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1. SANTRAUKA

Valstjybės įmonės „Musų amatai " veiklos strategija - kryptinga įmonės veiklos sistema. Strateginio
valdymo plėtra, strateginių sprendimų pagrįstumo ir patikimumo didinimas tampa lemiamais pažangos
veiksniais visose šiuolaikinės visuomenės gyvenimo srityse. Nuo gebėjimo parengti ir tinkamai
įgyvendinti Valstybės įmonės „Mūsų amatai" veiklos strategiją priklauso, ar sėkmingai bus reaguojama į
daugybę naujų iššūkių ir laiku atliekama būsimų pavojų ir grėsmių prevencija, ar efektyviai
sprendžiamos tiek esamos, tiek ateityje galinčios kilti problemos.
Valstybės įmonės „Mūsų amatai" (toliau - Vį „Mūsų amatai") 2015 - 2017 m. strategija yra įmonės
veiklos planas numatytam laikotarpiui. Atlikus vidinių ir išorinių Vį „Mūsų amatai" veiksnių analizę
suformuotos pagrindinės įmonės strateginės veiklos kryptys, iškelti strateginiai tikslai ir numatytas jų
įgyvendinimo planas. Vį „Mūsų amatai" veikla yra diversifikuota - baldų gamyba, maisto produktų
gamyba, rjiedienos apdorojimas, metįalo apdirbimas, jketaus liejinių liejimas, spalvotųjų liejinių iš cinko
j

ir aliuminio liejimas, nestandartinių metalo gaminių gamyba, siuvimo ir mezgimo dirbinių gamyba,
skalbimas, įvairių paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims. Vį „Mūsų amatai" gamyba ir
paslaugų teikimas vykdomas įmonės Alytaus, Marijampolės ir Pravieniškių filialuose.
Siekiant Vį „Mūsų amatai" veiklos efektyvumo, įmonės Alytaus ir Pravieniškių filialuose sukurta ir
įgyvendinta Kokybės vadybos ir Aplinkosaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO
14001 standarto reikalavimus. Ateityje planuojama šias vadybos sistemas įdiegti ir Marijampolės filiale.
Gaminamų gaminių bei teikiamų paslaugų kokybė valdoma nustatant Kokybės ir aplinkosaugos politiką,
apsibrėžiant kokybės ir aplinkosaugos tikslus, kuriems įgyvendinti ir užtikrinti reikalingi ištekliai,
kvalifikuotas personalas,

identifikuoti

pagrindiniai veiklos

ir pagalbiniai

procesai.

Kokybės ir

aplinkosaugos vadybos politikos įgyvendinimas įmonėje parodo atsakingą požiūrį į aplinkosaugines
prievoles ir vartotojus bei siekį užtikrinti produktų ar paslaugų kokybę.
2015-2017 m. pagrindiniai įmonės tikslai - didinti nuteistųjų įdarbinimą ir siekti pelno. Darbas yra
vienas reikšmingiausių nuteistųjų pataisos proceso elementų, kuris padeda nuteistajam išugdyti
įgūdžius, suteikti gamybinę specialybę, kelti kvalifikaciją, kurių jam prireiks atlikus bausmę. Atsižvelgiant
į tai, Vį „Mūsų amatai" siekia sukurti kiek galima daugiau darbo vietų nuteistiesiems(ioms),
atliekantiems(očioms) laisvės atėmimo bausmę, ugdyti jų darbinius įgūdžius ir rengti juos(as) socialinei
integracijai į visuomenę, tuo pačiu gaminant paklausią, aukštos kokybės produkciją ir teikiant
kokybiškas paslaugas bei siekiant; įmonei nustatytų veiklos rodiklių. Vį „Mūsų amatai" tikslai
formuluojami vadovaujantis LR bausmių kodekso 125 str., LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu,
LR Vyriausybės 2012 m. birželio16 ;d. nutarimu Nrr 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių

įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo" bei Kokybės ir aplinkosaugos
vadybos politika. Šiuos tikslus įmonė planuoja pasiekti optimizuodama veiklos procesus, atsisakant
nepelningos veiklos, ir mažindama |veiklos sąnaudas, gerindama gaminamos produkcijos kokybę,
aktyvindajna pardavimus, kas skatintų didinti gamybos apimtis ir nuteistųjų įdarbinimą. 2015 m.
planuojama pasiekti 7,53 mln. EUR pardavimus. Didinant pardavimus bei įsisavinant naujas gamybos
veiklas, planuojama užtikrinti teigiamą ir pelningą įmonės veiklą. Tikslams pasiekti numatyti finansiniai
ir žmogiškieji ištekliai.
Vį „Mūsų amatai" direktorius

artu su valdyba kiekvienais metais peržiūri ir įvertina strategiją,

parengia reikalingus pataisymus, atsižvelgiant į vidaus ir išorės aplinkybes bei metinius įmonės ir
atskiros vėiklos krypties rezultatus. Es ant poreikiui strategija peržiūrima ir tobulinama metų eigoje.
2. VEIKLOS APRASYMAS

Vį „Mūsų amatai" įregistruota 2014 m. gegužės 23 d. Vį Registrų centre. įmonė įsteigta remiantis
2013 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 938 „Dėl valstybės įmonės prie
Alytaus pątaisos namų, valstybės įrrjonės prie Marijįampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės
įmonės prie pataisos namų reorganizavimo" reorganizuoti sujungimo būdu Valstybės įmonę prie
i

Alytaus pataisos namų, Valstybės įri^onę prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės
1

i

I

įmonę prie pataisos namų. Vį „Mūsų amatai" perėmė visus šių įmonių įsipareigojimus, teises ir pareigas
ir buvusios įmonės tapo Vį „Mūsų amatai" filialais.
Vį „Mūsų amatai" 2014 m. dirba 146 laisvai samdomi darbuotojai.
įmonės veiklos tikslai yra nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius ir
parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę bei pelno siekimas. Šiuos tikslus įmonė įgyvendina vykdydama
įstatymų neuždraustą ūkinę veiklą, iš to gaudama pajamas ir finansiškai save išlaikydama.
Vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24),
įmonės savininko teises ir pareiga^ įgyvendina Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu sudaryta valdyba:
Valdybos pirmininkas:
Arvydas Domanskis - Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus pavaduotojas;
Valdybos nariai:
Viktoras Buičikas -

Kalėjimų cįlepartamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Biudžeto planavimo skyriaus vyriausiais specialistas;

Jurgita Žilienė - Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
-

v

i

Biudžeto planavimo skyriaus vedėjp;

1

Jūratė Mickevičienė - Kalėjimui departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjb;
Rimas Lutcas - Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Gediminas Šimkus - Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Mindaugas Petkelis - Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas;
Alvydas Vadeika - VĮ „Mūsų am įtai" direktorius
2.1. Gaminama produkcija
VĮ "ij/lūsų amatai" gaminamos pjrodukcijos ir teigiamų paslaugų asortimentas labai platus - įvairūs
medžio bei metalo baldai, maisto produktai, medienos ir metalo apdirbimas bei Įvairūs kiti gaminiai,
ketaus liejinių liejimas, medienos supjovimo ir džiovinimo paslaugos, įvairių darbo ir kitų drabužių
siuvimas, skalbimo paslaugos, kitų įvairių paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims.
Po įmonių (valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų, valstybės įmonės prie Marijampolės
pataisos r|amų ir Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų) reorganizacijos ir jų tapimo VĮ
i
"Mūsų arjiatais" filialais, buvo peržiūrėta ir išanalizuota buvusių įmonių gaminama produkcija bei
teikiamos paslaugos. Kai kurių veiklų ir produktų gamybos buvo atsisakyta dėl per mažo pelningumo
(pavyzdžiui, Pravieniškių filialo Panevėžio padalinyje buvo atsisakyta naujų pareigūnų uniformų siuvimo
ir dviračių surinkimo darbų). Taip pat buvo nuspręsta pradėti gaminti naujus paklausius produktus
(pavyzdžiui, skydų, lovajuosčių gamyba Pravieniškių filialo medienos ceche).
Įmonė optimizuoja vykdomos veiklos procesus, diegia naują techniką ir technologijas. Nuolat
analizuoja gaminamą produkciją, atskirus gaminius, jų paklausą rinkoje. Nepaklausių gaminių gamybos
atsisakoma, ieškoma alternatyvų, stengiamasi išlaikyti pardavimų apimtis. Dalį gaminamos produkcijos
įmonė ek: portuoja į užsienio šalis.
201? m.-2014 m. (I pusmetis) valstybės įmonių* pardavimų apimtys pavaizduotos 1 ir 2 pav.
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1 pav. Valstybės įmonių parduotos produkcijos\ apimtys 2013 m. - 2014 m. (I pusmetis) (tūkst. Lt)

Bendra visų įmonių pardavimų apimtis 2013 m. siekė 2.4,3 mln. Lt. Per 2014 m. pirmą pusmetj jau
parduota produkcijos už 9 mln. Lt. 2015 metais planuojama 7,15 mln. EUR pardavimų. O per
ateinančius tris metus planuojama^ 8,1 proc. pradavimų augimas (2017 metais - 7,73 mln. EUR
pardavimų per metus).
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*2014 m. gegužės 23 d. valstybės įmanių teises ir pareigas perėmė VJ "Mūsų amatai". Birželio mėnesio
pardavim ai-VJ „Mūsų amatai"
2pav. Valstybės įmonių parduotu produkcija pagal gaminių grupes 2013 m. - 2014 m. (I pusmetis)
(t ūks t. Lt)

Didžiausią dalj pardavimų sudaro baldų gamyba. Ši produkcija sudaro apie 60 proc. nuo visų
pardavimų. Taip pat nemažą dalj gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų sudaro siuviniai ir
siuvimo paslaugos bei metalo gaminiai.

3. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Šioje įmonės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano dalyje strategiškai įvertinti VJ „Mūsų
I
amatai" veiklai įtaką darantys veiksliai, įvardintos įmonės stipriosios ir silpnosios pusės, įvertintos
įmonės galimybės ir tykančios grėsmėj.
i
3.1. Vidinių veiksnių analizė

7

VJ „Musų amatai" vertės kūrimas - nuteistųjų resocializacija vykdant įdarbinimą bei siekiant
i

išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdlžiusį ir taip parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę. Pagrindinė įmonės
veikla sukurti kuo daugiau darbo vie|t:ų nuteistiesiems, vykdant gamybą ir teikiant paslaugas. Vį „Mūsų
amatai" veiklos efektyvumo maksirjiizavimo esmė yra siekti konkurencinio pranašumo kiekviename
.

v.

vertę kuriančiame įmonės veiklos aspekte, t. y. tiek vykdant nuteistųjų įdarbinimą, tiek gaminant
produkciją bei teikiant paslaugas.
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i

įmonės vertės grandinėje išskiriamos pagrindinės ir pagalbinės veiklos rūšys. Pagrindinės
pavaizduotos 3 paveiksle.
Pagrindinės veikios rūšys:
Žaliavų tiekimas apima įeinančių į įmonę produkcijos gamybos resursų gavimą, saugojimą ir
paskirstymą. Siekiant kuo labiau surhažinti gaminių kainas, svarbu atrasti tiekėjus, galinčius pasiūlyti
palankiausias sąlygas įsigyti žaliavas. UAB „Ulmas", UAB „Steel Trade", UAB „Senukų prekybos centras",
_
I
UAB „Dzūkijos mediena", „Linoksa", Į,Diforma", UAB „Nostra" - tai tik dalis VJ „Mūsų amatai" tiekėjų.
Siekdama pagaminti prekes už santykinai žemą kainą, Vį „Mūsų amatai" siekia sukurti ilgalaikius ir
i
pasitikėjimu grįstus santykius su tiekėjais. įgyvendinant kokybės ir aplinkosaugos vadybos politiką, metų
I
eigoje yra atliekamas tiekėjų vertinimas pagal nustatytus kriterijus. Atsižvelgiant į gautus rezultatus,
sprendžiama dėl tolimesnio bendradarbiavimo.
....................................
. .j
Netiesioginė grėsmė, kylanti iš; tiekėjų, yra tikėtina daugeliui organizacijų. Ekonomikos krizės
I
laikotarpiu, daugeliui tiekėjų susidūrus su problemomis, pakito bendras tiekėjų skaičius rinkoje - jų
sumažėjo, dėl ko tiekėjai gali pakelti pristatymo kainą, pabloginti produkto kokybę arba riboti

parduodamus kiekius savo pirkėjams. Siekiant sumažinti grėsmę kylančią iš tiekėjų, ieškoma naujų
partnerių.
Gamyba apima produkcijos igaifnybai reikalingų resursų paskirstymą įmonėje tiesiogiai gamybos
metu. Ši veikla tiesiogiai susijusi su gatavo produktą surinkimo iš gamybos, saugojimo ir paskirstymo
vartotojams veiksmais. VJ „Mūsų ąmjatai" gamyba vyksta pagal užsakymus arba pagal poreikį, siekiant
palaikyti optimalų atsargų kiekį. (įiarįiyba pagal užsakymus vyksta dažniausiai laimėjus konkursus bei
pasirašius sutartis. Pagrindinė produkcija pagal užsakymus yra baldai. įmonė siekia lanksčiai prisitaikyti
prie rinkos poreikių, gaminti aukštos kokybės standartinius ir specifinius gaminius, užtikrinti palankias
darbo sąlygas darbuotojams, ugdyti darbinius įgūdžius nuteistiesiems.
Produkcijos paskirstymas vykdomas tiekiant produkciją didmenininkams, mažmenininkams,
i
gamybinėm įmonėms. Taip pat, tiesiogiai užsakovui, kadangi įmonės Alytaus ir Marijampolės filialai turi
savo parduotuves. Esant pirkėjo pageidavimui, įm onėj darbuotojai atlieka kai kurių gaminių montavimą
ir remontą.

