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Per 2019 m. LINPRA įgyvendino savo metinius planus, atstovavo sektoriaus ir

asociacijos narių interesams, organizavo renginius, vykdė tarptautinę veiklą,

veikė švietimo srityje, užbaigė, tęsė arba pradėjo naujus projektus, tiesiogiai

naudingus asociacijos nariams ir bendrai visam sektoriui, bei įgyvendino kitas

iniciatyvas.
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17

Per metus įstojo

7

Per metus išstojo

• Vilnius 56 (2018 pab. 55) 
• Kaunas 25 (2018 pab. 22) 
• Panevėžys 10 (2018 pab. 8) 
• Klaipėda 8 (2018 pab. 7) 
• Šiauliai 11 (2018 pab. 8) 

• Gamybinių 76 / +12 per metus
• Paslaugų ir kt. 16 / +4 per metus 
• Švietimo, mokslo 18 / +1 per metus

Įstojo pagal pobūdį Pagal regionus viso 

4 gamybinės ir 3 paslaugų  





LINPRA atstovauja narių interesams bendradarbiaudama su šalies 

institucijomis ir verslo asocijuotomis organizacijomis: 



Per 2019 m. LINPRA projektų portfelį sudarė iš viso 15 aktyvių projektų (baigėsi, tęsėsi arba prasidėjo).

Eksporto srityje:

• Naujos galimybės.

• Plastikų klasteris.

Švietimo srityje:

• Upskill – Plastiko liejimo mašinų operatorių ugdymo turinio kūrimas (vadovėlis, mokymo pratybos), susiejant
Europos profesinio mokymo sistemas su darbo rinkos poreikiais. Šia medžiaga naudosis profesinio rengimo
mokyklos / centrai.

• 4Change – Metalo pramonės sektoriui sukurtas inovatyvus profesinio mokymo turinys (vadovėlis, pratybos, e-
learning platforma). Šia medžiaga naudosis profesinio rengimo mokyklos / centrai, metalo apdirbimo įmonės.

• Infomobilis – atnaujinta įranga. Profesinio mokymo populiarinimas Lietuvos miestuose, renginiuose, mokyklose.

• Atverk2 – LINPRA ir devynių Lietuvos aukštųjų mokyklų projektas, skirtas studentų socialinio verslumo ir
kūrybiškumo ugdymui; Naujų idėjų generavimas ir socialinių projektų kūrimas inžinerinės pramonės įmonėse.

Kompetencijų srityje

• Kompetencijos LT. Darbuotojų kompetencijų stiprinimas.

• Pameistrystė LT (6 projektai). Darbuotojų kompetencijų stiprinimas.

Inovacijų srityje

• Market4.0 (Horizon2020)– Kuriama B2B platforma metalo, plastiko ir aukštųjų technologijų tiekėjams, gamintojams
ir pirkėjams.

• Diginno – Skaitmeninių sprendimų populiarinimas, renginių organizavimas inžinerinės pramonės įmonėms.

PAMEISTRYSTĖ.lt

KOMPETENCIJOS.lt

NaujosGalimybės.lt



Projektai

• Nuo 2018 m. LINPRA prisijungė prie tarptautinės žinių ir inovacijų bendrijos iniciatyvos (KIC – Knowledge and Innovation

Community) EIT Manufacturing.

• 2019 m. LINPRA tapo EIT Manufacturing asociacijos nare, dalyvavo konsorciumo susitikimuose, atstovavo Lietuvos įmonėms ir

švietimo įstaigoms, domėjosi kuriamais projektais ir ieškojo galimybių į juos įsitraukti.

• 2020 m. veikla EIT Manufacturing konsorciume sėkmingai tęsiama, įtraukiant narius.



Tarptautinės parodos

LINPRA koordinavo asociacijos įmonių dalyvavimą

tarptautinėse pramonės parodose, atstovavo visam Lietuvos

inžinerinės pramonės sektoriui ir rengė pristatymus:

• Hannover Messe 2019 (Vokietija) – 10 įmonių

• Alihankinta 2019 (Suomija) – 8 įmonės

• Elmia Subcontractor 2019 (Švedija) – 15 įmonių



Atvykstamosios ir išvykstamosios verslo misijos, B2B, atstovavimas tarptautiniuose renginiuose:

• 2019 m. kovas, Paryžius (Prancūzija), konferencijoje kartu su viceministru M. Skuodžiu pristatyta
Lietuvos inžinerinė pramonė bei LINPRA. Verslo susitikimai su Prancūzijos įmonėmis, tarp jų ir
Renault koncerno atstovas.

