


13:30 Renginio atidarymas. Tomas Prūsas, LINPRA prezidentas
13:40 LINPRA strategija. Vizija 2030: Lietuva – inžinerijos šalis. Darius
Lasionis, LINPRA direktorius
14:00 Naujų narių pasveikinimas
14:15 LINPRA Garbės ženklų įteikimas
14:30 Stokos fenomenas – nepažintas amžinas variklis. Elena Leontjeva,
Ekonomistė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė
14:45 Švietimo sistemos ir verslo bendradarbiavimas – laukiami pokyčiai.
Jurgita Šiugždinienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministrė
15:00 Atvira verslo, švietimo ir valdžios atstovų diskusija: Kaip
užsiauginsime stiprią inžinierių kartą?
16:00 Neformalus bendravimas
17:00 Renginio pabaiga



TOMAS PRŪSAS
LINPRA prezidentas  





DARIUS LASIONIS 
LINPRA direktorius 
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Šaltinis: Statistikos departamentas. 
Inžinerinės pramonės pagaminta produkcija palyg. kainomis, mlr. Eur

+23,8%

+14,0%

Eksportas

~20 %
Visos LT 

produkcijos 

Inžinerinės pramonės pagaminta produkcija 2022 m.

to meto kainomis (prognozė) 6,7 mlr. eur, +21 % augimas



Kokie mes būsime 2030 m.
LINPRA veiklos prasmė – įtvirtinti supratimą Lietuvoje ir už jos ribų –

Lietuva – Inžinerijos šalis 



Mes esame asociacija, vienijanti daugumą lyderiaujančių inžinerinės
technologijų pramonės įmonių, padedanti industrijos įmonėms daugiau
gaminti (ypač siūlant savo inžinerinius nestandartinius sprendimus,
kuriant savo produktus ir kuriant aukštą pridėtinę vertę bei inovacijas),
parduoti, augti.

Bet esame atviri jaunoms „start-up“ organizacijoms, siekiančioms
progreso ir demonstruojančioms savo darbu vystymosi progresą



Mes esame vedančioji inžinerinės pramonės asociacija, sukūrusi stiprų
savo „brandą“, turinti / formuojanti savo išgrynintą strategiją ir aktyviai
dalyvaujanti nacionalinės politikos formavime, tapusi svarbiu „socialiniu
partneriu“ bendradarbiaujant su valdžios institucijomis, keičiant
visuomenės požiūrį ir supratimą apie investicijų į šią sritį vertę ir grąžą.



Mes esame nacionalinis įtakos kūrėjas, nuomonės ir įvaizdžio
formuotojas – rodydami visuomenei, kad inžinerijos ir technologijų
pramonė yra ir turi būti prioritetinė Lietuvos ekonomikos sritis.

Tai demonstruojame kurdami inžinerinės pramonės pozityvų įvaizdį, per
įmonių atlyginimų augimą/statistiką, inžinerinės industrijos pažangą
(robotizavimas, automatizavimas), kuriamas inovacijas, pridėtinės vertės
kūrimą ir tvarų (sustainable) vystymąsi.



Mes pagrindinis Lietuvoje Inžinierinių specialybių ir profesijų skatintojas
mokyklose, sudominantis vaikus siekti inžinerinių profesijų jau
mokykloje, įtraukiant narius, dirbant ir bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais ir valdžios institucijomis.

Tai apima ir aukštąsias ir profesines studijas, trumpesnius
mokymus/modulius, vedančius prie konkrečios kvalifikacijos. Tai
darome bendradarbiaudami su švietimo įstaigomis, studijų/ mokymų
partneriais.







KLINKMANN LIT, UAB 

Automatizavimo sprendimai 



HENRIS, UAB

Metalo vamzdžių, profilių ir strypų 

apdirbimo paslaugos 

Energetikos įranga – projektavimas, 

montavimas, tiekimas ir aptarnavimas



AGMIS, UAB

Dirbtinio intelekto sprendimai pramonei: 

