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Interviu 

  
Su UAB “CTG” direktoriumi Jaroslavu Perepelica 

susitikome vakare, mokymo centre. Dalis klausytojų dar 
praktikavosi atlikdami laboratorinius darbus, kiti bėrė 
klausimus dėstytojui. Klasei ištuštėjus, susėdome pokalbiui. 
Po aštuonių valandų dėstymo, nuvarginto Jaroslavo 
prikimęs balsas, išdavė savo darbu degančio žmogaus 
intonacijas.  

Prieš metus atsidariusi IT konsultacijas ir mokymus 
vykdanti įmonė, sparčiai įsibėgėja ir plečiasi. Neatsitiktinai 
įsikūrusi Vilniaus Kolegijos Elektronikos ir informatikos 
fakultete, palaiko tamprius ryšius su akademine visuomene, 
o mokymuose dalyvaujantys IT verslo specialistai, prideda 
aplinkai profesionalumo aurą.  

Kaip ryžotės pačiame krizės įkarštyje pradėti 
verslą?  

Mes subūrėme žmones, kurie šia veikla profesionaliai 
užsiima jau antrą dešimtį metų. Visi yra savo darbo 
fanatikai ir aukščiausio lygio specialistai. Mokymų rinkoje 
vyko dideli pokyčiai. Viena vertus tai kėlė sunkumus, bet 
taipogi suteikė šansą įeiti į rinką. Visuotinio taupymo vajus 
išgrynino klientų poreikius. Lygiagrečiai buvom priversti 
optimizuoti veiklą.  

Kokias paslaugas teikiate? 

Mes išsigryninome ir pozicionuojame save aukščiausio 
lygio IT konsultavimo ir mokymo veikloje. Mūsų sertifikuoti 
specialistai universalūs: tai didelę patirtį turintys inžinieriai, 
sistemų administratoriai, programuotojai bei puikius 
dėstymo įgūdžius turintis instruktoriai, dėstytojai. Mes 
gebame pateikti savo klientui kompleksinę paslaugą: nuo 
projektavimo, diegimo iki apmokymo sprendimų. 
Atstovaudami beveik dvidešimčiai programinės įrangos 
gamintojų, mes galime garantuoti savo sprendimų 
optimalumą, novatoriškumą ir kokybę. Platus partnerių 
tinklas visame pasaulyje, leidžia modifikuoti projektų 
komandas, terminuotai papildant jas reikiamais 
specialistais. Septyniasdešimt procentų pajamų uždirbame 
iš IT konsultavimo veiklos, likusias iš IT mokymų ir 
testavimo. Panašiu santykiu vyrauja pajamos iš paslaugų 
eksporto į užsienio rinkas.  

Kokiose rinkose dirbate? 

Dominuojantys CTG partneriai drauge ir užsakovai yra 
Skandinavijos šalys: Danija, Norvegija, Švedija, Suomija. 
Aktyviai plečiamės į Latvijos ir Estijos rinkas. Labai šilti ir 
nuoširdūs darbo santykiai mus sieja su partneriais 
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Baltarusijoje, o per jų tinklą gauname užsakymus daugelyje 
NVS šalių. Turime užsakymų Belgijoje, Italijoje. Geografija 
nuolat plečiasi. 

Ar galite prisiminti labiausiai įsimintinus projektus? 

Visada įdomūs ir sudėtingi Symantec„o užsakomi 
projektai. Juolab, kad tenka dirbti Vakarų ir Šiaurės Europos 
bankuose, susisiekimo, draudimo bendrovėse, kur 
atsakomybės lygmuo itin aukštas, o reikalavimai terminams 
ir kokybei maksimalūs. Kliento IT vartotojų kiekiai siekia 
nuo kelių iki keliasdešimt tūkstančių darbo vietų. Darbą 
Baltarusijoje teko pradėti nuo vieno iš pagrindinių bankų, 
kur mokyti reikėjo šimtus IT specialistų. 

 Mumis pasitiki ir mūsų jėgos bei teisėsaugos struktūros. 
Joms teikiame IT saugos, administravimo mokymų 
paslaugas. Labai vertiname bendradarbiavimą su mūsų 
šalies IT verslo lyderiais. 

 

 

 

 

 

 

Consulting & Training Group kontaktinė informacija 
Mūsų adresas: J.Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius, 
tel. +370 5 2004000, faks. +370 5 2005 000, 
el.paštas info@ctg.lt www.ctg.lt 
UAB "CTG" 
Adresas: Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius 
Įmonės kodas: 302336369 
PVM mokėtojo kodas: LT100004766113 
Atsiskaitomoji sąskaita: LT287300010115611718 
AB "Swedbank", banko kodas 73000 

  
 

 

mailto:info@ctg.lt
http://www.ctg.lt/
http://www.ctg.lt/VMware
http://www.ctg.lt/citrix
http://www.ctg.lt/VMware
http://www.ctg.lt/citrix
http://www.ctg.lt/VMware
http://www.ctg.lt/citrix

