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Ekspertinis kelrodžių integravimas, 2022 

Atlikus trijų kelrodžių – Lietuvos pramonės skaitmeninimo 2020-2030 m. kelrodžio (toliau – skaitmeninimo kelrodžio), 

Lietuvos pramonės integracijos į Europos vertės grandines 2021-2030 m. kelrodžio (toliau – vertės grandinių kelrodžio) bei 

Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos 2021-2030 m. kelrodžio (toliau – žiedinės ekonomikos kelrodžio) – 

studiją, jų integravimui pasiūlytas konceptualus teorinis pramonės konkurencingumo modelis1 (angl. Conceptual model of 

industrial competition, žr. 1 pav. žemiau). Modelis pateikia įmonės lygmens teorinę konkurencingumą lemiančių veiksnių 

grupių klasifikaciją bei jų ryšius. Modelio pagrindu suformuota kelrodžių pagrindu identifikuotų veiksnių, rekomendacijų bei 

rodiklių matrica (žr. 1 lentelę). Trumpai pristatant pramonės konkurencijos modelis apima šiuos konkurencingumo veiksnius: 

1. įmonės lygmens vidinius veiksnius: 

a. gamybinių veiklų valdymo (angl. operational mastery) 

meistriškumas ir 

b. strateginio valdymo profesionalumas (angl. strategic 

profeciency), kurie lemia  

c. įmonės industrinį meistriškumą (angl. industrial mastery – 

įmonės gebėjimą teisingai pasirinkti produktų portfelį, 

technologijas, įrangą, pajėgumus ir t.t.)  

d. bei kaštų pranašumo; 

2. rinkos lygmens išorinius konkurencingumo veiksnius: 

a. gamintojo politinis-ekonominis kontekstas ir  

b. jo konkurentų politinis-ekonominis kontekstas.                           1 pav. Pramonės konkurencijos modelis. 

Veiksnių apibrėžimai bei klausimynas pateiktas šio dokumento II priede. 

 
1 An Industrial Competitiveness Model, June 1986IIE Transactions 18(2):148-157, DOI:10.1080/07408178608975342; Project: Competitive 

strategy formulation 
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Įmonės perspektyva yra svarbi siekiant pramonės konkurencingumo tikslų todėl, kad norimi kolektyviniai konkurencingumo 

tikslai gali būti pasiekti tik tuo atveju, jei Lietuvos pramonės įmonės kiekviena individualiai bei bendradarbiaudamos pasieks 

reikiamą konkurencingumo lygį konkrečiose rinkose. Todėl, siekiant sektoriaus ir visos šalies pramonės konkurencingumo 

tikslų, neišvengiamai tam tikrą dalį priemonių būtina nukreipti į įmonės konkurencingumo vidinius veiksnius. Kadangi 

analizuojamuose kelrodžiuose vidiniai veiksniai nebuvo išskirti struktūriškai bei siekiant juos identifikuoti, buvo suburta 

ekspertų, rengusių kelrodžius, darbo grupė (ekspertų darbo grupės dalyvių sąrašas pateikiamas I priede). Žemiau lentelėje 

pateikiama ekspertų darbo grupės identifikuotų konkurencingumo veiksnių matrica, sietinos rekomendacijos (1 lentelė) bei 

nacionaliniai ir kelrodžių rodikliai (2 lentelė). 

 

1 lent. Lietuvos pramonės konkurencingumo veiksniai kelrodžiuose. 

Konkurencingumo 
veiksniai 

Skaitmeninimo kelrodis Vertės grandinių kelrodis Žiedinės ekonomikos kelrodis 

Įmonės vidinis lygmuo 

Veiksniai 

 
Gamybinių veiklų 

valdymo 
meistriškumas 

(angl. operational 
mastery) 
 

      
            

 
 
 

 

 
GVVM 

▪ Įmonių darbuotojų, pritaikančių 
skaitmenines technologijas 

įmonės funkcijų įgyvendinimui, 
kompetencijos/ kiekis;  

▪ Įmonių darbuotojų, gebančių 

identifikuoti skaitmenines 
technologijas, jas pasiūlyti ar 

įdiegti, kompetencijos/ kiekis; 
▪ Įmonių inovaciniai gebėjimai ir 

pajėgumai kurti inovatyvius 

produktus ar paslaugas; 

 
GVVM 

▪ Kompetencijos, būtinos 
gamybos pajėgumų 

užtikrinimui konkrečiame 
sektoriuje; 

▪ MTEPI gebėjimai ir pajėgumai; 

▪ Skaitmeninės kompetencijos; 
▪ Kompetencijos žiedinės 

ekonomikos principų 
įgyvendinimui įmonėse; 

▪ Tvaraus produktų kūrimo 

dizaino kompetencijos; 

 
GVVM 

▪ Įmonių darbuotojų, pritaikančių  
žiediškumą užtikrinančias 

technologijas/ gaminius įmonės 
funkcijų įgyvendinimui, 
kompetencijos/ kiekis; 

▪ Įmonių darbuotojų, gebančių 
identifikuoti žiediškumą 

užtikrinančias technologijas, 
jas pasiūlyti ar įdiegti, 
kompetencijos/ kiekis; 
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ir 

 

 
 

 
 

Strateginio 
valdymo 

profesionalumas 

(angl. strategic 
proficiency) 

 
 
 

 
 

SVP 
▪ Įmonių dabartinių verslo modelių 

suderinamumas su 
skaitmeninėmis technologijomis/ 
įmonių pasirengimas keisti savo 

verslo modelius; 
▪ Įmonių galimybės 

bendradarbiauti su 
skaitmeninimą / inovacines 
veiklas įgalinančios ekosistemos 

dalyviais; 
▪ Įmonių prieiga prie 

skaitmeninimo paslaugų 
infrastruktūros; demonstravimo 
infrastruktūros; MTEP 

infrastruktūros; 
▪ Įmonių pajėgumai įsitraukti į 

naujas vertės kūrimo grandines; 
▪ Įmonių galimybės naudotis 

viešąja infrastruktūra (pvz. 5G 

ryšys). 
 

▪ Prekių ženklų kūrimo ir 
registravimo kompetencijos; 

 

 
 

SVP 
▪ Gebėjimas keistis ir keitimasis 

technologijomis ir žiniomis su 
užsienio partneriais; 

▪ Gebėjimas plėtoti veiklas 

tarptautinėse rinkose; 
▪ Gebėjimas įmonėje diegti / 

įsisavinti aukštąsias 
technologijas 

▪ Gebėjimas tapti strateginiais 

partneriais (angl. focal actors) 
pramonės platformoje ar 

tinklaveikoje. 
 
 

▪ Įmonių inovaciniai gebėjimai ir 
pajėgumai kurti inovatyvius 
(žiedinius) produktus ar 

paslaugas;  
 

SVP 
▪ Įmonių dabartinių verslo 

modelių suderinamumas su 
žiedinėmis technologijomis 
(gaminiais)/ įmonių 

pasirengimas keisti savo verslo 
modelius; 

▪ Įmonių pajėgumai įsitraukti į 
naujas vertės kūrimo grandines 
(žiediškumo kontekste); 

▪ Įmonių galimybės 
bendradarbiauti su žiediškumą/ 

inovacines veiklas įgalinančios 
ekosistemos dalyviais; 

▪ Įmonių prieiga prie žiediškumą 

užtikrinančių paslaugų 
infrastruktūros; 

demonstravimo 
infrastruktūros; MTEP 
infrastruktūros. 

Rekomendacijos 
 Įmonės: 

▪ Parama įmonėms jungtis prie 
tarptautinių technologijų 

plėtros vertės grandinių (pvz. 
tarptautinių klasterių ar 

tarptautinių MTEP projektų); 
▪ Tęstinė parama dalyvauti 

tarptautiniuose žinių sklaidos 

Ekosistema: 

▪ Mechanizmai, padedantys 
Lietuvos pramonės verslui ir 

jų asociacijoms prisijungti 
prie ES lygio pramonės 

tinklų (ES pramonės 
aljansai, Horizontas, IPCEI, 
EIT partnerystės); 

Įmonės: 

▪ Parama įmonėms jungtis 
prie tarptautinių 

technologijų plėtros vertės 
grandinių (pvz. tarptautinių 

klasterių ar tarptautinių 
MTEP projektų); 
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tinkluose (pvz. parodose, 
prekybos misijose); 

▪ Darbo jėgos kvalifikacijų 

kėlimo ir darbo jėgos 
kompetencijų kėlimo darbo 

vietoje programos, skirtos 
skatinti skaitmeninių 

technologijų taikymą; 
▪ Viešų ir privačių iniciatyvų 

skatinimas pritraukti talentus 

iš užsienio; 
▪ Parama MTEP veikloms 

kuriant skaitmenines 
technologijas; 

▪ Paramos priemonės 

skaitmeninių technologijų 
diegimui versle; 

▪ Paramos priemonės 
verslams, kurie nori įsigyti 
paslaugas, susijusias su 

skaitmeninimu; 
▪ Nenutrūkstama parama 

įgyvendinti technologinius/ 
skaitmeninius auditus 
(vaučeriai); 

▪ Mokestinė lengvata, susijusi 
su skaitmeninimu; 

▪ Parama įmonėms kelti 
darbuotojų kompetencijas. 

