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„Traidenio“ pardavimai pernai išaugo dvigubai
Genė DRUNGILIENĖ

UAB „Traidenis“ per pastaruosius metus pardavimus
padidino 104,18 proc. Susumavus praėjusių metų trijų
ketvirčių rezultatus, pagal pardavimus bendrovė iš
589 vietos pakilo į 461 vietą. Tokie rezultatai „Verslo
žiniose“ paskelbti suvedus 700 didžiausių Lietuvos
įmonių pardavimų rezultatus.

Gaminių surinkimo cechas

Smolenske (Rusija), pasak UAB
„Traidenis” vadovo Sigito
Leonavičiaus, bus pastatyta tokia pat gamykla, kokia
yra ir Alytuje.Vietos valdžia
įmonei skyrė 20 ha žemės.
Talpų vyniojimo cechas

Statys gamyklą Rusijoje
Nors jau dvejus metus visuotinai
buvo kalbama apie verslo plėtros
lėtėjimą, „Traidenis“ yra viena iš
įmonių, paneigusių šias prognozes.
2007 m. įmonės apyvarta siekė 27,5
mln. Lt, t. y. per metus išaugo beveik dvigubai.
„Šiuo metu dirbame ne tik Europos Sąjungos, bet ir NVS rinkose,
– sako UAB „Traidenis“ generalinis
direktorius Sigitas Leonavičius. – Be
įmonių, dirbančių Lietuvoje, dar
šešios įmonės įkurtos už Lietuvos
ribų kartu su užsienio partneriais: Latvijoje, Rusijoje, Lenkijoje,
Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldovoje ir Kuveite. Su platintojais dėl
bendrovės produkcijos pardavimų
deramės Bulgarijoje, Juodkalnijoje
ir Anglijoje, laukiame atvykstant
užsakovų iš Suomijos. Pastarieji nori,
kad bendrovė gamintų kai kuriuos
segmentus, tūrius, nes tokia įranga,
kokia sumontuota Alytuje, yra tik
Prancūzijoje ir Vokietijoje.“
Visos su užsienio partneriais įkurtos
įmonės užsiima pardavimais. Tačiau
Smolenske (Rusija), kur antrus metus
veikia bendra įmonė, alytiškiai ketina
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pradėti gamybą. Srities administracija bendrai Lietuvos ir Rusijos
įmonei skyrė 20 ha žemės plotą,
kuriame ketinama statyti analogišką
gamyklą, kokia yra Lietuvoje. Šiuo
metu vyksta parengiamieji ir projektavimo darbai. Įmonė Rusijoje
pripažinta ne tik kaip gamintoja
ir tiekėja – „Traidenio“ atstovai
kviečiami dalyvauti įvairiose parodose, konferencijose vandenvalos
temomis.
Pernai bendrovė pagamino ir Kaliningrado srityje sumontavo 500
kub. m nuotekų valymo įrenginius.
Projekto užsakovai – Kaliningrado
valdžia. Įgyvendinusi šį projektą,
bendrovė Kaliningrade sulaukė ir
kitų pasiūlymų. Sėkmingai „Traidenis“ bendradarbiauja ir su Moldovos
valdžia – įkurta bendra Lietuvos ir
Moldovos įmonė vandenvalos projektus vykdo pagrindiniuose šalies
objektuose.

Lokalūs valymo įrenginiai
– pigiau
„Traidenio“ vadovo žodžiais, Lietuvoje ryškėja tendencija centralizuoti
vandens ūkį. Prie didžiųjų miestų

vandenų tinklų siekiama prijungti gyvenvietes, dažnai esančias
keliasdešimties kilometrų spinduliu
nuo centro. S. Leonavičiaus nuomone, tai būtų klaidingas kelias, nes
trasoms reikia apie 70 proc. lėšų.
Jam pritaria ir kiti specialistai.
Inžinerinės ekologijos asociacijos
prezidento dr. Rimanto Budrio
nuomone, gyvenvietėse geriausiai
tiktų grupiniai nuotekų valymo
įrenginiai. Esant dabartinėms kainoms, racionaliausia, pasak jo,
kooperuotis 50 abonentų. Grupiniai
nuotekų valymo įrenginiai rengiami
individualių namų kvartaluose,
besikuriančiuose prie didžiųjų Lietuvos miestų. Tai vienintelė išeitis,
kai šalia nėra magistralinių tinklų
arba nėra galimybių prie jų prisijungti. R. Budrio nuomone, atokiose
gyvenvietėse, sodininkų bendrijose nebūtina tiesti centralizuotų
tinklų, nes tam reikia labai didelių
lėšų. Jo duomenimis, kilometras
magistralinių tinklų kainuoja nuo 2
iki 3 mln. litų.
„Tiesti magistralinių tinklų nėra jokios būtinybės, nes valymo įrenginiai
nuotekas išvalo kokybiškai – į
gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų

Vyniojimo įranga
užterštumas atitinka nustatytas
normas“, – sakė R. Budrys. Prie jų
pridėjus papildomus įrenginius, tokį
vandenį kartotinai galima naudoti
tualete.
„Statyti lokalius įrenginius, kokius
siūlo mūsų bendrovė, kainuotų 40–
50 proc. pigiau negu gyvenviečių
tinklus jungti prie magistralinių, –
sako S. Leonavičius. – Mes su tomis
pat lėšomis galime taip sutvarkyti
Lietuvos vandenvalą, kad lenktume
ir Šveicariją.“

