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1. Specializacijos vystymo 

gairės 
 

 

Remiantis Panevėžio regiono Pramonės 4.0 

vystymo strategijos projektu ir konsultacijomis 

su Panevėžio miesto Pramonės 4.0 vystymo 

patarėjų taryba, parengta pirminė Pramonės 4.0 

specializacijos vystymo gairių versija. Joje 

identifikuoti tarpiniai rezultatai siekiant 

pagrindinių specializacijos vystymo tikslų. 

Primename, kad specializacijos vystymo 

strategijoje numatyti šie trys tikslai:  

 Plėtoti ateities ekonominius poreikius 

atitinkančią švietimo ir mokslo sistemą; 

 Gerinti sąlygas verslo kūrimui ir plėtrai 

Panevėžio regione;  

 Formuoti ir stiprinti Panevėžio regiono, 

kaip Pramonės 4.0 centro, įvaizdį 

 

Tam, kad būtų lengviau įvertinti šių tikslų 

įgyvendinimo progresą, numatyti rodikliai (1 

pav.). Šiame dokumente pateikiama sutrumpinta 

jų versija, orientuota į ilgalaikę pespektyvą, t.y. 

2030 metus. Pilnoje rodiklių versijoje numatyti 

ir tarpiniai rodikliai trumpalaikiame bei 

vidutiniame laikotarpiuose. Rodikliuose 

daugiausiai dėmesio skiriama moksleivių 

pasirenkamų egzaminų ir studijų programų 

tendencijoms,  studijų kokybei ir atitikimui  

verslo poreikiams, inovacijas diegiančių įmonių 

skaičiui ir veiklos apimčiai, darbuotojų 

sukuriamai pridėtinei vertei, naujoms užsienio 

investicijoms ir startuolių skaičiui bei 

išsivystymo lygiui. 

 

Tarpiniai žingsniai siekiant šių rodiklių ir 

strategijos projekte numatytų tikslų išdėstyti 

specializacijos vystymo gairėse (2 pav.). 

1 pav. Pramonės 4.0 vystymo Panevėžio regione rodikliai iki 2030 metų 
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2 pav. Panevėžio regiono Pramonės 4.0 specializacijos vystymo gairės (pirminė versija) 
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Šie rodikliai ir gairės ilgainiui taps integralia 

Panevėžio regiono Pramonės 4.0 vystymo 

strategijos dalimi.  

Gairės suskirstytos į keturias sritis, kiekvienoje 

iš jų numatyti žingsniai trumpalaikėje (2019–

2021 m.), vidutinėje (2022–2026 m.) ir 

ilgalaikėje (2027–2030 m.) perspektyvose. 

Gairės apima Pramonės 4.0 vystymo strategijos 

projekte išskirtas tris esmines sritis – verslą, 

švietimą ir mokslą, regiono įvaizdį – ir dar vieną 

papildomą sritį, kuri atspindi esminius 

strateginius ir politinius žingsnius, kurie turėtų 

būti atlikti siekiant Pramonės 4.0 strategijos 

įgyvendinimo. Visi gairėse išdėstyti žingsniai 

reikalauja aktyvaus Panevėžio regiono plėtra 

suinteresuotų šalių įsitraukimo. Šių žingsnių 

negali įgyvendinti pavienės Panevėžio regiono 

savivaldybės ar kitos institucijos – kokybiškiems 

rezultatams pasiekti reikalingas aktyvus 

bendradarbiavimas vietos, regiono ir 

nacionaliniu lygmenimis.  

Gairėse išskiriami ir pagrindiniai regiono 

specialiacijos vystymo ir koordinavimo modelio 

elementai: koordinacinę/kompetencijų centro 

funkciją atliekanti Panevėžio plėtros agentūra ir 

specializacijos priemones 

įgyvendinantis/koordinuojantis inovacijų 

skyrius prie regiono plėtros tarybos arba 

regiono savivaldybių. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad į šių gairių rengimą 

iki šiol buvo daugiausia įsitraukusi Panevėžio 

miesto savivaldybė ir Panevėžio mieste 

veikiančios institucijos bei verslas. Tam, kad 

gairės kokybiškai atspindėtų kitų Panevėžio 

regiono savivaldybių poreikius ir aktualijas, 

svarbu į gairių rengimą kuo labiau įtraukti 

suinteresuotąsias šalis iš visų savivaldybių. Dėl 

poreikio deleguoti atsakingus darbuotojus 

Pramonės 4.0 strateginės krypties klausimams 

tarpusavyje koordinuoti jau susitarė Panevėžio 

regiono savivaldybių merai. Planuojama, kad jie 

pasirašys ketinimų protokolą dėl 

bendradarbiavimo vystant Pramonę 4.0.  Plačiau 

apie regioninį bendradarbiavimą skaitykite 

kitame skyrelyje. 

