanijos paslaugas informuojant visuomenę apie 

dvišalės tarybos įsteigimą ir pagrindinius jos veiklos nuostatus. 

 

Renginys „Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonė – socialiai atsakingas pramonės 

sektorius“ 

Tikslai:  

• Organizuoti renginį, kuriame būtų pagerbti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės 

sektoriaus nusipelnę darbuotojai už jų pasiektus rezultatus, profesionalumą, kvalifikaciją, 

pasišventimą profesijai, išmintį ir gebėjimus, ilgametę veiklą puoselėjant Lietuvos aprangos ir 

tekstilės pramonės sektorių. 

• Renginyje taip pat būtų diskutuojama apie šio pramonės sektoriaus prioritetines 

vystymo kryptis. 

• Šis renginys – vienas iš socialinę atsakomybę skatinančių projektų, kuriuo siekiama 

populiarinti Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorių siekiant tiek išlaikyti esamus darbuotojus, tiek 

ir pritraukti naujų, motyvuotų žmonių dirbti Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonėse. 

• Projektu taip pat siekiama gerinti Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus, kaip 

socialiai atsakingo sektoriaus, įvaizdį Lietuvoje. 

Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorius užima svarbią vietą kuriant tvarias darbo vietas ir 

skatinant užimtumą. Darbuotojų skaičius Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriuje išlieka daugmaž 

stabilus jau nuo 2012 m. 2012 m. – 28 661; 2015 m. – 28 549; 2019 m. pradžioje – 28 006 

darbuotojai. O 2020 m. pradžioje Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės įmonėse dirbo 27 632 

žmonės. Didžioji dalis (17,4 tūkst.) darbuojasi siuvimo sektoriuje. Lietuvoje aprangos ir tekstilės 
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sektorius daug darbo vietų sukuria regionuose, apie 70 proc. dirbančiųjų – moterys, taip pat beveik 

30 proc. iš jų – vyresnės nei 55 m. amžiaus.   

 Projektu siekiama motyvuoti Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriuje dirbančius žmones, 

apdovanojant juos už gerą darbą savo įmonėje. Darbuotojų, kurie renginio metu bus apdovanoti, 

kandidatūras teiks įmonės, kurioje jie dirba, administracija. Taip pat bus pagerbti aktyviausi 

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonėse veikiančių profesinių sąjungų nariai, taip skatinant ir 

socialinę partnerystę sektoriuje. Renginio metu bus diskutuojama dėl veiklos sąlygų Lietuvos 

aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonėms gerinimo šiose šiai pramonei aktualiose srityse: darbo 

rinka ir užimtumo didinimas; verslo aplinkos gerinimas; švietimo ir mokslo politika; užsienio 

prekybos ir eksporto skatinimo politika; kūrybinių industrijų skatinimas, COVID- 19 pandemijos 

pasekmių švelninimo galimas pagalbos priemones Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės 

sektoriui, dėl COVID-19 pandemijos sukeltos krizės čia gali bankrutuoti iki trečdalio įmonių, o 

darbo neteks ketvirtadalis šioje pramonės srityje dirbančių žmonių. LATIA skaičiavimu, ši krizė 

ypač paveiks siuvimo sektorių, kuris ypač imlus rankų darbui: prognozuojama, kad aprangos ir 

tekstilės sektoriaus metinė apyvarta be svarių pagalbos priemonių gali sumažėti 35 proc. 

Todėl tokio pobūdžio socialinis renginys ypač svarbus dabar siekiant stiprinti darbuotojų 

pasitikėjimą įmone, kurioje jie dirba, kadangi COVID-19 pandemija negailestingai smogė 

Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės konkurencingumui. 

 Renginyje dalyvauti bus kviečiami ir socialiniai partneriai, veteranai, anksčiau dirbę šalies 

aprangos ir tekstilės įmonėse, šių įmonių vadovai ir darbuotojai, LR valdžios institucijų atstovai. 

Planuojama, kad renginyje dalyvaus apie 80 žmonių, jis bus organizuojamas 2020 m.  rugsėjo mėn. 

pabaigoje. 

