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Virginijus Sinkevičius 

Ekonomikos ir inovacijų ministras 

 

 

Pratarmė 

Skaitmenizuotos pramonės link 

 

Po metus trukusių konsultacijų nacionalinėje pramonės skaitmeninimo platformoje 
„Pramonė 4.0“, išdidžiai pristatome Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodį 2019-2030. Šis 
ambicingas planas pasitarnaus kaip gairės įgyvendinant pramonės skaitmeninimo iniciatyvas, 
kylančias iš Industry 4.0 iniciatyvų visoje Europoje, siekiant sukurti produktyvesnį ir 
konkurencingesnį gamybos sektorių. Tai yra pirmasis naujos sumanios specializacijos 
strategijos ir jos prioritetinių sričių etapas ir pagrindas Mokslo, technologijų ir inovacijų 
strategijai ir Nacionalinei pažangos programai.  

Kelrodis prisideda vedant Lietuvos gamybos sektoriaus vystymąsi link globalios pažangos. 
Industry 4.0 judėjimas, prasidėjęs Vokietijoje 2011 m., dabar yra Europos pramonės 
transformacijos varomoji jėga. Tai pristato skaitmenizaciją kaip kitą mechanizacijos, 
automatizacijos ir robotizacijos etapą. Atsirandant išmanioms gamykloms, kiberfizinėms 
sistemoms ir viską sujungiant daiktų internetu bei debesija paremtomis technologijomis, 
Industry 4.0 siekia padaryti gamybos procesą integruotą tarp įvairių tiekimo grandinės lygių. 

Gamybos sektoriaus skaitmeninimas materializuojasi pritaikant naujausias gamybos 
technologijas. Naudojant šias technologijas, gamybos procesas gali būti virtualizuotas ir tapti 
prieinamas nuotoliniu būdu per internetą. Tai teikia geresnio prognozuojamumo, 
preciziškumo, planavimo, stebėsenos ir kontrolės naudą. Taigi, skaitmenizacija yra esminis 
tikslas siekiant užtikrinti pramonės inovacinius pajėgumus ir kitos eros modernios gamybos 
priemones, ir per tai - aukštos kokybės individualizuotų produktų masinę gamybą, atitinkančią 
paklausą. 
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Gintaras Vilda 

Ekonomikos ir inovacijų vice ministras  

 

Pratarmė 

Skaitmenizacija – ekonominio augimo pagrindas 

 

Nacionalinė inovacijų sistema yra stipriai paveikta bendros verslo aplinkos Lietuvoje. 
Palankios verslo sąlygos daro Lietuvą tobula šalimi investicijoms į skaitmenines technologijas. 
Žemiau yra pateikiamos priežastys, kodėl taip yra. 

Pirmiausiai, pradėti verslą Lietuvoje užtrunka vos keletą dienų, o visa tai gali būti atlikta 
internetu. Dėl procedūrų paprastumo, Pasaulio bankas Lietuvą įvertino tarp 15 labiausiai 
verslui draugiškų valstybių pasaulyje.  

Antra, Lietuvos elektroninė infrastruktūra yra pirmaujanti ES. Ji yra stipriai pažengusi ir 
laikoma viena iš geriausių pasaulyje. Lietuva globaliai yra įvertinta 1 vietoje dėl gebėjimų 
patenkinti verslo IRT poreikius ir yra regioninė lyderė pagal pralaidumą ir skaidulinės optikos 
infrastruktūrą.  

Be to, naujovėms palanki aplinka ir ryšiai yra stipriausi Lietuvos inovacijų aspektai. Norint 
išnaudoti šiuos egzistuojančius privalumus ir patobulinti Lietuvos inovacijų veikimo 
rezultatus, vyriausybė pradėjo įgyvendinti inovacijų reformą. Ji buvo pradėta ministro 
pirmininko 2018 m. pavasarį. 

Lietuvos ekonominio augimo strategija siekia toliau skatinti produktyvumo augimą ir padidinti 
pramonės konkurencingumą. 2017 m. Lietuva buvo lyderė tarp ES valstybių pagal 
produktyvumo augimą. Šiuo metu pagrindinis tikslas yra išlaikyti šį augimą ir sumažint i 
produktyvumo atotrūkį vidutiniu laikotarpiu.  

Todėl Ekonomikos ir inovacijų ministerija deda daug pastangų plėtoti aukštų technologijų 
sektorių. Lietuvos žinioms imlūs sektoriai, tokie, kaip gyvybės mokslai, fotonika, mašinų 
pramonė, mechatronika, elektronika ir informacinės technologijos, toliau plečiasi. Vidutinių ir 
aukštų technologijų įmonių skaičius didėja.  

2016 m. 47 % Lietuvos įmonių vykdė MTEPI veiklas. Tai buvo antras didžiausias procentinis 
skaičius visoje ES. Tais metasi MVĮ investicijos į MTEPI veiklas buvo 1.3 mlrd. eurų, o verslo 
pajamos iš naujų produktų komercializacijos pasiekė 6.6 mlrd. eurų.  Tai yra du kartus daugiau 
nei buvo 2014 m. ir tris kartus daugiau lyginant su 2010 m. statistika. Iki 2020 m. ministerija 
tikisi, kad inovatyvių įmonių dalis nuo visų įmonių padidės iki 53 %, šalies BVP augs 3 %, 
vidutinis darbo užmokestis didės 7 % ir eksporto apimtys išaugs 10 %, neatsižvelgiant į 
įprastines ekonominio augimo prognozes. 

Visgi, siekiant išlikti konkurencingiems, gamybos sektoriaus stiprybės ir silpnybės turi būti 
vertinamos kitų Europos valstybių kontekste. Šiuo metu, Lietuvos įmonės yra stipriai 
įsitraukusios į Europos vertės kūrimo grandines ir eksporto rinkas, ir vis dar turi vietos plėstis. 
Nors Lietuvos pramonė susiduria su keletu iššūkių, ji yra tvirtai priekyje kitų Europos valstybių 
laikydamasi savo motyvacijos tapti stipria inovatore ir žinomu aukštųjų technologijų centru 
Europos lygiu. ES struktūriniai fondai suteikia didžiulę paspirtį šių tikslų siekimui. Tvirta vietinė 
inovacijų ekosistema ir tarpininkų tinklas sukuria papildomų galimybių. 
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Šis Lietuvos nusistatymas taip pat yra palaikomas įgyvendinamais ir planuojamais veiksmais. 
Po ilgo analizės proceso ir darbo grupių susitikimų bei ekspertų diskusijų, į kurias buvo įtraukti 
atstovai iš pramonės ir akademinės bendruomenės bei politikos formuotojų per nacionalinę 
pramonės platformą „Pramonė 4.0“, buvo patvirtinta 2030 m. vizija skaitmenizuotai Lietuvai 
ir veiksmai tam pasiekti. Veiksmų planas, kuris yra šio kelrodžio pagrindas, apibrėš kitus 
žingsnius, kurių reikės imtis norint sukurti priemones, remiančias pramonės skaitmeninimą. 

Įgyvendinant išskirtas pagrindines priemones, ministerija rodo savo įsipareigojimą teikti 
tikėtiną naudą visam gamybos sektoriui, individualiems verslams, inovatoriams ir bendrai 
visiems Lietuvos piliečiams.  
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Atnaujinimų lentelė 
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Sander Van Der 
Molen, Birutė Leiputė, 
Povilas Bacevičius 
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 atnaujinti makroekonominiai 
rodikliai atsižvelgiant į 2020 m. 
birželio 30 dienai prieinamą 
statistinę informaciją; 

 atnaujinta ir papildyta 
informacija apie darbo rinką; 

 atnaujinta lyginamoji analizė su 
pasirinktomis ES šalimis 

 atnaujintas technologinių 
tendencijų sąrašas; 

 atnaujintos stiprybės, kuriomis 
remsis Lietuvos pramonės 
skaitmeninimas ir silpnybės, 
kurias reikės pašalinti. 

 

Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelodis 2020-2030 yra paremtas projektiniu kelrodžiu, 
parengtu kaip pagrindinis projekto „Developing a roadmap for the industry digitisation 
initiative in Lithuania” (SRSS/C2018/002), finansuojamo Europos Sąjungos per struktūrinių 
reformų paramos programą (SRSP) ir įgyvendinto Lietuvos inovacijų centro ir Intechcentro, 
koordinuojant veiklą su Europos Komisijos struktūrinių reformų paramos paslaugų (SRSS) 
skyriumi, rezultatas.  

Šiame dokumente išreikštos nuomonės yra jų autorių ir neatstovauja oficialios Europos 
Komisijos, perkančiosios organizacijos, nuomonės.  
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„Stebėsenos projektas“ 

 
Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis 2020-2030 m. yra pagrindinis projekto 
„Developing a roadmap for the industry digitisation initiative in Lithuania” (SRSS/C2018/002), 
finansuojamo Europos Sąjungos per struktūrinių reformų paramos programą (SRSP), 
rezultatas. Šis dokumentas yra paremtas Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodžio I priedu 
„Analitinė ataskaita“ ir II priedu „Bendros rekomendacijos“. Galutinėje šio dokumento 
versijoje yra pateikiama ES ir nacionalinė pramonės skaitmeninimo perspektyva, 
skaitmeninimo ekosistemos dalyvių visuma ir jų tarpusavio ryšiai, lyginamoji analizė su 
pasirinktomis ES valstybėmis, didžiausią įtaką Lietuvos pramonės skaitmeninimui darančios 
technologinės tendencijos ir galimybės integruotis į tarptautines vertės grandines. 
Atsižvelgiant į visus šiuos elementus, dokumentas taip pat identifikuoja Lietuvos pramonės 
stipriąsias ir silpnąsias puses bei nurodo viziją, kurios Lietuvos pramonė turėtų siekti iki 2030 
m. Kelrodyje taip pat yra apibrėžti strateginiai elementai ir veiksmai, kurie turi padėti pasiekti 
suformuluotą viziją. 
 