Ekosistema: 

▪ Pramonės studijų programų 
kūrimas srityse, susijusiose 

su pramonės skaitmeninimu/ 
tarpdisciplininių studijų 
programų plėtra ir 

įgyvendinimas (pvz. IT ir 

▪ Tikslingesnių TUI, kuriančių 
didelę pridėtinę vertę, 
atnešančių strategines 

technologijas ir įgūdžius bei 
remiančių regionų plėtrą, 

pritraukimas; 
▪ Didesnis ekonominės ir 

technologinės diplomatijos 
vaidmuo padedant Lietuvos 
įmonėms susirasti partnerių 

ir steigti antrines įmones 
kitose šalyse; 

▪ Verslo akceleratoriai ir 
inkubatoriai, skirti 
pradedantiesiems ir 

besiplečiančioms pramonės 
įmonėms, įskaitant 

internacionalizavimo 
paslaugas (akceleratoriai, 
inkubatoriai); 

▪ Skaitmeninių inovacijų 
centrai turėtų būti labiau 

orientuoti į realių verslo 
problemų sprendimą. 

▪ Tęstinė parama dalyvauti 
tarptautiniuose žinių 
sklaidos tinkluose (pvz. 

parodose, prekybos 
misijose); 

▪ Darbo jėgos kvalifikacijų 
kėlimo ir darbo jėgos 

kompetencijų kėlimo darbo 
vietoje programos, skirtos 
skatinti ŽE technologijų 

taikymą ; 
▪ Viešų ir privačių iniciatyvų 

skatinimas pritraukti 
talentus iš užsienio  

▪ Parama MTEP veikloms 

kuriant ŽE technologijas; 
▪ Paramos priemonės ŽE 

technologijų diegimui 
versle; 

▪ Mokestinė lengvata, susijusi 

su ŽE; 
▪ Parama įmonėms kelti 

darbuotojų kompetencijas. 
Ekosistema: 

▪ Pramonės studijų programų 

kūrimas srityse, susijusiose 
su žiedine ekonomika; 

▪ Mokymo išteklių 
(infrastruktūros ir 
metodikos), susijusių su ŽE, 

kūrimas; 
▪ Profesinių studijų ir 

magistro lygmens studijų 
programų, suteikiančių ŽE 
kompetencijas parengimas/ 

arba esamų tobulinimas; 
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robotika; lazerinis 
pjaustymas ir metalo 
apdirbimas); 

▪ Mokymo resursų, laboratorijų 
įrangos, mokymo įrangos 

atnaujinimas ; 
▪ Mokytojų ir dėstytojų 

kvalifikacijos kėlimas, susijęs 
su pramonės skaitmeninimu; 

▪ Paramos priemonės tyrėjams 

naudotis viešąja 
infrastruktūra; 

▪ Užsienio studentų 
pritraukimas į Lietuvos 
aukštojo mokslo institucijas, 

siekiant, kad po studijų 
baigimo jie liktų dirbti 

pramonės įmonėse; 
▪ 5G plėtra; 
▪ Skaitmeninių inovacijų centrų 

infrastruktūros ir paslaugų 
plėtra; 

▪ Skaitmeninių technologijų 
demonstravimo 
infrastruktūros plėtra; 

▪ Palankios sąlygos pramonės 
įmonėms efektyviai dalyvauti 

ES finansuojamose 
priemonėse (pvz. Pramonės 
skaitme-ninimas LT); 

▪ Technologijų prototipavimo, 
testavimo ir pilotinės 

gamybos infrastruktūros 
plėtra. 

 

 

▪ Tarpdisciplininių studijų 
programų plėtra (pvz. 
Darnus valdymas ir gamyba 

ir pan.) 
▪ Dėstytojų kvalifikacijos 

kėlimas, susijęs su ŽE 
pramonėje; 

▪ Paramos priemonės 
tyrėjams naudotis viešąja 
infrastruktūra; 

▪ ŽE inovacijų/ kompetencijų 
centrų steigimas 

regionuose; 
▪ Palankios sąlygos pramonės 

įmonėms efektyviai 

dalyvauti ES 
finansuojamose 

priemonėse. 
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Rodikliai 
 Įmonių darbo jėgos 

kompetencijos 
▪ Darbuotojams suteikiami IRT 

mokymai; 
▪ Įdarbinti IRT darbuotojai 

pramonėje; 

▪ STEM absolventai; 
▪ Aukštųjų technologijų 

profesijų darbuotojai 
santykinai nuo visų pramonės 
darbuotojų; 

▪ Tyrėjai ir MTEP darbuotojai 
pramonės įmonėse. 

Investicijos 
▪ Investicijos į mašinas ir 

įrenginius; 

▪ Įmonėje tai pačiai ar 
patobulintai technologijai 

(plėtra); 
▪ Naujai, įmonėje dar 

nenaudotai, technologijai 

diegti (atsinaujinimas); 
▪ Investicijos į nematerialų 

turtą:  
▪ programinę įrangą; 

▪ patentus ir licencijas; 
▪ Pramonės investicijos į MTEP 

nuo BVP; 

▪ Pramonės investicijos į 
inovacines veiklas; 

▪ Pramonės investicijos į 
pastatus; 

▪ Investicijų į inovacijas dalis 

nuo apyvartos. 
 

Gamybos pajėgumai 

▪ ISO9001 sertifikatai; 
▪ Personalo mokymo mastas; 

▪ Įmonės, teikiančios IRT 
mokymus; 

▪ Prekių ženklų paraiškos; 

▪ Ne-MTEP išlaidos 
inovacijoms (% BVP). 

MTEP pajėgumai 
▪ MTEP (% BVP); 
▪ Viešųjų išlaidų MTEP 

kofinansavimas verslo 
lėšomis, % BVP; 

▪ MTEP tyrėjai; 
▪ MTEP technikai; 
▪ Viešos-privačios 

kopublikacijos milijonui 
gyventojų; 

▪ Universiteto ir verslo 
bendradarbiavimas; 

▪ Verslo įmonių sektoriaus 

išlaidos. 
Inovacijos 

▪ Naujų produktų, pristatytų 
rinkoje, skaičius/ 

procentinis augimas; 
▪ Tarptautinėse vertės 

grandinėse kuriamų 

produktų/ technologijų 
skaičius. 

 
 
 

 
 

Įmonių darbo jėgos 

kompetencijos 
▪ Darbuotojams suteikiami ŽE 

mokymai; 
▪ Įdarbinti ŽE kompetencijų 

turintys darbuotojai 

pramonėje; 
▪ Tyrėjai ir MTEP darbuotojai, 

turintys ŽE kompetencijų 
pramonės įmonėse. 

Investicijos 

▪ Investicijos į žiedinių 
gaminių kūrimą ir 

technologijas; 
▪ Investicijos į ŽE 

nematerialų turtą:  

▪ Patentus ir licencijas; 
▪ Investicijų į ŽE 

inovacijas dalis nuo 
apyvartos. 

Inovacijų pritaikymas 

▪ ŽE inovacijos gamybos 
procese ar paslaugų 

suteikime; 
▪ Naujos verslo praktikos 

organizuoti verslo 
procedūras ir išorinius 
ryšius (pvz. antrinių žaliavų 

platforma); 
▪ Metodų diegimas 

organizuoti darbą, priimti 
sprendimus ar valdyti 
žmogiškąjį kapitalą; 

▪ Verslo proceso inovacijų 
diegimas. 
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Inovacijų pritaikymas 

▪ Inovacijos gamybos procese 

ar paslaugų suteikime; 
▪ Naujos verslo praktikos 

organizuoti verslo procedūras 
ir išorinius ryšius; 

▪ Metodų diegimas organizuoti 
darbą, priimti sprendimus ar 
valdyti žmogiškąjį kapitalą; 

▪ Inovacijos logistikos srityje; 
▪ Inovacijos apdoroti 

informacijai ar komunikacijos 
tikslais; 

▪ Verslo proceso inovacijų 

diegimas. 
Inovacijos 

(bendradarbiavimas) 
▪ Su kitais verslais; Su 

universitetais ar aukštojo 

mokslo institucijomis; 
Konsultantais ir 

komercinėmis 
laboratorijomis; Valdžia; 
Viešais ar privačiais turimų 

institutais; Klasteriais; 
Kompetencijų centrais; 

Skaitmeniniais inovacijų 
centrais. 
 

Infrastruktūra 
▪ 4G / 5G plėtra; 

▪ Interneto, kurį naudoja 
įmonės, greitis; 

▪ M2M SIM kortelių plėtra. 

 

 
Skaitmeninimas 

▪ Žmogiškasis kapitalas 

skaitmeninimui; 
▪ Verslo vykdomas 

skaitmeninių technologijų 
integravimas; 

▪ Žiedinė/ žalioji ekonomika; 
▪ Gamybinis CO2 

produktyvumas, USD/kg 

CO2; 
▪ Gamybos pagrindu 

išmetamas CO2 kiekis 
vienam gyventojui; 

▪ Technologijų paklausa ir 

pasiūla; 
▪ Įmonės lygio technologijų 

įsisavinimas. 
 