! !

įmonė siekia, jog pirkėjas ; (užsakovas) būtų patenkintas įsigyta produkcija ar teikiamomis
paslaugomis. Sutartyje numatytam jerminui įmonė pirkėjui (užsakovui) suteikia pagaminto gaminio
kokybės garantiją.
Rinkodara - tai operacijos, užtikrinančios vartotojų supažindinimą su produktu, informavimą apie
įsigijimo vietas. įmonė vykdydama Savo veiklą teikia tokią rinkodarą, kuri daugiausiai priklauso nuo
i
kliento poreikių. Yra skiriami du pagrindiniai klientų segmentai - privatūs klientai ir verslo klientai.
Privatūs klientai - tai asmenys, kurie nori pasinaudoti įmonės teikiamomis paslaugomis.
Verslo klientai - tai įvairaus dydžio ir specializacijos tiek vietinės, tiek tarptautinės įmonės bei
valstybinės organizacijos besinaudojančios kitų įmonių paslaugomis (pavyzdžiui, produkcijos ir paslaugų
pirkimas pardavimui bei s;avo reiknįiėrjns).
i
įmonė didžiausią dėmesį skiria Iverslo klientams, nes būtent šis segmentas apima didžiausią dalį
visų įmonės atliekamų užsakymų.

Į

, i

Vį „Mūsų amatai7 savo produkciją pristato internetinėje svetainėje www.musuamatai.info,
Produkcija pristatoma reklaminiuose leidiniuose bendradarbiaujant kartu su prekybos centrais „Senukų
prekybos centras", „Bikuva", „Mokil veži", „Rimi", „Maxima" ir kt. Taip pat sudarytos sutartys su
i
informaciniais katalogais, kuriuose 'pateikiama informacija apie įmonės veiklą: „Lietuvos įmonių
,

katalogas", „Visa Lietuva", „Lietuvos statyba". Lyginant VJ „Mūsų amatai" rinkodarą su konkurentais,
matyti, kad konkurentai naudoja agresyvesnes rinkOdaros priemones (reklama televizijoje, radijuje,
i j
populiariuose dienraščiuose, leidžiami atskiri akcijiniai reklaminiai leidiniai ir pan.) ir skiria didesnius
finansinius išteklius rinkodarai vystyti. Siekiant stiprinti Vį „Musų amatai" pozicijas rinkoje, planuojama

daugiau investuoti j rinkodarą. Sukurta nauja įmonės internetinė svetainė, įmonės produkcija ir veikla
reklamuojama socialiniame tinkld „pacebook", įregistruotas naujas įmonės prekės ženklas „VIM A".
' I
(
Planuojama atnaujinti leidžiamus reklaminius leidinius. Tai leistų padidinti įmonės ženklo bei
produkcijos žinomumą, prieinamumą vartotojams.
Aptarnavimas po pardavimo - t^i paslaugų operacijos, susijusios su produkto vertės išsaugojimu ir
padidinimu, atliekamos po pardavimo. VĮ „Mūsųi amatai" vartotojui pageidaujant suteikia visą
i
reikalingą informaciją apie produkcjiją bei teikia aptarnavimą po pardavimo. Pavyzdžiui, gali būti
! I
atliekamas baldų montavimas. Kadangi įmonėje pagrindinė darbo jėga gamyboje yra nuteistieji, kurie
; i
pasižymi žema kvalifikacija, neišvehgiamai pasitaiko broko. Įmonė nekokybiškas prekes pakeičia
j

kokybiškomis, jei

yra nustatomas gamybinis brokas. Siekiant gerinti produkcijos kokybę,

įmonėje

vykdoma gaminamos produkcijos kokybės kontrolė - prieš pristatant užsakymą pirkėjui,

gaminių

IJ

1

kokybę įvertina atsakingas meistras. į

,

i

Taip pat, įmonėje yra labai svarbu nepatenkintų poreikių identifikavimas. Vienas pagrindinių būdų
'!

1

identifikuoti juos pardavimų sferojje yra klientų apklausos, jų norų, poreikių, nusiskundimų bei
j

I

pasiūlymų kaupimas bei analizavimąs. Dažniausiai būtent iš pačių klientų sužinoma, kas galėtų būti
I I
1
padaryta geriau. Per pastaruosius kjelerius metus iš klientų neigiamų reklamacijų įmonė negavo. VĮ
„Mūsų amatai" viena didžiausių problemų - dirbančių nuteistųjų žema kvalifikacija, jų kaita. Šios
problemos yra sprendžiamos nuteistuosius nuolat apmokant, tikrinant jų darbo kokybę.
i
Prie pagalbinių veiklos rūšių priskiriama:
VĮ „Mūsų amatai" infrastrukįūrja - tai funkcinė įmonės struktūra, apimanti vadybos, planavimo,
i
:
apskaitos, kokybės kontrolės ir kiti| procesų visumą bei personalo sugrupavimą pagal uždavinius,
kuriuos jie sprendžia. 2C15 m. sausio! 13 dieną valdybos sprendimu (protokolo Nr. 19) buvo patvirtinta
' Į
VĮ „Mūsų amatai" struktūra. Struktūra ir funkciniai įmonės ryšiai pateikiami žemiau esančiame
paveiksle (žr. 4 pav.).
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PATVIRTINTA
2015 m. sausio 13 d.
valdybos protokolu Nr. 19

VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI" VALDYMO STRUKTŪRA

4 pav. VĮ „Musų amatai" struktūra ir funkciniai ryšiai

VJ „Mūsų amatai" direktoriui tiesiogiai pavaldūs direktoriaus pavaduotojas, Finansų ir
ekonomikos skyrius, Teisės ir administracijos reikalų skyrius ir vyriausiasis inžinierius. Direktoriaus
pavaduotojui pavaldūs Pirkimų ir logistikos skyrius bei Komercijos ir marketingo skyrius. Vyriausiajam
inžinieriui pavaldūs visi jmonės filialai (Alytaus, Marijampolės ir Pravieniškių filialai). Pravieniškių filialui
pavaldūs Panevėžio ir Vilniaus padaliniai.
Žmogiškųjų išteklių valdymas. Vj „Mūsų amatai" įdarbinti nuteistieji, kurių skaičius laikotarpio
eigoje kito (žr. 1 lent.).

* 2014 III ketv. - su rugsėjo mėnesio prognoze; 2014 IV ketv. - planuojamas skaičius
*lki 2014 m.gegužės 23 d. pateikti valstybės jmonės duomenys
1 lentelė. Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius 2014 metais
2014
2014
£014
m. III
2014
Filialas
m 1 tetv.
m. II ketv.
ketv.*
m. IV ketv. *
Alytaus
filialas
[41
160
188
188
Marijampolės
filialas
108
110
110
112
Pravieniškių
filialas
640
610
559
570
VISO:
£89
880
857
870

Atsižvelgiant į darbo specifiką su nuteistaisiais, darbuotojai, norintys įsidarbinti VJ „Musų amatai",
'

i
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turi praeiti žinybinį patikrinimą. VJ „(Vlūsų amatai" dirbantys laisvai samdomi darbuotojai yra aukštos
kvalifikacijos, tačiau dėl didelių emigracijos mastų ateityje įmonėje gali trūkti kvalifikuotų darbuotojų.
Įmonės direktoriaus, vyriausiųjų buhalterių tarnybinių atlyginimų dydžiai konkretūs, jų priedai ir
kitos išmokos nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d.
nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybėms įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų
akcinių bendrovių vadovų, jų payacįluotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo" pakeitimu
įsigaliojusiu 2010 m. balandžio 1 įd. jjmonės direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma
ii

minimalios mėnesinės algos dydžio koeficientais, atsižvelgiant į įmonės kategoriją. Mėnesinės algos
!

i

kintamoji dalis priklauso nuo įmonės veiklos rezultatų. Ją tvirtina Kalėjimų departamentas prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos! įmonės darbuotojų atlyginimai kas ketvirtį skelbiami viešai Vį
„Mūsų amatai" internetiriėje svetainėje www.musuamatai.com
I
* 2Ql4 m ketv. - su rugsėjo mėnesio prognoze
;

j

j

2 lentelė. Vidutinis įdarbintų nuteistųjų ir laisvai samdomų darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Darbuotojų
skaičius (žm.):
Vidutinis darbo
užmokestis (Lt):

Laisvai samdomi
darbuotojai
Nuteistieji
Laisvai samdomi
darbuotojai
Nuteistieji

2014 m. 1ketv.

2014 m. II ketv.

2014 m. III
ketv.*

164
889

158
880

141
857

2081
344

2624
362

2130
392

Technologijų valdymas. NaųjL|jų technologijų plėtra, spartus vystymasis lemia intensyvius
pokyčius gamyboje. Svarbų vaidmehį šiuolaikinėje gamyboje vaidina technologinių procesų bei jų
valdymo mechanizacija ir automatizacija, naudojant kompiuterinę techniką. Nors inovacijų diegimui
I i
i
įmonėje reikalingos investicijos, tačiau naujos technologijos sumažina produkcijos gamybos kaštus ir
įgalina įmonę išplėsti produkcijosi ašortimeritą, padidinti gamybos pajėgumus ir patobulinti siūlomų
produktų kokybines charakteristikas. Automatizuotos technologijos supaprastina ir pagreitina gamybą,
gali pakeisti žmogaus darbą. Tai magina gamybos sąnaudas. Vį „Mūsų amatai" sudėtinga lygiaverčiai
konkuruoti rinkoje, kadangi gamyboje naudojami įrerigimai susidėvėję, pasenę. Technologijų, įrengimų,
įrangos pažanga didina poreikį diegti naujoves. Pažangių technologijų, įrengimų, įrangos diegimui
įmonėje reikalingi aukštos kvalifikacijįos specialistai, gebantys dirbti su įrenginiais bei galintys apmokyti
i

nuteistuosius, kadangi nuteistiesiem^ trūksta žinių ir įgūdžių, taip pat motyvacijos bei noro mokytis,
dirbti.
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Informacinių technologijų teigiamų galimybių versle potencialas didelis. Spartus elektroninio
1 1

i

verslo, paslaugų teikimo internetu Vystimasis ir plėtra skatina reaguoti j rinkos pokyčius ieškant naujų
prekių paskirstymo būdų.
jmonėje naudojamos įvairios technologijos pradedant užsakymų priėmimu ir baigiant sudėtinga
gamybine įranga. Vį „Mūsų amataij', siekdama išlikti konkurencinga rinkoje, nuolat pagal galimybes
investuoja į gamybos įrengimų atriaujinimą. įmonė siekia, kad produktai būtų tiekiami vartotojui laiku,
todėl būtinas tikslus gamybos prote‘;ų ir paskirstymo funkcionavimas. Siekdama šio tikslo įmonė įdiegė
Kokybės valdymo ir Aplinkosaugjos j vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001
i
standarto reikalavimus.
I
3.2. Išorinių veiksnių analizė
Vį „Mūsų amatai''’ išorės aplinkos veiksnių analizė apima politinių, ekonominių, socialinių,
technologinių, aplinkosauginių ir teisinių veiksnių vertinimą bei pagrindimą.
Politiniai veiksniai. Vį „Mūsų [amatai" savininkė yra valstybė, todėl Vyriausybės baudžiamoji
| |
!
politika, įstatymai bei jų įgyveridinilmas daro įtaką [įmonės veiklą. Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos veikla nukreipta į veiksmingos probacijos sistemos plėtojimą, asmenų pakartotinio
nusikalstamo elgesio rizikos valdym^, mažinti nusikalstamų veikų recidyvus ir ypač sumažinti laisvės
; i
atėmimo vietose esančių asmenų skaičių vykdant laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų
resocializaciją. įdarbinti nuteistuosius vienas iš būdų vykdyti šių asmenų resocializaciją.
2011 m. priimtas probacijos įstatymas įsigalipjęs nuo 2012 m. liepos 1 d. įteisino nuteistųjų
kontrolę elektroninėmis stebėjimo prliemonėmis. Tikimasi, kad ši sistema paskatins nuteistųjų spartesnį
; i
reintegravimąsi į visuomenę, taip pat sudaromos sąlygos dirbti už pataisos įstaigų ribų.
Vį „Mūsų amatai" veiklai įtakosj turi Vyriausybės sprendimai valstybės įmonių atžvilgiu. VĮ „Mūsų
.
. . . .
.
' 1
'
amatai" politinės aplinkos kitimą^ njeišvengiamai veikia ir įmonės veiklą bei jos rezultatus, kadangi
biudžetinės įstaigos ir organizacijos yija pagrindinės įmonės produkcijos pirkėjos.
Nors LR viešųjų pirkimų įstatym^ 91 str. nurodoma, kad ne mažiau kaip 5 proc. visų supaprastintų
pirkimų vertės pirkimų valstybės institucijos privaloj atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių
įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiaįu kaip 50 proc. nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės
atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyjcis galvos baušmes, arba įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos
priežiūros įstaigos ir kuriose darbq terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 proc. pacientų, tačiau
'
bendra vykdytų supaprastintų vienųjų pirkimų iš socialinių įmonių vertė nuo bendros supaprastintų
n

