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Tarptautiniu mastu, 

kaip Lietuvos inžinerinės pramonės 

ambasadorė, LINPRA atstovauja 

visam šalies sektoriui (ne tik 

pavienėms įmonėms). 

LINPRA asociacija vienija

lyderiaujančias Lietuvos inžinerinės ir 

technologijų pramonės įmones ir kitas 

suinteresuotas organizacijas.

Esame atviri brandžioms, 

augimo siekiančioms 

inžinerinės pramonės 

įmonėms.

Bendra veikla siekiame

kurti pažangą šalyje.



Vizija

Lietuvos inžinerinė pramonė pasaulyje atpažįstama 

kaip modernus ir patikimas partneris

Misija 

Siekiame, kad įmonės veiktų efektyviau ir parduotų 

daugiau. 



• Apjungti skirtingas inžinerines kompetencijas

• Bendradarbiaujant kurti naujus produktus

• Reguliariai dalintis patirtimi

• Rasti naujas verslo galimybes (per įvairius

kanalus, renginius) 

• Komunikuoti bendraminčių rate 

• Įsilieti į tarptautinius tinklus 

• Įsilieti į mokymosi visą gyvenimą – aplinką 

mokymuisi 

Esu vienas iš LT inžinerinės 

pramonės lyderių 



• Gauti tribūną saviraiškai

• Užsiimti mentoryste

• Užsiimti asmeniniu marketingu

Aš subrendęs dalintis su kitais



• Prisidėti prie jaunų žmonių orientavimo į 

sektoriaus pasirinkimą

• Dalyvauti inžinerinės pramonės kuriamos vertės 

komunikacijoje 

• Prisidėti prie geresnės verslo aplinkos kūrimo 

• Skatinti Ateities inžineriją (NewGen Engineering) 

• Vystyti Inovacijas  

• Dalyvauti įvairiose darbo grupėse, valdymo 

organuose 

Man rūpi inžinerinė Lietuvos 

ateitis 
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• Gamybinių 76 / +13 per metus
• Paslaugų ir kt. 16 / +4 per metus 
• Švietimo, mokslo 18 / +1 per metus





Lietuvos inžinerinės pramonės sektorius ir 

asociacijos veikla 



Apyvarta 2019*

4,5 mlrd. / +6 proc. 

Darbuotojų skaičius 2018  

51649 / +3,7%

Įmonių skaičius 2019*  

1700 / + 3,5 proc. 

Eksportas 2019 

3,35 mlrd. / +4,6 proc. 

* Prognozė 

** Šaltinis: Versli Lietuva, Lietuvos statistikos departamentas  

Apyvarta 2007

2,55 mlrd. 

Darbuotojų skaičius 2007

50354

Įmonių skaičius 2007

1201

Eksportas 2007

1,621 mlrd.

1,2mlr.
12900 110



LINPRA atstovauja narių interesams bendradarbiaudama su šalies 

institucijomis ir verslo asocijuotomis organizacijomis: 



Papildytas Lietuvoje trūkstamų profesijų sąrašas 

Tarp naujai įtrauktų profesijų – trūkstamos inžinerinės pramonė sektoriuje. 

Siekdama objektyvesnio trūkstamų profesijų vertinimo, Užimtumo tarnyba 

bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, 

rekomendacijas teikė ir LINPRA. Į sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojai iš užsienio 

šalių gali paprastesne tvarka gauti vizą ir leidimą gyventi.



Sukurtas aukšto lygio mokymo turinys, skirtas gamybos pramonei, 

ypač metalo apdirbimo sektoriui, adaptuotas Baltijos šalims penkiomis 

kalbomis. 

www.change4industry.eu

Mokymo medžiaga

E-mokymo platforma

http://www.change4industry.eu/


Verslo pusryčiai 2020: 

• Alytus vasario 6

• Mažeikiai kovo 10

• Marijampolė balandis 

• Utena balandis 

• Šiauliai rugsėjis 

• Panevėžys rugsėjis 

• Klaipėda spalis 

• Vilnius spalis 

• Kaunas lapkritis



Infomobilis

• Kaunas

• Molėtai

• Plungė/Mažeikiai

• Šiauliai

• Panevėžys

• Klaipėda

• Alytus

• Marijampolė

• Utena

• Vilnius 

• Tauragė



Eksportas, B2B, tarptautiniai renginiai 

• Prancūzija, verslo misija, B2B vasario 12-14

• Midest, seminaras kovo 31- balandžio 3

• Verslo misija su Plastikų klasteriu į Portugaliją / 

Ispaniją

• Balttechnika, B2B susitikimai gegužės 13-15 

• Verslo misija į Vokietiją su VDMA

• Hannover Messe, seminaras liepa

• Alihankinta Suomija, rugsėjo 22-24

• Elmia Švedija lapkričio 10-13



Patirties mainų forumai 

• Pirkimų vadovų forumas sausis / kovas / 

gegužė / rugsėjis / lapkritis

• Pardavimų vadovų forumas sausis / kovas 

/ gegužė / rugsėjis / lapkritis

• Gamybos vadovų forumas vasaris / 

balandis / gegužė / rugsėjis / lapkritis 

• Industry 4.0 mokymai 



Vokiškos auditavimo metodikos naudojimas. 