Nuo tada, kai Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis 2020-2030 m. buvo parengtas ir 
patvirtintas, įvyko įvairių pokyčių tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu mastu. COVID-19 
atsiradimas bei paplitimas ir jo neigiamas poveikis ekonomikai turėtų paspartinti 
skaitmeninimo procesus, siekiant ekonomikas padaryti ne tik konkurencingesnes, bet ir labiau 
atsparias įvairiems šokams. Be to, vis aktualesni tampa pokyčiai susiję su globaliomis vertės 
grandinėmis, kuomet jų atsparumas, greitis ir lankstumas įgauna vis didesnę svarbą. Trečias 
svarbus pokytis yra susijęs su klimato kaita ir žaliąja ekonomikos transformacija. ES žaliasis 
kursas apibrėžia ambicingus tikslus, jog Europa iki 2050 m. taptų klimatui neutraliu žemynu ir 
įvairios ekonominės veiklos, įskaitant pramonę, turės didelį vaidmenį šiame procese. 
Atsižvelgiant į šias tendencijas, ES ir nacionaliniu lygiu atsirado naujos politikos iniciatyvos bei 
instrumentai. Šalia šių tendencijų, nuo tada, kaip buvo patvirtintas pramonės skaitmeninimo 
kelrodis, pokyčiai taip pat įvyko makroekonominėje srityje, darbo rinkoje ir švietimo 
sistemoje. Visų šių pokyčių kontekste, Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodžio SSGG 
analizė ir rekomendacijos, skirtos paskatinti palankios pramonės skaitmeninimui aplinkos 
sukūrimą, buvo peržiūrėtos ir papildytos. Apibendrinant, aplinka, kurioje veikia Lietuvos 
pramonės pasikeitė reikšmingai, o suprantant šių pokyčių svarbą ir mastą, atsirado būtinybė 
šį dokumentą atnaujinti ir papildyti naujausia informacija, remiantis peržiūrėtais I priedu 
„Analitinė ataskaita“ ir II priedu „Bendros rekomendacijos“. 
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1. ES perspektyva1 

 

„Iki 2020 m. pasiekti, kad pramonės dalis nuo ES BVP vėl sudarytų 20 %“  

 
p. Junkerio vadovavimo Europos Komisijai politinėse gairėse pabrėžiama stiprios ir gerų 
rezultatų pasiekiančios pramonės svarba Europos ekonomikos ateičiai ir  poreikis iki 2020 m. 
pasiekti, kad pramonės dalis nuo ES BVP vėl sudarytų 20 %. Šią viziją parėmė Europos 
Parlamento prezidentas pareikšdamas, kad pramonė sukuria 80 % visų inovacijų ir eksporto, 
o taip pat ir daug darbo vietų, todėl pagrindinis ES politikos dėmesys turi būti skirtas Europos 
pramoninei bazei stiprinti.  
 

„ES siekia sukurti didelę bendrą skaitmeninę rinką“ 

 
ES pastangos sukurti bendrą skaitmeninę rinką, atsispindi tokiose iniciatyvose kaip „Europos 
pramonės skaitmeninimas“, „Europos platforma nacionalinėms skaitmeninimo iniciatyvoms“, 
„Europos skaitmeninių inovacijų centrų katalogas“ ir kurių dėka: 

 sukuriama iki 415 mlrd. € papildomo augimo, 

 sukuriamos galimybės kurti naujus startuolius ir verslo modelius, 

 sudaromos sąlygos bendrovėms (ypač MVĮ) augti ir kurti inovacijas daugiau nei 500 
milijonų žmonių rinkoje, 

 sukuriama 36 milijonai tiesioginių darbo vietų, 

 stiprios vertės grandinės stiprina inovacijas ir skaitmeninimą, 

 sukuriama pagalbinė tyrimų bazė, kompetencijų centrai ir skaitmeninių inovacijų 
centrai, 

 pasiekiamas technologinis proveržis tokiose srityse kaip robotika, daiktų internetas, 
dirbtinis intelektas, kibernetinė sauga, energetikos sistemos, 

 atsiranda revoliucinių verslo modelių, besiremiančių dideliais duomenų kiekiais, 
sąveikomis, suderinamumu ir paslaugų komponentais. 

 
2017 m. rugsėjį vykusioje Talino skaitmeninėje konferencijoje ir 2017 m. spalio 19 d. Europos 
Tarybos išvadose buvo išreikštas poreikis investuoti į mūsų ekonomikų skaitmeninimą ir 
trūkstamų gebėjimų įgijimą siekiant išlaikyti ir sustiprint Europos konkurencingumą, mūsų 
gyvenimo kokybę ir socialinę sanklodą.  
 
Europos Sąjungos Vadovų Taryba savo išvadose paskelbė, kad skaitmeninė transformacija 
atveria milžiniškas galimybes inovacijoms, augimui ir darbo vietų kūrimui, ji prisidės prie mūsų 
konkurencingumo pasaulyje ir išplės kūrybinę bei kultūrinę įvairovę. 
 

„Nepaisant įdėtų pastangų, skaitmeninimo srityje Europa vis dar atsilieka“ 

 
Nepaisant įdėtų pastangų, Europos vaidmuo pasaulinėje duomenų ir platformų ekonomikoje 
yra ribotas, o skaitmeninių technologijų pritaikymo lygis MVĮ įmonėse yra žemas – atsilieka 

                                                        
1 Oficialiai patvirtinta EK DG-CNECT. 



 
 

9 

90 % MVĮ įmonių ir 60 % didelių įmonių.2 Išties, daugelyje sričių Europa atsilieka nuo 
pagrindinių konkurentų, tokių kaip JAV, Japonija, Pietų Korėja, o taip pat vis dažniau ir nuo 
Kinijos. Todėl reikalinga atitinkama politika, veiksmai ir investicijos, kad būtų išnaudotas visas 
skaitmeninės revoliucijos potencialas ir užtikrintas palaikymas pereinamuoju laikotarpiu. 
 
Europos bendrovių vadovai teigia, kad jiems sudėtinga vertinti investicijų į skaitmenines 
inovacijas grąžą, susiduria su pasitikėjimo technologijomis problema, jiems kelia abejonių šių 
technologijų branda, suderinamumas / sąveika su senomis sistemomis, jie bijo prisirišti prie 
vieno tiekėjo.3 
 
Skaitmeninėje transformacijoje ypač atsilieka tradiciniai sektoriai ir MVĮ. Naujausiuose 
tyrimuose apskaičiuota, kad prekių ir paslaugų skaitmenizacija Europoje padės uždirbti 
daugiau nei 110 mlrd. € papildomų metinių pajamų per ateinančius penkerius metus. 

2. Lietuvos perspektyva 

 

„Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorius generuoja 19,4 % BVP, o tai atitinka ES iškeltą 
planinį rodiklį“ 

 
Apdirbamoji gamyba yra didžiausias Lietuvos ekonomikos sektorius, kuris 2019 m. generavo 
19,4 % Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Pramoninės prekės sudaro daugiau nei 70 % 
Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto. Gamybos sektorius padarė esminę įtaką dinamiškam 
Lietuvos eksporto augimui ir yra labai svarbi Lietuvos ekonomikos dalis. Nuo pasaulinės 
finansų krizės pabaigos Lietuvos pramonės gamyba padidėjo 62 % ir jau ženkliai viršija iki 
krizės buvusį lygį. 2017-2019 m. laikotarpiu pramonės gamybos apimtys ir toliau augo, o 
augimo tempas siekė 12,6 %. Tokį augimą lėmė keletas veiksnių. Pirma, po pasaulinės finansų 
krizės Lietuvos pramonė skyrė gerokai daugiau dėmesio plėtrai į užsienio rinkas – eksporto 
dalis nuo visų Lietuvos gamybos pramonės prekių pardavimų paaugo nuo 52 % 2007 m. iki 
62 % 2017 m. 2018 m. pardavimai eksporto rinkose siekė 61 %, kai tuo tarpu 2019 m. šis 
rodiklis vėl pasiekė 62 %. Galima pastebėti, jog nors apdirbamosios gamybos įmonės toliau 
sėkmingai didina eksporto apimtis, pardavimų dalis eksporto rinkose toliau nedidėja ir yra 
išlaikomos panašios pozicijos. Antra, didelę įtaką taip pat turėjo pamažu vykęs atsigavimas ES 
regione, į kurį eksportuojama 70 % lietuviškos kilmės prekių. Galiausiai, teigiamą poveikį 
Lietuvos gamybos sektoriaus ir jo produkcijos plėtrai turėjo padidėjusi Lietuvos pramonės 
integracija į ES gamybos vertės grandines bei išaugęs gamybos verslų skaičius Lietuvoje.  
 
Lietuvos eksporte stipriai dominuoja pramoninio verslo pagamintų prekių eksportas, kuris 
sudaro beveik 70 % nuo viso prekių ir paslaugų eksporto. Palyginus su kitomis ES šalimis 
narėmis, Lietuva išsiskiria ypač didele prekių eksporto dalimi nuo BVP (54 % nuo BVP 2019 m. 
Lietuvoje; 33% nuo BVP 2019 m. ES). Lietuvos gamyba, kuri yra stipriai susijusi su eksporto 
rinkomis, dinamiškai auga nuo 2010 m. Vien per paskutinius 5 metus gamybos produkcija 
paaugo trečdaliu ir 34 % viršija iki krizės buvusį lygį. Pagal naujausią statistiką, gamybos 
apimtys 2019 m. lyginant su iki kriziniu laikotarpiu buvo didesnės 51 %. Lietuvos gamybos 

                                                        
2 Berger (2015). Pramonės skaitmeninė transformacija. ES tyrimas. 
3 Apskritojo stalo diskusija apie Europos pramonės skaitmeninimą. Darbo grupės 1 ataskaita. 2017 m. birželis. 
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sektorius auga ne tik skaičiuojant gamybos apimtimi, bet ir įmonių skaičiumi. Nuo 2010 m. 
gamybos sektoriuje veikiančių įmonių skaičius padidėjo 30 %, arba 1 587 naujomis įmonėmis. 
Nuo 2016 m., veikiančių ūkio subjektų skaičius apdirbamosios pramonės sektoriuje išaugo 424 
įmonėmis arba 6%. Taigi, 2018 m. Lietuvoje veikė 7 267 apdirbamosios pramonės įmonės. 
 

„Remiantis 2018 m. Gamybos rizikos indeksu, Lietuva pagal patrauklumą pasaulinei gamybai 
užima 1-ą vietą Europoje ir 2-ą vietą pasaulyje (po Kinijos)“  

 

2017 m. tiek Lietuvos gamybos pramonė (kuri po krizės ženkliai padidino dėmesį eksporto 
plėtrai), tiek Lietuvos eksportas fiksavo rekordinį augimą. Lietuvos eksporto geografinis 
pasiskirstymas išlieka labai homogeninis – maždaug 70 % viso lietuviškos kilmės prekių 
eksporto tenka ES. Didžiausia eksporto partnerė yra Vokietija, į kurią keliauja 12,5 % viso 
eksporto. 2019 m. Vokietija išliko didžiausiu Lietuvos eksporto partneriu – į šią šalį buvo 
eksportuojama 11,9 % apdirbamosios pramonės produkcijos. 
 