»

'

'

pirkimų vertės sudarė vos 0,8 proc. Jei valstybės savivaldybės ir biudžeto asignavimų valdytojai pirktų
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pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. nuostatą, padidėtų viešųjų pirkimų skaidrumas. Taip pat būtų
galima įdarbinti dar daugiau nuteigtųjų.
Ekonominiai veiksniai. Auganti Azijos šalių ekonominė įtaka, besiformuojanti žinių ekonomika,
griežtėjantys reikalavimai ekologiniams ir technologiniams standartams Europos Sąjungoje, Lietuvos
j
pramonei ir verslui kelia kokybiškai naujus reikalavimus. Veiklos efektyvumo siekiama minimizuojant
!

kaštus bei siekiant novatoriškume». \}į „Mūsų amatai" yra veikiama ekonominių pokyčių. Dėl užsienio
prekybos dalinių suvaržymų, pablogėjusių lūkesčių ir padidėjusio neapibrėžtumo dėl tolesnės
I ii
j
__
tarptautinės aplinkos, prognozuojamjas mažesnis Lietuvos ūkio augimas. Numatoma, kad realusis BVP
šiemet padidės 2,9 proc. (anksčiau prognozuota 3,3 %), o 2016 m. - 3,3 proc. (anksčiau prognozuota 3,6
l
%). Ūkio augimas prognozuojama,s ryiažesnis, tačiau vis dėlto numatoma, kad ekonominis aktyvumas
I
toliau kils.
!
Padidinus minimalų darbo liįžnfiokestį iki 1000 Lt išaugo darbo sąnaudos. Nerimą kelia vidaus
i
paklausos augimo perspektyvos, kulias stabdo aukštas nedarbo lygis, emigracija ir sąlyginai prasti
gyventojų lūkesčiai. Norint kompensuoti paklausos vietinėje rinkoje sumažėjimą Vį „Mūsų amatai"
tikslinga orientuotis į užsienio rinkąs ir didinti eksportą.
Socialiniai veiksniai. Šiuo mętu Lietuvoje susiklbsčiusi ne itin palanki ekonominė situacija verčia
' I
gyventojus ieškoti geriausio tiek kajna, tiek kokybe, produkto. Vį „Mūsų amatai" gaminamų baldų
kainos ir kokybės santykis optimalus, sezoninių prekių kainos ir kokybės santykis patrauklus
vartotojams. Baldų, medienos, metalo gaminių paklausą formuoja ne tik gyventojų užimtumas
perkamąja galia, taip pat vartotojui poreikiai (pvz., pageidavimas funkcionalumo, dizaino įvairovės).
Palyginti su kitomis Europos šalimis, Lietuvoje aukštas išsilavinimo lygis, tai lemia aukštus
reikalavimus gaminių kokybei: išsilavĮnę žmonės linkę naudoti kokybiškus ir naujus gaminius, Vį „Mūsų
1 '
I
amatai" produkciją gamina nuteistieji, atliekantys; bausmę. Visuomenėje vyraujantis nepalankus
požiūris į nuteistuosius, išreiškiamas nepasitikėjimas gaminių kokybe neigiamai veikia produkcijos
paklausą.
į pataisos namus daugiau patetika išsilavinimo ar profesijos neturinčių asmenų. Didėja asmenų,
I
nuteistų laisvės atėmimu iki gyvos (galvos, skaičius. Dėl šių veiksnių tampa sudėtingesnis įkalinimo
įstaigose laikomų asmenų įdarbinimas. Žemas nuteistųjų išsilavinimas, įgūdžių ir motyvacijos stoka i

j

veiksniai neigiamai veikiantys Vį ,ĮMūsų amatai" produkcijos kokybę bei sąlygojantys gamybos
' - tenka papildomai
■
nuostolius, išaugusius gamybos sąnaudas
investuoti į nuteistųjų mokymą,
Šalyje mokami nekonkureneįng} atlyginimai, palyginti su kitomis ES valstybėmis, tai demotyvuoja
darbuotojus, skatina darbingo amžiais asmenų ir jaunimo emigraciją į kitas ES šalis. įžvelgiama grėsmė,
ateityje Vį „Mūsų amatai" gali trūkti kvalifikuotų specialistų.

Aplinkosauginiai veiksniai. Šiuo metu Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse aktuali tema j I
'
aplinkosauginiai klausimai, susiję si} žmogaus veiklos įtaka supančiai visumai ir ištekliams, Šiuolaikinė
ekologija keičia susiformavusį technocentrinį ekonomikos pobūdį į ekologiškai darnią gamybą. Todėl VĮ
„Mūsų amatai" vykdydama veiklą prisiima atsakomybę už tinkamą gamtinių resursų naudojimą ir
1

vykdomos veiklos poveikį supančiai aplinkai. Įmonė plėtodama gamybos apimtis, kasmet vis didesnę
I
reikšmę skiria aplinkosaugos problemų sprendimui. Siekiant sumažinti aplinkos taršą įmonėje nuspręsta
atsisakyti galvaninio proceso vykdymo, įdiegti nauji dulkių valymo įrenginiai sumažino teršiančių
medžiagų išmetimą į atmosferą. Įdiegus Aplinkosaugos vadybos sistemą, atliktas aplinkos apsaugos
aspektų identifikavimas ir poveikio aplinkai vertinimas. Įdiegusi aplinkos vadybos sistemą įmonė kelia
sau tikslą taupiai ir efektyviai naudoti energiją ir išteklius, bei mažinti aplinkos taršą.
Teisiniai veiksniai. VĮ „Mūsų įnnatai", organizuodama savo veiklą, privalo atsižvelgti į valstybės
įmonėms tiesioginį ir netiesioginį poveikį turinčius Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus,
gaires, strategijas, rekomendacijas: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas
(Žin. 2003, Nr. IX-1895), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1052 "Dėl
valstybės valdomų įmonių veiklos sljaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios
institucijos paskyrimo", Lietuvos Reįpublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 665 „Dėl
1

valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo
patvirtinimo", Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. R (2006) 2 „Dėl Europos kalėjimų
taisyklių", Europos Tarybos Ministriį Komiteto Rezoliucija (75) 25 dėl darbo kalėjimuose bei kiti teisės
aktai.

i
Įmonė, laikydamasi skaidrumo gairių, valstybės įmonei Valstybės turto fondui ir valstybės įmonei

Registrų centrui teikia balansą, pelno (nuostolio) ataskaitas , veiklos ir finansines ataskaitas (nurodomas
metinis darbo užmokesčio fondak, įskaitant nuteistųjų darbo užmokesčius, įmonės vadovo ir
darbuotojų mėnesiniai atlyginimai, turto skolinimosi planas, planuojamos investicijos). Paminėtos
I
,
ataskaitos taip pat yra matomos ir įrjionės internetinėje svetainėje www.musuamatai.com.
Pagal nuosavybės gaires, Įmorįės savininko teises ir pareigas įgyvendina Kalėjimų departamentas
prie Lietuvos Respublikos teisingum^ ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas). Įmonė yra ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridiifiis asmuo. Įmonė veikia pagal įmonės įstatus, patvirtintus Kalėjimų
l
departamento direktoriaus 2014 rr). kovo 18 d. įsakymu Nr. V - l l l „Dėl valstybės įmonės „Mūsų
amatai" įstatų patvirtinimo" (Kalėjinfių departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2014 m. lapkričio 12 d, įsakymo Nr. V-479 redakcija). Įmonės veiklos klausimams spręsti
Kalėjimų departamente yra sudaryta aštuonių narių valdyba, kuri organizuoja valdybos posėdžius.
Įmonės vadovas teikia valdybai ūkinęs; ir finansinės veiklos ataskaitas.
15

Vertinant teisinės aplinkos aspektus, svarbu atsižvelgti j viešuosius pirkimus reglamentuojančius
teisės aktus. Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja LR viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84
2000) redakcija. Įstatyme pakeista mažos vertės viešųjų pirkimų sąvoka, kuri išplėsta prekėms ir
paslaugoms nuo 100 tūkst. Lt iki 200 tūkst. Lt. Įsigaliojus šiam pakeitimui, perkančiosios organizacijos
gali pasinaudoti galimybe ir supaprastintų pirkimų taisyklėse išplėsti ribas neskelbiamiems pirkimams
apklausos būdu. Naujai įsigaliojusioje Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijoje numatyta, kad perkančiajai
organizacijai nustatant reikalavimą dėl apyvartos, mažiausia reikalaujama metinė tiekėjo veiklos
pajamų suma negalės būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomo pirkimo vertę. įstatyme
nurodoma, vertinant pasiūlymus ekonominio naudingumo kriterijumi, taip pat gali būti vertinama
darbuotojų kvalifikacija ir patirtis, kadangi pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo
sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos.
Be to, VĮ „Mūsų amatai", analizuodama išorinius veiksnius, turi atsižvelgti į ne tik aplinkos,
ekonominius, politinius ar socialinius veiksnius, bet Ir į pačią rinką, įmones, gaminančias alternatyvią
produkciją, esamus ir potencialius konkurentus. Visa tai apibendrina Porterio penkių konkurencinių
įtakų modelis (žr. 5 pav.)
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5 pav. Porterio penkių konkurenciniųįtakų modelis

1. Naujų konkurentų grėsmė. Naujo konkurento atsiradimas reiškia, jog didėja bendrasis tam
tikrame veiklos sektoriuje veikiančių kompanijų pajėgumas. Dėl to gali sumažėti kainos arba padidėti
kompanijų sąnaudų struktūra ir suma žėti jų pelningurpas.
16

2. Tiekėjų galia. Tiekėjai gali d,aryti spaudimą rinkos dalyviams, grasindami padidinti tiekiamos
i

I

produkcijos kainas arba sumažinti tiekiamų prekių ir paslaugų kokybę. Tokiu būdu stiprūs tiekėjai gali
!
sumažinti pramonės šakos sąnaudų padidėjimą, keldami savo produkcijos kainas. Veiksniai, kurie
I

i

suteikia galios tiekėjams,, paprastai atskleidžia tuos veiksnius, kurie suteikia galios pirkėjų grupėms.
3. Esami konkurentai. Veikiančios jmonės konkuruoja, siekdamos užimti pranašesnę poziciją
; '

1

rinkoje (kainų akcijos, reklaminės kampanijos, naujų produktų pristatymai, papildomos paslaugos
klientams). Konkurencija kyla tada, kai vienas ar keli konkurentai jaučia rinkos spaudimą arba atranda
galimybę pagerinti savo poziciją. Konkurenciją tarp įmonių didina: daug konkurentų arba panašios
'

j

i

1

galios konkurentai; menkas sektoriaus augimo tempas; aukštos pastovios gamybos arba atsargų
sąnaudos.
4. Pirkėjų galia. Pirkėjai konkuruoja su verslu, darydami spaudimą kainoms, reikalaudami
j I
aukštesnės kokybės ar geresnių paslajugų ir kurstydami vieną konkurentą prieš kitą, ir visa tai atliekama
pramonės šakos pelningumo sąskaitaĮ
5. Pakaitalų grėsmė. Visos įmonės konkrečiame veiklos sektoriuje konkuruoja su kitu sektoriumi,
kuris gamina pakaitinius produktus. Pakaitalai apriboja veiklos sektoriaus pelno potencialą, nes nustato
ribines kainas, kurių tarne sektoriuje dirbančios kompanijos gali prašyti neprarasdamos pelningumo.
Norint identifikuoti pakaitalus, reikia ieškoti kitų produktų, kurie atlieka tokią pat funkciją.
įmonei norint gautii maksimalią Ekonominę naucĮą, labai svarbus teisingas tiekėjų pasirinkimas.
Kaip jau buvo minėta anksčiau, Vį „Mūsų amatai" pagrindiniai tikslai yra nuteistųjų įdarbinimas,
pardavimų didinimas ir pelno siekimas. Todėl nuolat reikia stebėti rinką, jos pokyčius. Stebint tai,
!

i

atsižvelgiant į tikslus, veikla yra persvprstoma - nuostolingos veiklos atsisakoma, kita veikla pradedama.
Norint būti patrauklia įmone, feikia, kad gaminami produktai būtų kokybiški, kaina prieinama
pirkėjams.
3.3.

