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„HELLA Lithuania“ plečia veiklą: investuos dešimtis milijonų eurų 

• Atsižvelgiant į augančią paklausą, per artimiausius kelerius metus gamykla 
Lietuvoje bus nuolat plečiama  

• Pirmajame etape gamyklos pastato plotas bus padidintas iki 22 000 kvadratinių 
metrų  

Lippstadt/Kaunas, Lapkričio 11, 2020. Tarptautinė automobilių komponentų gamintoja 

HELLA plečia savo veiklą Lietuvoje. Kompanija 2018 m. rugpjūtį Kauno rajone pradėjo gaminti 

elektroninius komponentus. Šiuo metu čia gaminami jutikliai, aktuatoriai ir įvairūs 

fotoelektronikos komponentai, bendrovėje dirba daugiau nei 180 žmonių.  

Atsižvelgiant į augančią paklausą, per artimiausius kelerius metus gamykla Lietuvoje bus 

nuolat plečiama. Pirmajame etape gamyklos pastato plotas bus padidintas iki 22 000 

kvadratinių metrų. Be naujų gamybinių ir biurų patalpų, tai taip pat apims apie 1000 kvadratinių 

metrų laboratorijos patalpas. 2021 m. vasarą planuojama serijiniu būdu gaminti ir kitus 

elektronikos komponentus, pavyzdžiui, skitus energijos valdymui. Iki 2025-ųjų metų 

bendrovėje bus sukurta iki 250 naujų darbo vietų. 

„HELLA Lithuania“ sėkmės istorija vystosi pagal planą. Per pastaruosius trejus metus gamykla 

tapo svarbiu ramsčiu pasauliniame HELLA gamybos tinkle. Planuojamos investicijos yra dar 

vienas žingsnis, siekiant dar labiau paskatinti gamyklos potencialą, ypač atsižvelgiant į 

pagrindines rinkos tendencijas automobilių pramonėje, pavyzdžiui, autonominį vairavimą“, – 

teigia Tobias Pohlschmidtas, „HELLA Lithuania“ vykdomasis direktorius. 

„Jau tampa tradicija, kad, vos spėję įsitvirtinti Lietuvoje ir įsitikinę šalies potencialu, užsienio 

investuotojai nusprendžia plėsti savo veiklas. Ne išimtis ir HELLA, kuri įvertino mūsų talentų 

potencialą automatizavimo, inžinerijos bei mašininio mokymosi srityse. Šis pavyzdys tik 

patvirtina, kad Lietuvos investicijų plėtros strategijoje vis didesnę reikšmę įgyja ne tik naujų 

investicijų pritraukimas, bet ir esamų projektų plėtra“, – teigia ekonomikos ir inovacijų 

viceministras Marius Skuodis. 
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Mantas Katinas, „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius, priduria, kad HELLA įsiliejimas į 

Lietuvos ekosistemą paspartino automobilių pramonės klasterio formavimąsi: „Gilias tradicijas 

automobilių industrijoje turinti įmonė ir toliau plečia apimtis vis sudėtingesniais, inovatyvesniais 

produktais ir jų linijomis, tuo pačiu didindama kompanijoje dirbančių specialistų kompetencijas. 

Ši Lietuvoje jau veikiančios kompanijos plėtra į aukštesnės pridėtinės vertės veiklų vykdymą 

yra geriausias Kauno regiono talentų kompetencijos įvertinimas“. 

 

Please note:  
This text and corresponding photo material can also be found in our press database at: 
www.hella.com/press 
 
HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA is a listed, global, family-owned company with more 
than 125 locations in around 35 countries. With sales of €5.8 billion in fiscal year 2019/2020 and 36,000 
employees, HELLA is one of the leading automotive suppliers. Specialising in innovative lighting 
systems and vehicle electronics, HELLA has been an important partner for the automotive industry and 
the aftermarket for more than one hundred years. Furthermore, in its Special Applications segment, 
HELLA develops, manufactures and sells lighting and electronic products for specialist vehicles.  
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