 

 

2. Regioninis bendradarbiavimas 
 

 

Ketinimų protokolo dėl bendradarbiavimo 

vystant Pramonės 4.0 strateginę kryptį 

pasirašymas būtų pirmasis žingsnis link gairėse 

numatyto inovacijų skyriaus prie regiono plėtros 

tarybos ar regono savivaldybių kūrimo 

ilgalaikėje perspektyvoje. Pasirašydami 

protokolą Panevėžio regiono savivaldybių merai 

susitartų: 

 Bendradarbiauti vystant vieningą Panevėžio 

regiono Pramonės 4.0 strateginę kryptį, kuri 

apimtų 2017 metas Panevėžio regiono 

plėtros tarybos patvirtintas šešias regiono 

specializacijas: robotiką ir automatizavimą, 

transportą, pramonę ir logistiką, 

biotechnologijas, baldus ir tekstilę, maistą ir 

gėrimus, žemės ūkį ir gamtos išteklius; 

 Priimti sprendimą Panevėžio regiono plėtros 

taryboje dėl vieningos Panevėžio regiono 

Pramonės 4.0 strateginės krypties vystymo.; 

 Deleguoti po vieną darbuotoją savivaldybėms 

atstovauti ir Panevėžio regiono Pramonės 4.0 

strateginės krypties klausimams tarp 

saivaldybių koordinuoti; 

 Parengti vieningas Pramonės 4.0 strateginės 

krypties vystymo Panevėžio regione gaires; 

 Sudaryti bendradarbiavimo sutartį 

parengtoms gairėms įgyvendinti. 
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Tariantis dėl bendros krypties buvo akcentuota 

būtinybė atsižvelgti į kiekvienos savivaldybės 

specifiką ir poreikius, bet tuo pačiu suvienyti 

jėgas vystant tai, ką savivaldybės turi bendro. 

Pramonė 4.0 ir yra tai, kas vienu ar kitu kampu 

aktualu kiekvienai savivaldybei, tarsi bendras 

vardiklis (žr. 3 pav.). Į Pramonės 4.0 vystymą 

gali įsitraukti kiekviena savivaldybė ir kitos 

suinteresuotosios šalys, pasitelkdamos jau dabar 

turimas savo stiprybes ir išteklius. Tokiu būdu 

pripažįstamas kiekvieno rajono unikalumas, bet 

tuo pačiu sutariama dėl to, kas juos visus vienija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš schemos matyti, kad 4.0 aspektas, atspindintis 

inovacijas, pažangias technologijas, aukštą 

pridėtinę vertę, ketvirtosios pramonės 

revoliucijos raidą ir dėl jos vykstančius pokyčius, 

3 pav. Panevėžio regiono Pramonės 4.0 strateginės krypties konceptas 
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aktualus visoms pagrindinėms regiono 

ekonominės plėtros kryptims. Toks konceptas 

leidžia į tolesnę regiono plėtrą žiūrėti per tam 

tikrą inovacijų prizmę. Pavyzdžiui, jeigu 

regionas siekia stiprinti žemės ūkio sektorių, 

Pramonės 4.0 kryptis paskatintų viešojo 

sektoriaus, asocijuoto verslo ir kitas institucijas 

skatinti sektoriaus plėtrą per pažangių 

technologijų diegimą. Lygiai taip pat būtų 

planuojamos priemonės paskatinti regione 

steigtis tas įmones, kurios kuria technologijas 

arba konsultuoja technologijų diegimo 

klausimais. Atitinkamai būtų skatinamas 

technologinių startuolių kūrimas, technologinius 

įgūdžius turinčių darbuotojų rengimas ir kita – 

sričių, kuriose būtų reikalingos iniciatyvos, yra 

daug  (žr. 4 pav.). Bent vienoje ar keliose iš jų 

iniciatyvos turėtų ir galėtų imtis kiekviena 

regiono savivaldybė ar jų socialiniai bei 

ekonominiai partneriai. Jei mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros skatinimas yra 

aktualiausias Panevėžio miestui dėl jame 

įsikūrių aukštojo mokslo įstaigų, tai švietimo 

klausimai gali būti sprendžiami visose 

savivaldybėse, nes kiekviename rajone yra 

bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų, 

neformaliojo švietimo įstaigų.  