SSGG analizė

Pagrindinis įmonės; išorinės iif vidinės būklęs įvertinim o būdas y ra SSGG analizė. Atlikus
i
rinkodaros kom plekso analizę be} rem iantis duom enim is galime įvertinti stiprybes, silpnybes,
galimybes ir grėsm es.

*SSGG analizė naudojama nustatant įmonės strategiją, pateikiančią geriausią jų derinį. Pagrįstas
įmonės pranašumų ir trūkumų derinimas su esamomis grėsmėmis ir galimybėmis yra strategijos
| form ulavimopagrindas.
3 lentelė. SSGG analizė
Silpnybės
Vidus
Stiprybė; >
1. Finansai

Finansiškai stabili įmonė;

i

Apyvartinių lėšų stoka;
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Ilgametė patirtis;

Pirkėjų

Įmonė ne turi pasiėmusi d&ug kreditų.

laiku;

neatsiskaitymas

Negalima struktūrinių fondų
parama;
Reikia papildomų investicijų
darbo vietų kūrimui ir senų
gamybinių

pastatų

renovavimui.
Produkcija

pristatoma

reklaminiuose

leidiniuose;

Nereklamuojasi televizijoje,
radijuje.

Sudarytos sutartys su informaciniais
katalogais;
Įmonės

produkcija

ir

veikla

2. Rėmimas
reklamuojama

socialiniame

tinkle

„Facebook;
Įregistruotas

naujas

įmonės

prekės

ženklas „VIMA“;
Įmonė turi intemetinį puslapį.
Ilgametė

patirtis

gaminant

programinė įranga;

nestandartinius gaminius;
Sertifikuota

Seni gamybiniai įrengimai,

produkcija^

atitinkanti

Nusidėvėję

saugumo reikalavimus ir standartus;
"
1
Lanksti gamyba;

kuriuose

Dideli gamybiniai pajėgumai;

Prasta

Konkurencinga gaminių ir paslaugų

varža;

kaina;

Žemas

pastatai,
vyksta

gamybos

procesai;

3. Produktas

Įdiegta

Kokybės

ir

aplinkosaugos

pastatų

šiluminė

įmonės

prestižas,

vartotojai

nepasitiki

vadybos sistema.

nuteistųjų darbu.

Profesionalumas;

Žema nuteistųjų kvalifikacija

Kvalifikuotas

techninis

administracinis personalas;
4. Personalas
Nuolat keliama kvalifikacija;
Darbuotojai nuolatiniai ir ątsakingi;
Nuteistųjų kvalifikacijos kėlimas.

ir

5. Technologija
darbo procese
Išorė

Metalo produkcijos gamybos sistema

Neišnaudojami štampavimo

leidžia

įrenginiai,

greitai

reaguoti

į

rinkos

plastmasės

paklauso s pokyčius.

liejimo.

Galimybės

Grėsmės

Naujų tiekėjų paieška;

Kylančios žaliavų kainos

Teikiamos nuolaidos;
1. Tiekėjai

Leidžiami mokėjimui atidėjimai.
Bendradarbiavimas

su

privataus

kapitalo įmonėmis;
Nuolat atsirandantys nauji klientai;

Klientų

Palanki demografinė padėtis;

pasikeitimas;

Vykdomos akcijos.

Besikeičiantis

Sezoninių

gaminių

, realizavimas

2, Klientai
užsienio rinkose
Bendradarbiavimas

poreikių

žmonių

gyvenimo būdas;
Kvalifikuotų

su

kapitalo įmonėmis.

privataus

specialistų

trūkumas
Papildomos išlaidos norint
dalyvauti konkursuose

Naujų

[ it inkių

įvedimas į rinką;

Investici os į rinkodarą

Naujų

konkurentų

atsiradimas;
Baimė,

kad

nuvilios

konkurentai

klientus,

dėl

teikiamų paslaugų įvairovės;
Konkurentai
agresyvesnes

naudoja
rinkodaros

3. Konkurentai
priemones

(reklama

televizijoje,

radijuje,

populiariuose dienraščiuose,
leidžiami

atskiri

akcijiniai

reklaminiai leidiniai;
Skiria didesnius finansinius
išteklius rinkodarai vystyti.
4. Technologiniai

Inovacijos technologijos^;

Dėl apyvartinių lėšų stokos

procesai ir

Įmonės aptarnavimo proceso

atnaujinama tik dalis

produktas

tobulinimas;

gamybinių patalpų ir

19

Mokyklinių baldų gamybos ir

įrengimų;

realizavimo plėtra;
Minkštų Įmldų ir jų detalių gamybos
vystymas;
Asortimento plėtra;
l
Metalo produkcijos gamybos sistema
leidžia greitai reaguoti į rijnkos
paklausos pokyčius.

5. Politinė aplinka

Naujų įst itymų priėmimas;

Įstatymų pasikeitimai;

ES pararr os skyrimas.

Pokyčiai Lietuvos politikos
situacijoje.

6. Ekonominė

Padidėja Dardavinio mastai;

Žaliavų pabrangimas;
Kuro brangimas;

aplinka

Infliacijos svyravimai.

SSGG analizė strategijos plaijiuotojjam s yra naudinga tokiais atžvilgiais:
> Vadovai aprūpinam i log: ne stru k tū ra, kuria gali įvertinti įm onės egzistavim ą ir poziciją,
>

Įvertinę analizę, vadovai gali sutapatinti! alternatyvių strategijų tendenciją,

>

Padeda vadovam s su v o k ti, kokia įm onės veikla gali būti p asiek ta p e r tam tikrą laiką.

4. MISIJA VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

VI „Mūsų amatai" misija - nuteistųjų laisvės atėmimu įdarbinimas siekiant išsaugoti ir ugdyti jų
darbo įgūdžiu, parengti resocializacijai išėjus į laisvę bei siekti pelningos veiklos, verslo vertės augimo.
VĮ „Mūsų amatai" vizija - tapti pelninga ir verslia įmone, įdarbinančia nuteistuosius, išsaugančia ir
ugdančia jų darbinius įgūdžius, parengiančia darbinei veiklai išėjus į laisvę.
VI „Mūsų amatai" savo vei kiloję vadovaujasi šiomis vertybėmis: skaidrumas, atvirumas,
atsakomybė, darbas, pagarba, profes onalumas, rezultatyvumas.
Vj „Mūsų amatai" strateginės kryptys yra įmdnės atskirų veiklos sričių (korpusinių ir metalinių
baldų gamyba, ketaus liejinių garny ba, teikiamų paslaugų plėtra, eksporto didinimas) stiprinimas ir
vystymas siekiant pagrindinių įmonės tikslų įgyvendinimo.
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5. STRATEGAM Al TIKSLAI IR JŲ M ATAVIM O RODIKLIAI

VJ „Mūsų amatai" perėmė buvilisių valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų, valstybės įmonės
prie Marijampolės pataisos namų ir;Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų teises, veiklą ir
įsipareigojimus.
Veiklos rodiklius kitiems metams nustato steigėjas, t. y. Kalėjimų departamentas prie LR
teisingumo ministerijos. Valstybės] įmonė prie Alytaus pataisos namų, valstybės įmonė prie
; I
Marijampolės pataisos namų bei Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų, iki reorganizacijos
(kol neįgijo įmonės filialų statuso), buvo numačiusios strateginius tikslus 2014-2016 metams. Po
reorganizacijos buvo peržiūrėti tikslai. Dalies tikslų buvo atsisakyta, o kitų VJ „Mūsų amatai" sieks ir
toliau kartu su naujais numatytais stifateginiais tikslais. Numatyti rodikliai VJ „Mūsų amatai" 2015-2017
metams pateikti 2 lentelėje.
Pagrindiniai VJ „Mūsų amatai"; tikslai 2015-2017 metais - didinti nuteistųjų įdarbinimą, gerinti
gaminamos produkcijos kokybę, optimizuoti sąnaudas, plėtoti pardavimą ir siekti pelno.
i
4 lentelė. VĮ „Mūsų am atai" 2015 - 2017 m. planiniai veiklos efektyvumo rodikliai
Rodikliai
Sąlyginis
vidutinis
nuteistųjų
įdarbinimas

Veiklos
r ezultatas te
pelnąs, nuostolis)

Produkcijos
ir paslaugų
realizacijos
apimtys

Bendrasis
pelningumas

(žm.)
900
925
960

(tūkst.EUR)
72,4
75,3
78,19

(tūkst.EUR)
7154
7443
7733

(proc.)
16,60
16,80
16,80

Metai
2015
2016
2017

Nuosavo
kapitalo
grąža (Du
Pont
modelis)
(proc.)
1,18
1,23
1,27

Planuojama, kad VJ „Mūsų amatai" po trejų metų bus įdarbinta 960 nuteistųjų, metinė Jmonės
produkcijos ir paslaugų apyvarta siek^ 7,73 mln. EUR per metus, o pelnas - 78,20 tūkst. EUR.
Kad būtų įgyvendinti aprašyti rodikliai, Vį „Mūsų amatai" numato ir apsibrėžia strateginius tikslus.

5 lentelė. Valstybės jmonės „Mūsų amatai" strateginiai tikslai ir matavimo rodikliai

Strateginė
kryptis
1. Metalo
gaminių,
liejinių

Strateginis
tikslas
1.1.
Nuteistųjų
įdarbinimo

Siektino rodiklio vertė
2015
2016
2017
m.
m.
m.

Matavimo
vienetas
Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų

i
134

140

146

Atsakingi
asmenys,
skyriai
Jmonės
direktorius,
filialų
21

gamybos ir
pardavimų
vystymas

didinimas

2. Medienos
gaminių
gamybos ir
pardavimų
vystymas

1.2.
Pardavimų
apimtys
2.1.
Nuteistųjų
įdarbinimo
didinimas
j

3. Baldų
gamybos ir
pardavimų
vystymas

2.2.
Pardavimų
apimtys
3.1.
Nuteistųjų
įdarbinimo
didinimas

4. Teikiamų
paslaugų
vystymas

5. Siuvinių
gamybos ir
pardavimų
vystymas

6.
Nestandartinių
gaminių
gamybos
didinimas

7. Sezoninių
prekių
gamybos ir

skaičius

tūkst. EUR
Įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

direktoriai,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Metalo gaminių
cechai
1674

1756

1855

128

130

132

tūkst. EUR
Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

816

886

933

245

249

257

tūkst. EUR
Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

2779

2886

2985

350

361

377

tūkst. EUR
Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

1161

1176

1206

10

11

12

tūkst. EUR
Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

107

110

113

12

13

14

6.2.
Pardavimų
apimtvs

tūkst. EUR

348

356

365

7.1.
Nuteistųjų
jdarbinimo

Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų

21

21,

22

3.2.
Pardavimų
apimtys
4.1.
Nuteistųjų
įdarbinimo
didinimas
4.2.
Pardavimų
apimtys
5.1.
Nuteistųjų
įdarbinimo
didinimas
5.2.
Pardavimų
apimtys
6.1.
Nuteistųjų
jdarbinimo
didinimas

Jmonės
direktorius,
filialų
direktoriai,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Medienos
gaminių cechas,
Medžio baras
Įmonės
direktorius,
filialų
direktoriai,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Baldų gamybos
cechas
Įmonės
direktorius,
filialų
direktoriai,
Komercijos ir
marketingo sk.,
paslaugų barai
Įmonės
direktorius,
filialų
direktoriai,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Siuvimo cechas
Įmonės
direktorius,
filialų
direktoriai,
Komercijos ir
marketingo sk.,
visi cechai ir
barai
Įmonės
direktorius,
filialų

pardavimų
vystymas

didinimąJS

7.2.
Pardavimų
apimtys:

skaičius

tūkst. EUR
1 Alytaus f ii.
Marijampolės
fil.
Pravieniškių
fil.