Anot 2018 m. Gamybos rizikos indekso, kuris analizuoja šalių patrauklumą pasaulinei gamybai, 
Lietuva 1-ą vietą Europoje ir 2-ą vietą pasaulyje (po Kinijos) užėmė dėl stabilios veiklos 
vykdymo aplinkos ir gero kokybės ir sąnaudų santykio. Anot šio indekso, net ir įvertinus 
mažiau optimistinius scenarijus (sąnaudų augimą, mažesnį veiklos sąlygų stabilumą), Lietuva 
vis tiek išliktų tarp 5 geriausių gamybos vykdymo vietų pasaulyje.4 Gerėjantį investicinį klimatą 
atspindi ir besikeičiančios į Lietuvą ateinančių tiesioginių užsienio investicijų tendencijos. 
Lietuva tapo populiaria gamybos sektoriaus įmonių kūrimosi vieta. Pagal 2020 m. Gamybos 
rizikos indeksą, valstybė yra suskirstytos į keturias kvartilius, remiantis keturių pagrindinių 
sričių vertinimais. Pagal sritį „atšokimas“ (angl. bouncebackability), kuri matuoja numatomą 
gebėjimą iš naujo pradėti gamybos procesus, kuomet yra švelninamos ekonominę veiklą 
ribojančios priemonės ir yra grįžtama prie įprastinės veiklos, Lietuva pateko į antrą kvartilį. 
Kitos trys prioritetinės sritys buvo vertinamos, atsižvelgiant į tris scenarijus. Pirmasis yra 
bazinis scenarijus, suteikiantis vienodą reikšmę sąlygoms, kurios yra reikalingos vykdyti 
ekonominę veiklą ir sąnaudų konkurencingumui. Pagal šį scenarijų, Lietuva yra aukščiausiame 
kvartilyje. Antrasis scenarijus yra išlaidų, o jame didesnis dėmesys yra skiriamas sąnaudų 
mažinimui, kuomet aukštesnis balas yra skiriamas šalims, kuriose veiklos sąnaudos, įskaitant 
darbo jėgą, yra mažesnės. Kaip ir ankstesniu atveju, Lietuva taip pat yra aukščiausiame 
kvartilyje. Paskutinis yra rizikų scenarijus, kuris atsižvelgia į geopolitines rizikas. Šis scenarijus 
yra palankus šalims, kuriose ekonominės ir politinės rizikos yra mažesnės, o Lietuva pagal šį 
vertinimą yra antrame kvartilyje.  
 

„Didysis iššūkis Lietuvai – sumažinti savo priklausomybę nuo užsakomosios žemos pridėtinės 
vertės prekių gamybos“  

 
Lietuvos gamybos produktyvumas kyla, tačiau lėčiau nei darbo sąnaudos. Per paskutinius 5 
metus darbo sąnaudos pakilo 60 %, o Lietuvos gamybos sektoriaus produktyvumas 40 %. 
2017-2018 m. periode darbo sąnaudos toliau augo greičiau (12 %) nei darbo produktyvumas 
(8 %). Tai gali būti pagrindinė kliūtis Lietuvos gamybos sektoriaus konkurencingumui ateityje.  
 

                                                        
4 2018 m. Gamybos rizikos indeksas 
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Greitai augančios darbo sąnaudos, nuo jų atsiliekantis produktyvumas ir žemo technologinio 
išsivystymo įmonių dominavimas Lietuvos gamyboje ateityje galėtų apsunkinti Lietuvos 
gamybos padėtį. Žemo ir vidutinio technologinio išsivystymo gamybos pramonė sukuria 
apytiksliai ¾ visos Lietuvos gamybos produkcijos, pardavimo pajamų ir pridėtinės vertės. 85 % 
visų Lietuvos gamybinio sektoriaus darbuotojų dirba žemo ir žemo-vidutinio technologinio 
išsivystymo gamybos įmonėse. Pagal 2018 m. statistiką, situacija išliko labai panaši: žemo ir 
žemo-vidutinio technologinio išsivystymo sektoriai generavo 73 % gamybos apimčių, 74,6 % 
pridėtinės vertės, 73,9 % pajamų ir įdarbino 84 % sektoriaus darbo jėgos. 2017 m. žemo 
technologinio išsivystymo gamybos sektorius pagamino 55 % visos Lietuvos gamybos 
pramonės produkcijos, o žemo-vidutinio technologinio išsivystymo sektorius pagamino 19 % 
visos produkcijos. Vidutinio-aukšto technologinio išsivystymo sektoriaus produkcijos dalis 
sudarė 22 %, o aukšto technologinio išsivystymo – 3,6 % produkcijos.  
 
Pastebimas nedidelis žemo technologinio išsivystymo sektoriaus dalies mažėjimas ir mažas 
aukštesnio technologinio išsivystymo sektoriaus dalies didėjimas. Pavyzdžiui, 2017 m. 
palyginus su 2010 m., žemo technologinio išsivystymo sektoriaus produkcijos dalis nukrito 
nuo 56,6 % iki 54,9 %, o vidutinio-aukšto technologinio išsivystymo dalis pakilo nuo 16,1 % iki 
19,1 %. Aukšto technologinio išsivystymo sektoriaus dalis truputį padidėjo – nuo 3,1 % 2010 
m. iki 3,6 % 2017 m. Pagal 2019 m. statistiką yra pastebimas nedidelis aukšto technologinio 
intensyvumo įmonių augimas visų apdirbamosios gamybos įmonių kontekste. Šiuo periodu 
tokios įmonės generavo apie 4 % visos apdirbamosios pramonės gamybos apimčių. Vidutini-
aukšto technologinio intensyvumo sektoriai Lietuvoje tuo pačiu periodu generavo apie 23,1 
% gamybos apimčių, o vidutinio-žemo technologinio intensyvumo apie 21,1% visos gamybos 
vertės. Žemo technologinio intensyvumo įmonės išlaiko didžiausią dalį gamybos apimtyse su 
51,8 %, tačiau lyginant su 2017 m. gali būti pastebimas 3,1 procentinio punkto kritimas.  
 
Nepaisant to, Lietuvos gamyba išlieka labai priklausoma nuo žemesnės pridėtinės vertės 
užsakomųjų gamybos paslaugų. Tą patvirtina Eurostato pateikiami produktyvumo duomenys. 
Pavyzdžiui, Eurostato duomenys rodo, kad 2015 m. kiekvienas Lietuvos gamybos sektoriaus 
darbuotojas sukūrė 19 100 € pridėtinės vertės per metus. Palyginimui, ES vidurkis yra 
62 000 € per metus – daugiau nei 3 kartus didesnis nei Lietuvos gamybos sektoriaus. 
Vokietijoje šis rodiklis yra 73 600 € per metus. Nuo 2015 iki 2017 m., vieno Lietuvos gamybos 
sektoriaus darbuotojo sukuriama pridėtinė vertė išaugo 1 900 € iki 21 000 €. Nepaisant to, 
Lietuvos apdirbamosios pramonės įmonių produktyvumas yra apie 3 kartus žemesnis lyginant 
su ES (65 000 € 2017 m.) ir apie 4 kartus lyginant su Vokietija (79 900 € 2017 m.). Pagal 2018 
m. statistiką, vieno darbuotojo kuriama pridėtinė vertė dar labiau išaugo ir siekė 22 700 €, o 
tai yra geresnis rezultatas lyginant su Latvija (21 500 € 2018 m.), tačiau prastesnis lyginant su 
Estija (30 100 € 2018 m.). 
 
ES vykstanti sparti pramonės automatizacija ir robotizacija turės įtakos verslo bei 
užsakomosios gamybos ryšiams tarp skirtingų ES šalių narių. Norėdamos išlaikyti ir plėtoti 
užsakomosios gamybos ryšius su pagrindinėmis ES šalimis narėmis, Lietuvos gamybos įmonės 
turės sekti jų pavyzdžiu ir prisijungti prie ES „automatizacijos ir robotizacijos lenktynių“, kurios 
dar labiau sustiprins produktyvumą ir procesų efektyvumą. Priešingu atveju, šioms įmonėms 
grės dezintegracija iš ES gamybos vertės grandinių. 
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Todėl Lietuvos gamybos įmonėms gyvybiškai svarbu išlaikyti savo konkurencingumą. Tai 
reiškia, kad reikės ženkliai didinti produktyvumo lygį ir investicijas į aukštesnės pridėtinės 
vertės produktų kūrimą. Tačiau pasaulinės ekonomikos augimas priartėjo prie piko, todėl 
tikėtina, kad ES ekonomikos augimas lėtės. Vadinasi, geriau būtų investuoti ne tiek į 
papildomus gamybinius pajėgumus, kiek į išmanią gamybos įrangą ir (arba) procesus, 
mokslinius tyrimus ir plėtrą (MTEP). 
 

„Pramonėje didžiausią paklausą turi aukštos kvalifikacijos inžinieriai, technikai ir mašinų 
operatoriai“ 

 
Nuo 2013 m. pramonėje dirbančių žmonių skaičius stabiliai auga dėl atsigaunančių eksporto 
rinkų ir didėjančių investicijų į plėtrą bei naujas technologijas. Tokia pramonės plėtra lėmė 
padidėjusią mašinų ir įrenginių operatorių paklausą darbo rinkoje. 
 
Remiantis Lietuvos užimtumo tarnybos Įsidarbinimo galimybių barometru, pramonės 
įmonėse dideles įsidarbinimo galimybes turi šie specialistai: 

 elektronikos inžinieriai; 

 mechanikos inžinieriai; 

 technologijų ir gamybos inžinieriai. 

Pramonės įmonėse dideles įsidarbinimo galimybes turi šie aukštos kvalifikacijos darbuotojai: 

 elektros inžinieriai ir elektros rangovai; 

 metalo darbų specialistai ir montuotojai; 

 metalo apdirbimo mašinų operatoriai; 

 plastikinių produktų gamybos mašinų operatoriai. 

Pagal naujausią Įsidarbinimo galimybių barometrą 2020 m., kuris yra pateikiamas Lietuvos 

užimtumo tarnybos, šie specialistai turi dideles galimybes įsidarbinti pramonės įmonėse: 

 elektros inžinerijos technikai; 

 elektros inžinieriai; 

 elektronikos inžinieriai; 

 mechanikos inžinieriai; 

 mechaninės inžinerijos technikai; 

 technologijų ir gamybos inžinieriai. 

