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1. Pagrindas: KKA schema Lietuvoje
Lietuvos MVĮ sektoriuje pastebima aiški mikro įmonių dalies augimo ir
atitinkamai mažų ir vidutinių įmonių procento mažėjimo tendencija. Tai padeda
paaiškinti, kodėl visas MVĮ sektorius, apimantis lygiai tokį patį procentą visų
įmonių (99,8 proc.), kaip ir ES, daugiau prisideda prie darbo vietų ir pridėtinės
vertės sukūrimo: Lietuvos MVĮ yra didesnės nei jų ES atitikmenys.
Tikėtina, kad jos bus aktyviausios prekybos sektoriuje, kuris apima įspūdingus
47 proc. Lietuvos MVĮ, lyginant su 30 proc. ES vidurkiu. Tačiau šios įmonės
nevienodai prisideda prie darbo vietų ir vertės kūrimo. Palyginimui, paslaugų
sferoje besispecializuojančios Lietuvos MVĮ sudaro tik 32 proc. visų įmonių (ES
vidurkis yra 45 proc.), tačiau sukuria panašią pridėtinės vertės dalį (nuo 41 proc.
iki 43 proc.), o tai leidžia manyti, kad jos yra daug produktyvesnės negu jų
atitikmenys prekybos sferoje.
Tradicinės Lietuvos MVĮ eksporto rinkos yra Vokietija, Danija, Baltarusija,
Jungtinė Karalystė, Nyderlandai ir Estija.
Tarptautinė prekyba tokiai mažai šaliai kaip Lietuva yra ypač svarbi. Lietuvos
užsienio prekybos santykis su BVP visada buvo bent jau 100 proc., o paskutinius
kelerius metus jis buvo dar didesnis.
ES yra didžiausia Lietuvos prekybos partnerė, kuri 2011 metais buvo atsakinga
už 56 proc. viso Lietuvos importo ir 61 proc. viso eksporto. Nuo jos, kaip
ekonominė sąjunga, nedaug atsilieka Nepriklausomų Valstybių Sandrauga, su 34
proc. importu ir 25 proc. eksportu, kurių pagrindą sudaro mineralinis kuras,
mineralinė alyva ir jos distiliavimo produktai, bituminės medžiagos ir
mineralinis vaškas. Didžiausia Lietuvos prekybos partnerė yra Rusija, kurią seka
Vokietija, Lenkija ir Latvija.
Tam tikri Lietuvos ekonomikos sektoriai yra iš esmės varomi eksporto rinkų. Du
trečdaliai transporto ir logistikos sektoriaus produkcijos ir / arba paslaugų yra
eksportuojama. Biotechnologijų eksportas sudaro 84 proc., plastiko pramonės –
56 proc., lazerinių technologijų – 86 proc., metalo apdirbimo, mašinų ir elektros
įrangos gamybos – 59 proc., baldų gamybos ir medžio apdirbimo – 55 proc.,
tekstilės ir drabužių pramonės – 79 proc., maisto – 44 proc.
75,4 proc. darbuotojų Lietuvoje dirba mažose ir vidutinėse įmonėse. Remiantis
atliktomis studijomis, eksportuojančios MVĮ susiduria su kalbinės komunikacijos
ir tarpkultūriniais barjerais, o tai įtakoja efektyvumą ir konkurencingumą.
Didelis skaičius aktyviai eksportuojančių įmonių yra Kauno regione. Per
Paskutinius 3 metus gamyba bei eksportas Kauno regione augo 2 kartus sparčiau
negu visoje šalyje. Tačiau nepaisant to, MVĮ Kauno regione taip pat susiduria su
tarptautinės verslo komunikacijos iššūkiais, kurie tiesiogiai įtakoja tarptautinio
verslo efektyvumą.
KPPAR yra nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinė
misija yra atstovauti ir ginti verslo bendruomenės, kurią sudaro įvairios verslo,
švietimo, mokslo ir aukštųjų technologijų institucijos, interesus, o taip pat remti
įmonių ekonominės veiklos plėtrą.