Vadybos, gamybos ir technologijų procesų auditas.

Vertinamos gamybos ir technologijų sritys:

• Automatizacija;

• Išorinė ir vidinė logistika;

• ERP sistemos vertinimas;

• Gamybinės įrangos techninė priežiūra

• Gamybos planavimo auditas

• LEAN procesų auditas

Projektas Smart InoTech Pramonei

Viena pasirinkta auditavimo sritis + Inovacinis (MTEP Potencialo) 

auditas NEMOKAMAI *



KIC Verslo plėtros, inovacijų bei 

švietimo programos 

LINPRA – „EIT Manufacturing

Association“ narė.

• „Gazelle Accelerator“ 

• „ManuLearn“ 

• „Digital Transformation in RIS“

• „EIT Manufacturing RIS Hubs“ 

• Kitos galimybės ir plati 

tinklaveika 



Partneriai



* Šaltinis: Eurostat
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Kaip padidinti produktyvumą? 

Technologijos:

Automaticacija

Robotizacija

Skaitmeninimas

Vadyba

Procesų 
valdymas

Įgūdžiai 

Kompetencijos

Gaminti daugiau produktų per laiko vienetą

Teikti daugiau kompleksinių sprendimų

Kurti ir gaminti galutinio vartojimo inovatyvius produktus 









c
HODA

• Viena didžiausių plastikinių produktų gamintojų Baltijos šalyse. 
• Lieja detales automobilių, baldų pramonės įmonėms, buitinės 

technikos gamintojams.
• Investicijos: 3,8 mln. Eur. 1 mln. Eur finansuota ES lėšomis. 
• Išplėtė savo gamybines patalpas, įsigijo 17 naujų plastiko liejimo 

mašinų ir 27 gamybinius robotus.

Investicijos į veiklos efektyvumą didinančius sprendimus 
ir technologijas: ROBOTIZACIJA



c
REZULTATAS

Apyvarta
• 2016 m. 10,6 mln.
• 2018 m. 13,6 mln
• 2019 m. +10 %

Darbuotojai
• 2017 m. pabaigoje 229
• 2018 m. pabaigoje 216
• 2019 m. 08 mėn. 183

Darbo našumas šoktelėjo trečdaliu.

ROBOTIZACIJA: Užtikrinus visišką gamybos apkrovą, 
investicija galėtų atsipirkti per penkerius metus.



c
SARGASAS
• Itin tikslios mechanikos metalinių detalių gamintojas. 
• Gamina daugiausiai lazerių ir optikos pramonei skirtas detales. 
• Investicijos į technologijas ~ apie 150 tūkst. eurų.
• Baigia įgyvendinti gamybos skaitmenizavimo projektą; gamyklos 

staklėse įrengti išmanieji davikliai, leidžiantys realiu laiku atlikti 
įvairius matavimus.

• Monitoringas, stebėsena, LCD ekranai
• Inžinieriai programuoja, konstruoja gaminį, kurio duomenys 

paduodami į CNC įrenginį/stakles

Investicijos į veiklos efektyvumą didinančius sprendimus 
ir technologijas: SKAITMENIZACIJA



c
REZULTATAS

Apyvarta
• 2017 m. 3,06 mln.
• 2018 m. 3,6 mln
• 2019 m. +10%

Darbuotojai
• 2019 m. 08 mėn. 80
• 2018 m. pabaigoje 70
• 2017 m. pabaigoje 66

Darbo našumas padvigubėjo – per tą patį laiko vienetą pagaminamos 
produkcijos kiekis išaugo, padidėjo naudingo darbo laikas.

Investicijos į veiklos efektyvumą didinančius sprendimus 
ir technologijas: SKAITMENIZACIJA



2020 m. birželio 10 d. Kaune, Žalgirio 

arenoje, 5-oji LINPRA ir partnerių 

organizuojama kasmetinė 

konferencija 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Direktorius

+370 679 33872

Darius.lasionis@linpra.lt

Darius Lasionis



c Sumanios gamybos
kompetencijų centras

Audrius Jasėnas

2020-03-10



Industry 4.0 mokymai / 

transformacijos kelrodžiai

Inžineriniai-technologiniai

mokymai / konsultacijos

Horizon2020 / EIT 

Manufacturing KIC 

tinklaveika

Skaitmeninimo -

technologiniai auditai

KOMPETENCIJŲ SRITYS



Pramonės skaitmeninimas LT

Description 2020 m. 2018 m.