Dideles galimybes įsidarbinto pramonės įmonėse turi šie aukštos kvalifikacijos specialistai: 

 Elektromechanikai ir elektromonteriai; 

 Elektroninės įrangos mechanikai ir taisytojai; 

 Metalo apdirbėjai ir montuotojai; 

 Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai; 

 Popieriaus, plastiko, maisto produktų gamybos mašinų operatoriai. 

 

Nepaisant to, nedarbas pramonėje siekė 21489 darbo vietas (2018 m. sausio 1 d.). Laisvos 
darbo vietos sudarė 21,5 %. Tarp 2017-2019 m., apdirbamosios pramonės sektoriuje naujos 
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darbo vietos buvo kuriamos greitesniu tempu nei jos buvo užimamos: laisvų darbo vietų 
skaičius išaugo 10,1 % (363), kai tuo tarpu užimtų darbo vietų skaičius padidėjo tik 2,4 % 
(4879). Dėl šios priežasties, 2019m. apdirbamoji pramonė įdarbino 206997 darbuotojus, 
tačiau tuo pat metu sektoriuje buvo 3969 laisvos darbo vietos. Pagrindinė priežastis, kodėl 
laisvos darbo vietos nėra užpildomos nepaisant aukšto nedarbo lygio yra ta, kad tipinis darbo 
neturintis asmuo yra vyresnio amžiaus ir turi tik vidurinį išsilavinimą. Tai rodo, kad, norint 
užpildyti laisvas pramonės darbo vietas, darbuotojams būtina turėti aukštesnį išsilavinimą 
(beveik 57 % visų darbo pasiūlymą skirti kvalifikuotiems darbuotojams), bent 1–2 metų patirtį, 
būti motyvuotiems mokytis naujų dalykų ir dirbti komandoje, turėti skaitmeninių įgūdžių, 
bendrauti anglų kalba ir t. t. 
 
23 % darbdavių pramonėje (daugiausiai – 92 % – MVĮ atstovai) dalyvavo Lietuvos užimtumo 
tarnybos organizuotoje apklausoje, kuria buvo siekiama nustatyti artimiausių metų darbo 
rinkos tendencijas5. Apklausos rezultatai parodė, kad 2018 m. pramonėje darbininkų paklausa 
bus 18 %, o kvalifikuotai darbo jėgai bus skirta 78 % visų darbo pasiūlymų. Nekvalifikuotų 
darbuotojų paklausa mažės. Numatoma, kad ši tendencija tęsis ir artimiausiais metais – vis 
daugiau nekvalifikuotų darbuotojų pakeis mašinos.  
 
66 % apklaustų pramonės darbdavių teigė, kad jiems sunku rasti darbuotojų, o naujai priimtų 
darbuotojų apmokymas trunka maždaug pusmetį. Tai sukuria papildomų sąnaudų ir neleidžia 
bendrovėms greičiau plėsti savo verslo. Nepakankama motyvacija ir kompetencija, 
emigracija, didelė konkurencija su kitais darbdaviais – tai tik kelios priežastys, kurias nurodė 
apklausos dalyviai. Darbdaviai vertina tinkamą išsilavinimą, kvalifikacijas ir darbo patirtį, 
tačiau ne ką mažiau svarbios ir asmeninės savybės – svarbiausi veiksniai renkantis darbuotoją 
yra jo motyvacija, gebėjimas greitai prisitaikyti prie inovacijų ir patirtis. Pramonėje ir toliau 
ypač svarbus bus mokymasis visą gyvenimą bei nuolatinis įgūdžių ugdymas (ypatingai 
skaitmeninių įgūdžių). 

3. Vietinė ekosistema 

 
Dabartinė su pramonės skaitmeninimo iniciatyvomis susijusi Lietuvos ekosistema yra paremta 

trimis veikėjų grupėmis:  

 

● Sprendimų tiekėjais  

● Galutiniais vartotojais 

● Paramos organizacijomis 

 

Pagrindinis iššūkis tokioje ekosistemoje yra sukurti ryšius tarp skirtingų veikėjų ir paskatinti 

idėjų, investicijų ir žinių mainus tarp skirtingų institucijų.  

 

                                                        
5 Užimtumas Lietuvoje 2017 m. Tendencijos ir ateities prognozės 



 
 

14 

 
1 pav. Lietuvos pramonės skaitmeninimo ekosistema 

 
 
Siekiant įveikti šį iššūkį, buvo sukurta nacionalinė pramonės skaitmeninimo platforma 

„Pramonė 4.0“. Ši platforma suvienija visas pagrindines suinteresuotąsias šalis ir yra 

pagrindinis konsensuso paieškos instrumentas ekosistemoje.  

 

Platformos idėją išvystė Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK) kartu su Lietuvos 

inžinerinės pramonės asociacija (LINPRA), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), 

informacinių ir ryšių technologijų asociacija (INFOBALT), Vilniaus Gedimino technikos 

universitetu (VGTU) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) 2016 m. liepą. Šią iniciatyvą 

parėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras, kuris prisiėmė platformos 

valdymo ir koordinavimo pareigas. 

 

Šiuo metu platforma veikia 3 skirtingais lygiais: 

 

● Nacionalinė pramonės konkurencingumo komisija „Pramonė 4.0“. Pirmininkas – 

Ekonomikos ir inovacijų ministras. Šią komisiją sudaro aukšto lygio atstovai iš LPK, 

LINPRA, INFOBALT, Lietuvos robotikos asociacijos (LRA), Lietuvos inovacijų centro 

(LIC), Lietuvos verslo konfederacijos (ICC LIETUVA), Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 

Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC). 
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● Koordinacinė grupė apima tuos pačius suinteresuotųjų šalių atstovus kaip ir Komisija, 

o taip pat apima ir AHK, KTU bei VGTU atstovus. Koordinacinę grupę sudaro nariai, 

kurie tiesiogiai dirba su skaitmeninimo klausimais.  

● Tematinės darbo grupės, dirbančios skaitmeninės gamybos, skaitmeninimą 

skatinančių paslaugų, standartizacijos ir teisinio reglamentavimo, žmogiškųjų išteklių 

ir kibernetinės saugos srityse. Per darbo grupes platformos veikloje dalyvauja daugiau 

nei 80 verslo, pramonės, akademinės srities ir viešojo sektoriaus ekspertų. 

 

Platformos tikslas – didinti pramonės konkurencingumą ir produktyvumą bei skatinti 

skaitmeninių sprendimų ir naujų technologijų integravimą pramonėje. Platforma veikia kaip 

vieta ankstyvam ir aktyviam pagrindinių suinteresuotųjų šalių (įskaitant verslo) įsitraukimui 

įvairiuose lygiuose („Pramonė 4.0“ Komisija, koordinacinė grupė, darbo grupės) ir tokiu būdu 

padeda sukurti aktyvų dialogą tarp pramonės, mokslinių tyrimų, švietimo ir valdžios 

institucijų, padeda numatyti pokyčius, prisitaikyti prie ateities poreikių ir rasti 

ekonomiškiausius pramonės skaitmeninimo sprendimus.  

4. Lyginamoji analizė su pasirinktomis ES šalimis 

 
Atliekant Lietuvos ir pasirinktų ES šalių – Vokietijos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Belgijos bei 
Nyderlandų – lyginamąją analizę, buvo vertinami tokie rodikliai: 
 

● Gamybos dalis nuo BVP (%)  

● Vidutinio-aukšto technologinio išsivystymo sektoriaus dalis nuo visos gamybos 

pramonės (%)  

● Apyvarta, tenkanti vienam darbuotojui (tūkst. Eur per metus) 

● Gamybos pramonės darbuotojų dalis nuo visų dirbančiųjų (%)  

● Vidutinis valandinis atlyginimas gamyboje (Eur / val.) 

● Darbo produktyvumas gamyboje (tūkst. Eur per metus) 

 

Lyginamosios analizės pagal šiuos rodiklius rezultatai pateikiami 2 pav. 
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2 pav. 7 šalių lyginamoji analizė  

 
Lyginamoji analizė parodė, kad Lietuva turi pranašumų gamybos dalies ir gamybos darbuotojų 
dalies nuo visų darbuotojų kategorijose, tačiau egzistuoja aiškus atsilikimas darbo 
produktyvumo ir vidutinio-aukšto technologinio išsivystymo sektoriaus srityse. Nors 
atlyginimai auga neproporcingai sparčiau už produktyvumą, šioje srityje vis dar yra daug 
erdvės augimui, kaip ir galimybių didinti vienam darbuotojui tenkančią apyvartą. Be to, 2010–
2015 m. laikotarpiu personalo sąnaudų procentas nuo visų gamybos išlaidų Lietuvoje 
nepasikeitė – tai galimai rodo, kad Lietuva per mažai investuoja į automatizaciją ir 
robotizaciją.  

 
3 pav. 7 šalių lyginamoji analizė 
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Remiantis tais pačiais rodikliais, informacija buvo atnaujinta naudojantis paskutinių metų 
prieinama statistika. Pagal atnaujintus duomenis, Lietuva, kaip ir praėjusiame periode, tarp 
pasirinktų valstybių išsiskiria dvejose kategorijose, t. y. pagal gamybos dalį BVP ir gamybos 
darbuotojų dalį nuo visos darbo jėgos. Kitų kategorijų kontekste, Lietuva vis dar stipriai 
atsilieka nuo pasirinktų valstybių. Nors Lietuvai pavyko padidinti darbo našumą, apyvartą 
vienam dirbančiam asmeniui bei vidutinį valandinį darbo užmokestį, augimas yra 
nepakankamas, lyginant su pramonės lyderiais Europoje.  

5. Didžiausią įtaką Lietuvos pramonės skaitmeninimui darančios 

technologinės tendencijos 

Darbo grupėse vyko serija apskritojo stalo debatų apie Lietuvos Pramonę 4.0 ir technologinių 
įžvalgų analizės.6 Vėliau darbo grupės sutarė dėl toliau nurodyto sąrašo technologijų, kurios 
turės didžiausią įtaką Lietuvos pramonės skaitmeninimui iki 2030 m. 
 
Šių technologijų tipai ir aprašymai atitinka neseniai paskelbtas darbo grupės, peržiūrinčios 
Lietuvos sumanios specializacijos strategiją, rekomendacijas. Egzistuoja stipri koreliacija tarp 
Lietuvos prioritetų ateities investicijoms į mokslinius tyrimus ir plėtrą bei toliau aprašytų 
technologijų. Šis sąrašas taip pat nubrėš gaires kitam finansavimo laikotarpiui, 2021–2026 m. 
 