Taigi, atsižvlegiant į MVĮ iššūkius, susijusius su tarptautine verslo komunikacija,
KPPAR aktyviai įsitraukė į projekto veiklą, siekdami padėti Lietuvos mažoms ir
vidutinėms įmonėms (MVĮ) teikiant realias konsultacines paslaugas verslo
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komunikacijų srityje, padidinti MVĮ našumą ir konkurencingumą rinkoje,
padedant joms nustatyti eksporto komunikacijos kliūtis, komunikacijos
silpnybes ir pranašumus rinkoje, o taip pat pateikti apibrėžtų jų problemų
sprendimus.
KPPAR pagrindiniai tikslai: Lietuvoje įdiegti kalbos auditorių mokymų programą
su elektroninių mokymų sudedamąja dalimi; perkelti teorinę medžiagą
naudojimui Lietuvos KKA programoje; perkelti ir sukurti praktinę medžiagą,
pritaikytą Lietuvos verslo kultūrai; pasirinkti ir apmokyti iki 10 būsimų
auditorių Lietuvoje; išbandyti KKA iki 20 MVĮ; parengti audito ataskaitas;
patvirtinti ir išplatinti projektą ir jo rezultatus; paskelbti informaciją apie
projektą Rūmų interneto svetainėje; pasiruošti pastoviai audito programai
Lietuvoje.
Lietuvos programoje dalyvavo Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų nariai –
(MVĮ) eksportuojančios įmonės. Pagrindinė apmokytų auditorių dalis - Rūmų
personalas. Rūmų personalo ir Rūmų narių dalyvavimas projekte užtikrins
nuoseklų programos vystymą Rūmuose, o taip pat ir Lietuvoje.
3.3. Rinkodara ir programos reklamavimas
KKA programos rinkodaros ir reklamavimo tikslas yra informuoti Lietuvos MVĮ
apie konsultacines paslaugas. Siekdami paviešinti programą, rūmai suplanavo
bei įgyvendino šią rinkodaros ir reklamavimo veiklą: rūmų nariai gavo
informaciją apie projektą per „Rūmų naujienose“ – kas mėnesį leidžiamame
KPPAR laikraštyje – publikuojamus straipsnius, projekto reklamą KPPAR
interneto svetainėje www.chamber.lt, pristatymą Rūmų eksportuotojų klube.
Regiono MVĮ gavo informaciją apie projektą per nuolatinius elektroninius laiškus
iš Kauno PPAR, kuriuose bus aprašomas projekto progresas ir galimybė jame
dalyvauti, šalies MVĮ gavo informaciją apie projektą per kitus nacionalinius
rūmus (Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus, Klaipėdos prekybos,
pramonės ir amatų rūmus, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmus ir
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus). Kalbinės komunikacijos auditas
taip pat buvo viešintas Kauno teritorinėje darbo biržoje, Vytauto Didžiojo
Universiteto Profesinio mokymo bei tyrimų centre, Kauno Technologijos
Universitete, A. Stulginskio Universitete, studentams bei dėstytojams.
2. Įvadas: validatorių komanda
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai sudarė validatorių komandą iš 4
vidinių validatorių ir 2 išorinių validatorių. Vidiniai validatoriai – tai rūmų
kompetetingas personalas, turintis didžiulę projektų bei kokybės vadybos patirtį.
Pakviesti išoriniai ekspertai - tai Vytauto Didžiojo Universiteto Profesinio
mokymo bei tyrimų centro vadovas Vidmantas Tutlys bei Vytauto Didžiojo
Universiteto Verslumo praktikų centro vadovas Osvladas Stripeikis. Abu
ekspertai turi didžiulią patirtį rengiant mokymo metodologijas, tiesiogiai
susijusias su kalbine komunikacija bei mokymo programomis.
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3. Validacijos procesas
3.1. Vidinė patikra
Visi EPIC projekto metu įgyvendinti uždaviniai ir pasiekti rezultatai buvo
įvertinti vidinių ir išorinių validatorių. Validacijos procesas vyko pagal pateikus
klausimus. Visi gauti atsakymai buvo teigiami, o rezultatai buvo įvertinti gerai ir
labai gerai. Taigi, visi gauti rezultatai atitiko projekto paraiškoje keliamus
reikalavimus.