Technologijų mainai 

▪ Sukauptosios tiesioginės 
užsienio investicijos (% 

BVP); 
▪ Vidutinių ir aukštųjų 

technologijų eksportas kaip 

viso eksporto dalis; 
▪ Žinioms imlių paslaugų 

eksportas procentais nuo 
viso paslaugų eksporto; 

▪ Prekyba pridėtine verte; 

▪ Tarpinių prekių eksporto 
dalis procentais nuo viso 

eksporto; 
▪ Tarpinių prekių importo 

dalis procentais nuo viso 

importo. 

 
Inovacijos  

(bendradarbiavimas) 

▪ Su kitais verslais 
(pramoninė simbiozė, 

klasteriai); 
▪ Su universitetais ar 

aukštojo mokslo 
institucijomis; 

▪ Konsultantais ir 

komercinėmis 
laboratorijomis; 

▪ Valdžia; 
▪ Kompetencijų centrais. 

 

Infrastruktūra 
▪ ŽE technologijų plėtra 
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Veiksniai 

 
Industrinis 

meistriškumas 
(angl. industrial 

mastery) 

IM 
▪ Įmonių pajėgumai 

suderinti / integruoti 
skirtingas skaitmenines 

technologijas; 

▪ Įmonių galimybės 
pasinaudoti išoriniais 

finansavimo šaltiniais; 
▪ Įmonėms galimybės 

pasinaudoti valstybės 
finansinėmis priemonėmis;  

▪ Įmonių galimybės 
pasinaudoti viešosiomis 

konsultavimo paslaugomis; 
▪ Įmonių prieiga prie 

skaitmeninimo paslaugų 
infrastruktūros; 

demonstravimo 
infrastruktūros; MTEP 

infrastruktūros; 

▪ Įmonių gebėjimas ir 
galimybės bendradarbiauti 

su skaitmeninimo 
ekosistemos dalyviais; 

▪ Išankstinis įmonių 
pasirengimas ir planavimas 

įgyvendinti skaitmeninę 
transformaciją; 

▪ Įmonių strateginis požiūris 
bei suvokimas apie 

skaitmeninimą. 
 

IM 
▪ Technologinės įmonių 

galimybės; 
▪ Dalyvavimas 

žiedinėje/žaliojoje 

ekonomikoje; 
▪ Įmonės galimybių 

apimtis:  
▪ Gebėjimas plėsti 

gamybos apimtis; 
▪ Galimybės plėsti 

gamybos apimtis; 
▪ Strateginio valdymo 

gebėjimas; 
▪ Tarptautinių partnerysčių 

valdymo gebėjimai 
(tarptautinių rinkų bei 

ekosistemų išmanymas); 
▪ Dalyvavimo 

tarptautiniuose verslo/ 

pramoniniuose tinkluose 
organizavimo gebėjimai 

(interesų formulavimo bei 
atstovavimo veiklos); 

▪ Strateginių investuotojų 
bei partnerių paieškos/ 

atrankos gebėjimai 
(strateginio 

pozicionavimo 
gebėjimai); 

▪ Inovacinių projektų 
portfelio valdymo 

IM 
▪ Įmonių pajėgumai 

suderinti/ integruoti ŽE 
technologijas; 

▪ Įmonių galimybės 

pasinaudoti išoriniais 
finansavimo šaltiniais; 

▪ Įmonėms galimybės 
pasinaudoti valstybės 

finansinėmis 
priemonėmis; 

▪ Įmonių galimybės 
pasinaudoti viešosiomis 

konsultavimo 
paslaugomis; 

▪ Įmonių prieiga prie ŽE 
paslaugų infrastruktūros; 

demonstravimo 
infrastruktūros; MTEP 

infrastruktūros; 

▪ Įmonių galimybės 
bendradarbiauti su ŽE 

ekosistemos dalyviais; 
▪ Išankstinis įmonių 

pasirengimas ir 
planavimas įgyvendinti 

ŽE transformaciją; 
▪ Įmonių strateginis 

požiūris bei suvokimas 
apie ŽE; 
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Siektini veiksniai: 

▪ Lietuvos apdirbamojoje 
pramonėje dominuoja 

santykinai maži, išmanūs ir 
lankstūs fabrikai, 

gaminantys aukštos 
pridėtinės vertės 

produktus; 
▪ Lanksčios įmonės, galinčios 

greitai prisitaikyti prie 

naujų rinkos poreikių; 
▪ Stipri integracija į vertės 

tiekimo grandines; 
▪ Lietuvos įmonės yra 

bandymų vieta 
naujausiems 

skaitmeniniams 
technologiniams 

sprendimams; 
▪ Aukštos kvalifikacijos 

žmogiškasis kapitalas. 
 

gebėjimai (gebėjimas 

prioritetizuoti, 
technologijas /produktus; 

rengti strateginius 
pasiūlymus; tarptautiniai 

pardavimai). 
Siektini veiksniai: 

▪ Technologijų ir produktų 
kūrėjų augantis 

dalyvavimas 

tarptautiniuose MTEPI 
projektuose; 

▪ Technologijų ir produktų 
kūrėjų augantis 

dalyvavimas 
tarptautinėse kūrėjų 

asociatuose struktūrose; 
▪ Tarptautinių startuolių 

skaičiaus augimas. 

Siektini veiksniai: 

▪ Lietuvos apdirbamojoje 
pramonėje dominuoja 

santykinai maži, išmanūs 
ir lankstūs fabrikai, 

gaminantys aukštos 
pridėtinės vertės 

produktus; 
▪ Lanksčios įmonės, 

galinčios greitai 

prisitaikyti prie naujų 
rinkos poreikių; 

▪ Stipri integracija į vertės 
tiekimo grandines; 

▪ Lietuvos įmonės yra 
bandymų vieta 

naujausiems ŽE 
technologiniams 

sprendimams; 
▪ Aukštos kvalifikacijos 

žmogiškasis kapitalas. 

Rekomendacijos 

 Įmonės: 
▪ Parama MTEP veikloms 

kuriant skaitmenines 
technologijas; 

▪ Paramos priemonės 
skaitmeninių technologijų 

diegimui versle; 

▪ Paramos priemonės verslams, 
kurie nori įsigyti paslaugas, 

susijusias su skaitmeninimu; 

Ekosistema: 
▪ Nurodomos pramonės 

inovacijų misijos, kurios 
būtų aktualiausios pramonei 

ir paremtų jos integraciją į 
vertės grandines; 

▪ Verslo ir akademinės 

bendruomenės 
bendradarbiavimo pagal 

nurodytas misijas skaičius 

Įmonės: 
▪ Parama MTEP veikloms 

kuriant ŽE technologijas; 
▪ Paramos priemonės ŽE 

technologijų diegimui versle; 
▪ Mokestinė lengvata, susijusi 

su ŽE. 
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▪ Nenutrūkstama parama 

įgyvendinti technologinius/ 
skaitmeninius auditus 

(vaučeriai). 
Ekosistema: 

▪ Skaitmeninių inovacijų centrų 
paslaugų plėtra; 

▪ Skaitmeninių inovacijų centrų 
infrastruktūros plėtra; 

▪ Skaitmeninių technologijų 

demonstravimo 
infrastruktūros plėtra; 

▪ Palankios sąlygos pramonės 
įmonėms efektyviai dalyvauti 

ES finansuojamose 
priemonėse (pvz. Pramonės 

skaitmeninimas LT); 
▪ Technologijų prototipavimo, 

testavimo ir pilotinės 
gamybos infrastruktūros 

plėtra. 

(pagal bendradarbiavimo 

tipą, pagal dalyvaujančias 
organizacijas, pagal 

prioritetinius sektorius, 
pagal gautą finansavimą); 

▪ Sukurtos arba išbandytos 
inovacijos (pagal inovacijų 

rūšį, pagal prioritetinį 
sektorių; inovacijos turi būti 

įrodytos tam tikrais 

patvirtinamaisiais įrodymais, 
pvz., taikant intelektinės 

nuosavybės teises); 
▪ Rinkoje pateiktos inovacijos 

(pagal inovacijų rūšį, pagal 
prioritetinį sektorių) 

▪ Pajamos iš/į rinką išleistų 
inovacijų (pagal inovacijų 

rūšį, pagal prioritetinius 
sektorius); 

▪ Ilgalaikių bendradarbiavimo 
tarp organizacijų, 

dalyvaujančių kuriant 
inovacijos pagal misijas, 

skaičius (pagal 

bendradarbiavimo tipą, 
pagal dalyvaujančias 

organizacijas, pagal 
prioritetinius sektorius). 