Savivaldybių deleguotų atstovų susitikimų metu 

ir turėtų būti atsakyta į klausimus, kokios 

konkrečiai iniciatyvos galėtų būti inicijuotos ir 

kokiais būdais rajonai galėtų apjungti pajėgas. 

Suminis vieninga kryptimi orientuotų iniciatyvų 

skirtingose savivaldybėse efektas neabejotinai 

bus didesnis nei veikiant po vieną ir 

nekoordinuotai.

 

 

 

Planuojama, kad skirtingos Pramonės 4.0 sritys 

būtų nagrinėjos atskirose teminėse darbo 

grupėse, sudarytose iš visų rajonų atstovų, 

veikiančių atitinkamoje srityje. Tuo tarpu už šių 

teminių atstovų koordinavimą, priimtų 

sprendimų apibendrinimą, integravimą į 

Pramonės 4.0 vystymo gaires ir strateginius 

savivaldybių dokumentus būtų atsakingi 

savivaldybių jau deleguoti atsakingieji asmenys. 

4 pav. Pramonė 4.0 apima daug sričių 
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Bendradarbiavimo eiga labai priklausys nuo 

suinteresuotųjų šalių įsitraukimo ir kitų 

aplinkybių, tačiau preliminariai planuojami šie 

etapai: 

 Žinių apie Pramonę 4.0 gilinimas; 

 Žmonių, galinčių ir norinčių bendradarbiauti, 

tinklo plėtimas; 

 Keitimasis patirtimi; 

 Pramonės 4.0 vystymo gairių tobulinimas; 

 Idėjų pilotiniams projektams generavimas; 

 Idėjų pavertimas iniciatyvomis; 

 Iniciatyvų įtraukimas į veiklos planus ir kitus 

strateginius dokumentus; 

 Iniciatyvų įgyvendinimas. 

Darbas vyktų reguliarių susitikimų (1 kartą per 

mėnesį) metu vis kitame rajone, tokiu būdu 

aplankant skirtingas įstaigas, užmezgant naujus 

kontaktus ir perimant gerąją patirtį.  

Išvysčius pirmąsias iniciatyvas, jos turėtų būti 

įtraukiamos ne tik į savivaldybių bei kitų 

rajonuose veikiančių institucijų veiklos planus, 

bet ir regiono plėtros planą. Pramonės 4.0 

strateginės krypties klausimas bus pristatytas 

Panevėžio regiono plėtros taryboje, tačiau 

svarbu, kad artimiausiuose posėdžiuose taryba 

priimtų protokolinį sprendimą dėl Pramonės 4.0 

krypties, apjungiančios šešias regiono 

specializacijas, pasirinkimo. Jau šį rudenį 

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Panevėžio skyrius pradės 

parengiamiuosius regiono plėtros plano rengimo 

darbus. Priėmus protokolinį sprendimą taryboje, 

būtų užtikrinta galimybė Pramonės 4.0 

iniciatyvas įtraukti į regioninio lygmens 

strateginius dokumentus. Tokiu būdu būtų 

galima pritraukti investicijas tiems projektams, 

kurių savivaldybės nėra pajėgios įgyvendinti iš 

turimų išteklių.  

Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu nėra 

numatytas oficialus deleguotų savivaldybių 

atstovų darbo koordinatorius, atsakingas už šio 

bendradarbiavimo rezultatus. 

