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Kai pristinga ž
inių, pagalbon pasitelkiami teismai
Lietuvos verslo pasaulyje ima ryš
kė
ti pavojinga tendencija, kai kovai prieš konkurentus
pasitelkiami ne naujausi mokslo atradimai ir technologiniai sprendimai, bet teismai. Anot UAB
„Traidenis“, gaminančios buitinių nuotekųvalymo į
renginius, generalinio direktoriaus Sigito
Leonavičiaus, santykiai tarp jo vadovaujamos bendrovė
s ir UAB „Feliksnavis“ yra pavyzdys, kai
konkurencinėje kovoje teismųsprendimai tampa patikimu kovos į
rankiu.
1996 metais pradėję
s veiklą„Traidenis“ tapo pirmą
ja Lietuvos buitiniųnuotekųvalymo į
renginių
gamintoja. Bendrovėbuvo pirmoji ir tarp gavusiųsavo gaminiųatitikties sertifikatus, kuriuos
iš
duoda Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) bei pradėjusi Europos Są
jungoje (ES)
privalomąCE ž
enklinimą(savo srityje). Nuo pat pirmųjųž
ingsnių„Traidenio“ veiklos prioritetu
tapo kokybiš
kųir patikimų gaminių kūrimas, į
diegiant naujausias technologijas. „Traidenio“
vadovųpasirinkta strategija bendrovei leido už
tikrintai į
sitvirtinti ne tik mūsųš
alies, bet ir užsienio
rinkoje.
UAB „Feliksnavis“ veikląpradėjo septyneriais metais vė
liau. Ji į
sikūrėš
alia „Traidenio“, tame
pač
iame Alytaus pramonės rajone. „Feliksnavis“ rinkoje startavo sporto, turizmo bei laisvalaikio
inventoriaus gamyba išstikloplasčio. Po poros metųbendrovėiš
plė
tėprodukcijos asortimentąir,
pasekusi „Traidenio“ pavyzdž
iu, pradė
jo gaminti buitiniųnuotekųvalymo į
renginius.
Netrukus į„Traidenį
“ pradė
jo plaukti pirkė
jųpriekaiš
tai neva dėl š
ioje bendrovė
je nekokybiš
kai
pagamintųar į
sigytųbe atitikties sertifikatų, į
renginių.
Specialistams pradė
jus tirti brokus, paaiš
kė
davo, jog pirkė
jųlūkesč
ius nuvylę
s nuotekųvalymo
į
renginys pagamintas kaimyninė
je „Feliksnavio“ bendrovėje.
Sprendimai palankūs tik „Feliksnaviui“
Pasidomėjus, kodėl pirkė
jai į
sigyja gaminįvienoje bendrovė
je, o dė
l netinkamos kokybė
s kreipiasi į
kitą, paaiš
kė
jo keisti sutapimai. „Feliksnavis“ pardavinėjo nuotekųvalymo į
renginį„FN-1“, kaip du
vandens laš
ai panaš
ųį„Traidenyje“ pagamintątokios pač
ios paskirties į
renginį„NV-1“. Gaminys
buvo panaš
iai į
vardintas ir netgi nuspalvintas firminė
mis „Traidenio“ spalvomis.
Norė
damas užkirsti keliąpirkė
jųklaidinimui ir negarbingai konkurencijai, „Traidenis“ kreipė
si į
teismą dė
l į
renginio „NV-1“ neteisėto kopijavimo. Bendrovės ieš
kinys dė
l nesą
ž
iningos
konkurencijos buvo nagrinėjamas visose teismųinstancijose, kol Aukš
čiausias teismas priėmė
galutinįverdiktą – abiejose bendrovė
se gaminami į
renginiai esą panaš
ūs pagal techninius
parametrus, technologinęveikimo schemą
, bet ne analogiš
ki. Įteismo eksperto pateiktas iš
vadas,
kad „Traidenio“ nuotekųvalymo į
renginys „NV-1“ ir „Feliksnavio“ į
renginys „FN-1“ pagal
svarbiausius ir esminius panaš
umus bei technologinius gaminiųparametrus vizualiai yra analogiš
ki,
atsiž
velgta nebuvo.
Anot S.Leonavič
iaus, labai keista, kad teismas neį
žvelgėmūsųgaminamųį
renginiųkopijavimo
fakto, net ir tada, kai „Feliksnavio“ specialistai pateikėskaičiavimus, identiš
kus mūsųspecialistų
skaičiavimams, kuriuose sutampa net antras skaičius po kablelio. „Mokslo pasaulyje kartais
pasitaiko tokiųsutapimų, tač
iau kaip galėjo nutikti, kad unikalius sugebėjimus pademonstravę
projektuotojai buvo nesusipaž
inęsu „Statybos techniniame reglamente“ (STR) į
tvirtintais „Nuotekų
valyklos. Pagrindiniųnuostatų“ reikalavimais. Ignoruodamas STR, „Feliksnavis“ gamino dumblo
nusodintuvus su 45 laipsniųbunkeriųšlaitu, kai tuo tarpu reikalaujama ne maž
iau 50 laipsnių.
„Traidenio“ vadovo nuomone taip galė
jo nutikti tik vieninteliu atveju – „Feliksnavio“ specialistai
menkai iš
manėvandenvalos technologijas“.