269
18

273
18,5

275
20

18

18,5

19

36

38

39

Viso:
Alytaus fil.
Marijampolės
! 1 fil.
1 Pravieniškių
„
!
Iš viso pardavimų fil.
(tūkst.EUR) Viso:
Alytaus fil.
Marijampolės
fil.
Pravieniškių
Iš viso sąlyginis įdarbintų fil.
nuteisituiu skaičius Viso:

72
1800

75
1853

78
1904

1434

1523

1613

3920
7154
171

4067
7443
176

4216
7733
190

96

102

108

633
900

647
925

662
960

Pelno
siekimas
8.

8 .1 .

Pelnas,
tūkst.EU R

direktoriai,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Mechaninio
apdirbimo
cechas
įmonės
direktorius,
filialų
direktoriai, visi
gamybos
padaliniai,
administracija

6. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKSMAI
i

6 lentelė. Valstybės Įmonės „ Mūsų amatai"strateginiai uždaviniai ir veiksmai
1. Didinti nuteistųjų įdarbinimų ir aktyvinti pardavimus baldų gamyboje
Siektino rodiklio vertė
Matavimo
2015
2016
2017
Uždaviniai
vienetas
m.
m.
m.
Veiksmai
1. 1.
Sąlyginis
Baldų su
Korpusinių
įdarbintų
metaliniais
baldų ir kėdžių nuteistųjų
karkasais
gamybos
skaičius
49
50
55
surinkimo į
plėtra
naujas patalpas
didinant
perkėlimas.
nuteistųjų
Modernesnių
įdarbinimą
tekinimo staklių
su kopijavimo
įrenginiu
įsigijimas ir
įdiegimas
Pardavimai,
gamyboje.
tūkst. EUR
922
960
998
Korpusinių

Atsakingi
asmenys,
skyriai
Alytaus filialo
direktorius,,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Alytaus
fil.Baldų
gamybos
cechas
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1.2. Vystyti
siuvinių ir
minkštų baldų
gamybos
technologiją ir
didinti
pardavimus
1.3.
Mokyklinių ir
darželio baldų
pardavimų
didinimas

Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

Pardavimai,
tūkst. EUR
Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

Pardavimai,
tūkst. EUR

13

14

15

133

137

141

100

101

102

921

955

982

1.4.
Mokyklinių ir
korpusinių
baldų kokybės
gerinimas ir
aplinkosaugos
tikslų
įgyvendinimas
Brokuotos
produkcijos
sumažėjimas,
proc.

15

20

25

įsigijimas ir
įdiegimas
gamyboje.
Korpusinių
baldų
komplekto
sertifikavimas.
Patalpų plėtra ir
pritaikymas
minkštų baldų
gamybai. Naujų
įrengimų
įdiegimas,
nuteistųjų
apmokymas.
Informacijos
apie gaminius
skelbimas
internetinėje
svetainėje,
reklaminiuose
leidiniuose.
Mokyklinių ir
darželio baldų
katalogo
parengimas ir
išsiuntimas
mokymo
įstaigoms.
Naujos gamybos
technologijos
jdiegimas.
Aktyvesnis
dalyvavimas
viešuosiuose
konkursuose.
Gaminamų
baldų kokybės
kontrolės
vykdymas
visuose
gamybos
etapuose.
Pavojingų
atliekų kiekių
valdymas.
Naudojamų
pavojingų
cheminių

Alytaus filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Alytaus
fil.Baldų
gamybos
cechas
Alytaus ir
Pravieniškių
filialų
direktoriai,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Alytaus ir
Pravieniškių
fil.Baldų
gamybos
cechai

Alytaus filialo
direktorius,
Alytaus
fil.Baldų
gamybos
cechas
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medžiagų kiekių
mažinimas.

Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

Asortimento
plėtimas, naujų
užsakovų
paieška.
Gamybos
technologijų
atnaujinimas.

Pravieniškių
filialo
direktorius,
Komercijos ir
83
84
85
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.Baldų
gamybos
Pardavimai,
cechas
802
834
863
tūkst. EUR
2. Sezoninių prekių bei nestand artinių gaminių gamybos ir pardavimų vystymas įdarbinant
daugiau nuteistųjų
Siektino rodiklio vertė
Atsakingi
asmenys,
2017
Matavimo
2016
2015
Veiksmai
skyriai
m.
m.
m.
Uždaviniai
vienetas
Komercijos ir
Naujų klientų
Sąlyginis
2.1. Didinti
marketingo sk.,
paieška, ryšių
įdarbintų
šašlykinių,
Alytaus
užmezgimas.
iešmų, rūkyklų nuteistųjų
Pasiūlymų
fil.Mechaninio
22
skaičius
21
pardavimus
21
apdirbimo
teikimas
cechas
užsienio rinkai,
ryšių
užmezgimas.
Nestandartinių
šašlykinių ir
rūkyklų gamyba.
Informacijos
apie gaminius
skelbimas
internetinėje
svetainėje.
Naujos gamybos
technologijos
Pardavimai,
183
186
įdiegimas.
tūkst. EUR
182
Pasiūlymų
Alytaus filialo
2.2. Didinti
pateikimas
direktorius,
rogučių
prekybos
Komercijos ir
pardavimus
tinklams, ryšių
marketingo sk.,
užmezgimas.
Alytaus fil.
Pasiūlymų
Mechaninio
Pardavimai,
teikimas
apdirbimo
89
tūkst. EUR
87
89
1.5. Biuro
baldų ir baldų
bibliotekoms
pardavimų
didinimas
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užsienio rinkai.
Reklaminės
akcijos
skelbimas
internetinėje
svetainėje ir
reklaminiuose
leidiniuose.
2.3. Didinti
Plėsti
Sąlyginis
nestandartinių
nestandartinių įdarbintų
gaminių
gaminių
nuteistųjų
14
asortimentą.
užsakymus
skaičius
12
13
Ieškoti naujų
užsakovų.
Reklamuoti ir
teikti
internetinėje
svetainėje
informaciją apie
nestandartinių
gaminių
Pardavimai,
365
gamybą.
348
356
tūkst. EUR
3. Didinti nuteistųjų įdarbinimų aktyvinant gaminių iš metalo pardavimus.
Siektino rodiklio vertė
2017
2016
Matavimo
2015
m.
Veiksmai
vienetas
m.
m.
Uždaviniai
Vamzdžių
3.1.
valcavimo
Optimizuoti
staklių jsigijimas
Gamybos
metalo
ir įdiegimas
našumo
apdirbimo
gamyboje.
padidėjimas,
procesą
15
proc.
15
15
Naujų klientų
Sąlyginis
3.2. Didinti
paieška,
įdarbintų
metalo
eksporto
gaminių
nuteistųjų
142
didinimas.
136
skaičius
131
pardavimus
Naujos gamybos
visuose
technologijos
įmonės
įdiegimas.
filialuose

Pardavimai,
tūkst. EUR

1660

1742

1841

cechas

Marijampolės
filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Marijampolės
fil.visi gamybos
cechai ir barai

Atsakingi
asmenys,
skvriai
Alytaus filialo
direktorius,,
Alytaus
fil.Mechaninio
apdirbimo
cechas
Visų filialų
direktoriai,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Alytaus fil.
Mechaninio
apdirbimo
cechas,
Marijampolės
fil. Liejimo,
Vyrių gamybos,
Galvanikos
cechai,
Pravieniškių
fil.Metalo
gaminių cechai
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3.3. Jdarbinti
nuteistuosius
gaminant
kitus gaminius

Sąlyginis
Gamybos
Komercijos ir
įdarbintų
vystymas.
marketingo sk.,
nuteistųjų
Alytaus
skaičius
3
4
4
fil.Mechaninio
Pardavimai,
apdirbimo
tūkst. EUR
14
14
14
cechas
4. Didinti nuteistųjų įdarbinimą privačiose įmonėse bei didinti paslaugų apim t s
Siektino rodiklio vertė
Atsakingi
Matavimo
2015
2016
2017
asmenys,
Uždaviniai
vienetas
m.
m.
m.
Veiksmai
skyriai
4.1. Skatinti
Sąlyginis
Pasiūlymų
Visų įmonės
nuteistųjų
įdarbintų
pateikimas
filialų
įdarbinimą
nuteistųjų
klientams, naujil direktoriai,
privačiose
skaičius
62
65
67
klientų paieška,
Komercijos ir
įmonėse
ryšių
marketingo sk.
užmezgimas.
Nuteistųjų
apmokymas.
Darbo sutarčių
sudarymas su
Pardavimai,
privačiomis
tūkst. EUR
261
265
270
įmonėmis
4.2. Skatinti ir Sąlyginis
Naujų klientų
Alytaus filialo
didinti pintų
įdarbintų
paieška,
direktorius,
gaminių,
nuteistųjų
pasiūlymų
Komercijos ir
dažymo,
skaičius
29
29
34
pateikimas
marketingo sk,,
suvirinimo,
klientams,
Alytaus
remonto
teikiamų
fil.Pynimo
paslaugų
Pardavimai,
paslaugų
baras
apimtis
tūkst. EUR
57
58
59
reklamavimas.
4.3. Paslaugų
Sąlyginis
Pratęsi sutartį si Marijampolės
teikimas
įdarbintų
įmone ARVI
filialo
įmonei ARVI
nuteistųjų
cukrus.
direktorius,
cukrus
skaičius
9
10
11
Komercijos ir
Marijampolės
Pardavimai,
marketingo sk
fil.
tūkst. EUR
12
14
17
4.4. Skatinti
Sąlyginis
Teikti siuvimo
Pravieniškių
nuteistųjų
įdarbintų
paslaugas. Pigiai filialo
įdarbinimą
nuteistųjų
pirkti
direktorius,
didinant ir
skaičius
50
53
56
medžiagas.
Komercijos ir
plečiant
Ieškoti naujų
marketingo sk,
paslaugas
užsakovų ir
Pravieniškių
Pardavimai,
naujų paslaugų.
fil.Panevėžio
tūkst. EUR
203
206
209
padalinys
4.5. Didinti
Sąlyginis
Naujų užsakovų
Pravieniškių
nuteistųjų
įdarbintų
paieška, naujų
filialo
įdarbinimą ir
nuteistųjų
sutarčių
direktorius,
pardavimus
skaičius
4
6
6
sudarymas,
Rinkodaros ir

Pravieniškių
filialo duonos
bare

4.6. Didinti
skydų gamybą
ir pardavimus

4.7. Skatinti
nuteistųjų
įdarbinimą ir
didinti
pardavimus
siuvimo
paslaugų
ceche

asortimento
plėtimas.
Pardavimai,
tūkst. EUR
Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

Pardavimai,
tūkst. EUR
Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

209

211

214

6

6

7

174

174

185

200

203

208

Ieškoti naujų
užsakovų
Lietuvoje ir
užsienyje.

Naujų užsakovų
paieška, naujų
sutarčių
sudarymas,
asortimento
plėtimas.

Pardavimai,
365
358
tūkst. EUR
353
5. Didinti medienos gaminių pardavimus įdarbinant kuo daugiau nuteistųjų
Siektino rodiklio vertė
2017
2016
2015
Matavimo
m.
Veiksmai
m.
vienetas
m.
Uždaviniai
Išplėsti inkilų,
Sąlyginis
5.1. Didinti
lesyklėlių, avilių
įdarbintų
pardavimus
ir kitų medienos
nuteistųjų
Pravieniškių
40
gaminių
39
skaičius
38
filialo
gamybą. Didinti
medienos
gaminamos
bare Lukiškėse
produkcijos
asortimentą.
Pardavimai,
492
452
tūkst. EUR
424
Ieškoti naujų
Sąlyginis
5.2. Didinti
užsakovų
įdarbintų
lovajuosčių
Lietuvoje ir
nuteistųjų
gamybą ir
12
užsienyje.
11
skaičius
10
pardavimus
Pravieniškių
filiale
Pardavimai,
29
23
26
tūkst. EUR
Ieškoti naujų
Sąlyginis
5.3. Didinti
užsakovų
gamybą ir
įdarbintų
Lietuvoje ir
nuteistųjų
pardavimus
užsienyje.
80
80
skaičius
80
kitu medienos

Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.Duonos
gamybos baras
Pravieniškių
filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk,
Pravieniškių
fil.medžio
baras
Pravieniškių ir
Marijampolės
filialų
direktoriai,
Komercijos ir
marketingo sk,
Pravieniškių ir
Marijampolės
fil.Siuvimo
paslaugų cechai
Atsakingi
asmenys,
skyriai
Pravieniškių
filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk,
Pravieniškių
fil.Lukiškių
medienos ir
paslaugų baras
Pravieniškių
filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.medžio
baras
Pravieniškių
filialo
direktorius,
Komercijos ir

gaminių
Pravieniškių
filiale

Pardavimai,
tūkst. EUR
6. Pelno siekimas

Uždaviniai

Matavimo
vienetas

Pelnas, tūkst
6.1. Siekti
EUR
pelno
Iš viso pardavimų (tūkst.EUR)
Iš viso sąl.jdarbintų
nuteistųjų skaičius

368

408

marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.medžio
baras

412

Siektino rodiklio vertė
2017
2016
2015
m.
m.
m.

