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Šiauliai, garsėjantys stipria pramone – tiek vietos kapitalo, tiek užsienio, kyla į dar
aukštesnį lygmenį: aukštosios mokyklos, įsiklausiusios į verslo poreikius, rengia
jiems reikalingus specialistus. Tai patrauklu ne tik gamybos, bet ir technologijų
įmonėms.
Šiauliai nuo seno išsiskiria stipria gamyba – čia kaip niekur kitur aktyvūs vietos
pramonininkai.
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Pramonininkų asociacija Šiauliuose įsteigta dar 1989 m. liepą. Suvienijusi 36 Šiaulių
gamybos įmones, ji tapo pirmąja regionine pramonininkų asociacija (ŠPA) Lietuvoje.
Šiandien asociacijoje – 84 bendrovės, o pramonės sektorius kuria didžiausią vertę Šiaulių
mieste ir regione.
„Šiandien Šiauliai vėl gali pagrįstai vadintis pramonės miestu, turime išties stiprių,
šiuolaikiškų, technologiškai pažangių įmonių, nišinių verslų, kurie geba konkuruoti su Vakarų
Europos pramonės korporacijomis“, – sako Alvydas Stulpinas, ŠPA prezidento pareigas
einantis nuo 2011 m., UAB „Putokšnis“ įkūrėjas ir vadovas.
Gamybos sektoriuje Šiauliuose dirba daugiau nei 15.000 žmonių, kasmetė jo apyvarta viršija
700 mln. Eur. Pramonės sektoriui Šiauliuose tenka daugiau kaip pusė visų investicijų.
Tęsinys po infograﬁku

Projektas „Gazelė 2019“:
Šiaulių apskritis
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Įdomūs ir užsieniečiams
Kad Šiauliuose verta kurti ir plėtoti verslą, įsitikino ne vienas užsienio investuotojas.
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„Šiaulių apskrityje iš viso veikia virš 40 užsienio kapitalo įmonių, kurios darbina daugiau kaip
5.000 darbuotojų. Pastebimas ir vis didesnis vietos verslo bendradarbiavimas su užsienio
kapitalo įmonėmis – nuo aptarnavimo paslaugų teikimo, galutinio produkto gamybai
reikalingų komponentų gamybos ir tiekimo iki užsienio kapitalo įmonių vadovų dalyvavimo
mentorystės programose smulkiam vietos verslui ir startuoliams“, – nurodo Živilė
Kazlauskaitė, „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros grupės vadovė.
Regione vystoma infrastruktūra pramonei: Šiaulių LEZ įrengta kelio jungtis su greitkeliu A9,
nutiestas dujotiekis ir elektros kabelinė linija, optinis ryšių kabelis, saugumo kameros,
pradėtas šaligatvių projekto koregavimas.
„Įgyvendinus numatomus infrastruktūros projektus visa apimtimi būtų galima pritraukti
daugiau investuotojų“, – neabejoja pašnekovė.
Šiemet į Šiaulių LEZ atėjo dar vienas naujas investuotojas – UAB „PLUS Windows“, o Šiaulių
pramonės parke pasirašytos investicijų sutartys su UAB „Aukstata“, „Agroconsult“,
„Metmega“. Pastarosios dvi bendrovės jau ten įsikūrusios ir imasi plėtros etapo.

