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LINPRA METINĖ KONFERENCIJA 2020:

Technologijų pramonė Lietuvoje ir 
Europoje – kokie sektoriaus prioritetai 

išgyvenus pandemiją?



KAS YRA LINPRA 

Vizija
Lietuvos inžinerinė pramonė pasaulyje atpažįstama 
kaip modernus ir patikimas partneris

Misija
Siekiame, kad įmonės veiktų efektyviau ir parduotų 
daugiau 

Tikslas
Didinti tarptautinį konkurencingumą ir spartinti 
ekonominę ir socialinę inžinerijos / technologijų 
pramonės plėtrą Lietuvoje



NAUJI #LINPRAnariai 2020
• 119 metų pabaigoje 

• 16 įmonių įstojo 



PAGRINDINĖS LINPRA VEIKLOS SRITYS 2020 m. 

Eksporto skatinimas Atstovavimas narių 
interesams

Tinklaveika ir inžinerinės 
pramonės 

bendruomenės telkimas

Švietimas

Narių įtraukimas į 
projektus ir jų 
įgyvendinimas 

Technologinė 
transformacija.

Pramonė 4.0 skatinimas 
Lietuvoje



Atstovavimas inžinerinės 
pramonės interesams (Lietuvoje)

• Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis 

• EIMIN, SADM, VMĮ, LPK: atstovavimas nariams sprendžiant COVID-19 sukeltos 

krizės problemas, diskusijos ir pasiūlymų teikimas dėl pagalbos verslui priemonių 

• ŠMSM: įsitraukimas į STEAM centrų vystymą Lietuvoje 

• Pasirašytas Susitarimo memorandumai su Versli Lietuva, 

parengras susitarimas su MITA dėl bendradarbiavimo „EIT 

Manufacturing“ projektinėse veiklose, skatinti inovacijų kūrimą, 

diegimą ir technologinių startup‘ų akseleravimą.  



Atstovavimas inžinerinės 
pramonės interesams (Europoje)

• Orgalim – Prezidentų taryboje dalyvauja Tomas Jaskelevičius  

• Orgalim direktorių taryboje/valdyboje dalyvauja– Darius 

Lasionis.

• ECP4 ir EUPC – atstovas – Rimantas Damanskis, 

UAB Pack Klaipėda vykdantysis direktorius, 

LINPRA prezidiumo narys 



Eksporto skatinimas
• Webinarai (8) su komercijos atašė: Suomija / Švedija / 

Norvegija; Prancūzija / Vokietija / JK; JAV; Rusija / Baltarusija / 

Ukraina.

• Prancūzijos prezidento vizitas – B2B susitikimai su prancūzų 

kompanijomis.  

• LT įmonių dalyvavimas virtualioje parodoje ir B2B 

susitikimuose Elmia subcontractor 11.10-12

• Webinaras su VDA (German Association of the Automotive 

Industry) 11.17.

• Webinaras „Metalo apdirbimas Baltijos šalyse“, 11.24 su 

Austrijos ekonomikos biuru Vilniuje. 

• Webinaras – LINPRA pristatymas 

Suomijos verslui 11.25.

• LT įmonių dalyvavimas virtualioje 

parodoje ir B2B susitikimuose Alihankinta

12.8-10.

• Ukrainos-Lietuvos verslo forumas, 

Ukrainos ir Lietuvos patirtis Pramonė 4.0 

srityje: bendradarbiavimo perspektyvos 

12.16



Narių įtraukimas į projektus ir jų 
įgyvendinimas (kiti projektai)

Per 2020 m. LINPRA projektų portfelį sudarė iš viso 

12 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. 

• Lab4STEM – Mobilios laboratorijos STEM žinių tobulinimui. Auditorija: bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai. 

Kompetencijų srityje:

• Kompetencijos LT. Darbuotojų kompetencijų stiprinimas. 

• Pameistrystė LT (5 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

Naujos Galimybės



EIT MANUFACTURING 

Partneriai



Narių įtraukimas į projektus ir jų 
įgyvendinimas – EIT Manufacturing

Vykstantys projektai šiose srityse: 

• Innovation - INOVACIJOS

• Education - ŠVIETIMAS

• Business Creation – VERSLO KŪRIMAS

Nariai ir verslo įmonės



Narių įtraukimas į projektus ir jų 
įgyvendinimas – EIT Manufacturing

Būsimi projektai: 

• Pristatyti rinkai „cobot‘us“ (bendradarbiaujantis robotas) švietimo organizacijoms (dėstytojams, studentams), verslo įmonėms. Bus 

supažindinama su „cobot“ (bendradarbiaujančio roboto) technologijomis ir nauda. 

• Remti skaitmenines transformacijas įmonėse, padėti įmonėms įsitraukti į skaitmeninės gamybos tinklus, tinklaveika, patirties 

pasidalinimas.

• Sukurti technologijomis ir dirbtiniu intelektu grįstą, pritaikytą ir lengvai prieinamą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, 

gamybos įrangos priežiūros sprendimus, kuris leis užtikrinti valdyti įrenginių techninę priežiūrą ir aptarnavimą

• Technologinių įmonių ir startupų akseleravimas, pagalba vystyti ir parduoti savo sprendimus 



PRODUKTYVUMAS/NAŠUMAS – LIETUVOJE
Pridėtinė vertė

* Šaltinis: Statistikos departamentas 2018
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Įgūdžiai 

Kompetencijos

Vadyba

Procesų 
valdymas

Technologijos

Automaticacija

Robotizacija

Skaitmeninimas

Technologinė 
transformacija.

Pramonė 4.0 skatinimas 
Lietuvoje

Technologijų pramonė Lietuvoje ir Europoje –
kokie sektoriaus prioritetai išgyvenus pandemiją?

• Automatizacija, robotizacija

• Skaitmeninimas

• Žiedinė ekonomika

• Tiekimo grandinių optimizacija, 

trumpinimas

Darnumas
Tvarumas
Skaidrumas



2020 m.

VŠĮ „InTechCentras“ tai išmaniosios gamybos kompetencijų centras SMART 
Manufacturing competence centre ), kurio pagrindinės veiklos yra:

Technologinių-inžinerinių mokymų ir mokymo projektų rengimas bei 
valdymas

Inžinerinių ir vadybinių konsultacijų teikimas

Tarptautinė projektinė tinklaveika

Gamybos efektyvumo ir produktyvumo didinimo sprendimų taikymas

Ketvirtosios pramonės revoliucijos „Industry 4.0“ susijusių veiklų 
organizavimas



Numatoma 2021 data: 
Rugsėjo 28 / 29 d.*  

Konferencija spalio 27 d. Žalgirio arenoje ir tiesioginė transliacija. 
Dalyvių skaičius arenoje – iki 100. Transliaciją ir įrašus stebėjo iki 700 
žiūrovų. Įrašai viešai prieinami konferencijos svetainėje ir LINPRA 
naujienų skiltyje.  



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Direktorius

+370 679 33872

darius.lasionis@linpra.lt

Darius Lasionis