Išlieka vienas didelis iššūkis: kaip paversti pagal sumanios specializacijos strategiją jau atliktas 
ir būsimas investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą komerciniais produktais, kurie būtų 
diegiami ir bandomi Lietuvos pramonės bendrovėse, o vėliau išplečiami iki pasaulinio lygio.  
 

 
Pridėtinė gamyba (PG) yra paremta pridėtinio konstravimo principais, kuomet konstrukcija 
suformuojama tiesiai iš skaitmeninio modelio. Ši technologija apima ir kitas šiuo metu 
populiarėjančias technologijas, pvz., 3D spausdinimą, greitąjį prototipų kūrimą (angl. „Rapid 
Prototyping“ – RP), tiesioginę skaitmeninę gamybą (angl. „Direct Digital Manufacturing“ – 
DDM) ir ypač gerai dera su gamyba pagal pareikalavimą (angl. „On Demand Manufacturing“ 
– MOD). Priklausomai nuo metodo, pridėtinę gamybą galima nesunkiai papildyti kitomis 
technologijomis, pvz., lazeriais medžiagų sukepinime ir lydyme. 
 
Automatizavimas yra technologija, leidžianti vykdyti procesus juose nedalyvaujant žmonėms. 
Tokiu būdu ji pakeičia žmones užduočių kontrolėje arba stebėsenoje. Pramonėje ji pritaikoma 
gamyboje, medžiagų apdorojime ir kokybės kontrolėje. Tačiau šiuo metu automatizuoti 
įmanoma ne visas užduotis. Dėl automatizavimo gamyboje reikia mažiau darbuotojų, tačiau, 
siekiant išvengti brangių ir galimai pavojingų sutrikimų, vis dar būtina, kad automatizuotas 
operacijas prižiūrėtų darbuotojai.  
 
Robotika yra skirtingas inžinerijos disciplinas integruojanti sritis, apimanti robotų kūrimą. 
Pramoninė robotika specializuojasi gamybai naudojamų robotų sistemų kūrime. Pramoniniai 

                                                        
6 Darbas daugiausia vyko aukšto lygio strateginėse grupėse, analizuojant pramonės technologijas, patenkančias 

tarp Europos Komisijos patvirtintų didelio poveikio technologijų (DPT), EK pažangių gamybos technologijų tyrimą 
(2016 m.), Ateities fabrikų kelrodį, kelrodį „Robotika 2020“, Londono imperinio koledžo įžvalgas, „Gartner“ ir 
„McKinsey“ grupės įžvalgas. 
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robotai yra programuojamos mechatroninės sistemos, galinčios judėti trimis–aštuoniomis 
mobiliomis ašimis. Robotai būna stacionarūs (pritvirtinti prie rėmo) arba autonominiai (laisvai 
judantys grindiniu ar kitu paviršiumi). Pramoniniai robotai paprastai turi daug įvairių 
pritaikymo būdų. Jų pranašumai – didelis patvarumas, greitis ir tikslumas, taip pat jie yra 
nepakeičiami atliekant ypač varginančias ir pavojingas užduotis.  
 
Mechatronika yra sinerginė tokių inžinerijos sričių kaip mechanika, elektronika, informatika 
ir valdymo sistemos integracija, apimanti ir daugelio kitų technologinių sferų elementus. 
Mechatronika yra ypatingai svarbi kompiuterizuotoje gamyboje ir lanksčių gamybos sistemų 
kūrime. Be to, ji yra automatizavimo sistemų ir robotikos pagrindas. Visos esamos 
kompiuterinio programinio valdymo (CNC) sistemos yra visapusiškos mechatroninės 
sistemos. Netolimoje ateityje mechatronika užims svarbią vietą kibernetinėse-fizinėse 
sistemose (CPS), naudojamose stebėsenai, koordinacijai ir valdymui. Jos turės integruotą 
kompiuterinį ir ryšių branduolį.  
 
Išmanieji jutikliai yra įrenginiai, gebantys selektyviai aptikti ir filtruoti įeinančią informaciją. 
Todėl jie leidžia rinkti duomenis automatizuotai, didesniu tikslumu ir skleidžiant mažiau 
aplinkos triukšmo. Įprasti jutikliai gali tik gauti informaciją apie objektą ir ją konvertuoti į 
elektrinį signalą, kuris po to yra perduodamas į matavimo arba valdymo instrumentą. Bet 
kokio tipo jutikliai leidžia išmatuoti beveik bet kokias fizines savybes. Naujausia jutiklių raida 
pasižymi geresnėmis operacinėmis savybėmis, didesne integracija, keleto parametrų 
matavimu, integruotu intelektu, saugiu veikimu bei iš anksto projektuojamu darbu tinkle.  
 
Fotonika yra mokslas ir technologijos, apimančios visus techninius šviesos panaudojimo 
būdus – fotonų generavimą, aptikimą ir valdymą. Iš įvairių pritaikymo būdų, yra keletas sričių, 
kurios yra ypatingai aktualios Pramonei 4.0, pvz., lazeriai, didelio greičio optinės sąsajos, 
jutikliai ir optoelektronika (pvz., LED šviestuvai). Tikimasi, kad skaitmeninimo procesai prisidės 
prie apdorojimo ir ryšio fotonikos konvergencijos. Naujausių lazerinių technologijų pasiekimų 
dėka sutrumpėjo impulsų trukmė, bangų ilgiai ir buvo pasiekta didesnė galia nei iki šiol. 
Pramoninėje aplinkoje lazeriai gali būti ypač gerai pritaikyti pridėtinėje gamyboje, medžiagų 
apdorojime, fotolitografijoje, telekomunikacijose, jutiklių sistemose ir tiksliuosiuose 
matavimuose.  
 
Daiktų internetas (IoT) yra tarpusavyje sujungtas fizinių įrenginių tinklas, kuris gali apimti 
elektroniką, programinę įrangą, jutiklius, pavaras ir ryšio komponentus, kuriais šie įrenginiai 
gali bendrauti ir mainytis duomenimis. Pramoninis daiktų internetas (IIoT) laikomas IoT 
dalimi ir yra Pramonės 4.0 sinonimas. Todėl tikimasi, kad jo pritaikymas sukurs naujus verslo 
modelius, pagerins produktyvumą, leis geriau panaudoti analitinius duomenis inovacijoms 
kurti ir transformuos darbo jėgą. Gamyboje IIoT yra pagrįstas kibernetinių-fizinių sistemų 
(CPS) koncepcija – sąsaja tarp žmogiškojo ir kibernetinio pasaulių, kuri surinktus duomenis 
paverstų pritaikoma informacija. IIoT srityje taip pat aktuali yra debesų kompiuterija ir dideli 
duomenų kiekiai („Big Data“).  
 
Kibernetinė sauga yra prie interneto prijungtų aparatinės / programinės įrangos ir duomenų 
sistemų apsauga nuo kibernetinių atakų. Pramonės ir verslo analitikai bei ES skatina holistinį 
požiūrį į kibernetinį saugumą siekdami skaitmenizuoti pramonę, kuomet priemonės yra iš 
anksto integruojamos visame aparatinės ir programinės įrangos kūrimo cikle ir įvairiose 
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daugiasluoksnėse tiekimo ir vertės grandinėse. Tačiau fizinių ir skaitmeninių sistemų (taip pat 
vadinamų IT / OT konvergencija) integravimas į kibernetinių-fizinių sistemų (CPS), pramoninio 
daiktų interneto (IIoT), debesų kompiuterija pagrįsto projektavimo ir gamybos paradigmas 
atskleidžia naujus pažeidžiamumus ir grėsmes vertės grandinėms, išmaniems fabrikams ir 
produktams.  
 
Debesų kompiuterija pagrįsta gamyba (angl. „Cloud Manufacturing“ – CMfg) reiškia su tinklu 
susietą gamybą, kuri yra pagrįsta prieiga pagal pareikalavimą prie diversifikuotų ir paskirstytų 
išteklių ir veikia per laikinai suformuotas kibernetines-fizines gamybos linijas. Tokio modelio 
privalumai yra didesnis ekonomiškumas, mažesnės sąnaudos per produkto gyvavimo ciklą ir 
optimalus išteklių paskirstymas. Be to, debesų kompiuterija pagrįstos gamybos procesas yra 
lankstus, pritaikomas pagal poreikį, prieinamas ir virtualizuojamas. Jis apima didelius 
duomenų kiekius ir išnaudoja geriausias IoT ir debesų kompiuterijos galimybes. Debesų 
kompiuterija grįstos gamybos efektyvumą galima dar labiau sustiprinti į gamybos procesą 
integruojant verslo valdymo sistemas (VVS) ir „Lean“ gamybos principus. 
 
Automatizuotos sandėlio valdymo sistemos (SVS) nurodo programinę įrangą, skirtą su 
įeinančių ir išeinančiu medžiagų bei prekių judėjimu susijusiems procesams valdyti ir 
administruoti. Prižiūrimos operacijos apima atsargų valdymą, paėmimą ir auditą. Kaip atskirą 
sistemą ar modulį, SVS galima integruoti į atsargų valdymo sistemą ir (arba) transporto 
valdymo sistemą, kurios kartu sudaro didesnės verslo išteklių planavimo sistemos dalį arba 
kompleksinį tiekimo grandinės komplektą. Ateinant Pramonei 4.0, vis daugiau gamybos 
procesų valdys kibernetinės-fizinės sistemos (CPS), kurias integravus su išmaniomis SVS bus 
padidintas jų gebėjimas reaguoti ir lankstumas.  
 
Dirbtinis intelektas (DI) yra programinės įrangos arba mašinų gebėjimas imituoti žmonių 
protinę veiklą. Gamyboje jis leidžia mašinoms atlikti žmonių darbus ir automatizuoti procesus. 
DI gali prisidėti prie ženklaus produktyvumo bei efektyvumo padidėjimo. Jis labai priklauso 
nuo didžiųjų duomenų, kuriais vadinami visi duomenys, surinkti iš išmaniame fabrike esančių 
šaltinių, įskaitant gamybos įrangą, mašinų valdiklius, jutiklius, SVS / verslo išteklių planavimo 
sistemas ir t. t. Visi šie gaunami duomenys turi lemiamą reikšmę valdant operacijas, kurias 
paspartina aukšto lygio IKT infrastruktūra, jeigu į gamybos ir paslaugų procesus per debesį yra 
integruojamos IoT ir CPS koncepcijos. 
 