• 2019 m. gegužė, Tamperė (Suomija), LINPRA ir LINPRA veiklų pristatymas Temperės regiono
verslo įmonėms;

• 2019 m. rugsėjis, Linkopingas (Švedija), bendradarbiaujant su Švedijos PPR surengti susitikimai
su regiono valdžios atstovais, industriniais parkais, pvz: Eriksson, SAAB ir kt.

• 2019 m. rugsėjis, Frankfurtas, IAA paroda, Lietuvos inžinerinės pramonės pristatymas,
susitikimai su Brose, Webasto, Mahle, Magna, Shaeffler, Delphi Technologies etc.

• 2019 m. spalis, Vestfalijos regionas (Vokietija), bendradarbiaujant su vietos IHK LINPRA nariams
surengti susitikimas su regiono verslininkais.

• 2019 m. lapkritis, Nantes ir Anžė (Prancūzija), bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada
Prancūzijoje, surengti susitikimai su jūrų uosto ir klasterio bei regiono verslo atstovais, pristatyta
Lietuvos inžinerinė pramonė bei LINPRA.

• Taip pat suorganizuoti 3 užsienio įmonių atvykstamieji vizitai – aplankyta LT įmonių 20 kartus.

• Gauta paklausimų 21, bendrai rekomenduota 145 LT įmonės.



STEAM laboratorija – Infomobilis

LINPRA kartu su VJDRMC ir Praktinio mokymo akademija įgyvendino Vokietijos
ambasados finansuotą projektą – buvo atnaujinta abiejų Infomobilių įranga už 58 000
eurų.

2019 m. LINPRA toliau tęsė jo įveiklinimą, ieškojo paramos, koordinavo Infomobilio
dalyvavimą viešuose Lietuvos masiniuose renginiuose ir miestų mokyklose:

• 2019 birželis – atnaujinto Infomobilio pristatymas Rotušės aikštėje, Vilnius;

• 2019 rugpjūčio 24, Laisvės piknikas, Kaunas;

• 2019 rugsėjo 1, Visaginas, miesto šventė;

• 2019 rugsėjo 12-20 Kaunas, Erdvėlaivis Žemė;

• 2019 KTU karjeros dienos Wanted;

• 2019 lapkričio 22 4Change konferencija, Litexpo;

• 2019 lapkričio 14, Juodšilių Šilo gimnazija;

• 2019 lapkričio 18-22 Tytuvėnų, Šilutės, Jiezno mokyklos. Nacionalinė karjeros savaitė.



LINPRA verslo pusryčiai su įvairių miestų inžinerinės pramonės atstovais

2019 m. LINPRA tęsė gerosios praktikos perdavimą, žinių dalijimąsi ir pažintį su
inžinerinės pramonės sektoriaus įmonėse regionuose. Per metus verslo pusryčių ciklą
sudarė apsilankymai aštuoniuose Lietuvos miestuose.

Bendrai šiuose renginiuose apsilankė apie 130 žmonių, inžinerinių įmonių ir vietos
švietimo įstaigų atstovų:

• Alytus,

• Marijampolė,

• Utena,

• Mažeikiai,

• Panevėžys,

• Šiauliai,

• Klaipėda,

• Kaunas.



Konferencija „Making Industry 4.0 Real“

Vienas iš pagrindinių metinių, visam sektoriui skirtų
LINPRA renginių – kasmetinė tarptautinė konferencija
Industry 4.0 tema.

• 2019 m. „Making Industry 4.0 Real“ konferencija
buvo surengta 4-ą kartą – Kaune kovo 20 d.

• Konferencijoje dalyvavo iki 500 žmonių.

• Jos uždarymo metu buvo apdovanotos 3 Lietuvos
įmonės, dalyvavusios specialiame konferencijos
konkurse „Pramonė 4.0 žvaigždė Lietuvoje 2019“.



3 metiniai renginiai LINPRA narių bendruomenei

Per 2019 m. LINPRA surengė 3 didelius renginius savo
nariams ir kviestiniams svečiams, suinteresuotosioms
šalims.

• 2019 m. sausio 24 d. LINPRA nariams surengtas
kasmetinis Naujametinis asociacijos renginys.

• 2019 m. balandžio 16 d. – Visuotinis asociacijos
narių susirinkimas.