Teismas palaikė„Feliksnavio“ pusęir keletąmetųtrukusioje patentųbyloje. Po ilgųeksperimentų
„Traidenio“ specialistams pavyko atrasti cilindriniųtalpųvertikalųgaminimo būdą
. Technologiją

kūrė40 m. darbo patirtįkompozito pramonė
je turintis specialistas. Niekas pagal š
įpatentą
negamina iki š
iol, iš
skyrus „Feliksnavį
“. UAB „Traidenis“ š
is patentas tapę
s neaktualiu, nes nuo
2008 m. bendrovėš
įbūdą pakeitusi modernesniu vyniojimo būdu. 2009 metais iš
radimą
už
registravus Lietuvos patentųbiure, „Feliksnavis“ kreipė
si įteismą, kad patentas būtųpanaikintas,
nes esąminė
tas iš
radimas pasaulyje buvo naudojamas jau anksč
iau. Be to, ir pats „Feliksnavis“ jį
naudoja keletąmetų. S.Leonavič
iaus nuomone, tai dar vienas mūsųteismųkorupcijos pavyzdys.
Likimo ironija ar dė
snis, tačiau Alytaus slidinė
jimo trasoms „Feliksnavio“ pagaminti rezervuarai
sutrūkinė
jo pač
iąpirmąž
iemą
. (2010-01-28 Nr. 18 „Alytaus naujienos“ – „Slidinė
jimo trasoje
sutrūko du rezervuarai“, straipsnio Nr. 4457,
http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/spausdinti/?nid=4457,
http://www.youtube.com/watch?v=AMRjD8-Zbuk).
„Traidenis“ grupė
s viena išį
moniųsulaukėir dar vieno į
domaus teismo sprendimo. Bendrovėbuvo
į
pareigota nupirkti pirkė
jui septiką
, nors tokiųį
renginiųir negamina. Mat jis buvę
s pavaizduotas
„Traidenio“ buklete, š
alia į
renginio, kurįž
mogus į
sigijo. „Dar neteko girdėti, kad jei gamini
vež
imus ir reklamuoji juos š
alia arklio, privalai pirkė
jui padovanoti ir arklį
“, - stebė
josi keistu
Temidė
s tarnųsprendimu S. Leonavičius. Paaiš
kė
jus kai kuriems faktams, „Traidenio“ vadovams
kilo į
tarimų, kad pirkėjas galėjo būti susiję
s su „Feliksnaviu“, į
tarimai pasitvirtino.
Valtis taip pat lydė
jo skandalai
Su „Feliksnavio“ vardu siejama nekokybiš
kųvalčiųgamyba. Vilniečiui verslininkui I.M., teko
kreiptis įValstybinęvidaus vandenų inspekciją
, kai panaudojus apie savaitę„Feliksnavyje“
pagamintas valtis, jų korpusuose subyrėjo irklų lizdai. (2007-06-21 „Alytaus naujienos“ –
„Trakuose antireklamuojamas Alytus“, straipsnio Nr. 804,
http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/spausdinti/?nid=804).
Prieškelerius metus plaukdami „Feliksnavio“ pagaminta plastikine valtimi nuskendo Veisiejųir
Metelių regioninių parkų direktoriai. Po į
vykusios nelaimė
s Metelių regioninio parko vyr.
specialistas (dabar direktorius) Ramūnas Krugelis neslė
pė
, jog valtis buvo nesaugi, be oro pagalvių,
kurios nelaimė
s atveju būtųgalėjusios jąiš
laikyti viršvandens. (2008 birž
elio 30 d. Nr. 144 (12076)
„Lietuvos ž
inios“ – „Metelys atskleidž
ia direktoriųdingimo paslaptį
“,
http://senas.lzinios.lt/lt/2008-0630/pirmas_puslapis/metelys_atskleidzia_direktoriu_dingimo_paslapti.html).
Šios istorijos taip pasibaigėbe didesniųatgarsių.
Kas galė
tųpaneigti
Paprastai gyvenime niekada nebūna taip, kad visas kovas tik laimėtum arba pralaimė
tum. Nebent
kaž
kas išš
alies ima ir pareguliuoja jųbaigtį
. Sėkminga į
monė
s veikla labiausiai suinteresuoti jos
akcininkai. „Feliksnavio“ akcijųkontrolinis paketas priklauso 21 metųJustei Matonytei, kurios
tė
vas yra advokatas Romualdas Matonis, Marijampolėje turintis savo kontorą
. Jis anksč
iau yra
dirbę
s tardytoju Alytuje, teisė
ju Ignalinos rajono apylinkė
s teisme ir Marijampolės rajono apylinkės
teismo pirmininku. Negalima tvirtinti, kad būtent jis į
takoja teismųsprendimus „Feliksnavio“
naudai, tač
iau, kas tai galėtųpaneigti?
Atsiž
velgiant įaukš
čiau apraš
ytąginč
ųsprendimo su UAB „Feliksnavis“ patirtįir tai, kad š
ios
bendrovė
s direktorius bei vienas išakcininkųAndrejus Semionovas policijos duomenimis anksč
iau
buvo siejamas su kriminaliniu pasauliu, belieka tik spėlioti kuo gali baigtis ginč
ai „Feliksnavio“
klientams su š
ia bendrove.
Pagarbiai,
UAB „Traidenis“ generalinis direktorius
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