Papildytoji realybė (angl. „Augmented Reality“ – AR) yra skaitmeninė informacija, 
pateikiama ant įrenginio ekrane realiu laiku rodomo vaizdo, kurios sukuriama potyrį galima 
papildyti kitomis jutiminėmis priemonėmis. Ji yra susijusi su virtualios realybės (VR) 
koncepcija ir yra terminų sumaišytoji realybė, hibridinė realybė arba kompiuteriu papildyta 
realybė sinonimas. Gamyboje AR gali efektyviai sumažinti žmogaus klaidų skaičių, pašalinti 
neefektyvumus, sumažinti sąnaudas bei pagerinti veiklos rezultatus. Geras virtualaus realybės 
naudojimo gamyboje pavyzdys yra skaitmeninių dvynių technologija (skaitmeninių kopijų 
kūrimas – pvz., projekto, gamybos linijų, procesų, produktų).  
 
Verslo valdymo sistemos (VVS) yra įrankiai, skirti strateginiam planavimui ir taktiniam 
sprendimų įgyvendinimui. Ši veikla daugiausia apima planavimą, stebėseną ir valdymą. VVS 
taip pat gali apimti įrankius, sukurtus verslo išteklių planavimui, gamybos vykdymo 
sistemoms, ryšiams su klientais, žmogiškųjų išteklių valdymui, produkto gyvavimo ciklo 



 
 

20 

valdymui ir tiekimo grandinės valdymui. Tokių sistemų įdiegimas padėtų pasiekti vertikalią ir 
horizontalią integraciją – vieną iš tikslų, kuriuos pasiekti skatina Pramonės 4.0 judėjimas.  
 

 
Šiame sąraše yra pateiktos Lietuvos ekspertų sutarimu išskirtos technologijos, kurios turės 
didžiausią įtaką Lietuvos pramonės skaitmeninimui iki 2030 m. Jas reikėtų įvertinti kaip 
galimas Lietuvos sumanios specializacijos strategijos plėtojimo sritis, siekiant suformuluoti 
mokslinių tyrimų ir valstybės investicijų prioritetus bei informuoti studijų ir mokymo 
programų kūrėjus. 

Papildant šį sąrašą, didelio našumo kompiuterių (angl. high performance computing) 
technologija buvo įtraukta tarp kitų didžiausią įtaką Lietuvos pramonės skaitmeninimui 
darančių technologijų, kadangi ji buvo pasirinkta kaip viena iš trijų prioritetinių technologijų 
Skaitmeninės Europos programoje. Remiantis šia programa, didelio našumo kompiuteriai 
stipriai siejasi ir yra stipriai priklausomi nuo kitų Pramonė 4.0 technologinių tendencijų. Be to, 
ši technologija gali būti pritaikoma įvairiose pramonės srityse, įskaitant ir apdirbamąją 
gamybą. Remiantis Europos Komisija, didelio našumo kompiuteriai, dar žinomi kaip 
superkompiuteriai, reiškia itin didelę skaičiavimo galią turinčias skaičiavimo sistemas, kurios 
geba spręsti kompleksines ir daug resursų reikalaujančias problemas. Šiuolaikiniame 
pasaulyje yra kaupiama vis daugiau duomenų, todėl keičiasi jų apdorojimo pobūdis bei 
technologijos ir programos leidžiančios tai daryti. Kompiuteris yra pagrindinis įrankis 
apdorojant ir analizuojant didėjančias duomenų apimtis bei išnaudojant jų teikiamą naudą 
piliečiams, įmonėms, tyrėjams ir viešojo administravimo institucijoms.  

6. Integracija tarptautinėse vertės grandinėse 

 
Remiantis mūsų nacionalinės ekosistemos modeliu, kuris aiškiai atskiria galutinius vartotojus 
nuo sprendimų teikėjų ir palaikančiųjų veikėjų, buvo analizuotos dviejų skirtingų tipų vertės 
grandinės. 
 
Analizėje taikyti tokie kriterijai: 

 Eksporto dydis 

 Gamybos struktūra 

 Dalis nuo visos ekonomikos 

 Vystymosi tendencijos 

 Produktyvumas  

 

Buvo nustatytos tokios galutiniams vartotojams skirtos vertės grandinės: 

 Mašinos ir įranga  

 Mediena ir baldai 

 Elektrotechnika 

 Plastikas 
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 Maistas  

 

Buvo nustatytos tokios sprendimų teikėjams skirtos vertės grandinės: 

 Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) 

 Automatizavimas ir robotika  

 Skaitmeninių gamybos procesų technologijos (elektroninių sistemų ir komponentų 

teikėjai) 

7. Lietuvos pramonės skaitmeninimas remsis tokiomis stiprybėmis 

 

 Gamybos sektorius Lietuvos ekonomikoje sudaro optimalią dalį – apie 19 – 20 % nuo 

Lietuvos BVP. 

 Gamybos bendrovės yra gerai integruotos į tarptautines vertės grandines – daugiau 

nei 70 % vietinės produkcijos buvo eksportuojama 2019 m. Per pirmąjį 2017 m. 

pusmetį eksportuotų kapitalo ir tarpinių prekių dalis nuo viso eksporto sudarė 

atitinkamai 11,8 % ir 51,4 %.7 Remiantis 2018 m. statistika, kapitalo ir tarpinių prekių 

eksporto dalis nuo viso eksporto sudarė atitinkamai 12,7 % ir 51,8 %. 

 Viešoji ir privačioji IRT infrastruktūra yra gerai išplėtota – nuosekliai atnaujinama, 

užtikrina pasaulinės klasės interneto ryšį ir leidžia greičiau diegti skaitmeninimą. 

 Augančios skaitmeninimo sprendimų teikėjų galimybės – dalyvaudami vietinėse ir 

pasaulinėse vertės grandinėse šie teikėjai geba pasiūlyti platų paslaugų asortimentą. 

Šiame kontekste, skaitmeniniai inovacijų centrai ir ypač atrinkti Europos skaitmeniniai 

inovacijų centrai turės labai svarbų vaidmenį įgyvendinant skaitmeninimo iniciatyvas. 

8. Lietuvos pramonės skaitmeninimo metu bus sprendžiamos tokios 

silpnybės 

 
● Vietinėje pramonėje dominuoja žemo technologinio išsivystymo MVĮ – tai šiuo metu 

riboja investicijas į bendrą gamybos plėtojimą. 

● Dominuoja užsakomoji žemos pridėtinės vertės produktų gamyba – tai riboja 

moderniausių technologinių sprendimų poreikį ir nereikalauja didelio 

bendradarbiavimo tarp Lietuvos mokslinių tyrimų centrų bei pramonės. 

● Nepakankamai subalansuotos darbo rinkos ir neatitikimas tarp išsilavinimo bei 

pramonės poreikių. 

                                                        
7 Užsienio prekyba 2017 m. kovo mėn. 
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● Fragmentuota paskatų skaitmenizuotis sistema, kurią sudaro daug elementų, kuriuos 

jungia prastai funkcionuojančios jungtys. 

● Lėtai besiplėtojanti partnerystės kultūra, kuri stabdo bendradarbiavimą tarp 

pagrindinių ekosistemos veikėjų bei bendradarbiavimą įprastuose B2B santykiuose. 

● Apdirbamosios gamybos pramonė ES kontekste atsilieka žiedinės ekonomikos, 

aplinkos apsaugos ir energijos vartojimo efektyvumo požiūriu, todėl spaudimas 

įgyvendinti žaliąją transformaciją tik didėja. 

9. Vizija 2030 – suskaitmeninta Lietuva 

Darbo grupės ekspertams kartu atlikus SSGG analizę, buvo sukurta suskaitmeninto Lietuvos 

gamybos sektoriaus ateities vizija 2030 metams. Ši vizija suvienija suinteresuotąsias šalis siekti 

bendro tikslo – užtikrinti Lietuvos pasaulinį konkurencingumą. Be to, ši vizija nubrėš gaires 

Vyriausybės įgyvendinamiems strateginiams veiksmams.  

 
Vidiniai / su bendrovėmis susiję veiksniai: 
 

 Lietuvoje dominuoja santykinai maži, išmanūs ir lankstūs fabrikai, gaminantys aukštos 

pridėtinės vertės produktus nišinėms rinkoms; lanksčios organizacijos, galinčios greitai 

diversifikuoti veiklą pagal besikeičiančių rinkų poreikius.  

 Lietuvoje veikiančios lietuviško ir užsienio kapitalo įmonės yra giliai integruotos į 

tarptautines vertės grandines per nuosavybę, gamybos partnerius ir pardavimo rinkas. 

 Lietuva yra bandymų vieta naujausiems technologiniams sprendimams, sukurtiems 

Europoje, Japonijoje ir JAV. Šie sprendimai pirmiausia pritaikomi Lietuvos pramonėje 

demonstraciniais tikslais, o paskui išplatinami po visą Europą. Todėl Lietuvos 

sprendimų teikėjai ir sprendimų integruotojai visada dirba su naujausiomis 

technologijomis. 

 
Išoriniai / aplinkos veiksniai: 
 

 Lietuva suteikia įvairių pramonės skaitmeninimui reikalingų specialistų pasiūlą. 

 Per pramonės bendradarbiavimą su universitetais ir kolegijomis, Lietuva suteikia 

galimybes mokytis visą gyvenimą, gauti neformalų išsilavinimą ir plėsti kompetencijas. 

 Lietuva yra patraukli šalis talentingiems užsienio profesionalams ir tarptautiniams 

studentams (kurie pasilieka ir dirba Lietuvoje ir po studijų).  

 Lietuva išlieka tarp pirmaujančių ES šalių narių, kurios nuolat palaiko moderniausią 

infrastruktūrą pramonės plėtrai (prieinamą transportą, logistiką ir energijos tiekimą 

,apimančius visą valstybę, o taip pat ir 5G tinklui ir Pramonei 4.0 pritaikytas IRT). 

 
Regioninės ambicijos: 
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Tapti pramonės skaitmeninimo lydere geografinėje teritorijoje, apimančioje: Lietuvą, Latviją, 

Estiją, Baltarusiją, Šiaurės Lenkiją, taip pat turint tikslą pavyti Suomiją, Švediją, Daniją. 

10. Viziją pagrindžiantys kertiniai strateginiai elementai 

 
Remiantis ankstesne analize, darbo grupės diskusijų rezultatais ir pateiktomis 
rekomendacijomis, buvo pasiūlytas pramonės skaitmeninimo planas, paremtas 4 kertiniais 
elementais – žiniomis, talentais, infrastruktūra ir aplinka. Kiekvienas iš šių elementų apima 
skirtingus tikslinius prioritetus, kuriuos nustatė ekspertai ir kurie bus įgyvendinami 
konkrečiomis politinėmis priemonėmis.  
 