3.1.1. Įvykdomumo ir įgyvendinimo planas
Įvykdomumo ir įgyvendinimo plano patikrą atliko Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Marijampolės filialo projektų vadovė Eglė Dorelaitė. Validatorė
patikrino, ar Įvykdomumo ir įgyvendinimo planas buvo laikomas tinkamu, buvo
logiškas ir aiškus skaitant, tinkamai parengtas, ir ar plano visuma buvo pasiektas
tikslas. Į visus klausimus buvo atsakyta teigiamai, o tai parodė, jog rezultatai
atitiko projekto paraiškoje keliamus reikalavimus ir kad nereikia atlikti
papildomų korekcijų.
3.1.2. Įgyvendinimo ataskaitos Europinė santrauka
Dokumento patikrą atliko Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektų
vadovas Aivaras Knieža. Validatorius patikrino, ar dokumentas yra tinkamas,
logiškas ir aiškus skaitant, tinkamai parengtas, ir ar santraukos visuma buvo
pasiektas tikslas. Į visus klausimus buvo atsakyta teigiamai, o tai parodė, jog
rezultatai atitiko projekto paraiškoje keliamus reikalavimus ir kad nereikia
atlikti papildomų korekcijų.
3.1.3. Auditorių mokymo programa
Auditorių mokymo programos patikrą atliko atliko Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų Marijampolės filialo projektų vadovė Eglė Dorelaitė. Validatorė
patikrino, ar auditorių mokymo programa buvo laikoma tinkama, buvo logiška ir
aiški skaitant, tinkamai parengta, ir ar programos visuma buvo pasiektas tikslas.
Į visus klausimus buvo atsakyta teigiamai, o tai parodė, jog rezultatai atitiko
projekto paraiškoje keliamus reikalavimus ir kad nereikia atlikti papildomų
korekcijų.
3.1.4. Auditorių mokymo vadovėlis
Auditorių mokymo vadovėlio patikrą atliko Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų projektų vadovas Aivaras Knieža. Validatorius patikrino, ar dokumentas
yra tinkamas, logiškas ir aiškus skaitant, tinkamai parengtas, ir ar santraukos
visuma buvo pasiektas tikslas. Į visus klausimus buvo atsakyta teigiamai, o tai
parodė, jog rezultatai atitiko projekto paraiškoje keliamus reikalavimus.
3.1.5. Išteklių dokumentas
Išteklių dokumento patikrą atliko Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė bei projektų vadovė Rita Baidokaitė.
Validatorė patikrino, ar dokumente yra visa reikiama informacija ir ar
informacija yra tinkama auditoriams, kai šie atliks auditus įmonėse. Į visus
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klausimus buvo atsakyta teigiamai, o tai parodė, jog rezultatai atitiko projekto
paraiškoje keliamus reikalavimus ir kad nereikia atlikti papildomų korekcijų.
3.1.6. Projekto svetainė ir elektroniniai įrankiai
Projekto svetainės ir elektroninių įrankių patikrą atliko Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo projektų vadovė Eglė Dorelaitė.
Validatorė patikrino, ar svetainė ir įrankiai buvo laikomas tinkamu, buvo logiškas
ir aiškus skaitant, tinkamai parengtas, ir ar plano visuma buvo pasiektas tikslas. Į
visus klausimus buvo atsakyta teigiamai, o tai parodė, jog rezultatai atitiko
projekto paraiškoje keliamus reikalavimus ir kad nereikia atlikti papildomų
korekcijų.
3.1.7. Kokybės vadovo mokymo vadovas
Kokybės mokymo vadovo patikrą atliko Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė bei projektų vadovė Rita Baidokaitė.
Validatorė patikrino, ar dokumente yra visa reikiama informacija ir ar
informacija yra tinkama auditoriams, kai šie atliks auditus įmonėse. Į visus
klausimus buvo atsakyta teigiamai, o tai parodė, jog rezultatai atitiko projekto
paraiškoje keliamus reikalavimus.
3.1.8. Įmonių auditų ataskaitos
Įmonių auditų ataskaitų patikrą atliko EPIC projekto vadovė Rita Baidokaitė bei
kokybės vadovas Edmundas Cylikas. Vidiniai validatoriai patikrino, ar parengtos
auditų ataskaitos atitinka keliamus reikalavimus, ar nustatytos įmonių
komunikacijos stiprybės ir silpnybės, gebėjimai pateikti klientų problemų
sprendimus. Ataskaitos atitinka keliamus reikalavimus ir nereikia atlikti
papildomų korekcijų.