• 2019 m. spalio 22 d. pirmą kartą LINPRA narių
susirinkimas rudenį, siekiant suaktyvinti narių
tinklaveiką, tarpusavio bendravimą ir vertės vienas
kitam kūrimą.



Tarptautinės organizacijos

LINPRA tęsė veiklą tarptautinėse organizacijose, kuriose
dalyvauja kaip asocijuota narė:

• ECP4 ir EUPC – atstovas – Rimantas Damanskis, UAB
Pack Klaipėda vykdantysis direktorius, LINPRA
prezidiumo narys

• Orgalim – atstovas, vienas iš direktorių tarybos narių –
Darius Lasionis



"Injection moulding driver licence" 

Apmokyta 12 liejimo specialistų

2 „Kompetencijos LT“ projektai: 

Inžineriniai-technologiniai mokymai 

Apmokyti 625 dalyviai, Suorganizuotos 128 

mokymų dienos 

Horizon2020 / 

EIT Manufacturing tinklaveika

Sudalyvauta 3 H2020 ir 2 KIC 

paraiškose

Pažangios gamybos SIC (DIH) 

vystymas 

Tinklas išplėstas iki 20 narių 

"I4.0 driver licence" 

Apmokyta 10 specialistų

Profesijos mokytojų mokymas

Apmokyti 109 profesijos 

mokytojai

Technologiniai auditai

Atlikta 16 auditų ir 

rekomendacijų

Patirties mainų forumai

Suorganizuoti 23 forumai



Vienas iš 2019 m. LINPRA įvaizdžio ir identiteto stiprinimo projektų –

stiliaus atnaujinimas. Siekiant kurti didesnį abiejų organizacijų –

LINPRA kartu su „Intechcentras“ – atpažįstamumą bei atsinaujinimą, 

buvo pakeisti logotipai, atnaujintos stiliaus knygos.

Buvo 

Dabar 



Mindaugas
Jonuškis

Metalo sritis

Andrius 
Vilkauskas

Viceprezidentas

Kauno regionas 

Arnoldas Šileika

Viceprezidentas 

Jūrinis 
sektorius,

Klaipėdos 
regionas

Tomas
Jaskelevičius

Prezidentas

Rimantas
Damanskis

Žiedinė 
ekonomika/

Plastikų ir 
gumos sritis

Tomas Prūsas

Viceprezidentas

Elektronikos
sritis

Mantas
Gudas

Panevėžio
regionas

Žilvinas
Dubosas

Šiaulių
regionas

Kęstutis
Jasiūnas

Mokslo sritis

Edvardas
Radzevičius

Vilniaus
regionas,

Ryšiai su 
valstybinėmis 
institucijomis

Gintautas
Kvietkauskas

Švietimo sritis

Juozas
Maksvytis

Inovacijų sritis

Vytautas
Petkūnas

Profesinis
mokymas

Giedrius
Valuckas

Eksporto 
sritis ir 
tarptautiniai 
ryšiai

Vytautas 
Jokužis

Skaitmenizacija
ir robotizacija



Pasekmės, rizikos ir galimybės

• COVID19 sukels ekonominę krizę

• COVID19 – tai maratonas, o ne sprintas

• Prognozuojama, kad inžinerinės pramonės sektoriaus metinė
apyvarta gali kristi nuo 10% iki 20%

• Atsigavimas truks ilgai ir panašias apyvartas įmonės pasieks
2021/22 m.

• Ekonominė krizė paveikė/paveiks tiekimo grandines, bus peržiūrimi
tiekėjų sąrašai. Kartu tai ir rizika, ir galimybės Lietuvos įmonėms

• Netradicinei krizei reikia netradicinių paramos/pagalbos priemonių iš
vyriausybės



LINPRA aktyviai atstovauja nariams ir visam sektoriui

• Nenutrūkstamas bendravimas su nariais ir reikalingų sprendimų paieška

Kreipkitės, rašykite, skambinkite, jeigu 

reikia informacijos, pagalbos ar patarimų 

• Dalinimasis aktualia informacija LINPRA tinkle

• Konsoliduotų pasiūlymų teikimas vyriausybei per LPK

• Dalyvavimas EIMIN suburtoje COVID19 Ekonomikos darbo grupėje



LINPRA tęsia:

• Atstovavimą narių ir sektoriaus interesams, bendradarbiavimą
su šalies institucijomis ir verslo asocijuotomis organizacijomis.

• Pradėtus kartu su nariais įgyvendinamus projektus.

• Dalyvavimą EIT Manufacturing konsorciumo veikloje ir projektų
inicijavimą.

