
Julius Paukštys:
 „Linkime išmokti laimėti ir pralaimėti“
Š.Marčiulionio KA-KROWN komandos rėmėjų atstovas Julius Paukštys: „Linkime išmokti  
laimėti ir pralaimėti, – nes jūsų gyvenime dar bus šimtai pergalių ir pralaimėjimų.“ 
Š.Marčiulionio KA-KROWN komanda (treneris Edvinas Justa) – vienintelė akademijos 
ekipa, kovojanti A divizione ir savo amžiaus grupėje, ir tarp metais vyresnių. Ne vien 
pergalės lydėjo komandą Reguliariame sezone, bet, jam besibaigiant, laukia Atkrintamo-
sios varžybos, kur viskas prasidės iš naujo...

Kalbamės su  KROWN, UAB pardavimų direktoriumi  Juliumi Paukščiu.

1. Kas paskatino jus remti Š. Marčiulionio krepšinio 
akademijos penkiolikmečių komandą?
Begalinė meilė krepšiniui. Esame krepšinio šalis ir 
neturėtume to pamiršti. Mūsų įmonė supranta, kad 
nepakanka skambių deklaracijų, bet reikia kažką daryti, kad 
jauni ir talentingi krepšinio žaidėjai treniruotųsi turėdami 
geriausias sąlygas. Tik tada jie galės sistemingai siekti gerų 
rezultatų, kurie atvers jiems duris tapti profesionaliais 
sportininkais. Mes manome, kad būtent tokią galimybę ir 
suteikia Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija (ŠMKA), 
todėl didžiuojamės būdami jos rėmėjais. Savo parama ne 
tik išreiškiame norą padėti Akademijai ugdyti jaunus 
krepšinio talentus, bet norime duoti pavyzdį kitoms 
Lietuvos (ir ne tik) įmonėms skirti dalį pinigų nuo savo 
uždirbamo pelno kilniems tikslams.
2. Ar rėmimas suteikia įmonei kokią nors grąžą?
Didžiausia ir jokiais pinigais neįmanoma įvertinti grąža yra 
matyti jaunuolius aistringai mylinčius ir žaidžiančius 
krepšinį bei suprasti, kad esi prisidėjęs prie to. Mums ypač 
svarbu remti jaunimą bei suteikti visas galimybes jiems 
siekti savo užsibrėžtų tikslų. Žinojimas, kad mūsų parama 
ŠMKA mokiniams padeda sportuoti, keliauti, pamatyti, 
sužinoti ir patirti vis naujų išgyvenimų, ir yra didžiausia 
grąža, kokios tik galime tikėtis.  Mes tvirtai tikime, kad 
verslas pilnai atlieka savo misiją tik būdamas socialiai 
atsakingas ir besidalindamas savo pelnu su visuomene. 
Nebūtinai tai turi būti krepšinis, – juk pinigai neteikia 
džiaugsmo, jei neturi su kuo jais tinkamai pasidalinti.Rem-
dami ŠMKA, jaučiame vidinę ramybę, kad dirbame ne tik 
įmonės labui, bet dar ir kažkam suteikiame galimybę 

 sportuoti, keliauti, nuperkame aprangą. Todėl norime 
tiek partneriams, tiek klientams pasiųsti žinutę, kad 
naudodamiesi KROWN paslaugomis bei pirkdami KROWN 
produktus, kiekvienas remia krepšinį žaidžiančius 
jaunuolius. Taip ši gerumo grandinė išsitęsia beveik per 
visą Lietuvą.
3. Koks įmonės vadovo požiūris į rėmimą?
Aš, kaip ir kiekvienas lietuvis, myliu krepšinį. Jį tiesiog 
dievinu nuo tada, kai buvau jaunas ir nepaleisdavau 
kamuolio iš rankų kieme ar namuose neatsitraukdavau 
nuo televizoriaus ekrano, kai žaisdavo mano mylima 
komanda arba Lietuvos rinktinė. Pats jaunystėje 
treniravausi ir aktyviai žaidžiau krepšinį aštuonerius 
metus, lankiau tą pačią Š.Marčiulionio krepšinio 
akademiją, ir iš šio laikotarpio yra likę patys šilčiausi 
prisiminimai. Turiu prisipažinti, kad apleidau krepšinį, 
nors buvau kelyje į profesionalų sportą, – tai buvo mano 
jaunų dienų klaida. Todėl įmonės valdybai nusprendus 
dalį pelno skirti paramai, ilgai nedvejojau ir pasiūliau 
ŠMKA – tikiu, kad mūsų parama padės jauniems 
talentingiems krepšininkams nemesti šio kelio ir siekti 
savo tikslų iki pat pergalingo �nalo.
4. Papasakokite daugiau apie savo kompaniją?
„KROWN Lietuva“ Lietuvos rinkai teikia aukščiausios 
kokybės automobilių antikorozinio padengimo 
paslaugas, padedančias apsaugoti automobilius nuo 
rūdžių. Taip pat o�cialiai prekiaujame KROWN automo-
bilių priežiūros priemonėmis – pradedant autokosmetika 
ir baigiant antikorozinių dangų produktais, leidžiančiais 
vairuotojams patiems pasirūpinti savo automobiliais. Taip 

Taip pat bendradarbiaujame su kitais autoservisais, su kuriais 
bendromis jėgomis esame įsteigę antikorozinius centrus 
visoje Lietuvoje.

5. Ko norėtumėte palinkėti savo remiamai komandai?
Komandai linkime turėti svajonių ir tikslų bei nuolatos eiti 
link jų. Nuolatos siekite tik geriausių rezultatų, bet tuo pačiu 
nepamirškite, kad tik sunkus ir nuolatinis darbas juos atneša. 
Linkime išmokti ir laimėti, ir pralaimėti, – nes jūsų gyvenime 
dar bus šimtai pergalių ir pralaimėjimų. O svarbiausia, – 
nemeskite savo mėgstamo krepšinio, net jei atrodytų, kad 
visas pasaulis jums priešinasi.