Žieminio lietpalčio nėra
„Kaip nėra žieminio lietpalčio, taip
nėra ir blogo įrenginio – jis gali būti
tik netinkamai panaudotas“, – sako
bendrovės vadovas. „Traidenis“
apima visus gamybos procesus
– nuo technologų ir konstruktorių
darbo iki produkto įdiegimo, garantinio bei pogarantinio aptarnavimo.
Bendrovė yra apdraudusi savo
veiklą, tačiau netinkamo projekto
nesiima. „Traidenis“ brangina ne tik
savo vardą, bet ir saugo būsimus
įrenginių naudotojus nuo galimų
problemų. Dėl tos pat priežasties
bendrovė atsisako bendradarbi-

auti su įmonėmis, kurios reikalauja
mažinti kainas, atsisakant kokio nors
būtino įrenginio, mažinant talpas,
prastinant kokybę.
„Maloniausia dirbti su Druskininkų
savivaldybe, kurios darbuotojai
mąsto į priekį. Mes gaminome Liepalingio nuotekų valymo įrenginius,
kurie priklauso Druskininkų vandens ūkiui. Sapard lėšomis padaryti įrenginiai šalies ir užsienio
specialistų yra labiausiai lankomi
šios rūšies įrenginiai Lietuvoje, nes
visa padarėme taip, kaip tuo metu
buvo galima, kokios buvo lėšos.
Geras rezultatas pasiektas dėl to,
kad visi gauti pinigai buvo panaudoti vienam tikslui. Kurios savivaldybės
taupė ir dalį lėšų panaudojo kitur,
dabar turi problemų“, – sakė S.
Leonavičius.
„Traidenis“ rengia seminarų ciklus
projektuotojams ir statybininkams.
Jie kviečiami ir į įmonę, kurioje
supažindinami su technologinėmis
naujovėmis. Kadangi statybose
trūksta specialistų, jie dažnai
keičiasi, objektuose dažnokai
pasitaiko problemų dėl statybos
montavimo darbų, todėl svarbu apmokyti kvalifikuotai dirbti specialis-

tus. Siekiama, kad tie, kurie dirba su
„Traidenio“ įrenginiais, suvoktų visą
gamybos procesą.

Nominavo šalyje ir užsienyje
Išaugę pardavimai nėra vienintelis
Alytuje įsikūrusios bendrovės, kuri
gamina nuotekų valymo įrenginius,
praėjusių metų pasiekimas. „Traidenio“ talpų korpusai, pagaminti vyniojimo technologijos būdu, „Lietuvos
metų gaminio 2007“ konkurse pelnė
aukso medalį. Taip pat bendrovė
tapo konkurso „Sėkmingai dirbanti
įmonė“ nugalėtoja už nuopelnus
modernizuojant gamybą, gerinant
darbo sąlygas, plečiant produkcijos
asortimentą ir rinkas. Praėjusiais
metais pelnytų apdovanojimų sąrašą
papildė Lietuvos inovacijų centro ir
Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) padėkos raštas už inovacijų
plėtrą ir dalyvavimą nacionaliniame
konkurse „Inovacijų prizas“, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos konkurso „Geriausias smulkiojo ir
vidutinio verslo atstovas“ daugiausia
eksportuojančios įmonės apdovanojimas, „Smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtra apskrityse“ nugalėtojo nomi-

nacija. LPK bendrovei suteikė „Lietuvos metų eksportuotojas 2006“
vardą, Alytaus apskrities viršininko
administracija tarptautinės parodos
„Alytus 2007“ metu įteikė diplomą
už svarų indėlį propaguojant
įmonės, miesto ir regiono galimybes.
LR aplinkos ministerija kartu su LPK,
Inžinerinės ekologijos asociacija ir
Aplinkos vadybos ir audito institutu
apdovanojo už šiuolaikinį produktą,
atsižvelgiant į aplinkos apsaugos
problemų sprendimą (bioreaktorius
– didelių koncentracijų nuotekų
valymo įrenginių gamybą). Ne vieną
sertifikatą, diplomą ir padėką už
dalyvavimą parodose ir konferencijose bendrovė parsivežė iš Rusijos.
Pernai „Traidenis“ pelnė trečią
tarptautinį apdovanojimą, kuris
buvo suteiktas Liubline (Lenkijoje)
vykusioje tarptautinėje „Lubdom
2007“ parodoje. Tarptautinį
pripažinimą pelnė buitinių nuotekų
biologinio valymo įrenginių
modulinės sistemos.
Bendrovės vadovas S. Leonavičius
pripažintas geriausiu 2007 m. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų
rūmų verslininku tarp didelių ir
vidutinių įmonių vadovų, o LR ūkio

ministras Verslo dienos proga įteikė
medalį „Už nuopelnus verslui“.
„Apdovanojimai nėra atsitiktinis
dalykas, – sako generalinis direktorius S. Leonavičius. – Dirbame dvylika
metų – atėjo branda ir kokybė.“
Prieš ketverius ar penkerius metus
bendrovė pradėjo dalyvauti atvirų
durų dienose mokymo įstaigose, kviesti jaunus specialistus – bendrovėje
pradėjo dirbti bakalaurai, magistrantai, kurie siekia aukštesnių mokslinių
laipsnių. Dabar bendrovėje jau dirba
du mokslo daktarai, ne vienas rengiasi jais tapti. Sustiprėjo technikos
skyrius, kuriame dirba technologai
konstruktoriai. Keitėsi gamyba – buvo įdiegtos naujausios gamybinės
technologijos, kurios leido pasiekti
aukštą kokybę. Bendradarbiaujant su
KTU bendrovėje įdiegta programinė
konstruktyvo skaičiavimo įranga,
skirta gaminti talpas.
Šiemet „Traidenis“ rengiasi dalyvauti tarptautinėje aplinkosaugos
parodoje IFAT Miunchene (Vokietijoje). Tai vienintelė Lietuvos įmonė
gamintoja, kuri dalyvaus šioje
pasaulinėje parodoje.
Autorės nuotr.
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