• Atstovavimą tarptautinėse organizacijose (Orgalim, EUCP,
ECP4).

• Eksporto veiklas

• Švietimo iniciatyvas

• Veiklą regionuose

• Renginių organizavimą visuomenei

• LINPRA narių tinklaveiką

• Vidinę ir išorinę komunikaciją

• Išlieka „Intechcentro“ dalininkė



Eksportas 

• LINPRA kartu su nariais dalyvavo strateginėse 
sesijose ir teikia pasiūlymus Verslios Lietuvos 
rengiamai strategijai: 

Lietuvos inžinerijos sektoriaus eksporto plėtros 
tikslinėse rinkose strategija 2020 – 2030 m.

• Tikslinės rinkos – Vokietija ir Prancūzija. 

• Dokumentas apima viziją, strategines kryptis, 
uždavinius ir strateginius poveikio rodiklius.



Eksportas, B2B, tarptautiniai renginiai 

• Prancūzija, verslo misija, B2B vasario 12-14

• Midest, seminaras kovo 31- balandžio 3 
(atšaukta)

• Hannover Messe, seminaras balandžio 20-24 
(atšaukta) 

• Balttechnika, B2B susitikimai gegužės 13-15 
(atšaukta) 

• Verslo misija su Plastikų klasteriu į Ispaniją / 
Portugaliją (perkelta į rudenį) 

• Alihankinta Suomija, rugsėjo 22-24 
(planuojama) 

• Elmia Subcontractor Švedija lapkričio 10-13 
(planuojama) 



Patirties mainų forumai 

• Pirkimų vadovų birželio 10 d.

• Pardavimų vadovų birželio 5 d. 

• Gamybos vadovų birželio 11 / 18 d.  



STEAM laboratorija –
Infomobilis

Jeigu rudenį situacija leis, 
planuojama tęsti Infomobilio
vizitus į Lietuvos mokyklas, 
siekiant populiarinti inžinerinę 
pramonę kaip karjeros 
pasirinkimą jaunimo tarpe. 

Ačiū už ketinimus paremti šią veiklą ir 
finansuoti inžinerinių profesijų populiarinimo 
renginius:   



Verslo pusryčiai 2020: 

• Alytus vasario 6

• Mažeikiai kovo 10 

Nuotoliniu būdu: 

• Vilnius gegužės 5 d. 

Planuose nuotoliniu būdu arba gyvai, 
pagal aplinkybes rudenį: 

• Utena

• Šiauliai

• Panevėžys

• Klaipėda

• Kaunas

• Marijampolė 



EIT Manufacturing

KIC Verslo plėtros, inovacijų bei švietimo 
programos: 

• „Gazelle Accelerator“ 

• „ManuLearn“ 

• „Digital Transformation in RIS“

• „EIT Manufacturing RIS Hubs“ 

• Kitos galimybės ir plati tinklaveika 



3 „Kompetencijos LT“ projektai: 

Inžineriniai-technologiniai mokymai

Suorganizuotos 450 mokymų dienos 

Apmokyti 1370 dalyviai

Horizon2020 / 

EIT Manufacturing tinklaveika

Sudalyvauta 2 H2020 ir 7 KIC 

paraiškose

Pažangios gamybos SIC (DIH) 

vystymas 

Pateikta paraiška skaitmeninių 

technologijų kūrimo paslaugų ir 

infrastruktūros finansavimui"I4.0 driver licence" 

Apmokyta ~10 specialistų

KIC „ManuLearn“

Parengta gamybos vadovų 

tarptautinių patirties mainų 

programa ir platforma

Technologiniai auditai

Atlikta ~20 auditų ir 

rekomendacijų

Pameistrystės projektas

Pameistrystės būdu 

apmokyta 120 darbuotojų



Eksportas į Šiaurės šalis: esama situacija, tendencijos ir 
galimybės 

COVID-19 pasekmės šalies ekonomikai, aktuali info 
eksportuojančioms įmonėms, galimybės LT inžinerinei pramonei 

Birželio mėnesį planuojamas susitikimas su komercijos atašė: 

• Prancūzija 

• Vokietija 

• Jungtinė Karalystė 

Gegužės 28 d. 10 val. online susitikimas su šiaurės šalių 
komercijos atašė: 

• Norvegija 

• Švedija 

• Suomija 



2020 m. spalio 27 d. Kaune, Žalgirio arenoje 

5-oji LINPRA ir partnerių organizuojama 
kasmetinė konferencija 