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos vienas iš pagrindinių veiklos tikslų yra 

skatinti savo narių – Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonių – atsakingą veiklą pristatant 

geruosius veiklos pavyzdžius, įtraukiant įmonių darbuotojus bei remiant iniciatyvas, kurios 

pristato šį sektorių kaip perspektyvų ir socialiai atsakingą pramonės sektorių. Veiklos, kurias 

projekte planuoja gyvendinti Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija, ženkliai prisidės prie 

socialiai atsakingo požiūrio šalies verslo visuomenėje ugdymo bei paskatins bendradarbiavimą 

tarp socialinių partnerių šalies aprangos ir tekstilės sektoriuje sprendžiant šiai pramonės šakai 

aktualius klausimas darbo santykių ir darbo aplinkos srityse.  
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Išvados 
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Išvados 

Europos Sąjungoje tekstilės bendrovės didina savo konkurencingumą mažindamos ar 

nutraukdamos paprastų produktų masinę gamybą ir koncentruojasi į platesnę aukštesnės pridėtinės 

vertės produktų įvairovę. Populiarėja specifinių rūšių tekstilė, tokia kaip techninė, medicininė ar 

aeronautikos tekstilė. 2019 m. ES tekstilės apyvarta siekė 88,8 mlrd. EUR, drabužių apyvartą – 

72,8 mlrd. EUR Europos Sąjungoje veikia 50 947 tekstilės įmonės ir 108 758 drabužius 

gaminančios įmonės. Didėja tekstilės ir drabužių pramonės darbuotojų amžius; darbuotojų tarpe 

dominuoja moterys. Daugiausia investicijų į tekstilės ir drabužių pramonę yra Italijoje, 

Vokietijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje ir Lenkijoje.  

2018 m. tekstilės ir drabužių pramonė bendroje gamybos srities veikloje gali būti 

apibūdinama sekančiais skaičiais. Pramonė sukūrė 5 proc. visų darbo vietų, investicijos sudarė 1 

proc., pridėtinė vertė – 2 proc., produkcijos vertė – 2 proc., apyvarta – 2 proc., įmonių skaičius – 

9 proc. 99,8 proc. įmonių, veikiančių tekstilės ir drabužių pramonėje, yra mikro-, mažos ir 

vidutinės įmonės. 67 proc. įmonių yra drabužių gamybos įmonės, 33 proc. įmonių gamina tekstilę. 

ES gyventojai išleidžia vidutiniškai 600 EUR per metus drabužiams. Lietuvoje šis rodiklis 

– 450 EUR, taigi, mažiau už vidurkį, Latvijoje – 340 EUR, Estijoje, 490 EUR. Daugiausia 

gyventojai drabužiams išleidžia Liuksemburge – 1380 EUR. Bendrai, ES namų ūkiai 2018 m. 

drabužiams išleido beveik 264 mlrd. EUR. Per dešimtmetį šis skaičius padidėjo 10 proc. Drabužių 

kategorija pirmauja pagal internetinius pirkimus 2019 m. 

Lietuva didžiąją dalį tekstilės produkcijos eksportuoja. Didėja Lietuvos konkurencija su 

Azijos šalimis. Audinių gamyba Lietuvoje 2018 m. siekė 43 mln. m2. Tekstilės medžiagų ir 

gaminių Lietuviškos kilmės eksportas 2019 m siekė 764813.4 tūkst. Eur. Daug tekstilės gaminių 

Lietuva eksportuoja į Lenkiją, Latviją, Vokietiją, Švediją, Daniją. Tikslinga ir toliau plėtoti 

Lietuvos tekstilės eksportą, didinant prekių kokybę ir adekvačiai pasirenkant eksporto šalis, 

siekiant atlaikyti Azijos šalių konkurenciją.  

Analizuojant eksportą pagal šalis ir kategorijas, galima pasakyti, jog daugiausia kilimų 

Lietuva eksportuoja į Lenkiją, Švediją ir Suomiją, šiek tiek mažiau – į Daniją, Vokietiją ir 

Islandiją. Tuo tarpu 2005-2008 m. didžiausias eksportas buvo į Latviją. Kalbant apie specialiuosius 

audinius, nėrinius ir gobelenus, tai jų eksportas buvo didžiausias į Latviją, Estiją, Lenkiją, Daniją, 

Baltarusiją ir Ukrainą, tačiau šios grupės eksportas 2004-2019 m. nuosekliai mažėjo. Įmirkyti, 

aptraukti, padengti arba laminuoti tekstilės audiniai, taip pat tekstilės dirbiniai naudojami 
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pramonėje daugiausia buvo eksportuojami į Vokietiją, Latviją, Lenkiją, Jungtinę Karalystę, Rusiją 

ir Indoneziją. Šios grupės eksportas augo 2004-2019 m. laikotarpiu. Megztinių arba nertinių 

medžiagų daugiausia buvo eksportuojama į Lenkiją, Latviją, Estiją, Švediją, Baltarusiją ir Ukrainą. 