72
7154

75
7443

78
7733

900

925

960

Veiksmai
Pasiekti
numatytus
pardavimo
rodiklius,
optimizuoti
struktūrą
mažinant
nereikalingus
etatus, mažinti
veiklos
sąnaudas,
ieškoti pigesnių
tiekėjų.

Atsakingi
asmenys,
skyriai

Įmonės
direktorius,
visų filialų
direktoriai,
administracija,
visi gamybos
cechai ir
padaliniai

ALYTAUS filialas
7 lentelė. Valstybės įmonės ,Mūsų amatai" strateginiai uždaviniai ir veiksmai Alytaus filiale
1. Didinti nuteistųjų įdarbinimų ir aktyvinti pardavimus baldų gamyboje
Siektino rodiklio vertė
2017
2016
Matavimo
2015
m.
Veiksmai
m.
m.
Uždaviniai
vienetas
Baldų su
1.1 .
metaliniais
Korpusinių
karkasais
baldų ir
surinkimo į
kėdžių
naujas patalpas
gamybos
perkėlimas.___
plėtra
Modernesnių
didinant
tekinimo
staklių
nuteistųjų
su kopijavimo
įdarbinimą
įrenginiu
Sąlyginis
įsigijimas ir
įdarbintų
įdiegimas
nuteistųjų
gamyboje._____
skaičius
50
55
49

Atsakingi
asmenys,
skyriai
Alytaus filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Alytaus
fil.Baldų
gamybos
cechas

29

Korpusinių
baldų
Pardavimai,
komplekto
tūkst. EUR
922
960
998
sertifikavimas.
1.2. Vystyti
Sąlyginis
Patalpų plėtra ir
siuvinių ir
įdarbintų
pritaikymas
minkštų baldų nuteistųjų
minkštų baldų
gamybos
skaičius
14
13
15
gamybai.
technologiją
Naujų jrengimų
ir didinti
įdiegimas,
pardavimus
Pardavimai,
nuteistųjų
tūkst. EUR
133
137
141
apmokymas.
1.3.
Sąlyginis
Informacijos
Mokyklinių ir
įdarbintų
apie gaminius
darželio baldų nuteistųjų
skelbimas
pardavimų
skaičius
20
20
20
internetinėje
didinimas
svetainėje,
reklaminiuose
leidiniuose.
Mokyklinių ir
darželio baldų
katalogo
parengimas ir
išsiuntimas
mokymo
įstaigoms.
Naujos gamybos
technologijos
įdiegimas.
Aktyvesnis
dalyvavimas
Pardavimai,
viešuosiuose
tūkst. EUR
145
147
148
konkursuose.
1.4.
Gaminamų
Mokyklinių ir
baldų kokybės
korpusinių
kontrolės
baldų
vykdymas
kokybės
visuose
gerinimas ir
gamybos
aplinkosaugos
etapuose.
tikslų
Pavojingų
įgyvendinimas
atliekų kiekių
valdymas.
Naudojamų
Brokuotos
pavojingų
produkcijos
cheminių
sumažėjimas,
medžiagų kiekių
proc.
15
20
25
mažinimas.
2. Sezoninių prekių gamybos ir pardavimų vystymas įdarbinant daugiau

Alytaus filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Alytaus
fil.Baldų
gamybos
cechas
Alytaus filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Alytaus
fil.Baldų
gamybos
cechas

Alytaus filialo
direktorius,
Alytaus
fil.Baldų
gamybos
cechas

30

nuteistųjų

Uždaviniai
2.1. Didinti
šašlykinių,
iešmų,
rūkyklų
pardavimus

Matavimo
vienetas
Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

Siektino rodiklio vertė
2017
2015
2016
m.
m.
m.

Veiksmai
Naujų klientų
paieška, ryšių
užmezgimas.
21
21
22
Pasiūlymų
teikimas
užsienio rinkai,
ryšių
užmezgimas.
Nestandartinių
šašlykinių ir
rūkyklų gamyba
Informacijos
apie gaminius
skelbimas
internetinėje
svetainėje.
Naujos gamybos
technologijos
Pardavimai,
įdiegimas.
tūkst. EUR
182
184
186
2.2. Didinti
Pasiūlymų
rogučių
pateikimas
prekybos
pardavimus
tinklams, ryšių
užmezgimas.
Pasiūlymų
teikimas
užsienio rinkai.
Reklaminės
akcijos
skelbimas
internetinėje
svetainėje ir
reklaminiuose
Pardavimai,
leidiniuose.
tūkst. EUR
87
89
89
3. Didinti nuteistųjų įdarbinimą aktyvinant gaminių iš metalo pardavimus.
Siektino rodiklio vertė
Matavimo
2017
2015
2016
Uždaviniai
vienetas
m.
m.
m.
Veiksmai
3.1.
Vamzdžių
Optimizuoti
valcavimo
metalo
Gamybos
staklių įsigijimas
apdirbimo
našumo
ir įdiegimas
padidėjimas,
procesą.
gamyboje.
pro c.
15
15
15

Atsakingi
asmenys,
skyriai
Komercijos ir
marketingo sk.,
Alytaus
fil.Mechaninio
apdirbimo
cechas

Alytaus filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Alytaus
fil.Mechaninio
apdirbimo
cechas

Atsakingi
asmenys,
skyriai
Alytaus filialo
direktorius,
Alytaus
fil.Mechaninio
apdirbimo
cechas

1
3.2. Didinti
metalo
gaminių
pardavimus

Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

16

16

17

Naujų klientų
paieška,
eksporto
didinimas.
Naujos gamybos
technologijos
įdiegimas.
Gamybos
vystymas.

Komercijos ir
marketingo sk.,
Alytaus
fil.Mechaninio
apdirbimo
cechas

Pardavimai,
234
tūkst. EUR
227
231
3.3. Jdarbinti
Sąlyginis
Komercijos ir
nuteistuosius įdarbintų
marketingo sk.,
gaminant
nuteistųjų
Alytaus
kitus
skaičius
3
4
4
fil.Mechaninio
gaminius
Pardavimai,
apdirbimo
tūkst. EUR
14
14
14
cechas
4. Didinti nuteistųjų įdarbinimų privačiose įmonėse bei didinti paslaugų apimtis
Siektino rodiklio vertė
Atsakingi
Matavimo
2016
2017
2015
asmenys,
Uždaviniai
vienetas
m.
m.
m.
Veiksmai
skyriai
4.1. Skatinti
Sąlyginis
Pasiūlymų
Alytaus filialo
nuteistųjų
įdarbintų
pateikimas
direktorius,
įdarbinimą
nuteistųjų
klientams, naujų Komercijos ir
privačiose
skaičius
20
22
23
marketingo sk.
klientų paieška,
įmonėse
ryšių
Alytaus
užmezgimas.
regione
Nuteistųjų
apmokymas.
Darbo sutarčių
sudarymas su
Pardavimai,
privačiomis
34
tūkst. EUR
32
33
įmonėmis
Naujų klientų
4,2. Skatinti ir Sąlyginis
Alytaus filialo
paieška,
didinti pintų
įdarbintų
direktorius,
gaminių,
nuteistųjų
pasiūlymų
Komercijos ir
skaičius
34
dažymo,
29
29
pateikimas
marketingo sk.,
suvirinimo,
klientams,
Alytaus
remonto
teikiamų
fil.Pynimo baras
paslaugų
paslaugų
Pardavimai,
apimtis
tūkst. EUR
59
57
58
reklamavimas.
5. Pelno siekimas
Siektino rodiklio vertė
Atsakingi
Matavimo
2016
2017
2015
asmenys,
Uždaviniai
vienetas
m.
m.
m.
Veiksmai
skyriai
Pasiekti
numatytus
Alytaus filialo
pardavimo
rodiklius,
direktorius,
optimizuoti
administracija,
struktūrą
visi Alytaus
5.1. Siekti
Pelnas, tukst.
mažinant
fil.gamybos
pelno
EUR
18
20 nereikalingus
19
cechai

etatus, mažiiiti
veiklos
sąnaudas,
ieškoti pigesnių
tiekėjų.

Iš viso pardavimų
(tūkst.EUR
Iš viso sąl.įdarbintų
nuteistųjų skaičiu$

1800

1853

1904

171

176

190

MARIJAMPOLĖS filialas
8 lentelė. Valstybės įmonės „Mūsų am atai" strateginiai uždaviniai ir veiksmai Marijampolės filiale
1. Didinti nuteistųjų įdarbinimų ir aktyvinti pardavimus metalo konstrukcijų gamyboje
Siektino rodiklio vertė
Atsakingi
2017
2015
2016
Matavimo
asmenys,
m.
Veiksmai
m.
skyriai
Uždaviniai
vienetas
m.
Naujų klientų
1.1. Metalo
Sąlyginis
Marijampolės
įdarbintų
paieška,
filialo
gaminių
nuteistųjų
pardavimų
direktorius,
pardavimų
66
69
didinimas
didinimas
skaičius
63
Komercijos ir
esamiems
marketingo
klientams. MetakD sk.,
gaminių, liejinių
Marijampolės
gamybos
fil.Liejimo,
Vyrių
technologijos
tobulininas ir
gamybos,
modernizavimas.
Pardavimai,
Galvanikos
tūkst. EUR
956
1028
1101
cechai
2. Didinti nuteistųjų įdarbinimų ir aktyvinti siuvimo gaminių pardavimus
Siektino rodiklio vertė
Atsakingi
2017
Matavimo
2016
asmenys,
2015
Veiksmai
vienetas
m.
m.
skyriai
Uždaviniai
m.
Naujų siuvinių
2.1. Didinti
Sąlyginis
Marijampolės
įvedimas į
įdarbintų
filialo
siuvimo
nuteistųjų
gamybą.
Naujų
direktorius,
apimtis
12
klientų paieška.
skaičius
10
11
Komercijos ir
marketingo
sk,
Marijampolės
fil.Siuvimo
Pardavimai,
113
tūkst. EUR
107
110
cechas
3. Didinti nuteistuiu įdarbinimą ir aktvvinti nestandartiniu paminiu qamyba
Veiksmai
Uždaviniai
Matavimo
Siektino rodiklio vertė
Atsakingi

vienetas

2015
m.

2016
m.

2017
m.

asmenys,
skyriai
Marijampolės
filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo
sk.,
Marijampolės
fil.visi cechai ir
barai

Plėsti
nestandartinių
gaminių
14
asortimentą.
12
13
Ieškoti naujų
užsakovų.
Reklamuoti ir
teikti internetinė e
svetainėje
informaciją apie
nestandartinių
Pardavimai,
gaminių gamybą.
tūkst. EUR
348
356
365
4. Didinti nuteistųjų įdarbinimą privačiose įmonėse bei didinti paslaugų apimtis
Siektino rodiklio vertė
Atsakingi
Matavimo
2015
2016
2017
asmenys,
m.
Veiksmai
skyriai
Uždaviniai
vienetas
m.
m.
Pratęsi sutartį su
4.1. Paslaugų
Sąlyginis
Marijampolės
įmone ARVI
filialo
įdarbintų
teikimas
cukrus.
įmonei ARVI
nuteistųjų
direktorius,
11
Komercijos ir
cukrus
skaičius
9
10
marketingo
Pardavimai,
sk.
tūkst. EUR
12
14
17
Naujų užsakovų
Marijampolės
4.1. Skatinti
Sąlyginis
filialo
paieška, sutarčių
nuteistųjų
įdarbintų
direktorius,
sudarymas dėl
įdarbinimą
nuteistųjų
Rinkodaros ir
2
2
nuteistųjų
kitose
skaičius
2
įdarbinimo.
pardavimų
privačiose
Pardavimai,
skyrius
įmonėse
17
tūkst. EUR
12
14
5. Pelno siekimas
Siektino rodiklio vertė
Atsakingi
2017
asmenys,
Matavimo
2015
2016
Veiksmai
m.
m.
m.
skyriai
Uždaviniai
vienetas
Pasiekti
numatytus
pardavimo
Marijampolės
rodiklius,
optimizuoti
filialo
direktorius,
struktūrą
administracija,
mažinant
nereikalingus
visi
Marijampolės
etatus, mažinti
veiklos sąnaudas,
fil.gamybos
ieškoti pigesnių
cechai ir
5.1. Siekti
Pelnas,
pelno
tūkst. EUR
18
19
padaliniai
19
tiekėjų.
Iš viso pardavimų
1613
(tūkst.EUR)
1434
1523
102
108
96
Iš viso sąl.įdarbintų
3.1. Didinti
nestandartinių
gaminių
užsakymus

Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

nuteistųjų skaičius Į

PRAVIENIŠKIŲ filialas
9 lentelė. Valstybės įmones „Mūsų am atai" strateginiai uždaviniai ir veiksmai Pravieniškių filiale
1. Didinti nuteistųjų jdarbinim g ir aktyvinti metalo gaminių pardavimus
;Siektino rodiklio vertė
Matavimo
2015
2016
2017
Uždaviniai
vienetas
m.
m.
m.
Veiksmai
1.1. Spintų
Sąlyginis
Naujų užsakovų
dokumentams, įdarbintų
paieška, naujų
persirengimo
nuteistųjų
sutarčių sudarimas,
spintelių ir kitų skaičius
Y2
54
56
aktyvus dalyvavimas
metalinių
viešuosuose
baldų
konkursuose. Prekių
gamybos ir
katalogo
i
pardavimų
Pardavimai,
atnaujinimas
didinimas
tūkst. EUR
478
483
507
2, Didinti medie'nos gaminių pardavimus įdarbinant kuo daugiau nuteistųjų
Steiktino rodiklio vertė
Matavimo
2015
2016
2017
Uždaviniai
vienetas
m.
m.
m.
Veiksmai
2.1. Didinti
Sąlyginis
Išplėsti inkilų,
pardavimus
įdarbintų
lesyklėlių, avilių:ir
medienos bare nuteistųjų
kitų medienos
Lukiškėse
skaičius
38
39
40
gaminių gamybą.
Didinti gaminamos
produkcijos
Pardavimai,
asortimentą.
tūkst. EUR
42!4
452
492
2.2. Didinti
Sąlyginis
Ieškoti naujų
lovajuosčių
įdarbintų
užsakovų Lietuvoje ir
gamybą ir
nuteistųjų
užsienyje.
pardavimus
skaičius
1D
11
12
Pardavimai,
tūkst. EUR
2.3
26
29
2.3. Didinti
Sąlyginis
Ieškoti naujų
gamybą ir
įdarbintų
užsakovų Lietuvoje ir
pardavimus
nuteistųjų
užsienyje.
kitų medienos skaičius
8C)
80
80
gaminių
Pardavimai,
tūkst. EUR
368
408
412
3. Didinti baldų pardavimus įdarbinant kuo daugiau nuteistųjų
Siektino rodiklio vertė
Matavimo
2015
2016
2017
Uždaviniai
vienetas
m.
m.
m[
Veiksmai

Atsakingi
asmenys, skyriai
Pravieniškių filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.Metalo gaminių
cechai

Atsakingi
asmenys, skyriai
Pravieniškių filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.Lukiškių
medienos ir
paslaugų baras
Pravieniškių filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.medžio baras
Pravieniškių filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.medžio baras
■

Atsakingi
asmenys, skyriai
35

3.1.
Mokyklinių ir
darželio baldų
pardavimų
didinimas

3.2. Biuro
baldų ir baldų
bibliotekoms
pardavimų
didinimas

Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius
Pardavimai,
tūkst. EUR
Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius

iJO

81

82

776

808

834

}3

84

85

1
Asortimento
plėtimas, naujų
užsakovų paieška.
Gamybos
technologijų
atnaujinimas.
Asortimento
plėtimas, naujų
užsakovų paieška.
Gamybos
technologijų
atnaujinimas.

Pardavimai,
tūkst. EUR
802
834
863
4. Didinti nuteistųjų įdarbinim<? vystant teikiamų paslaugų apimtis
Slėktino rodiklio vertė
Matavimo
2015
2016
2017
Uždaviniai
m.
vienetas
m.
m.
Veiksmai
4.1. Skatinti
Sąlyginis
Teikti siuvimo
nuteistųjų
įdarbintų
paslaugas. Pigiai
įdarbinimą
nuteistųjų
pirkti medžiagas.
didinant ir
skaičius
E»0
53
56
Ieškoti naujų
plečiant
užsakovų ir naujų
paslaugas
paslaugų.
Panevėžio
Pardavimai,
padalinyje
tūkst. EUR
203
206
209
4.2. Didinti
Sąlyginis
Naujų užsakovų
nuteistųjų
įdarbintų
paieška, naujų
įdarbinimą ir
nuteistųjų
sutarčių sudarymas
pardavimus
skaičius
4
6
6
asortimento
duonos bare
Pardavimai,
plėtimas.
tūkst. EUR
209
211
214
4.3. Skatinti
Sąlyginis
Pasiūlymų
nuteistųjų
įdarbintų
pateikimas
įdarbinimą
nuteistųjų
klientams, naujų
privačiose
skaičius
40
41
42
klientų paieška, ryšių
įmonėse
užmezgimas.
Nuteistųjų
apmokymas. Darbo
sutarčių sudarymas
Pardavimai,
su privačiomis
tūkst. EUR
2 17
217
219
įmonėmis.
4.5. Skatinti
Sąlyginis
Naujų užsakovų
nuteistųjų
įdarbintų
paieška, naujų
įdarbinimą ir
nuteistųjų
sutarčių sudarymas t
didinti
skaičius
190
192
196
asortimento
pardavimus
plėtimas.
siuvimo
Pardavimai,
paslaugų
tūkst. EUR
246
248
252
■

Pravieniškių filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.Baldų gamybos
cechas
Pravieniškių filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.Baldų gamybos
cechas

Atsakingi
asmenys, skyriai
Pravieniškių filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.Panevėžio
padalinys
Pravieniškių filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.Duonos baras
Pravieniškių filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.

Pravieniškių filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.Siuvimo
paslaugų cechas
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ceche
4.6. Didinti
skydų gamybą
ir pardavimus

Sąlyginis
įdarbintų
nuteistųjų
skaičius
Pardavimai,
tūkst. EUR
5. Pelno siekimas

Uždaviniai

6

6

7

:.74

174

185

Siektino rodiklio vertė
2015
2017
2016
mi.
m.
m.

Matavimo
vienetas

1
!

5.1. Siekti
Pelnas,
pelno
tūkst. EUR
Iš viso pardavimų (tūkst.EUR)
Iš viso sąl.įdarbintų
nuteistųjų skaičius

■ 36
3920

38
4067

39
4216

633

647

662

Ieškoti naujų
užsakovų Lietuyoje ir
užsienyje.
i

Veiksmą ;
Pasiekti riumat ytus
pardavimo rod iklius,
optimizuoti
struktūrą maži įant
nereikalingus etatus,
mažinti veiklos
sąnaudas, iešk<)ti
pigesnių tiekėj A-

Pravieniškių filialo
direktorius,
Komercijos ir
marketingo sk.,
Pravieniškių
fil.medžio baras

Atsakingi
asmenys, skyriai
Pravieniškių filialo
direktorius,
administracija,
visi Pravieniškių
fil.gamybos
cechai ir
padaliniai

Kad VJ „Musų amatai" galėtų pasiekti visus numatytus tikslus, įgyvendinti uždavinius, optimizuoti
i
jmonės veiklą, jmonė sudarė priemenių planą.

VJ „Mūsų amatai" priemonių planas
10 lentelė. Priemonių plonos
Eil
Priemonės pavadinimas

Terminas

atsakingas
asmuo

2015 m.
I-II ketv.

Įmonės
direktorius

Nr.
1.

Įrenginių įsigijimas gamybos optim zavimui

2.

Apskaitos programos tobulinimas, naujų kompiuterinių sistemų

2015 m.IV
ketv.

Įmonės
direktorius

3,

Pravieniškių filialo M edžio ir baldų gamybos ceclie sumažinti
gamybos sąnaudas, laikinai perkant pigesnę m edieną ią kitų tiekėjų,
atsisakant brangių m edienos džiovinim o ir transporto sąnaudų.

2015 m. III
ketv.

Pravieniškių
filialo vadovas

Pastabos

1
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4.

Pertvarkyti transportą, optimizuojant pervežimus, mažinant remonto
sąnaudas, atsisakant neekonomiškų automobilių, centralizuojant
transporto ūkį, panaikinus nereikalingus vairuotojų etatus Įmonėje.

2015 m.
rugsėjo spalio mėn.

Pirkimų ir
logistikos
skyrius

5,

Įdiegti buhalterinės apskaitos programą, nustatyti gaminių
savikainos skaičiavimo metodiką visiem s filialams. Mažinti gaminių
medžiagų normas, griežtai kontroliuoti medžiagų nurašymus ir
apskaitą.

2015 m. I
ketv.

Finansų ir
skonomikos
skyrius

6.

Priimti į darbą nauju darbuotojų, kurie palengvins spręsti Įmonės
valdymo problemas. Gamybos aprūpinimo užsakymais gerinimui
sukurti nauji viešųjų pirkimų projektų vadovų etatai Pravieniškių ir
Alytaus filialuose. Techninių problemų sprendimui įsteigtas vyr.
inžinieriaus- energetiko etatas Pravieniškių filiale, ko pasekoje
elektros energijos sąnaudos Pravieniškių filiale ženkliai sumažėjo.
Panaikintos nereikalingos Komercijos ir logistikos grupių vadovų
pareigybės filialuose:.

2015 m.
rugsėjo spalio mėn.

Įmonės
direktorius

7.

Vilniaus padalinio gamybos barą , es antį adresu Sniego g. 2, Vilnius
1
išnuomoti privačiai bendrovei.

2015 m.
ketv.

Įmonės
direktorius

8.

Modernizuoti Pravieniškių filiale) dijonos gamybos cechą tikslu
ieškoti naujų užsakymų ir didinti apyvartą. Nuo 2014-09-01 d.
Vilniaus padalinyje duonos gamyba nutraukta.

2015 m. IV
ketv.

Pravieniškių
filialo vadovas

9.

Filialams suformuoti planines už iucjtis ir gauti veiklos ataskaitas už
metų ketvirčius. Pagal ataskaitų luoįnenis analizuoti filialų veiklą ir
numatyti savikainos m ažinimo ir gam ybos apimčių didinimo
užduotis.

2015 m .I
ketv.

Finansų ir
e konomikos
skyrius

2 0 1 5 1 ketv.

Finansų ir
e konomikos
skyrius

10.

!
!
Marijampolės filiale įdiegti buhąlte^inę programą

I

7. IŠTEKLIAI
V a l s t y b ė s įm o n ė s „ m ū s ų a m a t a i "
M E T IK IO TURTO ĮSIGIJIMO PLANAS 2015 M .
jl:Z lentelė. Turtoijsigijimo planas
EIL.
NR.

1

LAIKOTARPIS,
KURIUO
KETINAMA
ĮSIGYTI
ILGALAIKĮ
TURTĄ

2015 m.
I k etvirtis

p a s ™ lBOS

Buhalterin ės

apskaitos
programa

ILGALAIKIO
TURTO
VERTĖ
(APYTIKRIAI)
EUR UŽi VNT.

ĮMONES
ADMINISTRACINIS
STRUKTŪRINIS
PADALINYS, KURIO
VEIKLOS
POREIKIAMS
TENKINTI
KETINAMA ĮSIGYTI
MATERIALŲJĮ
TURTĄ

6 000

Įmonės BAS

VĮ
„Mūsų
amatai
buhalterinės
programos
įdiegimui. Tame tarpe
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2

2015 m.
I ketvirtis

Medienos
džioviu imp k amera

3

2015 m.
I ketvirtis

Baldų kauta vimo
mašina

serveris
bei
kompiuteriai,
15 000

Pravieniškių filia las

40 000

Pravieniškių filia as
Panevėžio padalir y s

4

2015 m.
I ketvirtis

Siuvimo ce ch<
įrengimai ( iai ji)

13 000

5

2015 m.
I ketvirtis

Autokrautu vas
(naudotas elėk trinis)

15 500

6

2015 m. III-IV
ketvirtis

Komprcsori Js 2
vnt) (naudot i)

Pravieniškių filiai IS

Neturėdama džiovinim o
kameros, Įmonė priversta
pirkti medienos
džiovinim o paslaugą.
Naujos kameros būtų
l
naudojamos išpjautos
medienos džiovinimui,
kas leistų turėti
džiovintos medienos
atsargų kitiems
gaminiams gaminti.
Padidėtų apyvarta,
pelnas, atsipirktų per 2-3
metus, būtų įdarbinta 10
15 nuteistųjų.
Baldų kantavimo mašina
pagerintų gaminamų
;
baldų kokybę,
atsisakytume rankų
darbo, kuriam reikalingos
didelės laiko sąnaudos.
Įrengimai atsipirktų per
2-3 metus, prie jų dirbtų
2 nuteistieji.
Siekiant
padidinti
gamybos
apimtis
ir
gaminių kokybę, reikia
atnaujinti susidėvėjusius
bei
neekonomiškus,
įsigytus prieš 1 5 - 2 0
metų
įrengimus.
Jie
dažnai genda, remontas
yra
brangus.
Nauji
įrengimai atsipirktų per 2
metus.
Baldų
ir
m edžio
apdirbimo
cecho
našesniam
darbui
reikalingas
galingesnis
akumuliatorinis
autokrautuvas,
kas
įgalintų
ceche
dirbti
dvejomis
pamainomis.
Papildomai
dirbti
autokrautuvu
būtų
įdarbintas 1 nuteistasis.
Šiuo
metu
turimas
autokrautuvas
yra
nuomojamas ir tai yra
brangu, nuomos kaina yra
apie 300 Eur mėnesiui.
2013
m.
planavome
įsigyti
dyzelinį
autokrautuvą, tačiau jo

negalima
patalpose.
17 500

2

naudoti

Pakeis
senus,
susidėvėjusius
bei
neekonomiškus
įrengimus
Pravieniškiu
39

900

7

2015 m.
III-IV ketvirtis

Baldinės ilo cštės
apdirbime įr engimai
(naudoti)

3

8

2015 m.
III-IV ketvirtis

Centrifūga (50 kg)
(naudota)

4 5:00

9

2015 m. III-IV
ketvirtis

Lengvasis
automobili s
(pardavus urimą)

10

2015 m. III-IV
ketvirtis

Lengvasis
automobili.