 
 

 
 

Ekosistema: 

▪ ŽE inovacijų centrų plėtra; 
▪ ŽE technologijų 

demonstravimo plėtra; 
▪ Palankios sąlygos pramonės 

įmonėms efektyviai 
dalyvauti ES finansuojamose 

priemonėse; 
▪ Technologijų prototipavimo, 

testavimo ir pilotinės 

gamybos infrastruktūros 
plėtra; 

▪ Antrinių žaliavų platforma. 
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Rodikliai 

 Įmonių skaitmeninės 
transformacijos apimtys 

(technologijos) 
▪ Dirbtinio intelekto naudojimas 

gamyboje; 

▪ Daiktų interneto naudojimas 
gamyboje; 

▪ Daiktų interneto naudojimas 
bendrauti su klientais; 

▪ Daiktų interneto naudojimas 
optimizuoti energijos 

vartojimą įmonėje; 
▪ 3D spausdintuvai gamybai; 

▪ 3D spausdintuvai prototipams 
ar modeliams 

▪ Industriniai robotai; 
▪ Debesų kompiuterijos 

paslaugos; 
▪ Debesų kompiuterijos 

infrastruktūra; 

▪ Debesų kompiuterijos 
platformos; 

▪ Didieji duomenys; 
▪ Vidinių procesų integracija 

(CRM, ERP); 
▪ Integracija su 

tiekėjais/klientais; 
▪ Kibernetinis saugumas; 

 
 

▪ Patentinės paraiškos; 
▪ Pramoniniai dizainai; 

 
▪ Aplinkosaugos patentų 

skaičius tūkstančiui patentų; 

 
▪ Didžiųjų įmonių skaičius 

ekonomikoje; 
▪ Įmonės lygio technologijų 

įsisavinimas; 
▪ Rinkos dalis. 

 

Įmonių ŽE transformacijos 
apimtys (technologijos) 

▪ ŽE technologijos (vidinis 
ciklas); 

▪ ŽE technologijos (pramonės 

simbiozė, klasteris); 
▪ Integracija su antrinių 

žaliavų platforma, 
tiekėjais/klientais; 

▪ Naujų žiedinių gaminių 
kūrimas; 

▪ Esamų gaminių 
transformacija pagal ŽE. 

Įmonių ŽE transformacijos 
apimtys (žmonės) 

▪ Darbuotojai, turintys ŽE 
kompetencijas pramonės 

įmonėse; 
▪ Tyrėjai ir MTEP darbuotojai. 

Technologinė pažanga 

▪ ŽE technologijų 
patentavimas; 

▪ ŽE technologijų gamybos 
apimtys; 

▪ Patentai, susiję su ŽE; 
▪ Pateiktos gaminių inovacijos, 

susijusios su ŽE; 
▪ ŽE produktų apyvartos dalis; 

 
 

 



13 

 
 

Ekspertinis kelrodžių integravimas, 2022 

Įmonių skaitmeninės 

transformacijos apimtys 
(žmonės) 

▪ IRT darbuotojai pramonės 
įmonėse; 

▪ Įdarbinimas aukštųjų 
technologijų profesijose; 

▪ Tyrėjai ir MTEP darbuotojai; 
Technologinė pažanga 

▪ Pažangiųjų technologijų 

patentavimas; 
▪ Įmonių dalis, kurios gamina 

pažangias technologijas; 
▪ Pažangių technologijų 

gamybos apimtys; 
▪ Aukštųjų technologijų ir 

vidutiniškai aukštų 
technologijų gamybos 

apimtys nuo visų gamybos 
apimčių; 

▪ Industriniai patentai; 
▪ Pateiktos produktų inovacijos; 

▪ Inovacinių produktų 
apyvartos dalis; 

Įmonių skaitmeninimo 

rezultatas 
▪ Darbuotojų kuriama pridėtinė 

vertė; 
▪ Apyvarta, tenkanti 

darbuotojui; 
▪ CO2 produktyvumas; 

▪ Pramonės gamybos apimčių 
augimas; 

Įmonių žiediškumo 

rezultatas 
▪ Darbuotojų kuriama 

pridėtinė vertė; 
▪ Apyvarta, tenkanti 

darbuotojui; 
▪ CO2 produktyvumas; 

▪ Pramonės gamybos apimčių 
augimas; 

▪ Pramonės eksporto apimčių 

augimas; 
▪ Galutinio vartojimo prekių 

eksportas; 
▪ MTEP išlaidos. 
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▪ Pramonės eksporto apimčių 

augimas; 
▪ E-komercijos pardavimai; 

▪ Galutinio vartojimo prekių 
eksportas; 

▪ MTEP investicijos. 

Veiksniai ir rodikliai: 

 

Kaštų 
pranašumas 

(angl. išlaidų 
pranašumas) 

▪ Darbo užmokesčio ir 

produktyvumo augimo 
santykis; 

▪ Gamyba pagrįstas CO2 
produktyvumas. 

Žiedinė / žalioji ekonomika 

▪ Gamybinis CO2 
produktyvumas, USD/kg 

CO2; 
▪ Paklausa pagrįstas CO2 

produktyvumas, USD/kg 
CO2; 

▪ Gamybos pagrindu 

išmetamas CO2 kiekis 
vienam gyventojui; 

▪ Paklausa pagrįsta CO2 
emisija vienam gyventojui, t 

vienam gyventojui. 

▪ Žalioji lyderystė – naujų 

technologijų kūrimas ir 
ankstyvas pristatymas 

rinkoje: 
▪ Žiedinių/ žaliųjų 

technologijų spartus 
diegimas; 

▪ Žaliųjų technologijų 

kūrimas; 
▪ Antrinių žaliavų rinkos 

sukūrimas; 
▪ Žiedinių bendradarbiavimo 

platformų įveiklinimas. 

Išorinis rinkos lygmuo 

Veiksniai 

 
Pramonės įmonės 

(gamintojo) 
politinis -

ekonominis 
kontekstas 

 

Veiksniai ir rodikliai: 

▪ Pramonės skaitmeninimui 

palanki teisinė ir reguliacinė 
aplinka; 

▪ Paskatų sistema skatinanti 
pramonės skaitmeninimą; 

▪ Lietuvos pozicija EIS, GII, 
GCI; DESI; 

MTEP pajėgumai (poveikis 
viešajam sektoriui) 

▪ Viešojo sektoriaus išlaidos 
MTEP (% BVP); 

MTEP pajėgumai 
(akademinio sektoriaus 

poveikis) 
• Tarptautinės mokslinės 

bendros publikacijos; 

• Mokslinės publikacijos tarp 
10% dažniausiai cituojamų; 

Veiksniai ir rodikliai: 

▪ Pramonės žiediškumui 

palanki teisinė ir reguliacinė 
aplinka; 

▪ Paskatų sistema, skatinanti 
pramonės žiediškumą; 

▪ Įmonių, pasinaudojusių 
mokestinėmis lengvatomis, 

skaičius; 
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▪ Įmonių, pasinaudojusių 

mokestinėmis lengvatomis, 
skaičius; 

▪ Verslo įmonės, 
pasinaudojusios valstybės 

parama įgyvendinti inovacijų 
veiklas: 

▪ ES paramos programos; 

▪ Valstybės biudžetas; 

▪ Verslo MTEP investicijos; 

▪ Valdžios MTEP investicijos; 
▪ Verslo bendradarbiavimas su 

mokslu, valstybe. 

▪ Valstybinės ir privačios 

mokslinės bendros 
publikacijos milijonui 

gyventojų; 
▪ Mokslo institucijų 

žinomumas; 
▪ Universiteto ir pramonės 

bendradarbiavimas; 
Žmogiškasis kapitalas 

▪ Vidutiniai mokymosi metai; 

▪ Mokymasis visą gyvenimą, 
% gyventojų; 

▪ Gyventojų, baigusių aukštąjį 
išsilavinimą, dalis; 

▪ Profesinio mokymo kokybė; 
▪ Lengva susirasti kvalifikuotų 

darbuotojų; 
▪ Ateities darbo jėgos įgūdžiai, 

pagrįsti švietimo kokybe; 
▪ PISA 2018 matematikos 

rezultatai; 
▪ PISA 2018 mokslo 

rezultatai; 
Infrastruktūra 

▪ Infrastruktūros kokybė 

(transportas ir komunalinės 
paslaugos); 

▪ Kelių infrastruktūra; 
▪ Geležinkelio infrastruktūra; 

▪ Oro infrastruktūra; 
▪ Jūros infrastruktūra; 

▪ Verslo įmonės, 

pasinaudojusios valstybės 
parama įgyvendinti ŽE 

inovacijų veiklas: 

▪ ES paramos 

programos; 

▪ Valstybės biudžetas; 

▪ Verslo MTEP investicijos; 

▪ Valdžios MTEP investicijos; 

▪ Verslo bendradarbiavimas 

su mokslu, valstybe. 
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▪ Bendrasis pagrindinio 

kapitalo formavimas (% 
BVP); 

Skaitmeninimas 
▪ Skaitmeninės ekonomikos ir 

visuomenės indeksas (DESI) 
ir jo dalys; 

▪ Ryšys; 
▪ Žmogiškasis kapitalas 

skaitmeninimui; 

▪ Interneto naudojimas; 
▪ Verslo vykdomas 

skaitmeninių technologijų 
integravimas; 

▪ Skaitmeninės viešosios 
paslaugos; 

Apykaitinė / žalioji 
ekonomika 

▪ Gamybinis CO2 
produktyvumas, USD/kg 

CO2; 
▪ Paklausa pagrįstas CO2 

produktyvumas, USD/kg 
CO2; 

▪ Gamybos pagrindu 

išmetamas CO2 kiekis 
vienam gyventojui; 

▪ Paklausa pagrįsta CO2 
emisija vienam gyventojui, t 

vienam gyventojui; 
▪ Su aplinka susiję mokesčiai, 

% BVP; 
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▪ Pasaulio ekonomikos forumo 

įsipareigojimo siekti tvarumo 
matas; 

Ekonomikos technologijų 
paklausa ir pasiūla 

▪ Pirkėjo rafinuotumas; 
▪ Pažangiausių technologijų 

prieinamumas; 
Keitimasis technologijomis 

ir žiniomis 

▪ Tiesioginių užsienio 
investicijų atsargos (% 

BVP). 