Buvo atlikta 10 įmonių, sudarančių LATIA klasterį, apklausa, siekiant išsiaiškinti 

informaciją apie jų produkcijos eksportą, naujų gaminių gamybą, dalyvavimą tarptautiniuose 

tinkluose, rinkodaros priemones, apyvartos ir eksporto apimtis. Daugiausia respondentų – 4 – 

atsakė, jog planuoja eksportuoti 61 proc. ir daugiau produkcijos. 51-60 proc. produkcijos 

pasiruošusios eksportuoti 2 įmonės. Bendrai per 2021-2023 m. laikotarpį pastebimas nežymus 

planuojamos eksportuoti produkcijos didėjimas. Daugiausia įmonių planuoja eksportuoti į 

Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Daniją ir Švediją, kiek mažiau į JAV, Norvegiją, Prancūziją ir 

Suomiją. Pagal procentinę eksporto dalį, iš tai nurodžiusių įmonių, daugiausia buvo planuojama 

eksportuoti į JAV, Latviją ir Švediją.  

Įmonės planuoja eksportuoti tokią produkciją kaip moteriški drabužiai, natūralaus kailio 

kepurės ir kailio aksesuarai, užtrauktukai, antibakteriniai audiniai ir trikotažas, dirbtinis kailis, 

puloveriai, žaketai, kardiganai, megztiniai, darbo drabužiai. 8 įmonės per artimiausius 3 metus 

planuoja gaminti naujus gaminius. Išvardinti tokie nauji gaminiai: natūralaus kailio kepurės, 

pirštinės, aksesuarai, namų tekstilės gaminiai, vyriški trikotažiniai drabužiai, dirbtinis kailis iš 

mikropluoštų, suknelės, švarkeliai, sijonai, sertifikuoti darbo drabužiai. 6 įmonės dalyvauja 

tarptautiniuose tinkluose. Įmonių taikomos rinkodaros priemonės apima dalyvavimą eksporto 

plėtros tiksliniuose seminaruose ir vebinaruose, on-line komercinių pasiūlymų siuntimas 

tiksliniams pirkėjams, internetinės paieškos, internetinė prekyba, tarptautinės parodos, tinklapis 

klasteris.lt, kolekcijų pristatymas regioninėse mugėse. Didžiausia įmonių vidutinė apyvarta buvo 

2017 m. ir viršijo 3 mln. eur., o mažiausia – 2015 m. Didžiausias eksportas taip pat buvo 2017 m. 

ir siekė daugiau nei 1 mln. eur, o mažiausias – 2019 m. (apie 7,5 mln. eur). 

Atliekant tekstilės eksporto rinkų tyrimą, buvo suformuotas eksporto apimčių portfelis. 

Portfeliu buvo laikoma skirtingų užsienio galimų eksporto rinkų sąranka. Portfelio technika 

panaudota siekiant nustatyti optimalią eksporto rinkų sąranką, į kurias tikslingiausia eksportuoti 

tekstilės ir drabužių prekes. Taip pat ištirta, kokiomis proporcijomis paskirstytas produkcijos 

kiekis duotų optimalų naudos iš eksporto pasiskirstymo variantą eksportuotojui. Eksporto portfelio 

sudarymui buvo panaudotas adekvačiojo portfelio modelis, portfelio galimybes tiriantis pagal tris 

parametrus: grąžą, patikimumą ir riziką.  
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Tekstilės produkcijos eksporto šalių tyrimo metu pasiūlyti keturi eksporto portfelio 

variantai. Pirmiems trims portfeliams sudaryti, surinkti statistiniai duomenys iš Eurostat duomenų 

bazės: drabužių metinis vidutinis kainų indeksas (Clothing - annual average index) ir drabužių 

metinio vidutinio kainų indekso pokytis (Clothing - annual average rate of change). Tyrimui 

pasirinktos tos eksporto šalys, į kurias Lietuva daugiausia eksportuoja tekstilės ir drabužių (14 

šalių). 