10 qoo

Pravieniškių fili įlas
Vilniaus padalii įys
(Medienos garny bos
baras, Lukiškių -kg.
6, Vilnius)

filialo Baldų ir m edžio j
apdirbimo ceche
1
Nupirkti įrengimai būtų
naudojami vietoj esamų
senų,
nusidėvėjusių.
Lukiškių padalinyje
lesyklų ir inkilų gamybai,
mažoms
ovalioms
detalėms išpjauti, būtų
frezuojamos
didelių
matmenų ovalios detalės
ir
detalių
reljefas.
Padidėtų
apyvarta,
produktų kokybė, būtų
įdarbinti 5 nuteistieji.
Vilniaus
padalinio
Medienos gamybos bare
šiuo metu naudojama
centrifūga
yra
ekonomiškai nenaudinga,
dideli elektros energijos
sunaudojimo
kaštai
Naujai
įsigyjama
centrifūga leistų šiuos
trūkumus
pašalinti,
padidėtų darbo našumas
ir
pagerėtų
paslaugų
kokybė.

Pravieniškių filialas

Įmonė
(administracijai
25 000

11

2015 m. III-IV
ketvirtis

Briaunų lamin avimo
staklių įsigijim as

9 000

Alytaus filialas

12

2015 m.
III-IV ketvirtis

Siuvimo cecho
apšvietimo keitimas
ir modernizavimas

10 000

Pravieniškių filialeis
Panevėžio padalinu 'S

13

2015 m. IV
ketvirtis

Liejimo cecho stogo
kapitalinis remontas

49 500
Marijampolės
filialas

2014 m. Įmonei parduoti
automobilio BM W X5,
valst.
Nr.
EEP
111
nepavyko.
Parduoti
minėtą automobilį Įmonė
planuoja šiais metais, 0
gautas lėšas skirti naujų
automobilių pirkimui
Vykdant
Įmonės
gamybinę,
ūkinę,
komercinę veiklą dažnai
trūksta automobilių kai
reikia
vykti
pas
užsakovus ar tiekėjus,
darbuotojai
priversti
laukti laisvo automobilio.
Dėl
šios
priežasties
planuojama
įsigyti
papildomai automobilių.
LMDP briaunų
laminavimui (esam os
laminavimo stakles
pasenę, susidėvėję,
pastoviai
remontuojamos)
Siuvimo cechui pagerinti
bei atnaujinti siekiant
taupyti elektros energijos
sąnaudos
Metų pabaigoje Įmonė
planuoja atlikti stogo
remontą, kuris šiuo metu
40

yra arti kritinės būklės
siekiant pagerinti
nuteistųjų darbo vietas

4

2015 m.
III-IV ketvirtis

Infraraudonųjų
(spindulinių )
šildytuvų
sumontavimas
siuvimoštampavinjo bare.

9 000

Marijampolėj
filialas

9 000

Marijampolės
filialas

1

1

1b

2015 m.
III-IV ketvirtis

Transportd
priemonių svcirimo
stoties įrerįgirtias.
i

1

16

2015 m. III-IV
ketvirtis

Metalo profilių
apdirbimo staklės

9 000

Alytaus filialas

1/

2015 m. III-IV

Siuvimo m aši U|
įsigijimas

3 000

Alytaus filialas

ketvirtis

2015 m. III-IV
ketvirtis

Atsarginės dalys ir
kiti įrenginį ai

65 000

Įmonė

]{

Gamybos baras tampa
nepriklausomas nuo
'
centrinio šildymo,
atsiranda galimybė
reikalui esant palaikyti
darbinę temperatūrą
siuvykloje.
1
Didės darbo našumas,
pajėgumai, uždirbamas
pelnas.
Sumažės šildym o kaštai.
Atsipirkimas-2 metai
Bus galimybė atlikti
technologiniuose
procesuose naudojamų
birių m ed žia g ų , žaliavų
įvadinį apsvėrimą,
kontrolę.
Sumažės pardavimų
sąnaudos.
Atsipirkimas-5 metai
Kėdžių ir kėdžių junginių
gamybai (vamzdžių ir
metalinių profilių
lankstymui).
Padidėjus siuvamų
gaminių nomenklatūrai
(atradus naujų užsakovų,
kuriems galima teikti
1
siuvim o paslaugas).
Nenumatytų įrengimų
įsigijimui, kurių reikėtų
gamybai (nepataisomai
sugedus esamiems,
plečiantis gamybai).
Lukiškių gamybos cechui
reikalinga pramoninė
skalbimo mašina
(padėvėta), kurios
apytikrė vertė yra apie
9 000 Eur ir džiovyklė,
kurios vertė apie 3000
■
Eur. Elektros varikliam siki 1500 Eur. Miltelinio
dažymo filtrams - iki
2500 Eur
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8. FINANSINĖS PROGNOZĖS
NUM ATOM AS BALANSAS 12 lentele
Straipsniai
turtas"

A. Ilgalaikis turtas:
1. Nematerialus turtas
2. Materialus turtas;
Pastatai
Žemės
Transporto priemonės
Kitas materialus turtas
3. Finansinis turtas
B. Trumpalaikis turtas
Atsargos ir nebaigtos vykd.sutartys
J šankstiniai apmok ėjimai
J^ervie nėr iusjn etų sgau ti nos_su mo s
Kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTAS IŠ VISO:
NUOSAVAS K AP ITA LAS ^
įs ip a r e ig o j im a i

C. NuosavasJ<apitalas
Įstatinis (pasirašytas)
Rezervai:
privalomi
paskirstitini
Nepaskirstytas peinas
D. Lizingo kainu skirtumas
E. Ilgalaikiaiįsipareigojimai
Kredito įstaigoms
Lizingo įsipareigojimai
Kitos mokėtinos sumos
F' Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

bauti įsankstiniai apmokei im ai
Pelno mokesčio įsipareigojimą i
Mokesčiai, su d.santykiais susiję
jsipareig.
Kitos mokėtinos sumos
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI VISO:
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PLANUOJAMA PELNO/ NUOSTOLIO ATASKAITA 13 lentelė
Straipsniai
2014 LT
1. yardavimų pajamos viso:
15.493.99 4
1.1 ■Iš pagrindinės veiklos
15.480.03 6
1.2 Iš finansinės ir investicinės vei <loS
13.958

2015 EUR
7.153.61‘l

2016 EUR

2017 EUR
7.732 854

7.153.61' \

7.443.234
7.443.234

14.298.55 S
13.802.12 5

5.964.70t
5.820.92E

6.192.337
6.048.560

6.433.84 7
6.290.071i

103.33 2
393.10 1

29.927
113.85C

29.927
113.850

29 92'7
113 85( )

3. Bendras pelnas

1.195.4315

1.188.908

1.250.897

1.299.00j

4.

2.678.44i ?
2.630.52]
47.92]

1.103.887
1.090.008
13.879

1.162.469
1.148.590
13.879

1.207.171
1.193 292
13.879

-97A
3.722
4.696

-2.103

-2.188

-2.273

2.103

2.188

2 273

1.483.980

82.918

86.240

89.563

26.068
26.068

10.513
10.513

10.939
10.939

11.365
11 365

1.510.048

72.405

75.301

78.198

-9,7

1,0

1,0

1,0

2. / ardavimų savikaina
l . l Pagamintos produkcijos savikaina

7.732.85 4

i
i:6 Nusidėvėjimas (pastatai)
2.4. Nusidėvėjimas (jranga)

1/ eiklos

sąnaudos
4.1. Veiklos sąnaudos
4.2 Nusidėvėjimas (automobiliai)
5. Kitos veiklos
b .l. Pajamos
b. 2. Sąnaudos

---------- i- --------------------------- ------------------

-

1

6. įprastinės veiklos pelnas
/. Fi lansinės veiklos išlaidos
/.1. 3alūkanos
1
1. Pe Inas prieš mokesčius
<l Pe Ino mokestis
j10. f ardavimų pelningumas (%)
FINANSINIAI RODIKLIAI 14 lentelė

i
2015 m.

1.Pelningumo koeficientai
Bendrasis pelningumas ( %)
(bendras pelnas / pardav.oaiamos)
Grynojo pelno koeficientas
(gr.pelnas /pardavimo pajamų)
2.Mokumo(likvidumo) koeficientai

1188908
7153614
7240b
7153614

(Trump.turt. /trumpal.jsipareig.)

4Udd Z/5
1537475

i . Hnansų struktūros rodikliai
(stabilumo)
Skolos- nuosavybės santykis
( Jsipareigojimai./nuosav.kapitalas)
4.Turto panaudojimo koeficientai

2016 m.

1,01

1250897
7443234
75301
7443234

2,64

3765249
1419011

16>62

2017m.

-

1,01

1299007
7732854
78198
7732854

2,65

3862813
1451119

16,80

.16,80
1,01

2,66

1

1
5356637
1130560

4922171
2120586
1

0,25
..

i

:L

5023084 ---------- 1
2128405
9
'
-

-

1

ii3

Ilgalaikio turto panaudojimas
(pardaimų pajamos / IT)
5.Veiklos sąnaudų dalis (%)
(Veiklos sąnaudos / pardavimų
pajamos x 100)

6.Produkcijos apyvartumas
dienomis
Vidutinė debitorinio įsiskolinimo
padengimo trukmė dienomis(debit. /
pardavim.x360)
7.Pardavimų pajamos { EUR)
8.Turtas(iš viso ), EUR
9.Darbuotojų skaičius (žm.)

7153614
3615950

74432.34
3801952

1,98

1103887
7153614

15,43

1162469
7443234

1,96

7732854
3756262

2,06

1207171

15,61

15, 52
7732854
211d.

268 d.
5333735
7153614
7153614
5103651
148

206 d.
4266988

'

4523007
7732854

7443234
; 7443234
4532911
150

7732854
4109127
153

Planuojant ir prognozuojant jrnonės finansinius rodiklius buvo atsižvelgiama j 2014 metų I - IV ketvirčio
finansinės ir gamybinės veiklos rezultatus.
9. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI

VJ „Mūsų amatai", siekdama strategiją jgyvendinti kokybiškai, stengiasi nuolat reaguoti j strategiškai
svarbią informaciją, užtikrina tinkamą ir skubų reagavimą j galimus nuokrypius. Strateginiame planavime
dalyvauja įmonės valdyba, vadovas, įmonės struktūrinių padalinių darbuotojai. Valdyba atsakinga už
proceso inicijavimą ir eigos kontrolę. Už strategijos kūrimą ir pristatymą valdybai atsakingas Vį „Mūsų
amatai" direktorius. Siekiant efektyvumo, visi Jmonės struktūriniai padaliniai ir skyriai dalyvauja strategijos
kūrimo procese teikdami reikiamą informaciją.
Kiekvieną ketvirtį įvertinami pasiekti rodikliai, atsižvelgiant į juos, jei reikia, koreguojami tolesni
veiksmai. Kiekvienais metais VJ „Mūsų amatai" direktorius kartu su valdyba peržiūri ir įvertina strategiją,
parengia reikiamus pataisymus, atsižvelgdami j vidaus ir išorės aplinkybes bei mėtinius įmonės ir atskiros
j

veiklos krypties rezultatus. VJ „Mūsų amatai" strateginio

plano palaikytas

ir tobulinimas yra

nenutrūkstamas procesas.

Direktorius

Alvydas Vadeika
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