Rekomendacijos 

Skaitmeninimo kelrodis: 

▪ Pramonės skaitmeninimui palankaus S3 sukūrimas; 
▪ Lietuvos inovacijų politikos peržiūrėjimas, atsižvelgiant į skaitmeninimo poreikius; 

▪ Patobulintas bendras politikos rinkinys (angl. policy mix) pramonės skaitmeninimo kontekste; 
▪ Mokestinių lengvatų, skatinančių pramonės skaitmeninimą, parengimas; 

▪ Administracinės naštos sumažinimas verslui naudojantis paramos priemonėmis; 
▪ MTEP paramos priemonių plėtra; 

▪ Regioninės politikos peržiūrėjimas, atsižvelgiant į pramonės skaitmeninimą; 
▪ Regioninės plėtros priemonės, fokusuotos į skaitmeninimą; 

▪ Infrastruktūros, reikalingos prototipavimui, testavimui, pilotiniams bandymams, sukūrimas; 
▪ Tinklaveikos tarp skirtingų skaitmeninimo ekosistemos. 

Vertės grandinių kelrodis: 

▪ Mechanizmai, padedantys Lietuvos pramonės verslui ir jų asociacijoms prisijungti prie ES lygio pramonės tinklų; 
▪ Kvietimuose teikti paraiškas, kuriuose dalyvauja pramonės įmonės, nustatytas reikalavimas (įterptas ir į stebėsenos 

sistemą), kad dalyvaujančios įmonės iki projekto trukmės pabaigos turi prisijungti prie atitinkamų ES pramonės aljansų; 
▪ Tokiuose projektuose numatyta finansavimo biudžeto eilutė, skirta verslo išlaidoms stoti į ES pramonės aljansus padengti; 

▪ Priemonė, skirta teikti finansinę ir techninę paramą Horizonto Europos programoms, kuriose dalyvauja įmonės; 
▪ Europos partnerysčių, kuriose dalyvauja Lietuvos organizacijos, skaičius ir dalis; 

▪ IPCEI, kuriose dalyvauja Lietuva, skaičius; 
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▪ Tikslingesnių tiesioginių užsienio investicijų, kuriančių didelę pridėtinę vertę, atnešančių strategines technologijas ir 

įgūdžius bei remiančių regionų plėtrą, pritraukimas; 
▪ Sukurta pilna strategija, kaip TUI traktuoti kaip įrankį trūkstamoms Lietuvos ekonomikos spragoms užpildyti ir naujomis 

bei atsirandančiomis technologijomis ir sektoriais pagrįstos ekonominės veiklos plėtrai generuoti; 
▪ Kriterijai, skirti atskirti TUI pagal pridėtinę vertę: investicijų vertė eurais, sukurtos darbo vietos ir vidutiniai sukurtų darbo 

vietų atlyginimai; 
▪ Nustatyti kriterijai TUI diferencijuoti pagal regioninę ir bendrą svarbą; 

▪ Sukurtas investicijoms tinkamos valstybinės žemės plėtros ir perdavimo modelis; 
▪ Planas sukurti „built-to-suit“ modelį ir suteikti investuotojams erdves, kurios dažniausiai jau yra pastatytos; 

▪ TUI atvejų / projektų (pritrauktų arba nepritrauktų) skaičius ir potenciali arba faktinė šių atvejų suma eurais vienam 

prioritetiniam sektoriui; 
▪ Atvejų, kai TUI projektams buvo pasiūlytos investicinės paskatos, skaičius (pagal skatinimo rūšį); 

▪ Pritrauktų projektų skaičius ir TUI suma (eurais) prioritetiniuose sektoriuose (prioritetiniam sektoriui); 
▪ Sąrašas technologijų, kurias į Lietuvą atneša nauji TUI projektai (iš jų – technologijos, kurios laikomos naujomis / mažiau 

įsitvirtinusios Lietuvoje); 
▪ Projektų skaičius ir suma (eurais) bei pritrauktų TUI suma (eurais) pagal Lietuvos regioną (ir pagal prioritetinį sektorių); 

▪ Sukurtos darbo vietos ir žmonių, dirbančių pagal naujus TUI projektus, įgūdžių profiliai (žmonių skaičius ir dalis pagal 
įgūdžių profilį: žemi/ vidutiniai/ aukšti įgūdžiai; išsilavinimo lygis; galbūt būtų galima sukurti pritaikytą klasifikaciją); 

▪ Naujų TUI projektų į Lietuvą atneštų naujų įgūdžių profilių sąrašas (pagal prioritetinį sektorių, pagal regioną); 
▪ Projektų skaičius ir pritrauktų TUI suma (eurais), kurios gali būti laikomos didele pridėtine verte (prioritetiniam sektoriui, 

regionui); 
▪ Infrastruktūros patobulinimų/ koregavimų, įgyvendintų siekiant pritraukti TUI, skaičius ir tipai (pagal regioną); 

▪ Sukurtas žemės perdavimo užsienio investuotojams modelis; 
▪ Tarptautinių įmonių (MTĮ), į kurias „Investuok Lietuvoje“ aktyviai siekia sukurti įmonių tarpusavio ryšius ir produktyvumo 

sklaidą, skaičius ir tipai (iš jų sėkmingai pritraukta; pagal regioną, pagal prioritetinį sektorių; sąraše paaiškintos taikymo 

priežastys); 
▪ Užsienio investuotojų ir nacionalinio kapitalo įmonių susikūrusių ryšių / persidengimų skaičius praėjus 3-5 metams nuo 

naujo TUI projekto pradžios; 
▪ „Investuok Lietuvoje“ skatinamų užsienio investuotojų ir nacionalinio kapitalo verslo partnerysčių skaičius ir tipas, kiti 

veikėjai (pavyzdžiui, savivaldybės; pagal prioritetinius sektorius, pagal regionus); 
▪ Parengta ir su užsienio investuotojais internetu besidalijama Lietuvos tiekėjų duomenų bazė; 

▪ Į Lietuvos tiekėjų duomenų bazę įtrauktų firmų tipų skaičius; 
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▪ Didesnis ekonominės ir technologinės diplomatijos vaidmuo padedant Lietuvos įmonėms susirasti partnerių ir steigti 

antrines įmones kitose šalyse; 
▪ Sukurtas platesnis ir stipresnis Lietuvos ekonomikos ir technologijų atstovų tinklas; 

▪ Pasamdomi papildomi darbuotojai, padedantys šių atstovų ir esamų komercijos atašė darbui; 
▪ Tinklui valdyti sudaroma iniciatyvinė grupė; 

▪ Sukurta tinklo strategija; 
▪ Šalių, kurias apima Lietuvos ekonomikos atstovų tinklas, skaičius; 

▪ Lietuvos ekonomikos atstovų tinkle dirbančių darbuotojų skaičius (pagal šalį, pagal pareigas ir pareigas; vidutinis 
darbuotojų skaičius šalyje); 

▪ Yra viena strategija, pagal kurią veikia Lietuvos ekonomikos atstovų tinklas (taip / ne); 

▪ Verslo akceleratoriai ir inkubatoriai, skirti pradedantiesiems ir besiplečiančioms pramonės įmonėms, įskaitant 
internacionalizavimo paslaugas; 

▪ Pramonės verslo akceleratoriams ir inkubatoriams skirto finansavimo suma eurais; 
▪ Pramonės verslo akseleratorių ir inkubatorių teikiamų paslaugų sąrašas; 

▪ Pramonės verslo akceleratorių ir inkubatorių paslaugas teikiančių organizacijų sąrašas; 
▪ Naujų įmonių, sukurtų dėl įkurtų verslo akceleratorių ir inkubatorių, skaičius (pagal prioritetinį sektorių, regioną, pagal 

pagrindinę kryptį / technologijas); 
▪ Įsteigtų verslo akceleratorių ir inkubatorių remiamų plėtrų skaičius (pagal prioritetinį sektorių, pagal įmonės dydį pagal 

pajamas ir užimtumą, pagal regioną, pagal pagrindinę sritį / technologiją); 
▪ Finansavimo, investuoto per įkurtus verslo greitintuvus ir inkubatorius, suma (pagal prioritetinį sektorių, pagal įmonės 

dydį pagal pajamas ir užimtumą, pagal regioną, pagal pagrindinę kryptį / technologijas); 
▪ Įkurtų verslo akceleratorių ir inkubatorių teikiamų paslaugų skaičius ir rūšys (pagal paslaugą, pagal prioritetinius 

sektorius, pagal įmonių dydį); 
▪ Ryšių tipai tarp įsteigtų verslo greitintuvų ir inkubatorių bei kitų esamų įrankių ir organizacijų (DIH, klasterių ir kt.); 