3.1.9. Auditorių sąrašas
Kalbinės komunikacijos auditoriai buvo atrinkti remiantis nustatytais
kriterijais. Pagrindinis tikslas buvo užverbuoti konsultantus daugiausiai iš
Kauno PPAR. Kriterijų KKA auditoriams nustatymas: labai geros bent vienos
užsienio kalbos žinios; šiek tiek rinkodaros ir verslo komunikacijos patirties;
empatija, siekiant suprasti klientų poreikius; puikūs bendravimo įgūdžiai;
analitiniai įgūdžiai; gera išvaizda. Iš viso buvo atrinkta 11 kalbinės
komunikacijos auditorių. Atrinktų auditorių patikrą ir kriterijų tinkamumo
patikrą atliko Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektų vadovas
Aivaras Knieža. Potencialūs auditoriai bus patikrinti ir įvertinti. Baziniai jiems
keliami reikalavimai yra: gebėjimas laisvai kalbėti anglų ir dar viena Europos
šalių kalba, gebėjimas suprasti klientų poreikius, gebėjimas nustatyti įmonės
komunikacijos stiprybes ir silpnybes, gebėjimas pateikti klientų problemų
sprendimus. Visi potencialūs auditoriai kalba kalba angliškai, yra susiję su
eksportuojančiomis įmonėmis ir turi konsultavimo patirties. Jie turi tinkamus
bendravimo įgūdžius, kad pateiktų sprendimus klientams.
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3.2. Išorinė validacija
Išorinės validacijos tikslas yra užtikrinti, jog visi pasiekti rezultatai atitinka
galutinio kliento poreikius. Ypatingai atkreiptinmas dėmesys buvo į mokymų
vadovų adaptavimą ir pritaikymą.
Galutinė mokymų vadovų versija buvo parengta po auditorių ir kokybės vadovų
mokymų. Potencialūs auditoriai pateikė savo rekomendacijas dėl vadovų turinio.
Tokiu būdu, potencialūs auditoriai buvo įtraukti į adaptavimo procesą. Remiantis
auditorių pateiktomis rekomendacijomis mokymų vadovas buvo adaptuotas.
Išorinė validacija vyko elektroniniu būdu. Validaciją atliko 2 išoriniai validatoriai.
3.2.1. Įvykdomumo ir įgyvendinimo ataskaita
Įvykdomumo ir įgyvendinimo ataskaita buvo laikoma tinkama, buvo logiška ir
aiški skaitant, tinkamai parengta, ir ataskaitos visuma buvo pasiektas tikslas.
Rezultatai atitiko projekto paraiškoje keliamus reikalavimus ir nereikia
papildomų korekcijų.
Validacija buvo atlikta elektroniniu būdu.
3.2.2. Įgyvendinimo ataskaitos europinė santrauka
Įgyvendinimo ataskaitos europinė santrauka buvo gerai ir išsamiai parengta.
Parengta santrauka buvo naudinga ir joje buvo pateikta visa reikalinga
informacija apie projekte dalyvaujančių šalių ekonominę bei socialinę pažangą.
Validacija buvo atlikta elektroniniu būdu.
3.2.3. Auditorių mokymo programa
Auditorių mokymo programa buvo laikoma tinkama, buvo logiška ir aiški
skaitant, tinkamai parengta, ir programos visuma buvo pasiektas tikslas.
Rezultatai atitiko projekto paraiškoje keliamus reikalavimus ir nereikia atlikti
papildomų korekcijų.
Validacija buvo atlikta elektroniniu būdu.
3.2.4. Auditorių mokymo vadovas
Dokumentas buvo tinkamas, logiškas ir aiškus skaitant, tinkamai parengtas, o
santraukos visuma buvo pasiektas tikslas. Galutinė mokymų vadovų versija buvo
parengta po auditorių mokymų. Potencialūs auditoriai pateikė savo
rekomendacijas dėl vadovų turinio. Rezultatai atitiko projekto paraiškoje
keliamus reikalavimus ir kad nereikia atlikti papildomų korekcijų.
Validacija buvo atlikta elektroniniu būdu.
3.2.5. Išteklių dokumentas
Išteklių dokumentas buvo parengtas remiantis turima forma bei atsižvelgiant į
projekto paraiškoje keliamus reikalavimus. Rezultatai atitiko projekto paraiškoje
keliamus reikalavimus ir kad nereikia atlikti papildomų korekcijų.