Pirmame variante išskirtos tinkamiausios LATIA klasterio eksportui 14 šalių ir pateiktas 

šio varianto pelningumas, kuris siekia 0,97. Šis pelningumas gaunamas, eksportuojant lygias 

produkcijos dalis į visas 14 šalių. Antruoju variantu pasiūlytos 7 šalys: Estija, Italija, Švedija, 

Belgija, Vokietija, Austrija, Prancūzija, kurių grąža laikotarpio pabaigoje siekia 1,19. Trečiuoju 

variantu siūloma viena naudingiausia eksportui šalis 2008-2020 m. laikotarpiu, kuria 2020 m. 

tampa Vokietija. Bendrasis šio varianto pelningumas siekia 1,51 per visą laikotarpį ir 1,02 per 

2020 metus. Priklausomai nuo planuojamų eksporto apimčių ir numatomo diversifikacijos masto, 

eksportuotojas gali pasinaudoti vienu iš teikiamu variantu. Taip pat eksportuotojui pateikiamas ir 

rezultato pasikliautinis intervalas, kuris atspindi rinkos neapibrėžtumą. Ketvirtasis eksporto 

portfelio variantas skirtas įvertinti eksporto apimčių augimą. Siūloma eksportuoti po lygiai į 5 

šalis: Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Vokietiją, JAV ir Kiniją, panaudojant suminius Lietuviškos 

kilmės eksporto duomenis. Rezultatai rodo, kad eksportuojant pagal pasiūlytą variantą, 2020 m. 

pabaigoje gautųsi 1,69 eksporto apimčių augimas, taigi, šis portfelio variantas duotų stabilų 

eksporto bendrai į 5 šalis didėjimą, kas, savo ruožtų, lemtų ir didesnį pelną. 

Išnagrinėtas eksporto šalių portfelio sudarymo tyrimas atliktas Lietuvos pavyzdžiu ir 

konkrečiai skirtas LATIA klasteriui, tačiau jo rezultatai gali būti pritaikomi kaip visai šaliai, taip 

ir atskiroms tekstilės produkciją eksportuojančioms įmonėms. Iš esmės skaičiavimams naudoti 

duomenys yra universalūs, todėl rezultatais gali pasinaudoti ir panašų tekstilės pramonės dydį 

turinčios kitos Europos Sąjungos šalys. 
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Santrauka 
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Galimybių studijos „LATIA eksporto plėtra“ santrauka 

Galimybių studijos „LATIA eksporto plėtra“ tikslas – panaudojant adekvataus portfelio modelį, 

nustatyti, į kurias užsienio rinkas tikslinga eksportuoti tekstilės produkciją LATIA klasteriui. Buvo 

atlikta 10 įmonių, sudarančių LATIA klasterį, apklausa, siekiant išsiaiškinti informaciją apie jų 

produkcijos eksportą, naujų gaminių gamybą, dalyvavimą tarptautiniuose tinkluose, rinkodaros 

priemones, apyvartos ir eksporto apimtis. Nustatyta, kad įmonės eksportuoja apie 60 proc. savo 

produkcijos bei planuoja eksportuoti dar daugiau. Daugiausia įmonių planuoja eksportuoti į 

Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Daniją ir Švediją. Atliekant tekstilės eksporto rinkų tyrimą, buvo 

suformuotas eksporto apimčių portfelis. Portfeliu buvo laikoma skirtingų užsienio galimų eksporto 

rinkų sąranka. Portfelio technika panaudota siekiant nustatyti optimalią eksporto rinkų sąranką, į 

kurias tikslingiausia eksportuoti tekstilės ir drabužių prekes. Taip pat ištirta, kokiomis 

proporcijomis paskirstytas produkcijos kiekis duotų optimalų naudos iš eksporto pasiskirstymo 

variantą eksportuotojui. Pagal pirmąjį eksporto portfelio variantą siūloma eksportuoti į 14 šalių, 

pagal antrąjį – į 7. Trečiuoju variantu išrenkama naudingiausia eksportui šalis 2020 metais, kuria 

tampa Vokietija. Ketvirtasis eksporto portfelio variantas skirtas įvertinti eksporto apimčių augimą. 

Siūloma eksportuoti po lygiai į 5 šalis: Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Vokietiją, JAV ir Kiniją. 

Tyrimas yra vertingas tuo, kad rezultatai gali būti pritaikomi ne tik LATIA klasteriui, bet ir visai 

šaliai, ir atskiroms tekstilės produkciją eksportuojančioms įmonėms. Taip pat rezultatais gali 

pasinaudoti ir panašų tekstilės pramonės dydį turinčios kitos Europos šalys.  
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Summary in English 

The feasibility study analyses the textile and clothing sector. Along with agriculture, textile 

industry is one of the biggest industries of the world, which creates jobs for many people. Textile 

and clothing sector covers a set of activities from natural (cotton, flax, wool, etc.) or synthetic 

(polyester, polyamide, etc.) fibres processing to yarn and fabrics, to the production of broad variety 

of products, such as high technology-based synthetic yarn, bedding, industrial filters and clothes. 