nestandartinė įranga ir kokybės 

inspekcijos sistemos 



DANNIE LT, UAB

Elektronikos gamyba ir projektavimas 



SERPANTINAS, UAB

Prekyba suvirinimo, metalo apdirbimo 

įranga ir medžiagomis, oro filtracijos 

įrenginiai 



ENERGUS GROUP, UAB

Inžinerinių sistemų (elektrotechnikos, 

silpnų srovių, procesų valdymo ir 

automatizavimo) įranga, projektavimas ir 

paslaugos



LAUGEA, asociacija

Lietuvos autodalių gamintojų ir 

eksportuotojų asociacija



DOTEKAS, UAB

Nerūdijančiojo plieno baldų kavinėms, 

restoranams gamyba



MONTUOTOJAS, UAB

Generalinė ranga, projektavimas, gamyba, 

montavimas industriniuose projektuose



EDELMETA, UAB

Įrengimų gamyba ir remontas maisto 

pramonei ir kt. gamybinėms įmonėms, 

CNC programinių, tekinimo, frezavimo 

staklių gaminiai 



MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

Profesinis mokymas, specialistų ruošimas 

ir jų kompetencijų ugdymas 



MATOMAI, UAB 

Kompiuterinės regos, dirbtinio intelekto, 

robotikos ir kt. skaitmeninių sprendimų 

kūrimas pramonei



LZT, UAB 

Nestandartinių talpų iš plastiko lakštų 

gamyba. Konteineriniai sprendimai



TERACODE, UAB 

Gamybinių įmonių informacinių sistemų 

kūrimas ir vystymas, konsultacijos 

procesų ir informacinių sistemų 

tobulinimo klausimais



...2012 m. įsteigtu LINPRA Garbės ženklu kasmet 

apdovanojami įmonių ir švietimo įstaigų vadovai ir 

darbuotojai, pasižymintys inovatyvumu, produktyvumu, 

pasiekę ženklaus mokslo ir verslo integravimo rezultatų, 

garsinantys savo organizacijos ar inžinerinės pramonės 

vardą Lietuvoje ir už jos ribų ar kitais būdais reikšmingai 

prisidedantys prie sektoriaus vystymo ir 

konkurencingumo stiprinimo... 



Mantas Atutis, UAB „Marine Technology“ Projektų 

valdymo departamento vadovas

Už mąstymo inovatyvumą, nuolatinį siekį tobulėti, 

už mokslo ir gamybos sinergiją ieškant ir randant 

naujus techninius sprendimus, juos pristatant ir 

diegiant pasaulinėje rinkoje, kas didina įmonės 

„Marine Technology“ ir Lietuvos konkurencingumą 

bei žinomumą inžinerinės pramonės srityje 



Vytautas Ščiuka, UAB „Battec“ Direktorius

Už inovacijos vystymą: naudotų elektromobilių 

baterijų panaudojimą kaupimo sistemoms, 

atliekamus šios srities tyrimus ir tobulinamą 

eksploataciją, švietėjišką veiklą ir vedamus 

mokymus  



Darius Sakalauskas, UAB „Artilux NMF“ 

Direktorius

Už inovacijų diegimą įmonėje, naujų idėjų, produktų 

ir inžinerinių procesų vystymą, aukštą klientų 

aptarnavimo kultūrą ir atsakingo verslo vystymą 

bei nuoseklų auginimą pandemijos ir ekonominės 

krizės metu, užtikrinant pajamas ir darbuotojų vietų 

išsaugojimą   



Almantas Maksvytis, UAB „Terekas“ Komercijos 

direktorius

Už tarptautinę pardavimų plėtrą, įmonės ir Lietuvos 

vardo garsinimą     



Gintautas Maksvytis, UAB „Terekas“ Verslo 

vystymo direktorius

Už tarptautinę pardavimų plėtrą, įmonės ir Lietuvos 

vardo garsinimą     



Dr. Petras Balkevičius, Lietuvos lazerių 

asociacijos direktorius

Už indėlį į reikšmingą Lietuvos inžinerinės 

pramonės sritį – lazerių pramonę, jos vystymą ir 

Lietuvos garsinimą pasaulyje    



Dovydas Stulpinas, UAB „Putokšnis“ / „Doloop“ 

Generalinis direktorius 

Už organizacijos kultūros vystymą žiedinės 

ekonomikos, tvarumo keliu, aktyvų dalyvavimą 

įvairiose žiedinės ekonomikos iniciatyvose 

Lietuvoje ir Europoje, visuomenės švietimą apie 

plastikų pramonės transformaciją ir proaktyvų PET 

pakuočių pramonės interesų atstovavimą 



Direktorius

+370 679 33872

darius.lasionis@linpra.lt

Darius Lasionis

mailto:darius.lasionis@linpra.lt


ELENA LEONTJEVA
Ekonomistė, LLRI prezidentė 



JURGITA ŠIUGŽDINIENĖ
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 



VINCAS JURGUTIS 
Ekonomikos ir inovacijų 

viceministras 

ANDRIUS VILKAUSKAS 
KTU Mechanikos inžinerijos ir 

dizaino fakulteto Dekanas  

DARIUS LASIONIS 
LINPRA direktorius 

JURGITA ŠIUGŽDINIENĖ
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė 

TOMAS PRŪSAS
LINPRA prezidentas  

ELENA LEONTJEVA
Ekonomistė, LLRI prezidentė 

VYDŪNAS TRAPINSKAS
Investuok Lietuvoje 

Talentų plėtros komandos vadovas 
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