Žinios apima technologijas ir verslo modelius, kurie taps integruoti į vertės grandines. 
 
Talentai apima politikos formuotojus, mokslininkus ir kūrėjus, įgyvendintojus ir tarpininkus, 
kurie atliks svarbų vaidmenį skaitmeninant pramonę kartu su privačiu sektoriumi ir 
investuotojais. 
 
Infrastruktūra apima paslaugų infrastruktūrą, demonstracijų infrastruktūrą ir mokslinių 
tyrimų ir plėtros infrastruktūrą, kurią visą apjungus bus sukurtos geriausios įmanomos sąlygos 
gamybos inovacijoms. 
 
Aplinka apima teisinę ir reguliavimo aplinką, standartus ir paskatų sistemą, kurie įtrauks 
pramonę į sklandžiai veikiantį tinklą vietinėje ekosistemoje. 
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4 pav. Kertiniai strateginiai elementai 
 

11. Numatyti veiksmai 
 
Kertiniai strateginiai elementai apima sritis, kuriose labiausiai reikia imtis veiksmų, norint 

įgyvendinti skaitmenizuotos pramonės viziją iki 2030 m. Siekiant įveikti šiuos iššūkius, būtina 

išsiugdyti skaitmenines kompetencijas ir įgūdžius, kurie padės įmonėms kurti, pritaikyti ir 

įgyvendinti skaitmeninius sprendimus. Pasinaudojusios skaitmeninimo teikiamomis 

galimybėmis, įmonės galėtų padidinti produktyvumą, gamybos vertę ir plėstis tarptautinėse 

rinkose. Pagrindinės priemonės tam pasiekti yra tokios: 

 

Aplinka 

Žinios Talentai 

Infrastruktūra 
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5 pav. Pagrindinės priemonės 

 

Šie veiksmai atspindi toliau nurodytus etapus, didžiausią dėmesį skiriant kitam viešųjų 

investicijų laikotarpiui, 2021–2027 m.: 

 2019–2020 m. (trumpalaikės priemonės, padedančios pasirengti 2021–2027 m. 

laikotarpiui)  

 2021–2027 m. (vidutinio laikotarpio priemonės, atspindinčios pagrindinį laikotarpį, 

susijusį su ES finansavimo laikotarpiu ir programa „Europos horizontas“. 2026–2027 

m. bus skirti šio laikotarpio pirminiam poveikiui įvertinti ir pasirengti 2028–2034 m. 

laikotarpiui, įskaitant korekcinių veiksmų plano parengimą) 

 2028–2030 m. (ilgalaikės priemonės, susijusios su bendra šalies strategija „Lietuva 

2030“, skiriant pagrindinį dėmesį 2021–2027 m. laikotarpiu išmoktų pamokų bei 

korekcinių veiksmų įgyvendinimui) 

 
Tikimasi, kad šių priemonių įgyvendinimas suteiks tokią naudą: 

 Aukštesnės vietos / geresni reitingai pagal įvairius rodiklius, kuriais matuojami 

valstybės rezultatai skaitmeninimo ir (arba) inovacijų srityje Europos bei pasaulio 

mastu 

 Daugiau bendrovių, užsiimančių inovatyvia veikla 

 Daugiau bendrovių, kurios gauna naudą dėl mokestinių lengvatų 

 Didesnė BVP dalis, generuojama aukšto technologinio išsivystymo bendrovių 

 Daugiau darbuotojų, dirbančių aukšto technologinio išsivystymo bendrovėse 

Žinios Talentai 

Infrastruktūra 

 Integracija tarptautinėse vertės 
grandinėse 

 Skaitmeninių inovacijų centrų integracija 
tarptautinėse vertės grandinėse 

 Technologijų demonstravimo centrų 
kūrimas 

 Skaitmeninių darbo įgūdžių ugdymas 
darbuotojams 

 Nacionalinių 
skaitmeninių inovacijų 
centrų tinklo kūrimas 

 Mokestinės lengvatos 
skaitmeninėms 
technologijoms kurti ir 
įgyvendinti 

 Skaitmeninių inovacijų 
įgyvendinimas 

 Skaitmeninių 
inovacijų kūrimas 

 Technologiniai auditai 

 Skaitmeninių technologijų 
kompetencijų centrų 
kūrimas 
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 Efektyvesnė inovacijų sistema 

 Geresnis prisitaikymas prie visoje Europoje ir pasaulyje taikomų standartų 

 Naujos paslaugos verslams 

 Nacionalinis skaitmeninių inovacijų centrų tinklas, teikiantis specializuotas 

skaitmeninimo paslaugas 

 Didesnė vidutinio ir aukšto technologinio išsivystymo bendrovių dalis nuo visų 

bendrovių 

 Daugiau registruotų patentų 

 Mažesnė reguliacinė našta bendrovėms, užsiimančioms inovatyvia veikla 

 Daugiau doktorantų, dirbančių pramonės skaitmeninimo srityje 

 Peržiūrėtos ir atnaujintos studijų programos 

 Naujos ir tarpdisciplininės studijų programos, susijusios su pramonės skaitmeninimu 

 Nauja mokslinė ir technologijų demonstracijų įranga 

 Į pramonę pritraukiama daugiau profesionalų iš užsienio 

 Daugiau privačių bendrovių investicijų į inovatyvią veiklą 

 Gamybos įmonės generuoja didesnę pridėtinę vertę 

 Didesnės gamybos bendrovių pajamos 

 Daugiau projektų sufinansuojama viešosios-privačiosios partnerystės būdu 

 Didesnis eksportas nurodytose vertės grandinėse 

 Daugiau bendrovių, kurios gauna naudos iš valstybės paramos, skirtos įsitraukimui į 

tarptautines vertės grandines 
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Kuomet buvo rengiamas Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis 2020-2030 m., 
pagrindinis politikos tikslas buvo paskatinti skaitmeninę pramonės transformaciją. Visgi, 
kuomet šis dokumentas yra atnaujinimas, neutralumas klimatui, žiedinė ekonomika ir 
energijos vartojimo efektyvumas tapo vienais iš pagrindinių ES ir nacionalinės politikos tikslų. 
Atsižvelgiant į tai, reikia naujų politinių priemonių, kurios leistų įgalinti šį pokytį, nes 
skaitmeninimas yra žaliosios ekonominės pertvarkos variklis, leidžiantis optimizuoti gamybos 
procesus. Dvynių transformacija (angl. “twin transition”), kai ji yra įvardinama ES, reikalauja 
naujų produktų ir paslaugų, rinkų ir verslo modelių, technologijų ir kompetencijų, todėl nauja 
parama yra neišvengiama. Be to, su skaitmeninimu ir žaliąją transformacija susiję socialiniai 
aspektai taip pat tampa vis labiau aktualesni. Šiame kontekste tiek naujų darbo vietų kūrimas, 
tiek ir senų darbo vietų išsaugojimas tampa labai svarbūs. Dėl šių priežasčių yra svarbu 
užtikrinti, kad darbo jėgos kompetencijos būtų nuolatos tobulinamos ir atitiktų naujausias 
verslo plėtros tendencijas, o taikomos kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo priemonės būtų 
tinkamos.  
 
Atsižvelgiant į naujausias tendencijas, politikos priemonės, įgalinančios pramonės 
perorientavimą, yra būtinos. Pramonės perorientavimas gali būti matomas ne tik iš 
investavimo perspektyvos, investuojant į naujas gamybos priemones, tačiau ir per ekologijos 
perspektyvą, kuomet pramonės įmonės galėtų investuoti į esamų ir jau naudojamų 
technologinių procesų atnaujinimą ir patobulinimą, kad jie taptų draugiški aplinkai. Tokiu 
būdu būtų galima pratęsti technologijų, kurios anksčiau buvo laikomos pernelyg taršiomis, 
naudojimą. Jau naudojamų technologijų gyvenimo trukmės prailginimas ir jų žalinimo 
procesai gali padėti įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus. Be to, taip pat reikia remti 
perėjimą nuo neekologiškų išteklių naudojimo gamybos procesuose juos pakeičiant aplinkai 
draugiškesniais. Klimatui palankią gamybą galima pasiekti ne tik diegiant naujas technologijas, 
bet ir koreguojant žaliavų naudojimą. 
 
Kita vertus, kadangi skaitmeninimas ir technologijų atnaujinimas taip pat yra labai svarbi 
ekologiškos ir žiedinės ekonomikos dalis, reikia skatinti ir naujų technologijų diegimą. Parama 
gamybos įmonėms turėtų būti teikiama norint įsigyti ir įgyvendinti skaitmeninius sprendimus 
bei technologijas, kurios galėtų sudaryti sąlygas žiedinės ekonomikos įgyvendinimui. Taip pat 
reikėtų apsvarstyti paramos schemas, kurios padėtų įsigyti eko-inovacijas ir netechnologines 
inovacijas, padedančias sumažinti pramoninių atliekų kiekį ir padidinti antrinių medžiagų 
naudojimą.  
 
Žiedinės ekonomikos kontekste naujų verslo modelių skatinimas taip pat yra labai aktualus 
procesas. Kadangi dauguma gamybos įmonių vadovaujasi tradiciniu linijiniu verslo modeliu, 
būtina skatinti jų perėjimą prie žiedinių verslo modelių, kurie prisideda prie žiedinės 
ekonomikos laikantis pagrindinių jos principų. Taigi, reikėtų apsvarstyti politikos priemones, 
kurių tikslas būtų įmonių konsultavimas apie galimybes taikyti naujas skaitmeninių 
technologijų valdymo žinias. Be to, taip pat svarbu keistis žiniomis ir gerąja patirtimi, kaip 
verslas taiko žiedinius verslo modelius, todėl taip pat reikia apsvarstyti paramos priemones, 
kurios skatintų dalyvavimą žinių sklaidos tinkluose. 
 