Recently industrial textile production has achieves greater popularity in various fields of human 

activity, and its variety increases. 

Textile and clothing industry across European Union has deep traditions and in some 

countries is treated as one of the most important industry fields. Textile and clothing is a versatile 

sector that plays a crucial role in the European production industry. 1,7 mill. employees work in 

that sector, and its turnover accounts for 166 bill. EUR. The industry experienced radical changes 

in order to retain its competitiveness and move towards the products with high value added.  

European Union textile companies increase their competitiveness by decreasing or 

terminating the mass production of the common products and concentrate to the broader diversity 

of higher value-added products. The textile of specific types gets popular, such as technical, 

medical or aerospace textile. In 2019 EU textile turnover accounted for 88.8 bill. EUR, clothing 

turnover – 72.8 bill. EUR. 50 947 textile companies and 108 758 clothing production companies 

operate in the European Union. The age of textile and clothing industry employees increase; 

women dominate among the employees.  

In 2018 textile and clothing industry as a part of general production activity can be 

characterised by the following numbers. The industry has created 5% of all workplaces, investment 

accounted for 1%, value-added – 2%, production value – 2%, turnover – 2%, number of companies 

– 9%. 99.8% of companies operating in the textile and clothing industry are micro-, small and 

medium enterprises. 67% of companies are the clothing production companies, and 33% of 

companies produce textile. In 2009-2018 period the number of employees in this field has been 

decreasing, and value-added of one employee has increased (from 20.8 thous. EUR to 30.2 thous. 

EUR). 

The greatest investment in textile and clothing industry in 2018 was in Italy, Germany, 

France, Portugal and Poland. EU citizens spend on average 600 EUR annually on clothing. In 

Lithuania this indicator is 450 EUR, thus, it is less than average. In Latvia it accounts for 340 EUR, 
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in Estonia – 490 EUR. The highest spending on clothing is in Luxembourg – 1380 EUR. Overall, 

EU households in 2018 have spent around 264 bill. EUR on clothing. During the decade this 

number increased by 10%. Also, clothing category is the first in online shopping in 2019.  

EU textile and clothing industry is the world markets‘ leader. EU export to the rest part of 

the world accounts for more than 30% of the world market. EU single market is one of the most 

important in terms of size, quality and design. EU gained its leading position in the world in textile 

and clothing sector due to high specialization, flexibility and continuous adaptation of the 

production structure for market needs, as well as due to the creation of products that satisfy new 

needs (such as technical textile for industrial needs). Because of this and regardless of the negative 

balance of trade, the sector increased its export by 13% in several recent years, while import has 

increased by 4%. 

The MSCI Europe Textiles, Apparel and Luxury Goods Index (USD) partly reflects the 

textile market situation. The index is composed of large and middle capitalization companies‘ 

stocks across 15 developed markets‘ countries: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, 

Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and 

United Kingdom. 

Lithuanian textile and clothing sector today is in its good times. Along with increasing export 

to the European countries, China has opened its doors to Lithuanian textile producers. Chinese 

businessmen already come to textile and fabrics‘ fairs. Chinese partners also buy Lithuanian 

fabrics and products even if they are rather expensive for them. China takes into account the 

changes in world markets, including Lithuania. The export of Lithuania to China increases. 

Overall, Lithuania sells substantial amount – 80%. of textile and fabrics go abroad. However, 

textile producers encounter a challenge – they lack experienced workforce. The textile and clothing 

industry is distinguished out of other production industry fields due to its high labour intensiveness. 

Before Lithuania joined the European Union, it was attractive for foreign investors due to the 

traditions of this industry, qualified enough and cheap workforce. However, after joining European 

Union, possibilities to migrate emerged and the situation has changed. Due to lowered labour 

supply in the country and steady economic growth, the labour costs has substantially increased. 

Lithuania exports the majority of its textile production. Competition between Lithuania 

and Asian countries increases. The production of fabrics in Lithuania in 2018 accounted for 43 

mill. m2. The export of textile materials and products of Lithuanian origin in 2019 amounted to 
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764813.4 thous. EUR. Lithuania exports many of its textile products to Poland, Latvia, Germany, 

Sweden, and Denmark. 