▪ Didelių įmonių, dalyvaujančių verslo akceleratorių ir inkubatorių darbe, skaičius (pagal dalyvavimo tipą, sukurtus ryšius 

su dalyvaujančiomis įmonėmis);; 
▪ Dalyvaujančioms įmonėms teikiamų internacionalizavimo paslaugų skaičius ir tipai (įskaitant Lietuvos ekonomikos atstovų 

tinklą); 
▪ Nurodomos pramonės inovacijų misijos, kurios būtų aktualiausios pramonei ir paremtų jos integraciją į vertės grandines; 

▪ Apibrėžtos ir pradėtos su pramone susijusios inovacijų misijos (taip / ne, apimami prioritetiniai sektoriai, investuoto 
finansavimo suma); 

▪ Pramonei reikalingų įgūdžių suteikimas; 
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▪ Visų ne STEM aukštojo mokslo ir profesinio mokymo studijų programų, integruojančių STEM kvalifikacijų tobulinimą, 

skaičius ir dalis (pagal STEM sritis); 
▪ Suteiktos finansinės paskatos universitetams ir profesinio mokymo teikėjams integruoti STEM įgūdžių ugdymą į ne STEM 

studijų programas (pagal STEM sritis); 
▪ Pramonei svarbių studijų programų aukštojo ir profesinio mokymo srityse, kuriose aiškiai įrodomas įmonių dalyvavimas, 

skaičius ir dalis (pagal švietimo sritį, verslo dalyvavimo rūšį); 
▪ Ne Lietuvos pilietybę turinčių darbuotojų, dirbančių prioritetiniuose sektoriuose, skaičius ir dalis (pagal prioritetinius 

sektorius, pagal regionus); 
▪ Pramonei reikalingų įgūdžių prognozavimo sistema įdiegta (taip / ne); 

▪ Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo studijų programų, aktualių pramonės prioritetiniams sektoriams, skaičius ir dalis 

(pagal prioritetinius sektorius, pagal švietimo sritis); 
▪ Inžinerinei pramonei sukurti regioniniai profesinio mokymo centrai, orientuoti bent į prioritetinius pramonės sektorius 

(taip / ne; pagal regionus; dėstomos švietimo sritys, iš jų – aktualios prioritetiniams sektoriams); 
▪ Dalis darbingo amžiaus gyventojų turi įgūdžių pagrindinėse ateities technologijų srityse: dirbtinio intelekto, mašininio 

mokymosi, įvairių IRT įgūdžių, verslumo, daugiakultūrių komunikacijų, sveikatos (pagal pagrindines technologijų sritis); 
▪ Lietuvos švietimo teikėjų suteiktų laipsnio nesuteikiančių / alternatyvių mažesnių pažymėjimų / mikrokredencialų, 

susijusių su prioritetiniu pramonės sektoriumi, skaičius ir tipai; 
▪ Skaitmeninių inovacijų centrai turėtų būti labiau orientuoti į realių verslo problemų sprendimą; 

▪ Lietuvoje veikiančių DIH ir EDIH skaičius ir jų pagrindinių kompetencijos sričių sąrašas; 
▪ Skaitmeninių inovacijų centruose verslui teikiamų paslaugų skaičius ir tipai (pagal paslaugų rūšį, pagal prioritetinį 

sektorių, pagal įmones gavėjas); 
▪ Bendras poveikis: 

▪ Verslo ekosistemų, integruotų į Europos ir pasaulines vertės grandines, dirbančių technologijų / įgūdžių srityse, kurių 
Lietuvoje prieš 5/10/15 metų nebuvo (pagal prioritetinį sektorių ir technologiją ar įgūdžių sritį, pagal dydį pagal dydį) 

pajamų; bus vertinama 2026 m., 2031 m. ir vėliau); 

▪ Bendros TUI į vidų ir išorę (eurais) augimas prioritetiniuose sektoriuose ir technologijų srityse, palyginti su pasirinkta 
bandomąja šalių grupe; 

▪ Bendros pajamų sumos / indėlio į BVP augimas (eurais) prioritetiniuose sektoriuose ir technologijų srityse, palyginti su 
pasirinkta bandomąja šalių grupe; 

▪ Bendros eksporto sumos (eurais) augimas prioritetiniuose sektoriuose ir technologijų srityse, palyginti su pasirinkta 
bandomąja šalių grupe; 

▪ Bendro užimtumo (žmonių skaičiaus ir dalies) augimas prioritetiniuose sektoriuose ir technologijų srityse, palyginti su 
pasirinkta šalių bandomaja grupe (pagal įgūdžių profilį, išsilavinimo lygį). 
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Žiedinės ekonomikos kelrodis: 

▪ Lietuvos inovacijų politikos peržiūrėjimas, atsižvelgiant į žiediškumo poreikius; 
▪ Patobulintas bendras politikos rinkinys (angl. policy mix) pramonės žiediškumo kontekste; 

▪ Mokestinių lengvatų, skatinančių pramonės žiediškumą, parengimas; 
▪ Administracinės naštos sumažinimas verslui naudojantis paramos priemonėmis; 

▪ MTEP paramos priemonių plėtra; 
▪ Regioninės politikos peržiūrėjimas, atsižvelgiant į pramonės žiediškumą; 

▪ Regioninės plėtros priemonės, fokusuojantis į ŽE; 
▪ Infrastruktūros, reikalingos prototipavimui, testavimui, pilotiniams bandymams, sukūrimas; 

▪ Tinklaveikos tarp skirtingų ŽE ekosistemos suinteresuotų grupių skatinimas/ verslo mokslo bendradarbiavimas/ viešojo 

sektoriaus įsitraukimas. 

Veiksniai ir rodikliai 

 
Konkurentų 

kontekstas 

▪ Europos pramonės strategija; 
▪ Europos žaliasis kursas; 

▪ Žiedinės ekonomikos veiksmų 

planas; 
▪ ES daugiametė finansinė 

perspektyva / Naujos kartos 
Europa / Skaitmeninė Europos 

programa / Teisingos 
pertvarkos fondas; 

▪ Europos strateginė 
autonomija. 

▪ ES stiprinamos 14 žiedinių 
verslo/pramonės 

ekosistemų. 

▪ Europos pramonės 
strategija; 

▪ Europos žaliasis kursas; 

▪ Žiedinės ekonomikos 
veiksmų planas. 

 

Šiame dokumente analizuotų trijų kelrodžių matricoje pateikiami papildyti veiksnių sąrašai. Analizė atskleidė, kad daugiausiai 

dėmesio vidiniams įmonės veiksniams ir jų vertinimui veiksniams, rekomendacijoms bei rodikliams skiriama skaitmeninimo 

kelrodyje. Tai nestebina, kadangi skaitmeninimo procesai jau yra įsibėgėję ir atsiranda suvokimas, kad instrumentų pasiūla 

negarantuoja automatinės įmonių sėkmės jų taikyme. Tikėtina, kad dėl vertės grandinių bei žiedinės ekonomikos kelrodžių 

naujumo didžioji dalis veiksnių kelrodžių dokumentuose skiriami Lietuvos ekosisteminių veiksnių formavimui bei reikiamų 

instrumentų atsiradimui. 
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Taip pat, dėmesio stoka įmonės lygmens veiksniams iš dalies gali būti pateisinama ekosisteminių poreikių svarba žiedinės 

ekonomikos bei tarptautinių vertės grandinių kelrodžių atveju bei dėl to atitinkamai pasirinktos kelrodžius rengusių tyrėjų 

perspektyvos. Todėl ateityje, rengiant naujus konkurencingumo kelrodžius ir strategijas greta ekosisteminių veiksnių analizės 

būtina numatyti įmonių lygmens poreikių analizę. Tai įgalintų tolygiau finansinėmis priemonėmis formuoti visą pramonės 

konkurencingumo politikos lauką (žr. 2 pav. žemiau). 

 

 
 

2 pav. Pramonės konkurencingumo politikos laukas. 

Pasaulinio 
/ES socio-
ekonominio 
konteksto 
veiksniai

Lietuvos 
ekosistemi-

niai 
veiksniai 

Įmonės (ių) 
vidiniai 

konkuren-
cingumo 
veiksniai
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Žemiau, 2-je lentelėje, pateikiamas ekspertų darbo grupės atliktas nacionalinių pramonės transformacijos ir trijų kelrodžių 

rodiklių sugretinimas. Šio sugretinimo tikslas – pateikti konsoliduotą iki 2030 m. siekiamų Lietuvos pramonės raidos rodiklių 

schemą. 

 

2 lent. Nacionalinių pramonės transformacijos (NPP) ir kelrodžių rodiklių sugretinimas. 

NPP Lietuvos pramonės transformacijai keliamas tikslas:  
1. Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis bei inovacijomis grįsto darnaus 

ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą. 

Tikslo rodikliai: 

1.2. Lietuvos vieta pagal Pasaulinį inovacijų indeksą „Global Innovation Index“ (40 vieta >> 35 vieta (2025 m.)>> 

20 vieta (2030 m.)). 
1.6. Inžinerinės pramonės sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė, dalis nuo bendros pridėtinės vertės (5,93 %>> 

6,7 %>> 7,69 %). 
1.7. Informacinių ir komunikacinių technologijų (ICT) sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė, dalis nuo bendros 

pridėtinės vertės (4,1 %>> 4,6 %>> 5,1 %). 
1.8. Inovatyviųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės (visos ministerijos) (0,02 %>> 5 

%>> 20 %). 
1.10. Išteklių produktyvumas (0,82 Eur/kg>> 1,1 Eur/kg>> 1,5 Eur/kg). 