Įsiklauso į poreikius
Šiauliai pastaraisiais metais tampa vis įdomesni ne tik gamybos įmonėms. Spalį UAB „NFQ
Technologies“ čia atidarė naują biurą. Per artimiausius 2 metus planuojama komandą
padidinti iki 40 žmonių. Tikimasi pritraukti patyrusių programuotojų, programinės įrangos
architektų, projektų vadovų, duomenų mokslininkų ir automatizavimo inžinierių, norinčių
darbuotis Šiaulių regione.
„Esame maža šalis, mus riboja gyventojų ir specialistų skaičius didmiesčiuose, todėl
atveriame naujų galimybių regionuose. Be to, pastebime tendenciją, kad ne visi nori keltis į
Vilnių ar Kauną. Dalis žmonių mieliau liktų ar net grįžtų iš didmiesčio į mažesnį miestą.
Šiauliuose jau nuo seno turime mažą atstovybę, tad ją sustiprinti ir išplėsti buvo natūralus
žingsnis“, – sako Paulius Insoda, „NFQ Technologies“ vadovas.
Naujasis „NFQ Technologies“ biurų kompleksas įkurtas beveik 600 kv. m dydžio patalpose
Tilžės gatvėje. Į plėtrą Šiauliuose bendrovė per ateinančius porą metų planuoja investuoti
apie 140.000 Eur.
„Stengiamės, kad visose mūsų atstovybėse darbo sąlygos būtų vienodos, todėl Šiauliuose
atsinaujinome ir įrengėme biurą, kuris siūlo identiškas sąlygas kaip ir kiti mūsų biurai
Vilniuje bei Kaune“, – priduria P. Insoda.
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Neseniai Šiauliuose atidaryta laboratorija „Siventa“, skirta akustinių, šiluminių ir
aerodinaminių tyrimų bandymams. Joje testuojami gaminiai, pradedant pramonei skirtomis
vėdinimo sistemomis, baigiant įvairiais namų buities prietaisais.
Pasak Karolio Gintilos, UAB „Siventa“ vadovo, procesas nuo laboratorijos kūrimo idėjos iki
jos sertiﬁkavimo truko net 4 metus.
„Europos Sąjunga turi griežtus laboratorinių tyrimų reikalavimus – neužtenka įsigyti
tyrimams reikalingos įrangos, būtina atitinkamai įrengti tyrimų patalpas, suburti kvaliﬁkuotą
tyrėjų komandą. Nekeista, kad tokio tipo laboratorijų Europoje yra vos keletas. Šiaurės
Europoje, be Šiaulių laboratorijos, veikia tik dar viena laboratorija Suomijos mieste Espe“, –
sako K. Gintila.
Kad miestas pritraukia technologijų įmonių, įtakos turi ir tai, jog tiek Šiaulių universitetas,
tiek kolegija tapo atviresnės verslo poreikiams.
„NFQ Technologies“ taip pat pradeda bendradarbiauti su Šiaulių universitetu ir Šiaulių
valstybine kolegija. Šių įstaigų studentai kompanijoje galės atlikti praktiką, per paskaitas
spręsti įmonės pateiktas realias, darbo rinkoje iškylančias problemas. O „NFQ Technologies“,
esant reikalui, galės prašyti universiteto ir kolegijos organizuoti darbuotojų ir specialistų
mokymus, kurti programinę įrangą, imitacinius modelius ir taikyti juos optimaliems
sprendimams sudaryti ir diegti.
Mindaugas Alijošius, Šiaulių baldų gamybos UAB „Idėjų alėja“, dirbančios su prekės ženklu
„BD Furniture“, direktorius ir bendraturtis, yra pasakojęs, kaip Šiaulių valstybinė kolegija
visiškai tiesiogiai prisitaikė prie regiono verslo darbuotojų poreikių.
Kolegija, priklausanti Baltijos baldų klasteriui, kartu su gamybos įmonėmis specialiai sukūrė
studijų programą, pagal kurią rengtų įmonėms reikalingus specialistus.
„Gamybos ir logistikos vadybos programa rengia gamybos vadovus: pasakėme, ko reikėtų,
ko norėtume, ir kolegija sukūrė programą, reikalai pajudėjo. Tikimės, kad rezultatų
sulauksime per 4–5 metus. Negalime pasakyti, kokia bus iš to nauda įmonei, bet situacija yra
tokia kritinė, kad ką nors daryti reikia“, – sako M. Alijošius, kurio įmonė taip pat įdarbina
jaunus darbuotojus pagal Užimtumo tarnybos priemonę subsidijuojant.

Šiaulių „Gazelės“
Šiaulių verslas pulsuoja vis stipriau – tai rodo ir regiono sparčiausiai augančių įmonių
rodikliai.
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Sugriežtinus vertinimo metodiką, į šių metų „Gazelių“ sąrašą pateko 164-ios sparčiausiai
augančios bendrovės iš Šiaulių apskrities. Visų jų bendros pajamos 2018 m. sudarė 170 mln.
Eur ir buvo 55% aukštesnės, palyginti su 2016 m.
Visose į sąrašą patekusiose įmonėse dirbo daugiau kaip 3.000 darbuotojų. Šios bendrovės
uždirbo 12,3 mln. Eur grynojo pelno (1,3 karto daugiau nei 2016 m.).
Panevėžys, nusprendęs tapti robotų sostine, jau skaičiuoja rezultatus
Realybė kitokia: aplink Vilnių ne tik dykvietės
Žemaitijai keičiantis, visi regionai stringa ties viena kliūtimi
Daugiausia sparčiausiai augančių įmonių Šiaulių apskrityje ﬁksuojama prekybos (27%),
statybos (16%), transporto (13%) ir pramonės (12,8%) sektoriuose. Praėjusiais metais Šiaulių
apskrityje veikė 44 sparčiai augančios didmeninės ir mažmeninės prekybos bendrovės. 2018
m. jų bendros pajamos siekė 49 mln. Eur. Palyginti su 2016 m., pardavimai šoktelėjo 47%.
Prekybos sektoriaus įmonės uždirbo 2 mln. grynojo pelno, 34% mažiau, palyginti su 2016 m.
Jose dirbo daugiau nei 600 darbuotojų.
Statybos įmonių bendrosios pajamos sudarė 31,3 mln. Eur (1,8 karto daugiau, palyginti su
2016 m.), o grynasis pelnas – 3,1 mln. Eur, arba 2,2 karto daugiau, palyginti su 2016 m.
Transporto bendrovės pernai gavo 22,5 mln. Eur pajamų, t. y. pusantro karto daugiau,
palyginti su 2016 m., o grynojo pelno uždirbo 998 tūkst. Eur, 38% mažiau, palyginti su 2016
m.
Pramonės sektoriaus įmonių bendrosios pajamos sudarė 27,5 mln. Eur (1,6 karto daugiau,
palyginti su 2016 m.), o grynasis pelnas – 1,7 mln. Eur, arba 68% daugiau, palyginti su 2016
m.
Sekite „Gazelės“ naujienas, dalinkitės nuomone, užduokite klausimus „Facebook“ puslapyje
„Verslo žinios. Gazelė“
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