While analysing the export by countries and categories, it can be said that Lithuania exports 

the majority of carpets to Poland, Sweden, and Finland, a little bit less – to Denmark, Germany, 

and Iceland. However, in 2005-2008 the biggest export was to Latvia. The export of the special 

fabrics, lace and tapestry was mainly to Latvia, Estonia, Poland, Denmark, Belorussia, and 

Ukraine, however, the export of this group of fabrics in 2004-2019 continuously decreased. 

Impregnated, wreathed, coated and laminated textile fabrics, also industrial textile products were 

mainly exported to Germany, Latvia, Poland, United Kingdom, Russia, and Indonesia. The export 

of this group increased in 2004-2019 time period. Knitted materials were mainly exported to 

Poland, Latvia, Estonia, Sweden, Belorussia, and Ukraine. 

While analysing Lithuanian textile market, it is worth presenting the statistics about the 

production of fabrics. The production of fabrics since 2000 have continuously decreased and in 

2009 reached 13.1 mill. m2 (Fig. 3). Later, since 2010 production started to increase slowly and in 

2018 amounted to 43 mill. m2. Production of cotton fabrics since 2000 has continuously decreased 

and in 2018 amounted to 0.2 mill. m2 (to compare, in 2000 it was 55.1 mill. m2). Production of 

woollen and linen fabrics also has decreased: since 2000 of 15.4 and 17.8 mill. m2 to 3.0 and 5.9 

mill. m2 in 2018, respectively). Fabrics of synthetic fibres and production of yarn, conversely, have 

increased from 17.7 mill. m2 in 2000 to 33.9 mill. m2 in 2018.  

It is worthwhile to further develop Lithuanian textile export by increasing the quality of 

goods and adequately selecting the export countries in order to withstand the competition of Asian 

countries.  

Contemporary textile industry necessarily is related with certain innovations. For example, 

it is proposed to adapt the LEAN methodology for this industry. Also, textile producers must take 

into account the sustainable development principles in production and prepare relevant strategies, 

because textile production harms the environment. Environmental problems, created by the textile 

industry, include intensive material usage, waste generation and water pollution. Along with that, 

textile industry inevitably encounters other risks, such as noise in production due to old machinery, 

overload and poor design, also employee illnesses due to lifting heavy weight. Thus textile industry 

continuously faces more and more challenges and it is necessary to analyse this industry.  
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As textile industry needs a broad market, the majority of the final production is exported. 

Export market selection is an important challenge in contemporary business and achieves great 

attention of researchers. Market orientation can help in the export market selection. Market 

orientation is important while creating value for customers and seeking for the competitive 

advantage. However, even exceptional trading results obtained in the local market cannot be 

directly transferred to foreign markets. Also, company market orientation in the local environment 

does not directly mean that company will have the same success with export of products. This is 

because international markets have more complex structure than local ones, thus companies should 

orient themselves particularly to the export markets. European and Lithuanian textile industry 

successfully orients towards the export markets, however, there are some field for improvement. 

For example, there is a lack of research on how to adequately select markets for product exporting. 

This research gap is covered by the research presented in this feasibility study.  

The objective of the undertaken project is to develop the Lithuanian production export of 

LATIA cluster in the target markets. 10 small and medium enterprises participate in the cluster: 

UAB ‘LTM Garments’, UAB ‘Sabalin’, company of Algirdas Valiuškis, company of Eugenija 

Galkauskienė ‘Eustilija’, UAB ‘Mittet’, UAB ‘Vitameda’, UAB ‘Šilta mada’, MB ‘Dizaino vėjas’, 

UAB ‘Kanta Sport’. Their annual export volume amounts to 20.98 mill. EUR. After the successful 

completion of the project in three subsequent years the export volume would be increased by one 

third.  

With the performed questionnaire, all 10 companies were asked about their export, 

manufacturing of new products, participation in international networks, marketing means, turnover 

and export volume. 4 respondents stated that they export more than 61% of their production. 2 

companies export 51-60% of their production. The majority of companies export their production 

to United Kingdom, Germany, Denmark, and Sweden. USA, Norway, France, and Finland get the 

lower export frequency. The highest export percentage was to USA, Latvia and Sweden. The 

following production for export was mentioned: women clothes, hats of natural fur, fur 

accessories, zips, antibacterial materials and hosiery, man-made fur, pullovers, jackets, cardigans, 

sweaters, workwear, footwear. 8 companies plan to manufacture the new products in three years. 