Validacija buvo atlikta elektroniniu būdu.
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3.2.6. Projekto svetainė ir elektroniniai įrankiai
Svetainė ir įrankiai laikomi tinkamais, logiškais ir aiškiais skaitant, tinkamai
parengtais, o visuma buvo pasiektas tikslas. Rezultatai atitiko projekto
paraiškoje keliamus reikalavimus ir kad nereikia atlikti papildomų korekcijų.
Validacija buvo atlikta elektroniniu būdu.
3.2.7. Kokybės vadovo mokymo vadovas
Kokybės mokymo vadovas buvo išverstas į lietuvių kalbą. Vadove buvo pateikta
visa reikiama informacija. Rezultatai atitiko projekto paraiškoje keliamus
reikalavimus.
Validacija buvo atlikta elektroniniu būdu.
3.2.8. Įmonių auditų ataskaitos
Parengtos įmonių auditų ataskaitos buvo įvertintos labai gerai. Ataskaitų turinys
ir jose išdėstyta informacija, rezultatai atitiko projekto paraiškoje keliamus
reikalavimus ir kad nereikia atlikti papildomų korekcijų.
Validacija buvo atlikta elektroniniu būdu.
3.2.9. Auditorių sąrašas
Kalbinės komunikacijos auditoriai buvo atrinkti remiantis nustatytais kriterijais.
Iš viso buvo atrinkta 11 kalbinės komunikacijos auditorių. Potencialūs auditoriai
bus patikrinti ir įvertinti. Baziniai jiems keliami reikalavimai yra: gebėjimas
laisvai kalbėti anglų ir dar viena Europos šalių kalba, gebėjimas suprasti klientų
poreikius, gebėjimas nustatyti įmonės komunikacijos stiprybes ir silpnybes,
gebėjimas pateikti klientų problemų sprendimus. Visi potencialūs auditoriai
kalba kalba angliškai, yra susiję su eksportuojančiomis įmonėmis ir turi
konsultavimo patirties. Jie turi tinkamus bendravimo įgūdžius, kad pateiktų
sprendimus klientams.
Validacija buvo atlikta elektroniniu būdu.
4. Summary
As part of the EPIC project all deliverables had to be internally verified, meaning
by the project partners, and externally validated, meaning by a third
disinterested party. The key goal of the internal and external validation was to
evaluate the project and its outcomes, to ensure that a product or service meets
the operational needs of the user, the client, and particularly if the general and
most important objective of the LCA Scheme was achieved, i.e. if it helped to
Lithuanian Small and Middle Size (SME) enterprises by providing feasible
consultancy services on the area of business communications, and if it was useful
in order to increase effectiveness and market competitiveness of SMEs by
helping them to identify their export communication barriers, their weaknesses
and market advantages in communication and by providing them solutions for
their identified problems.
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The internal validation was done by the staff of Kaunas CCIC: Rita Baidokaite,
Aivaras Knieža, Eglė Dorelaitė and Edmundas Cylikas who assessed the
coherence of the final products by Kaunas CCIC with the templates provided by
the project coordinator.
The external validation was done by Vytautas Tutlys, Head of Centre for
Vocational Education and Research of Vytautas Magnus University and Osvaldas
Stripeikis, Head of Business Practices Center of Vytautas Magnus University.
The validators evaluated Feasibility and Implementation Report, European
Summary of Implementation Report, Auditor’s Training Syllabus, Auditor’s
Training Manual, Resource Document, Project website with On-line Tools,
Scheme Manager’s Training Manual, Company Audit Reports and List of Trained
Auditors. The indicated products were evaluated by the validators in a very
positive way: all documents were professional, and appropriate. The sequence of
units or chapters of documents was logical and clear, the accessibility of each
heading was adequate, the style was appropriate and easily accessible by the
reader or the audience.
Following the results of internal and external validation all documents achieved
its purpose and met the set requirements in the project: potential auditors were
selected on basis of measurable criteria and after trainings acquired additional
skills neccessary for LSA, the training handbooks were well structured and
logical, company audit reports were prepared in a recommended, well structured and outstanding manner.
The products which were adapted to the Lithuanian context was the Resource
Document, the case study for the Auditor’s manual and some content of the
Auditor’s mnual.
The outcomes and deliverables of the project achieved its purpose.
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