NPP 
uždaviniai 

NPP uždavinio rodikliai PP Klimato neutralios ekonomikos 

 

1.4 
uždavinys. 

Perorientuoti 
pramonę 

link klimatui 
neutralios 

ekonomikos. 
 

1.4.1. Lietuvos antrinių 

žaliavų panaudojimo 
(žiediškumo) indeksas (4 %>> 

ne mažiau nei ES vidurkis>> ne 
mažiau nei ES vidurkis). 

1.4.2. Ekologinių inovacijų 
indeksas (82 balai>> 122 balai 

>> 133 balai). 
1.4.3. Pramonės 

sektoriuje išmetamų šiltnamio 

a) Lietuvos antrinių žaliavų panaudojimo (žiediškumo) indeksas 

(procentais) sieks ne mažiau ES vidurkio (2025 m. – LT/ES; 2030 m. – 
LT/ES) (pradinė reikšmė 2019 m. – 4); 

b) Augs Lietuvos ekologinių inovacijų indeksas (balais) (2025 m. 
– 122, 2030 m. – 133) (pradinė reikšmė 2019 m. – 82); 

c) Mažės pramonės sektoriuje išmetamo ŠESD kiekis (pokytis 
palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, procentais) (2025 m. – +2,2, 

2030 m. – -19) (pradinė reikšmė 2016-2018 m. – +23,5); 
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efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

kiekio pokytis, palyginti su 2005 
m. išmestu kiekiu (+23,5 %>> 

+2,2% –19%). 
1.4.4. Sutaupytas 

energijos kiekis pramonės 
sektoriuje (0 GWh>> 4 091,85 

GWh>> 5 455,8 GWh). 
1.4.5. Pramonės 

sektoriuje išmetamų 

nemetaninių lakiųjų organinių 
junginių (NMLOJ) kiekio pokytis, 

palyginti su 2005 m. išmestu 
kiekiu (–5,7 %>> –39,5 %>> –

47 %). 
1.4.6. Pramonės 

sektoriuje išmetamo SO2 kiekio 
pokytis, palyginti su 2005 m. 

išmestu kiekiu (–42,5 %>> –59 
%>> –60 %).  

d) Bus sutaupytas energijos kiekis pramonės sektoriuje (GWh) 

(2025 m. – 4 091,85 GWh, 2030 m. – 5 455,8 GWh) (pradinė reikšmė 
2020 m. – 0); 

e) Sumažės pramonės sektoriuje išmetamo nemetaninių lakiųjų 
organinių junginių (NMLOJ) kiekis (pokytis palyginti su 2005 m. 

išmestu kiekiu, procentais) (2025 m. – -39,5, 2030 m. – -47) (pradinė 
reikšmė 2019 m. – -5,7); 

f) Sumažės pramonės sektoriuje išmetamo SO2 kiekis (pokytis 
palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, procentais) (2025 m. – -59, 2030 

m. – -60) (pradinė reikšmė 2019 m. – -42,5); 

g) Padidės įmonių, diegusių aplinkosaugos inovacijas (procentais) 
(2030 m. – 64%) (pradinė reikšmė 2014 m. – 33,7%). 

Skaitmeninimo kelrodis, rodikliai 

▪ Gamyba pagrįstas CO2 produktyvumas (USD/kg CO2). 2020 m. Lietuvos rodiklis buvo 9,01 (ES27 – 7,32). Šaltinis: 

OECD Green Growth Indicators. 

▪ Gamyba pagrįstas CO2 išmetamas kiekis vienam gyventojui (tonos). 2020 m. Lietuvos rodiklis siekė 3,97 t (ES27 – 

5,35 t). Šaltinis: OECD Green Growth Indicators. 

▪ Pramonės investicijos aplinkos apsaugai (aplinkos apsaugos priemonėms ir gamybos procesui keisti). 2020 m. 

investicijos pramonėje siekė €12,3 mln. (2019 m. buvo €26,83 mln.) Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. 

▪ Įmonės, įdiegusios aplinkosaugos inovacijas nuo visų įmonių (2012-2014 23.9 %; 2018-2020 29.4 %). Šaltinis: 

Lietuvos statistikos departamentas. 
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▪ Hipotetinis rodiklis, kuris šiuo metu nėra renkamas: kiek įmonių diegia informacines technologijas (po šia 

kategorija statistikos departamente slepiasi technologijų naudojimo rodikliai) siekdamos aplinkos apsaugos tikslų 

(% nuo įmonių ar % nuo investicijų).  

Vertės grandinių kelrodis, rodikliai 

▪ Dėl dalyvavimo ES tinkluose Lietuvos organizacijų pritrauktas finansavimas (eurais) šiam uždaviniui prioritetiniuose 
pramonės sektoriuose. Rodiklis bus skaidomas pagal tinklą, pagal prioritetinį sektorių ir pagal organizacijos tipą 

(verslo organizacijos vs. ne verslo organizacijos). ES tinklai, įtraukti į rodiklio skaičiavimą: Europos Partnerystės, 
Europos Horizonto projektai, Bendriems Europos interesams svarbūs projektai (IPCEI), Europos Technologijų ir 

Inovacijų Instituto projektai, ES pramonės aljansai. Prioritetiniai sektoriai, įtraukti į rodiklio skaičiavimą: inžinerinė 

pramonė, chemijos pramonė2, energetika ir tvari aplinka. 

▪ Tiesioginės užsienio investicijos (eurais), pritrauktos šiam uždaviniui prioritetiniuose pramonės sektoriuose. 

Prioritetiniai sektoriai, įtraukti į rodiklio skaičiavimą: inžinerinė pramonė, chemijos pramonė3, energetika ir tvari 

aplinka. 

▪ Naujų įmonių skaičius ir dydis (pagal pardavimo pajamas ir įdarbintus žmones) šiam uždaviniui prioritetiniuose 

pramonės sektoriuose. Prioritetiniai sektoriai, įtraukti į rodiklio skaičiavimą: inžinerinė pramonė, chemijos 

pramonė4, energetika ir tvari aplinka. 

▪ Absolventų skaičius su įgūdžiais, leidžiančiais dirbti šiam uždaviniui prioritetiniuose pramonės sektoriuose. 

Prioritetiniai sektoriai, įtraukti į rodiklio skaičiavimą: inžinerinė pramonė, chemijos pramonė5, energetika ir tvari 

aplinka. 

Žiedinės ekonomikos kelrodis, rodikliai 

▪ Antrinių žaliavų panaudojimo indeksas (žiedinis medžiagų naudojimas/ bendro medžiagų naudojimo). 

 
2 Pagal Linpra apibrėžimą, chemijos pramonė yra inžinerinės pramonės dalis. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Idem. 
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▪ Įmonių, diegusių aplinkosaugos inovacijas6 skaičius, proc. (2030 m. – 64%) (pradinė reikšmė 2014 m. – 33,7%). 

▪ Sukuriama pridėtinė vertė/ pajamos iš aplinkosaugos inovacijų (palygimus su bendra sukuriama pridėtine verte). 

NPP 

uždaviniai 

NPP uždavinio rodikliai PP Inovacinės veiklos skatinimas PP Verslo 

skaitmeninimas 

 

1.5 
uždavinys. 

Skatinti 
pažangiųjų 

technologijų 

ir inovacijų 
kūrimą, 

diegimą ir 
sklaidą. 

 

1.5.1. MTEP išlaidos verslo 

sektoriuje, palyginti su BVP 
(0,43 %>> 0,7 % >> 1,3 %). 

1.5.2. Inovacinę veiklą 
vykdančių įmonių dalis nuo visų 

įmonių (45,3 % >> 54 %>> 57 

%). 

1. Produktų ir procesų inovacijas 

diegiančių MVĮ dalis padidės nuo 37,9 
proc. (2017 m.) iki 64,5 proc. (2030 m.); 

2. Inovatyvių MVĮ, 
bendradarbiaujančių su kitomis įmonėmis, 

dalis padidės nuo 16,7 proc. (2017 m.) iki 

37,7 proc. (2030 m.); 
3. Didės MTEP išlaidos verslo 

sektoriuje, palyginti su BVP, procentais 
(2025 m. – 0,7, 2030 m. – 1,3). 

4. Augs inovacinę veiklą vykdančių 
įmonių dalis nuo visų įmonių, procentais 

(2025 m. – 54, 2030 m. – 57). 

▪ Skaitmeninių 

technologijų integracija, 
vieta (2019 m. – 10; 

2030 m. – 5). 

Skaitmeninimo kelrodis, rodikliai 

▪ Pramonės skaitmeninimo indeksas (Indeksą išleisime iki 2022 metų pabaigos). Pagal bendrą indeksą, Lietuva 

užima 16 vietą. Indeksą sudaro dvi dalys: Įgalinanti aplinka (21 vieta) ir Technologijų naudojimas (14 vieta). 

▪ Darbo našumas pramonėje (bendroji pridėtinės vertė, tenkanti vienam dirbančiam asmeniui / tūkst. €). 2019 m. 

rodiklis siekė €25 tūkst. (ES27 vidurkis €66,3 tūkst.). Šaltinis: Eurostat. 