The new products mentioned are as follows: kids, home textile products, men hosiery, dresses, 

coats, skirts. 6 companies participate in international networks. Marketing instruments that were 

mentioned by the companies are as follows: participation in export development target seminars 



99 

 

and webinars, sending of on-line commercial offers to the target customers, internet search, 

internet trade, international fairs, website klasteris.lt, presentations in local fairs, business 

missions. The highest average turnover of companies was in 2017 and it exceeded 3 mill. EUR, 

while the lowest was in 2015. The highest export was also in 2017 and accounted for more than 1 

mill. EUR, while the lowest export was in 2019 (about 7.5 mill. EUR).  

The research objective of the feasibility study is using adequate portfolio model to determine 

the markets to export the textile production of Lithuania. While performing the export market 

research, the export volume portfolio has been formed. The set of different foreign possible export 

markets was treated as a portfolio. Portfolio technique has been used in order to determine the 

optimal set of export markets to where it is advisable to export textile and clothing products. Also, 

it has been investigated, in what proportions the distributed amount of production would give the 

optimal utility to the exporter. To form the export portfolio, the adequate portfolio model has been 

used that treats the portfolio possibilities according to three parameters: return, reliability, and risk. 

The adequate portfolio allows to assess the export of products according to the size of export 

volume, and according to its reliability. The adequate portfolio model is created by 

A.V.Rutkauskas in 2000, and its application to solve various economic, financial and investment 

problems has been widely described in the works of his author and co-authors.  

When we analyse the portfolio return concept, or, particularly, the concept of return of 

investments that belong to the portfolio, it is worth admitting that to determine the particular 

portfolio state, the average value of portfolio return is not the only one or universally applied 

indicator. Expected or average profitability is a general state of portfolio return possibilities for all 

investments altogether. Moreover, this is the only one out of many characteristics that usually does 

not raise such a great interest as, for example, quantile of the certain level, etc. Average, or mean 

profitability often even does not belong to the set of attainable states. In every particular case the 

average profitability will be the one of all the possibilities of profitability that are thoroughly 

described by their probability distribution. When describing the portfolio, we treat portfolio 

profitability equally to portfolio return.  

Indeed, the profitability of investments in a portfolio is being watched and realized not only 

according to its mean values, but according to certain possible values that are explained by the 

investment market and acquisition prices. Thus for the investor it is important to see the whole set 

of possible portfolio return possibilities, and not only the portfolios that are placed on the modern 
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portfolio efficiency line. So, the investor is interested in the efficiency zone that is perceived as a 

set of efficiency lines for all the quintiles of the probability distribution of selected investment 

possibilities. For this reason, the analysis of the efficiency line containing portfolios that have the 

maximum of mean is substituted with the analysis of the efficiency zone. The title of the adequate 

portfolio, or portfolio that is adequate to determine the investment profitability guarantee 

(reliability), shows that one of its main advantages is the reliability assessment of investment 

decisions. In other words, portfolio adequacy is expressed by the situation that such portfolio 

model is developed, which analyses every possibility of the expected profitability with regard to 

the guarantee of this possibility. Thus the portfolio is adequate to the stochastic nature of the 

investment profitability possibilities (expected return).  

According to the adequate portfolio, for the contemporary investor it is mostly important and 

clear to assess the attained reliability of the profitability possibility, and commensuration of the 

profitability, riskiness and reliability levels. The essence of such commensuration is analytically 

revealed by creating the effective surface in the three-dimensional space: profitability (return), 

riskiness and reliability. The effective surface is being formed as an intersection of the survival 

functions and isoguarantees of portfolio possibilities’ values. This surface not only serves for such 

a commensuration, but also becomes the set of constraints searching for the highest-utility 

possibility for the investor, of course, as a criterion selecting his utility function. 

To form the portfolio, the statistical data has been gathered from the Eurostat database: the 

clothing annual average index. Out of 35 countries for which the data was presented, the countries 

were selected to where Lithuania exports the majority of its textile and clothing. 