Skatinant pramonės pertvarką žiedinės ekonomikos link, reikiamų kompetencijų užtikrinimas 
yra reikšmingas ir nemažiau svarbus procesas. Visgi, kompetencijų plėtra turi būti suprasta 
plačiąja prasme, pradedant pramonės įmonėmis ir jų darbuotojais ir baigiant politikos 
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formuotojais, tyrėjais bei tarpininkais. Kadangi pramonėje trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, 
o žiedinės ekonomikos principų taikymas reikalauja naujų kompetencijų, reikėtų skatinti 
priemones, kurios leistų darbuotojų kvalifikacijų kėlimą ir mokymą darbo vietose bei 
perkvalifikavimą žiedinės ekonomikos srityje. Taip pat svarbu peržiūrėti ir atnaujinti studijų 
programas ir profesinį mokymą, kad jie būtų pritaikyti prie naujausių skaitmeninimo ir 
žiedinės ekonomikos tendencijų bei jų pritaikymo pramonėje. Politikos formuotojams, 
tyrėjams ir tarpininkams taip pat turėtų būti suteikta galimybė išplėsti savo kompetencijas, 
kad jie būtų geriau pasirengę prisidėti prie pramonės pertvarkos ir ją paspartintų. 
Atsižvelgiant į tai, reikia sukurti sistemą, kurioje neformaliojo švietimo galimybes išplėsti 
žiedinės ekonomikos kompetencijas ir jos taikymą galėtų naudoti žmonės, esantys už verslo 
ribų. 
 
Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – teisinė ir reguliacinė aplinka, kuri užima svarbų 
vaidmenį apibrėžiant pramonės transformavimo žaidimo taisykles, t. y. įvairius standartus ir 
reguliavimus. Viena vertus, per didelis reglamentavimas gali sukurti papildomų kliūčių verslui 
ir atgrasyti jį nuo veiksmų, susijusių su skaitmeninimu. Kita vertus, reikia užtikrinti tinkamus 
reglamentus, jog būtų sudarytos vienodos sąlygos bei tikslai, kurių reikia siekti pramonės 
transformacijos kontekste ir priemonės, kaip to bus siekiama. Be to, kadangi Lietuva yra ES 
dalis, svarbu užtikrinti, kad mūsų aplinkos, žiedinės ekonomikos ir energijos vartojimo 
efektyvumo standartai atitiktų standartus, kurie yra ar bus nustatyti Bendrijoje. Šiuo atžvilgiu 
taip pat reikėtų atsižvelgti ir į įvairių ministerijų veiklos ir atsakomybės sritis. Kadangi 
pramonės skaitmeninimas ir žalioji transformacija apima įvairias veiklas ir temas, šis reiškinys 
gali būti aktualus įvairioms ministerijoms. Atsižvelgiant į tai, svarbu užtikrinti, kad ministerijos 
tarpusavyje kuo mažiau dubliuotųsi ir netrukdytų viena kitai. Vietoj to reikia siekti 
suderinamumo ir papildomumo. 
 
Suvokiant technologijų atnaujinimo/patobulinimo, naujų skaitmeninių technologijų diegimo, 
žinių bei kompetencijų, verslo modelių ir reguliacinės aplinkos svarbą pramonės skaitmeniniai 
ir žaliajai transformacijai, toliau yra pateikiamos rekomenduojamos politikos priemonėms, 
kurios turėtų paspartinti šiuo procesus. Rekomenduojamos priemonės galėtų būti 
finansuojamos pagal Nacionalinę pažangos programą 2021–2030 m., naudojant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo fondą (RRF) ir/arba ES struktūrinius fondus. Be to, siūlomos 
priemonės atitinka 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos antrą prioritetą „Žalesnė 
Europa“ ir konkretų jos uždavinį 2.6 „Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir tausiai 
išteklius naudojančios ekonomikos“. 
 
Pirma rekomenduojama priemonė yra „Technologijų eko-renovacija“. Šios priemonės tikslas 
turėtų būti tausoti išteklius ir mažinti CO2 pramonėje, prailginant technologijų tarnavimo 
laiką. Atsižvelgiant į tai, dvi skirtingos veiklos turėtų būti finansuojamos: 1) jau naudojamų 
įmonėje technologijų atnaujinimas, kad jos labiau tausotų išteklius bei prailgėtų jų tarnavimo 
laikas ir/arba 2) atnaujintų (anksčiau naudotų) technologijų, leidžiančių labiau tausoti išteklius 
bei turinčių prailgintą tarnavimo laiką, įsigijimas. Galimi šios priemonės pareiškėjai turėtų būti 
įmonės, o teikiama paramos forma turėtų būti subsidija arba dalinai gražinama subsidija. 
Galimi šios priemonės poveikio stebėjimo rodikliai turėtų būti CO2 emisijų mažėjimas ir 
išteklių taupymas. Antra rekomenduojama priemonė yra „Eko-ištekliai pramonėje“ su tikslu 
sumažinti kenksmingų medžiagų naudojimą pramonėje. Remiamos veiklos naudojantis šia 
priemone turėtų būti  technologijų atnaujinimas ir/arba naujų diegimas įmonėje, siekiant 
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naudoti ekologiškas medžiagas vietoj ribojamų-kenksmingų (EK nerekomenduojamų). Kaip ir 
ankstesnėje priemonėje, paramos forma turėtų būti subsidija arba dalinai gražinama 
subsidija, kai tuo tarpu poveikio rodikliai galėtų būti CO2 emisijų mažėjimas bei kenksmingų 
medžiagų naudojimo/išmetimo į aplinką mažėjimas. Šios dvi siūlomos priemonės pateikiamos 
kartu, nes jos atitinka du skirtingus veiksmus, aprašytus konkrečiame 2.6 tiksle: 1) „Skatinti 
daiktų/produktų pakartotinį naudojimą: plėtoti daiktų pakartotinio naudojimosi stotelių 
tinklą, remiant ūkio subjektus, užsiimančius daiktų taisymo, pvz., dviračių, batų, odos gaminių, 
drabužių, elektros ir elektroninės įrangos, baldų ir pan., veikla. Veikla įgyvendinama visoje 
Lietuvoje“; 2) „Žaliųjų inovacijų skatinimas: planuojama diegti žaliųjų inovacijų paramos 
fondą, žaliuosius inočekius, kurie skatintų žaliųjų inovacijų kūrimą, diegimą, skatintų jų 
paklausą. Bus skatinamas beatliekių ir mažaatliekų technologijų diegimas, kad visos gamybos 
metu susidariusios atliekos būtų pakartotinai panaudotos, siekiant optimizuoti gamtinių 
išteklių naudojimą. Veikla įgyvendinama visoje Lietuvoje“.  
 
Trečia rekomenduojama priemonė yra „Eko-projektavimas“, o jos numatomas tikslas yra 
atliekų prevencija remiant ekologinių produktų projektavimą. Naudojantis šia priemone, 
privačios įmonės galėtų pasinaudoti čekių (subsidijų) paramos forma. Galimi poveikio rodikliai 
šios priemonės kontekste turėtų būti atliekų kiekio mažėjimas ir atliekų pakartotinis 
panaudojimas. Ketvirta siūloma priemonė yra „Eko-verslo valdymas“. Šios priemonės tikslas 
turėtų būti žiedinės ekonomikos principais grįstų verslo valdymo modelių diegimo skatinimas 
pramonės įmonėse. Teikiama paramos forma turėtų būti čekis (subsidija), o remiamos veiklos 
turėtų būti ekologinių verslo procesų (žiedinės verslo grandinės) projektavimas ir diegimas. 
Galimi šios priemonės poveikio rodikliai turėtų būti tokie patys kaip ir prieš tai aptartos 
priemonės. Šios dvi paramos priemonės atitinka konkretų 2.6 uždavinio veiksmą „Skatinti 
verslo ir mokslo bendradarbiavimą, kuriant žalius ir ilgaamžius produktus ir paslaugas: 
planuojama sukurti ekspertinę, informacinę pagalbą bei ekspertinę erdvę smulkiam ir 
vidutiniam verslui kurti naujus žalius ir ilgaamžius produktus ir paslaugas, ieškoti alternatyvų 
gaminiams, kurių tiekimas į rinką apribojamas, diegti inovacijas atliekų tvarkymo srityje. Tai 
galėtų būti inovatyvių bioproduktų kūrimas, sumanūs atliekų valdymo ir perdirbimo 
sprendimai, atsekamumo technologijų sprendimai. Taip pat, bus skatinamas ekologinis 
projektavimas, prioritetą teikiant tiems gaminiams, kurių sudėtyje būtų naudojamos 
perdirbtos medžiagos; daugkartinių naudojimo gaminių ir pakuočių projektavimas ir 
naudojimas, siekiant atliekų prevencijos. Veikla įgyvendinama visoje Lietuvoje“. 
 
Paskutinė rekomenduojama politikos priemonė yra „Eko-rinkodara“. Šios priemonės tikslas 
turėtų būti skatinti visuomenę rinktis eko-produktus, didinant visuomenės eko-raštingumą. 
Atsižvelgiant į tai, tinkami pareiškėjai gauti paramai turėtų būti privačios įmonės, kai tuo tarpu 
remiamos veiklos galėtų būti eko-produktų rinkodaros priemonių kūrimas ir įgyvendinimas. 
Priemonės paramos forma turėtų būti subsidija arba dalinai gražintina subsidija, o pagrindinis 
priemonės poveikio rodiklis turėtų būti eko-produktų apimčių rinkoje didėjimas. Siūloma 
priemonė atitinka 2.6 uždavinio konkretų veiksmą „Didinti visuomenės, įmonių, viešojo 
sektoriaus sąmoningumą atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais bei skatinti vykdyti 
žaliuosius viešuosius pirkimus: planuojama parengti švietimo ir mokymo programą, siekiant 
edukuoti gyventojus žiedinės ekonomikos klausimais. Bus tobulinama savivaldybių 
darbuotojų kvalifikacija atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje. Didinant visuomenės 
sąmoningumą, bus organizuojami praktiniai mokymai tvaraus vartojimo, atliekų prevencijos 
ir tvarkymo klausimais. Bus skatinamas mobiliųjų aplikacijų apie atliekų poveikį aplinkai ir 
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rūšiavimo svarbą, pakartotinio naudojimo galimybes ir kt., apimant tiek teorinę, tiek praktinę 
informaciją, kūrimas. Planuojama didinti gyventojų informuotumą ir skatinti elgsenos 
pokyčius, organizuojant socialines kampanijas, pasitelkiant įvairius informacijos sklaidos 
kanalus. Sprendžiant atliekų identifikavimo pavojingoms ir nepavojingoms problemą ir 
kylančius atliekų rūšiavimo ir atliekų tvarkymo iššūkius dėl netinkamo identifikavimo bus 
kuriama ir vystoma nuolatinės metodinės pagalbos sistema. Bus vystomas aplinkosauginių 
standartų diegimas institucijose ir įmonėse, skatinant žaliuosius viešuosius pirkimus. Veikla 
įgyvendinama visoje Lietuvoje“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