Kvietimas 2020 I k. 2018 III k.

Kvietimo 
biudžetas

~15 mln. Eur 40,5 mln. Eur

Tikslas

paskatinti pramonės MVĮ įmones skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų
skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą
tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo
našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Remiamos
veiklos

10.1. technologinis auditas arba technologinio audito vykdymo priežiūra;
10.2. gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio 
audito rekomendacijomis.

Finansavimas
20.000 - 1.000.000 Eur mažoms įmonėms
100.000 - 2.900.000 vidutinėms įmonėms
<20.000 Eur auditui

Finansavimo 
intensyvumas

10.1 iki 50 %
10.2 iki 35 vidutinėms / iki 45 % mažoms įmonėms

Kriterijai
1. Pareiškėjo darbo našumo augimas 50 %
2. Pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą (proc.). 40 %
3. Įrangos atitikimas sumaniai specializacijai 10 %

Reikalavimai
pareiškėjui

Pareiškėjas yra pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos 
metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 145 
000 Eur



Kitose ES šalyse technologiniai 

pajėgumai išnaudojami daug 

efektyviau nei Lietuvoje



NUO KO ĮMONEI PRADĖTI ?

I4.0

Keisk įmonės kultūrą ir 

transformuokis.

i3.0

Pasirenk i4.0 

trasformacijos RoadMap‘ą

ir investicinius planus.

i2.0

Analizuok įmonės 

brandos lygį ir atrask 

transformacijos 

galimybes. 

i1.0

Mokyk darbuotojus, kad jie 

gebėtų atpažinti 

tobulintinas vietas jų 

vadovaujamame skyriuje. 

I4.0 technologinė ir 

kultūrinė transformacija

Road Map

Skaitmeninimo 

(technologiniai) auditai

Mokymai



Į KĄ, KIEK IR KADA INVESTUOTI?

Monitor, AIVA,
Terra, SAP, O2,
NAV ...

Kaip išsirinkti? Pas mus juk 

specifika...

ERP, CRM, MES, 
PLM... 

Kas tai? O kas mano 

verslui iš to? Ar tai padės 

daugiau uždirbti?

Automatizacija, skaitmenizacija, darbuotojų
kvalifikacija, infrastruktūra, LEAN, TOC...

Į ką investuoti pirmiausia? Nuo ko pradėti? Kaip apsiginti prieš 

vadovybę?



SKAITMENIZACIJOS 
(TECHNOLOGINIAI) AUDITAI

➢ Techninės tarnybos veikla ir įrenginių 

techninė priežiūra;

➢ Gamybos procesų ir technologijų 

automatizacija;

➢ Verslo procesų skaitmenizavimas;

➢ Įmonės procesų ir procedūrų valdymas bei 

tobulinimas;

➢ IT ūkio efektyvumas ir sistemų diegimas;

➢ Įmonės gamybos planavimo procesai;

➢ Išorės ir vidaus logistika.

Vokiškos auditavimo metodikos naudojimas. 

Vadybos, gamybos ir technologijų procesų auditas.

Jau atlikta >20 auditų.



Gamybos procesų

ir technologijų

automatizacija

Gamybos procesų

ir technologijų

automatizacija

Įsivertinkite šias mūsų
ekspertų siūlomas

sritis

Techninės tarnybos
veikla ir įrenginių
techninė priežiūra

Įmonės procesų ir
procedūrų valdymas bei

tobulinimas

Įmonės gamybos

planavimo

procesai

IT ūkio

efektyvumas ir

sistemų diegimas

Audito tikslai:

Įvertinti pasirinktos srities pramonės įmonės procesų esamą 

skaitmeninį lygį ir suteikti rekomendacijas skaitmeninės 

brandos lygiui pagerinti (nemokamai, naudojant tik de 

minimis pagalbą)

Audito formatas:

Vienos dienos eksperto vizitas jūsų įmonėje 

vertinant pasirinktą sritį.

Po vizito pateikiama ataskaita, kurioje nurodoma audituotos 

srities būklė bei rekomendacijos ateičiai.

SKAITMENIZACIJOS 
(TECHNOLOGINIAI) AUDITAI



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

http://intechcentras.lt/

+370 620 71450

audrius.jasenas@intechcentras.lt

Kontaktai

http://intechcentras.lt/