During the research of textile products’ export countries, four cases of export portfolio have 

been presented. In the first case 14 countries suitable for Lithuanian export have been 

distinguished, and the profitability of this case has been presented, which accounts for 0.97. In the 

second case, 7 countries were proposed: Estonia, Italy, Sweden, Belgium, Germany, Austria, and 

France. The return of this case at the end of the period amounted to 1.19. In the third case the most 

profitable country for export in each year of the 2008-2020 period has been proposed. In 2020 this 

country is Germany. The overall profitability of this case is 1.51 all over the period, and 1.02 for 

2020 year. Depending on the planned export volume and foreseen diversification scope, the 

exporter can use one of the proposed cases. Also, the exporter is given the confidence interval of 

the expected result of the return, which reflects the market volatility.  
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The fourth export portfolio case is intended to assess the export volume growth. It proposes 

to export the equal parts of production to 5 countries: United Kingdom, France, Germany, USA 

and China, on the basis of export data of Lithuanian origin. The results show that if we export 

according to the proposed case, at the end of 2020 we get 1.69 export volume growth. Thus the 

proposed portfolio case gives the stable export growth to the 5 countries, what, in turn, impacts 

the higher return on export.  

The analysed export countries’ portfolio formation research has been performed on the 

example of Lithuania, but its results can be applied not only to the whole country, but also to the 

separate companies exporting the textile production. In fact, the data used for calculations is 

universal, thus the results can be applied by other European Union countries having similar size 

of textile industry.  

The structure of the feasibility study is as follows. The first section is devoted to Lithuanian 

and European textile market analysis. The second part presents the research methodology – the 

questionnaire method and the adequate investment portfolio model. The third part describes the 

performed project, activity of cluster participants. Also, in this part the questionnaire results are 

presented and generalized. In the fourth part the research results are presented, by forming three 

export portfolio cases. The fifth part is intended for the recommendations on cluster competencies 

development. Conclusions of the feasibility study summarize the obtained results.  
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1 priedas. Ekspertų apklausos anketa 

 

Ekspertų apklausa: eksporto plėtros galimybės 

LATIA kartu su partneriais vykdomo projekto ,,LATIA eksporto plėtra“ tikslas – plėtoti LATIA 

– kaip klasterio - lietuviškos produkcijos eksportą tikslinėse rinkose. Projekto uždavinys: plėtoti 

LATIA – kaip klasterio – lietuviškos produkcijos eksportą, įsitraukiant į tarptautines tinklų 

grandines, pristatant produkciją užsienio parodose ir įgyvendinant aktyvias rinkodaros 

priemones. 

Šia anketa skirta LATIA projekto partneriams, siekiant išanalizuoti  jų eksporto plėtros 

galimybes bei pagal gautus rezultatus parengti mokslinę galimybių studiją. 

Anketą sudaro 10 klausimų, kuriuos atsakyti užtrunka vidutiniškai 15-20 min. 

Iš anksto dėkojame už Jūsų laiką ir atsakymus! 

1. Jūsų atstovaujamos įmonės pavadinimas: 

 

2. Šią anketą pildo (nurodykite savo vardą, pavardę ir pareigas): 

 

3. Kiek produkcijos planuojate eksportuoti per artimiausius trejus metus? 

 
 1-10 proc. 

nuo visos 

produkcijos 

11-15 proc. 

nuo visos 

produkcijos 

15-20 proc. 

nuo visos 

produkcijos 

21-30 proc. 

nuo visos 

produkcijos 

31-40 proc. 

nuo visos 

produkcijos 

41-50 proc. 

nuo visos 

produkcijos 

51-60 proc. 

nuo visos 

produkcijos 

61 ir 

daugiau 

proc. nuo 

visos 

produkcijos 

2021         

2022         

2023         

 

4. Išvardinkite mažiausiai 5 prioritetines šalis, kur planuojate eksportuoti (skliaustuose 

nurodykite eksporto proc. išraišką)? 

 

5. Nurodykite pagrindinius gaminius ar jų grupes, kurias planuojate eksportuoti? 

 

6. Ar planuojate per artimiausius trejus metus gaminti naujus gaminius? 

 

- taip 
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- ne 

 

7. Jei planuojate gaminti naujus gaminius, trumpai juos pristatykite: 

 

8. Ar dalyvaujate šiuo met tarptautiniuose tinkluose? 

 

- taip 

- ne 

 

9. Kokias šiuo metu taikote rinkodaros priemonės eksportui skatinti? Trumpai pristatykite: 

 

10. Nurodykite savo įmonės apyvartas ir eksportą (Eur) per 2019 m., 2018 m., 2017 m., 2016 

m., 2015 m. 

 

Dėkojame už Jūsų atsakymus, kviečiame papildyti Jums aktualia informacija (esant reikalui): 


