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 O dviejų padalinių reikėjo, kadangi to produkto poreikis buvo augant ekonomikai arba pučiantis burbului, 
galbūt sakykim, kaip dabar žinom, toks, kad mums buvo būtina plėstis. Šiandien situacija kiek kitokia, bet 
prieš akis yra perspektyviniai dalykai, kurie tikrai atsivers, ir investicijos į dar vieną gamybos liniją tikrai 
pasiteisins.  
Gaminama iš žaliavos, kuri yra gaunama iš vakarų šalių kaip taisyklė: iš Vokietijos, Prancūzijos, Suomijos, 
Šveicarijos žaliava ateina. Žaliava yra iš esmės antrinis naftos produktas, apart mūsų medžiagos gamybos, 
žaliava yra naudojama yra įvairių buitinės technikos korpusų, stiklo pluošto, vamzdžių, maisto produktų 
laikymo talpų ir panašiai.  
Mūsų medžiaga nuo kitų skiriasi tuo, kad yra įterpta į žaliavą plėtiklio. Ir tokiu būdu, technologinio proceso 
metu plėtiklis sočiojo vandens garo pagalba yra išplečiamas, ir gaunama tolygi izoliacinė tokia užpildytų porų 
medžiaga.  
Įmonėje per abu padalinius, priklausomai nuo aplinkybių, dirba iki penkiasdešimt žmonių. Personalas yra 
kvalifikuotas, motyvuotas ir patriotiškas, sakyčiau, kuriuo galima pasikliauti, pasitikėti, galima kelti 
uždavinius, ir jie yra sėkmingai sprendžiami. Iš tikrųjų, nebūtų pasakyta per daug, kad tokiu personalu galima 
didžiuotis, ir iš tikrųjų didžiuojuosi. Personalas yra draugiškas, kolegialus, žodžiu, manau, kad turime tinkamą 
personalą.  
Darbuotojai savo kvalifikaciją įgyja ir ją pakelia iš esmės dirbdami mūsų įmonėje, kadangi kokio nors 
specializuoto ruošimo ne tik pas mus Lietuvoje, bet ir apskritai nėra. Kadangi pakankamai siauro profilio 
procesai ir kvalifikacija įgyjama tiesiog darbo eigoje ir proceso metu.  
Žinot, šiaip mūsų įmone užsieniečiai domisi, bet domėjimosi kontekstas būna be abejo dalykinis: iš verslo 
plėtros, iš investicijų prasmės. Taip, laikas nuo laiko mūsų įmone domisi užsienio bendrovės, holdingo 
kompanijos. Būna pokalbių, būna kažkokių dalykų, artimų deryboms, bet mes ir toliau liekame lietuviško 
kapitalo įmone, veikianti viena, nesanti nei kokios kitos kompanijos kaip dukterinė įmonė, ar kokioje kitoje 
sudėtyje.  
„Pasyvus namas“ reiškia... – šiaip tai yra, tai yra kaip ir sąlyginė sąvoka, sakyčiau. Turima omeny mažų 
energijos sąnaudų namą. Reiškia, jeigu šiandieną senos statybos nerenovuoti namai per metus sunaudoja per 
200-250 kilovatvalandžių šildymui į kvadratinį metrą, tai „pasyvusis namas“ – ne daugiau kaip 15 turi 
sunaudoti.  
  
  
Žodžiai  
  
antrinis, -ė einantis po pirminio arba kilęs iš jo  
eiga mot. vyksmas, mechanizmo darbinės dalies kelias  
gamybos linija gamybos padalinys, cechas  
įgyti, įgyja, įgijo kvalifikaciją išmokti dirbti konkretų darbą  
nafta mot. riebus, degus žemės gelmių skystis  
personalas vyr. įmonės darbuotojai, sudarantys vieną profesinę kategoriją  
  