Bendradarbiavimas yra grįstas laisvu visų 

savivaldybių siekiu stiprinti tarpusavio 

partnerystę ir plėtoti apibusiškai naudingus 

ryšius. Bendro darbo rezultatas bus tiek 

kokybiškas ir vertingas, kiek įsitraukti bus 

linkusios visos suinteresuotosios šalys. Tam, kad 

bent pradžioje darbas būtų sklandesnis ir 

sparčiau „įsivažiuotų“, koordinatoriaus vaidmenį 

kurį laiką atliks Panevėžio miesto savivaldybės, 

kol kas sukaupusios didžiausią patirtį Pramonės 

4.0 srityje, atstovai. Svarbų vaidmenį turėtų 

atlikti ir planuojama Panevėžio plėtros agentūra, 

atsakinga, tarp kitų dalykų, už specializacijos 

klausimų koordinavimą. Apie ją plačiau kitame 

skyrelyje. 

 

 

 

 

5 pav. Koordinuotas  regiono savivaldybių darbas vieningos vizijos link gali 
atnešti reikšmingą naudą visam regionui 
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3. Panevėžio plėtros agentūra 
 

 

Konsultacijų ciklo dėl specializacijos vystymo ir 

koordinavimo modelio tobulinimo metu 

paaiškėjo, kad šiuo metu savivaldybės nėra 

pasiruošusios kurti regioninę organizaciją, kuri 

būtų atsakinga už regiono strateginės krypties 

koordinavimą. Kita vertus, Panevėžio  miestui  

rodant  lyderystę specializacijos  vystymo  

klausimu,  Panevėžys  galėtų  kurti  plėtros 

agentūrą,  kurios  dalis  funkcijų  būtų 

kompetencijų  specializacijos  srityje  kaupimas, 

bendradarbiavimas specializacijos  klausimu  su 

RPT, regiono plėtros plano rengėjais, panašiomis 

įstaigomis kitose regiono savivaldybėse. Ilgainiui 

agentūros  dalininkais  galėtų  tapti  kitos 

savivaldybės ir/arba socialiniai ir ekonominiai 

partneriai, o regiono lygmeniu veikianti  

agentūra galėtų  būti  naudinga  koordinuojant  

ne  tik specializacijos,    bet    ir    kitus    visam 

regionui aktualius  klausimus. Šiuo metu 

didžiausią iniciatyvą rodant Panevėžio miesto 

savivaldybei, panašų agentūros modelį galima 

išmėginti miesto (ir rajono) lygmeniu.  

Atlikus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos agentūrų 

palyginimą keliais pjūviais buvo parengtas 

pasiūlymas Panevėžio agentūrai (žr. 7 pav.). 

Tarp apžvelgtų aspektų – agentūrų institucinis 

pagrindas, dalininkai, veiklos sritys, įstatuose 

keliami tikslai ir uždaviniai, ūkinės ir 

komercinės veiklos vykdymas, struktūra, 

darbuotojų skaičius ir funkcijos, biudžetas, 

pajamos ir kt.  

Remiantis gerąja kitų miestų patirtimi, 

Panevėžiui rekomenduojama kurti agentūrą 

dabartinės VšĮ „Panevėžio turizmo informacijos 

centras“ (TIC) pagrindu. Tokiu būdu būtų 

efektyviai įveiklinama šiuo metu gan vangiai 

veikianti įstaiga ir sutaupoma išteklių. Be to, 

tokiam miestui kaip Panevėžys, kuris nėra 

didelis ir nėra tarp svarbiausių šalies turizmo 

traukos centrų, nebūtų racionalu turėti keletą 

įstaigų, veikiančių glaudžiai susijusiose srityse. 

Tuo tarpu išplėtus TIC veiklą Panevėžys galėtų 

turėti agentūrą, kuri visapusiškai vykdytų 

miesto kaip produkto tobulinimo funkciją. Tokiu 

atveju būtų koordinuojama veikla trijose 

tarpusavyje glaudžiai susijusiose srityse: 

investicinės aplinkos gerinimas, turizmo 

plėtojimas ir miesto rinkodara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 pav. Didieji Lietuvos miestai jau turi savo plėtros agentūras 
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Dabartinė VšĮ „Panevėžio turizmo 

informacijos centras“ turi du dalininkus, t.y. 

Panevėžio miesto ir rajono savivaldybes. 

