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Konferencija yra vykdoma įgyvendinant projektą „Nacionalinio gėrimų pramonės klasterio 

tarptautinio konkurencingumo didinimas“ (Projekto kodas Nr. VP2-1.4-ŪM-01-K-01-001), 

kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo 
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Klasteris 
• tai ne mažesnė kaip 5 nepriklausomų privačių juridinių asmenų 

grupė, kurią sieja bendri ekonominiai interesai dalyvaujant 
konkretaus produkto (-ų) vertės kūrimo grandinėje,  

• klasteryje, siekiant jo ekonominių interesų, turi dalyvauti ir 
mokslinių tyrimų įstaigos arba aukštosios mokyklos, 

• juridinių asmenų dalyvavimas klasteryje turi buti įformintas 
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi. 

 
Klasteris – tai geografinė tarpusavyje susijusių įmonių, specializuotų 

tiekėjų, paslaugų tiekėjų, susietų pramonės šakų įmonių ir tam 
tikros krypties asocijuotų struktūrų (universitetų, standartų ir 
prekybinių asociacijų), kurios konkuruoja, bet taip pat ir 
bendradarbiauja, koncentracija.  

SAVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 
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Pagrindiniai klasterių bruožai: 
1. Geografinė koncentracija;  
2. Klasterius sudaro konkurencinės sėkmės susilaikę verslo dariniai;  
3. Klasteriai apima pakankamai didelį įmonių/organizacijų skaičių;  
4. Klasteriai turi aiškiau ar sunkiau identifikuojamas ribas;  
5. Klasteriai retai kada "telpa" į standartines pramonės klasifikavimo 

sistemas;  
6. Klasteriai skatina tiek įmonių konkuravimą, tiek ir kooperavimąsi;  
7. Klasteriai yra saviorganizuojantys. 
 
Tvariai veikiančio klasterio požymiai: 
1. Šalys gerai pažįsta viena kitą, o informacija apie klasterį yra 

pakankama.  
2. Aišku, kas yra pagrindiniai klasterio veikėjai, kuria kryptimi turi 

plėtotis klasteris, ir kas yra pagrindiniai konkurentai.  
3. Klasteris turi centrinį organą (ar keletą jų), atsakingą už tokias 

svarbias funkcijas, kaip tarpininkavimas, lobistinė veikla, 
informavimas ir kt.  

BRUOŽAI IR POŽYMIAI 
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PAVYZDŽIAI 

UDINE Kėdžių klasteris (Italija) 
Virš 1200 kompanijų, virš 14000 darbuotojų, 

tenkina 80 proc. Italijos, 50 proc. Europos ir 

20 proc. pasaulinės paklausos.  

CASTEL GOFFREDO kojinių 

klasteris (Italija) 
Virš 200 kompanijų, tenkina 60 proc. Europos 

paklausos. 

 

DATANG kojinių klasteris (Kinija) 
Virš 2500 kompanijų, tenkina 1/3 pasaulio 

paklausos.  

Gėrimų pramonės klasteris (Lietuva) 
~ 20 kompanijų, ~ 1500 darbuotojų, ~ 1 mlrd. Lt 

apyvarta.  
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•Ryšių tarp įmonių/individų stiprinimas 
•Tinklų tarp įmonių kūrimas 
• Inovacijų ir naujų technologijų skatinimas 
•Regiono konkurencinių pranašumų 

formavimas 
•Paramos verslo įmonėms teikimas 
•Technologinių/verslo krypčių galimybių 

analizė 
•Mokymosi ir gerosios praktikos perėmimo 

skatinimas 
•Gamybos procesų tobulinimas 
•Tiesioginių užsienio investicijų skatinimas 
•Privačių infrastruktūros plėtros projektų 

palaikymas 

•Veikiančių įmonių plėtros galimybių 
didinimas 

• Įmonių novatoriškumo lygio kėlimas 
• Investicijų ir talentų pritraukimas į regioną 
•Eksporto lygio augimas 
•Rinkos įžvalgos ugdymas 
•Techninių dalykų mokymosi skatinimas 
•Technologijų sklaidos skatinimas 
•Viešosios infrastruktūros plėtra 
•Reguliavimo politikos gerinimas 
•Subsidijų suteikimo koordinavimas 
•Viešųjų pirkimų veiklos koordinavimas 
•Techninių standartų rengimas 

DAŽNIAUSIAI NUSTATOMI KLASTERIŲ TIKSLAI 

REČIAU NUSTATOMI KLASTERIŲ TIKSLAI 

KLASTERIŲ KŪRIMO TIKSLAI 

© Robertas Jucevičius “Klasterių vadovas” 
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KLASTERIŲ STRUKTŪRA 

„Kietoji“ 
fizinė 

infrastruktūra 

„Minkštoji“ 
socialinė 

infrastruktūra 

Pagalbinės 
veiklos 

Branduolys / 
Centrinė 

veikla 

© Robertas Jucevičius “Klasterių vadovas” 
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KLASTERIŲ SĖKMĖS VEIKSNIAI 

© Robertas Jucevičius “Klasterių vadovas” 

• Praktikos bendruomenės 

• Ryšių užmezgimas 

• Tinklo plėtra už jo ribų 

Tinklai ir 
partnerystė 

• Naujų specialistų rengimas 

• Mokymai naujiems ir esamiems 
darbuotojams 

• Kompetencijų centrai 

Tvirti specifiniai 
klasterio narių 

įgūdžiai 

• Išplėtota R&D infrastruktūra 

• Bendradarbiavimas su mokslo institucijomis 

• Bendrų R&D veiklų vykdymas 

Inovacijų, 
tyrimų ir plėtros 

kompetencija 
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SĖKMINGO BENDRADARBIAVIMO FORMULĖ 

© Dr. Ichak Adizes  

GALIMYBĖS GEBĖJIMAI 

PAGARBA PASITIKĖJIMAS 
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KLAUSIMAI /  
  KOMENTARAI /  
   DISKUSIJOS... 
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ilja@aadvice.lt 
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