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Lietuvos pramonės 
ambicija

Pramonės 
skaitmenizavimo lyderis 
geografinėje teritorijoje, 

apimančioje Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Baltarusiją 

ir Šiaurės Lenkijos 
regioną



2030-ųjų skaitmenizuotos pramonės vizija

Lietuvoje dominuoja išmanios ir lanksčios gamyklos, gaminančios didesnės 
pridėtinės vertės produktus nišinėse rinkose ir gebančios greitai 
diversifikuoti veiklas pagal besikeičiančius rinkos poreikius

Lietuvos ir užsienio kapitalo bendrovės yra įsitvirtinusios tarptautinėse 
pridėtinės vertės grandinėse per savininkus, gamybos partnerius ir 
realizavimo rinkas

Lietuva yra „bandymų laukas“ pažangiems ir inovatyviems technologiniams 
sprendimams sukurtiems Lietuvoje ir užsienyje



Europos Sąjungos ir Lietuvos perspektyva
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Didžiausią įtaką Lietuvos pramonės skaitmenizacijai
darančios technologinės tendencijos

TECHNOLOGINĖS 
TENDENCIJOS

Pridėtinė gamyba -

Robotika -

SVS -

Išmanieji jutikliai-

Daiktų internetas-

Mechetronika- - CMgf

- Dirbtinis intelektas

- Automatizavimas

- AR

- Fotonika

- Kibernetinė sauga

- Verslo valdymo sistemos



Integracija į tarptautinės vertės grandinės

Galutiniam vartotojui 

Mašinos ir įranga

Mediena ir baldai

Elektrotechnika

Plastikas

Maistas

Sprendimų teikėjams

IKT

Automotizacija ir 
robotika

Skaitmeninių gamybos 
procesų technologijos



Lietuvos stiprybės

Optimalus pramonės mąstas Lietuvos ekonomikoje

Pramonės įmonės įsitraukusios į tarptautines vertės kūrimo 
grandines

Gerai išplėtota ir nuolatos atnaujinama viešoji ir privati IRT 
infrastruktūra

Augantys skaitmenizavimo sprendimų tiekėjų gebėjimai ir plati 
sprendimų pasiūla



Lietuvos silpnybės

Dominuoja žemo technologinio pasirengimo SVV

Dominuoja mažos pridėtinės vertės produktų kontraktinė gamyba

Nesubalansuota darbo rinka

Fragmentuota paramos priemonių sistema

Lėtai besivystanti partnerystės kultūra



Pagrindinės skatinimo 
priemonės iki 2030

ŽINIOS TALENTAI

APLINKA

INFRASTRUKTŪRA

Ž + T

T + IŽ + I

▪ Darbuotojų mokymas 

dirbti su skaitmeninėmis 

technologijomis €60M

▪ Skaitmeninių inovacijų 

centrų plėtra ir 

įveiklinimas €10M

▪ Mokesčių lengvatos 

skaitmeninių 

technologijų kūrimui ir 

diegimui

▪ Integravimasis į tarptautines 

vertės grandines €15M

▪ Skaitmeninių inovacijų centrų 

integravimas į tarptautines vertės 

grandines €5M

▪ Technologijų demonstravimo 

centrų plėtra ir įveiklinimas €9M

▪ Skaitmeninių inovacijų kūrimas

€200M

▪ Technologiniai auditai €5M

▪ Skaitmeninių technologijų 

kompetencijos centrų kūrimas

▪ Skaitmeninių technologijų diegimas €300M

€60M



Susiję pagrindiniai nacionaliniai strateginiai dokumentai

Nacionalinė
pažangos
programa

MTI plėtros
strategija

Sumanios
specializacij
os startegija
2021 – 2027 

Kelrodžio 

siūlymai bus 

integruoti į:
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