Atsižvelgiant į Panevėžio dydį ir tai, kad abi 

savivaldybės turi daug bendro, o jų veikla 

labai persipynusi, agentūra galėtų ir toliau 

išlaikyti abu dalininkus. Jos veikla tokiu 

atveju būtų orientuota ir į miesto, ir į rajono 

klausimus. Tuo pačiu tai būtų dar vienas 

regioninio bendradrabiavimo pavyzdys ir 

sustiprintų agentūrą, kaip regiono 

strateginės krypties koordinatoriaus funkciją 

atliekantį vienetą. Ilgainiui, įgijus gerosios 

patirties, agentūros dalininkų skaičius galėtų 

išsiplėsti įtraukiant ir daugiau regiono 

savivalybių.  

Siekiant, kad agentūra galėtų pilnavertiškai 

veikti ir įgyvendinti pirmuosius projektus 

visose jai numatytose veiklos srityse, jos 

komandą turėtų sudaryti bent septyni 

darbuotojai: direktorius, verslo projektų 

vadovas, rinkodaros projektų vadovas, 

turizmo projektų vadovas, turizmo 

informacijos specialistai ir administravimo 

projektų vadovas. Šių darbuotojų funkcijos 

plačiau apžvelgtos 7 pav. Svarbu atkreipti 

dėmesį, kad administracijos projektų 

vadovas būtų atsakingas ir už papildomų 

agentūros finansavimo šaltinių paiešką, tokiu 

būdu siekiant kuo labiau mažinti 

priklausomybę nuo ribotų savivaldybių 

biudžetų bei jų organizuojamų projektų 

konkursų, kurių rezultatus dažnai sunku 

prognozuoti. Diversifikuojant agentūros 

finansavimo šaltinius būtų lengviau išlaikyti 

veiklos stabilumą ir pritraukti didelę patirtį 

turinčių darbuotojų.  

Darbuotojai – esminis agentūros sėkmės 

garantas, todėl jų paieškai ir patrauklių 

darbo sąlygų agentūroje kūrimui reikia skirti 

itin daug dėmesio.  Tam rekomenduojama 

pasitelkti Panevėžio alumnų, „Global 

Lithuanian Leaders“ ir kitus profesionalų 

tinklus, vykdyti bent kelerių metų projektų 

valdymo patirtį turinčių specialistų paiešką, 

numatyti konkurencingą atlygį ir kitus 

privalumus, pavyzdžiui, galimybę dalį laiko 

dirbti nuotoliniu būdu, papildomas poilsio 

dienas ir pan. Tokie privalumai paskatintų 

specialistus svarstyti dirbti agentūroje net 

tuo atveju, jei atlyginimas, agentūros veiklos 

pradžioje stipriai priklausomas nuo 

savivaldybių galimybių, būtų kiek mažesnis 

nei specialistai galėtų uždirbti, pavyzdžiui, 

Vilniuje.   

Ilgainiui agentūra turėtų pradėti įgyvendinti 

Europos Sąjungos ir/ar kitų fondų 

organizuojamus projektus, taip pat būtų 

galima išplėsti turizmo asrityje vykdomos 

ūkinės-komercinės veiklos spektrą ar pradėti 

vykdyti ši veiklą kitose srityse. Galimas 

projektų įgyvendinimas bendradarbiaujant 

su verslo asociacijomis, inovacijų politiką 

šalyje įgyvendinančiomis organizacijas ir 

socialiniais bei ekonominiais partneriais, taip 

optimizuojant 

7 pav. Lietuvos miestų agentūrų palyginimas ir pasiūlymas Panevėžiui 
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projektų įgyvendinimui reikalingus išteklius. 

Kaip matyti  7 pav., agentūros veiklos uždaviniai 

apimtų regiono specializacijos vystymo 

priemonių planavimą ir įgyvendinimą. Tokiu 

būdu agentūra, perimdama iki šiol sukauptą 

gerąją specializacijos vystymo patirtį ir toliau ją 

kaupdama, ilgainiui taptų Pramonės 4.0 ir 

regioninio bendradarbiavimo kompetencijų 

centru.  

Kita vertus, remiantis kitų agentūrų gerąja 

patirtimi, Panevėžio agentūra būtų atsakinga ir 

už kitas miesto bei rajono plėtros sritis. 

