ARŪNAS AKSTINAS
UAB “Aurika” įkūrėjas ir vadovas
Kauno politechnikumo
“Automobilių remonto ir eksploatacijos”
specialybės absolventas
(studijas baigė 1984 m.)
1990 – 2015 metų Lietuvos asmenybė
„Asmenybe vadinčiau žmogų, kuris ne
prisitaiko prie aplinkybių, bet kuria jas,
žmogų, kuris mato ne problemas, o
galimybes, žmogų, kuris ne bando veikti, o
veikia, kuris pasitiki kitais ir drįsta rizikuoti,
kuris ryžtasi daryti ne tai, kas įmanoma, bet
tai, kas neįmanoma, ir kuris apie save
daugiausia pasako kalbėdamas apie kitus“.

BFL/ A. Ufarto nuotr.

1990 – 2015 m. PASIEKIMAI
Darbai: 1991 m. įkurta A. Akstino vadovaujama lietuviško kapitalo bendrovė “Aurika” yra
lyderiaujanti pakuočių ir etikečių gamintoja Baltijos šalyse. Fleksografiniu spaudos būdu įmonė
gamina lanksčias pakuotes maisto produktams, įvairių rūšių etiketes, aliuminio folijos dangtelius
ir kitus spaudos gaminius. Daugiau kaip pusė pagamintos produkcijos eksportuojama į užsienio
šalis. A. Akstinas šiandien vadovauja daugiau kaip 330 darbuotojų komandai, iš kurių 45 proc.
įmonėje dirba ilgiau kaip 4 metus. Per mėnesį įmonė pagamina daugiau kaip 15 000 km
fleksografinės spaudos gaminių, priima ir įvykdo daugiau kaip 4000 užsakymų. 2014 m. įmonės
pajamos viršijo 109 mln. litų be PVM. Šiandien A. Akstino valdoma įmonė vertinama už tokias
savybes, kaip patikimumas, orientacija į klientą. A. Akstino iniciatyva įmonė “Aurika” glaudžiai
bendradarbiauja su mokslo institucijomis, tyrimų centrais, vykdo socialiai atsakingą veiklą,
remiasi darnaus vystymosi principais.
Apdovanojimai: A. Akstino vadovaujama bendrovė “Aurika” yra pelnusi daugybę
apdovanojimų: 2014 m. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija bendrovę apdovanojo ‘Už drąsias
investicijas”, Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimuose “Aurika” pelnė Lietuvos
metų eksportuotojos – 2013” vardą ir buvo pripažinta “Sėkmingai dirbančia įmone - 2014”.
Žinių ekonomikos forumas pripažino UAB “Aurika” “Žinių ekonomikos įmone 2013”, taip pat
pelnyta Lietuvos verslo agentūros padėka “Už idėjų pavertimą realybe” už sėkmingai
įgyvendintus Europos Sąjungos finansuojamus projektus, Lietuvos pramonininkų konfederacijos
įvertinimas “Sėkmingai dirbanti įmonė 2012”, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
apdovanojimas “Už nuopelnus verslui”. Įmonė tapo Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų
konkurso “Vokietijos ūkio apdovanojimai Lietuvoje 2012” nugalėtoja, nacionaliniame
“Inovacijų prizo” konkurse 2010 m. UAB “Aurika” pripažinta “Inovatyviausia įmone”, Lietuvos
spaudos pramonės apdovanojimuose 2009 ir 2011 m. – Lietuvos spaudos pramonės lydere.

Lietuvos spaustuvininkų asociacijos apdovanojimuose pelnė “Geriausio produkto 2009” ir
“Inovatyviausios spaustuvės 2010” vardus. 2004 ir 2005 m. įmonei įteikti “Gazelė”
apdovanojimai, 2001 ir 2004 m. įmonės gaminiai išrinkti metų gaminiais. 2012, 2013 ir 2014 m.
UAB “Aurika” pelnė “Stipriausi Lietuvoje” įvertinimą už finansinius rodiklius.
Svarbiausiais pasiekimais A. Akstinas laiko:
UAB “Aurika” yra tradicinės pramonės šakos atstovė - spaustuvė, Baltijos šalyse lyderiaujanti
pakuočių ir etikečių gamintoja. Nuolat tobuliname vykstančius procesus, diegiame inovacijas,
dirbame operatyviai ir profesionaliai, galbūt todėl esame pelnę ne tik didžiausią Lietuvos
gamintojų, bet ir gerai pasaulyje žinomų įmonių pasitikėjimą. Didžiuojuosi visais įmonės
darbuotojais, kurie aktyviai ir sąžiningai dirbdami siekia aukštos ir stabilios kokybės. Būtent
žmonės – stiprūs, lojalūs ir ilgamečiai savo veiklos specialistai – yra vienas pagrindinių UAB
“Aurika” sėkmingos veiklos garantų.

I. Sesartės nuotr.
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