Paminėtina miesto ir rajono investicinės 

aplinkos gerinimo veikla, apimanti švietimo, 

profesinio orientavimo, talentų pritraukimo, 

infrastruktūros, mokesčių ir leidimų, paskatų ir 

kitus projektus, tuo pačiu nenukrypstant nuo 

Pramonės 4.0 konteksto ir pagrindinių 

strateginių Panevėžio ekonominės plėtros tikslų. 

Investicinės aplinkos gerinimo veikla būtų 

glaudžiai koordinuojama su nacionaline 

investicijų pritraukimo agentūra „Investuok 

Lietuvoje“. Jeigu „Investuok Lietuvoje“ didesnį 

dėmesį skiria proaktyviam investuotojų 

pritraukimui ir nacionalinio lygmens 

investicinės aplinkos gerinimo klausimų 

sprendimui, tai Panevėžio agentūra rūpintųsi 

vietinio lygmens užklausomis ir palaikytų 

glaudų ryšį su jau įsikūrusiais verslais. Kitaip 

tariant,  agentūra veiktų tarsi „vienas langelis“ 

investuotojams rūpimiems klausimams spręsti. 

Būdama kompetencijų centru agentūra glaudžiai 

dirbtų ir su kitomis nacionalinėmis, 

regioninėmis ir vietinėmis institucijomis (žr. 8  

pav.). Platus partnerių tinklas – vienas 

svarbiausių agentūros sėkmės garantų. 

Strateginius sprendimus priimtų dalininkai – 

Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės. Jas 

konsultuotų Panevėžio Pramonės 4.0 vystymo 

patarėjų taryba, kuri kol kas oficialiai 

suformuota miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu, tačiau galėtų išplėsti veiklą, į savo 

sudėtį įtraukdama rajono atstovus ir pradėdama 

konsultuoti rajono savivaldybę. Kaip minėta 

viršuje, agentūra derintų veiksmus su 

„Investuok Lietuvoje", taip pat kitomis 

aktualiose srityse veikiančiomis įstaigomis: 

„Versli Lietuva“, Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentra, Lietuvos inovacijų centru, 

„Keliauk Lietuvoje“ ir kt.  

Savo ruožtu agentūra konsultuotų vietinio bei 

regioninio lygmens institucijas, įskaitant 

Regiono plėtros tarybą, aukštojo mokslo įstaigas, 

švietimo įstaigas, verslo asociacijas, regiono 

savivaldybių deleguotus asmenis Pramonės 4.0 

klausimams koordinuoti, Panevėžio mokslo ir 

technologijų parką, Panevėžio mechatronikos 

centrą, Panevėžio verslo konsultacinį centrą, 

netgi jos veiklą koordinuojančias savivaldybes ir 

t.t. Esant poreikiui dar labiau koordinuoti veiklas 

miestui ir rajonui svarbiausiose srityse, būtų 

galima oficialiai įforminti susitarimą ar netgi 

tam tikrą prievolę, kad miesto ir/ar rajono 

įstaigos konsultuotųsi su agentūros specialistais, 

pavyzdžiui, rinkodaros klausimais. Tokiu būdu 

būtų užtikrinama, kad Panevėžio įvaizdis 

formuojamas nuosekliai ir profesionaliai.  

Nusprendus įkurti Panevėžio plėtros agentūrą, 

reikalinga atlikti tokius žingsnius: 

 Sukurti agentūros prekės ženklą 

(pavadinimą, vizualinį identitetą ir kt.); 

 Pakeisti dabartinės VšĮ „Panevėžio turizmo 

informacijos centras“ įstatus (preliminarus 

įstatų projektas jau parengtas „Kurk Lietuvai“ 

projekto metu); 

 Parengti organizacijos struktūrą ir veiklos 

strategiją (rekomenduotina konsultuojantis 

su strateginio planavimo specialistais); 

 Parengti kitų metų veiklos planą ir suplanuoti 

biudžetą (remiantis Pramonės 4.0 vystymo 

strategija ir gairėmis, išskiriant prioritetines 

veiklas ir atsižvelgiant į būsimo kolektyvo 

dydį); 

 Suformuoti kolektyvą (prioritetinis žingsnis – 

pritraukti aukštos kvalifikacijos ir 

reikšmingos patirties turintį specialistą, 

gaintį užimti agentūros direktoriaus 

pareigas). 
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