▪ Užimtumas aukštųjų technologijų profesijose pramonėje (apima mokslines, inžinerijos ir IRT profesijas). Lietuvoje 
rodiklis 2020 m. siekė 9.5 % nuo visų pramonės darbuotojų (ES27 vidurkis 15.5 %). Šaltinis: European Centre for 

the Development of Vocational Training (CEDEFOP).   

 
6 Eko-inovacija – tai inovacija, mažinanti gamtos išteklių naudojimą ir kenksmingų medžiagų išsiskyrimą per visą būvio ciklą. Eko-inovacijos yra 

priemonė, kuri prisideda prie žiedinės ekonomikos ir bioekonomikos plėtros keičiant verslo modelius, visuomenės požiūrį į prekes ir paslaugas bei 

kuriant patobulintas pridėtinės vertės kūrimo sistemas. 
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▪ Inovacijų diegimas pramonėje (Šaltinis: Eurostat): 

▪ Verslo procesų inovacijos (bendras rodiklis, kuris apima inovacijas gamybos, logistikos, finansų, žmonių, 

išteklių ir pan. valdymo srityse). 2018 m. rodiklis siekė 48.9 % (ES27 – 43.6 %); 

▪ Nauji ar patobulinti metodai gaminti prekėms ar teikti paslaugoms (apima tik gamybą). 2018 m. rodiklis 

siekė 38.3 % (ES27 – 27.9 %). 

Vertės grandinių kelrodis, rodikliai 
▪ Dėl dalyvavimo ES tinkluose Lietuvos organizacijų pritrauktas finansavimas (eurais) šiam uždaviniui prioritetiniuose 

pramonės sektoriuose. Rodiklis bus skaidomas pagal tinklą, pagal prioritetinį sektorių ir pagal organizacijos tipą 
(verslo organizacijos vs. ne verslo organizacijos). ES tinklai, įtraukti į rodiklio skaičiavimą: Europos Partnerystės, 

Europos Horizonto projektai, Bendriems Europos interesams svarbūs projektai (IPCEI), Europos Technologijų ir 

Inovacijų Instituto projektai, ES pramonės aljansai. Prioritetiniai sektoriai, įtraukti į rodiklio skaičiavimą: 
informacinės ir komunikacijos technologijos, sveikatos technologijos ir biotechnologijos, inovatyvi lengvoji pramonė 

(maistas ir gėrimai; tekstilė; mediena ir baldai). 

▪ Tiesioginės užsienio investicijos (eurais), pritrauktos šiam uždaviniui prioritetiniuose  pramonės sektoriuose. 

Prioritetiniai sektoriai, įtraukti į rodiklio skaičiavimą: informacinės ir komunikacijos technologijos, sveikatos 

technologijos ir biotechnologijos, inovatyvi lengvoji pramonė (maistas ir gėrimai; tekstilė; mediena ir baldai). 

▪ Naujų įmonių skaičius ir dydis (pagal pardavimo pajamas ir įdarbintus žmones) šiam uždaviniui prioritetiniuose 

pramonės sektoriuose. Prioritetiniai sektoriai, įtraukti į rodiklio skaičiavimą: informacinės ir komunikacijos 
technologijos, sveikatos technologijos ir biotechnologijos, inovatyvi lengvoji pramonė (maistas ir gėrimai; tekstilė; 

mediena ir baldai). 

▪ Akivaizdūs, plačiai žinomi ir aktyvūs tinklai / klasteriai / ekosistemos / misijos egzistuoja visuose prioritetiniuose 
pramonės sektoriuose. Prioritetiniai sektoriai, įtraukti į rodiklio skaičiavimą: inžinerinė pramonė, chemijos 

pramonė7, energetika ir tvari aplinka, informacinės ir komunikacijos technologijos, sveikatos technologijos ir 

biotechnologijos, inovatyvi lengvoji pramonė (maistas ir gėrimai; tekstilė; mediena ir baldai). 

 
7 Pagal Linpra apibrėžimą, chemijos pramonė yra inžinerinės pramonės dalis. 



28 

 
 

Ekspertinis kelrodžių integravimas, 2022 

▪ Absolventų skaičius su įgūdžiais, leidžiančiais dirbti šiam uždaviniui prioritetiniuose pramonės sektoriuose. 

Prioritetiniai sektoriai, įtraukti į rodiklio skaičiavimą: informacinės ir komunikacijos technologijos, sveikatos 

technologijos ir biotechnologijos, inovatyvi lengvoji pramonė (maistas ir gėrimai; tekstilė; mediena ir baldai). 

Žiedinės ekonomikos kelrodis, rodikliai 

▪ Įmonių, diegusių aplinkosaugos inovacijas skaičius, proc. (2030 m. – 64%) (pradinė reikšmė 2014 m. – 33,7%). 

▪ Sukuriama pridėtinė vertė/ pajamos iš aplinkosaugos inovacijų (palygimus su bendra sukuriama pridėtine verte). 
bei 

▪ Lietuvos pramonės žiediškumo indeksas; 

▪ Išteklių vartojimo efektyvumas, bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis su vidaus medžiagų suvartojimu (DMC); 

▪ Vidaus medžiagų suvartojimas, tonomis vienam gyventojui; 

▪ Antrinių medžiagų kiekis gamybos procesuose (procentais);  

▪ Pramonės simbiozės atvejų skaičius (įskaitant tiek Lietuvos atvejus, tiek atvejus, kai Lietuvos įmonės dalyvauja 

tokioje veikloje); 

▪ Absolventų, turinčių žiedinę kompetenciją, skaičius pramonės sektoriuose, turinčiuose didžiausią žiediškumo 

potencialą (plastiko ir pakuočių, maisto, baldų, statybos, tekstilės); 

▪ Žiedinę kompetenciją patvirtinančių sertifikatų (ne mažiau 6 ECTS) skaičius; 

▪ Investicijos į žiedinių technologijų ir gaminių kūrimą, lyginant su bendromis investicijomis į inovacijas. 

 

Lentelėje pateikta konsoliduota iki 2030 m. siekiamų Lietuvos pramonės raidos rodiklių schema – baigtinė. Nauji rodikliai yra 

nuolatos kuriami ir siūlomi, todėl schemą būtina periodiškai atnaujinti.  

Iki šių metų pabaigos bus pristatytas naujas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos užsakymu Lietuvos inovacijų centro 

parengtas Pramonės skaitmeninimo indeksas 2022 m. (PSI). Tai yra sudėtinis indeksas, apimantis 46 skirtingus rodiklius, 
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leidžiančius stebėti ir analizuoti Lietuvos pramonės skaitmeninimo ekosistemą bei pasiektus jos rezultatus ES kontekste8. 

Bendrą Indeksą sudaro dvi pagrindinės dalys: 

1. Įgalinanti aplinka (kategorija padeda stebėti skaitmeninimo ekosistemos elementus, kurie įgalina ir palengvina įmonių 

skaitmeninę transformaciją, pvz. įgūdžiai, inovacijos, infrastruktūra, kooperacija, investicijos); 9bei  

2. Technologijų naudojimas (kategorija leidžia išmatuoti įmonių skaitmeninės transformacijos veiklos rezultatus, t. y. 

technologijų naudojimo apimtis įmonėse, pvz. dirbtinis intelektas, daiktų internetas, robotika, 3D spausdinimas ir 

pan.)10.  

Indekse technologijų naudojimo kategorijai yra suteikta didesnė svarba skaičiuojant bendrą PSI. Dėl šios kategorijos 

tiesioginio ryšio su skaitmeninių technologijų naudojimu bei geresnio duomenų prieinamumo, siūloma rinktis Technologijų 

naudojimo rodiklį. Be to, šis rodiklis PSI yra paskaičiuotas ne tik bendrai Lietuvos pramonės sektoriui, tačiau ir pagal atskiras 

apdirbamosios pramonės kategorijas. Reguliariai atnaujinant PSI bus galima stebėti ne tik iki šiol pasiektas šalies pramonės 

skaitmeninės transformacijos apimtis, tačiau ir progresą bei pagrindines plėtros tendencijas.  

Todėl bus tikslinga Lietuvos pramonės rodiklių schemos skaitmeninimo rodiklius papildyti technologijų naudojimo rodikliu. 

Žiedinės ekonomikos procesų vertinimui neapibrėžtumas kyla ir iš paties fenomeno naujumo bei su tuo susijusių terminų 

neapibrėžtumo. Ne retai tvarios, ekologinės, žiediškos inovacijos naudojamos klaidingai kaip sinonimai, nors iš esmės yra 

nukreiptos į skirtingus fenomeno aspektus. Tvarumas akcentuoja ūkinės veiklos ar įmonių poveikį gamtai, žiediškos inovacijos 

akcentuoja žaliavų panaudojimo cikliškumą bei įmonių prisitaikymą darbui su antrinėmis žaliavomis, o eko-inovacijos apima 

 
8 Lietuva PSI užima 16 vietą, surinkusi 31,6 balus iš 100 šalių (aukščiausią poziciją užima Suomija – 69,4 balai).  
9 Pagal pirmąją kategoriją Lietuva užima 21 vietą, surinkusi 10,7 balus iš 40 (pirmoje vietoje yra Suomija, surinkusi 27,5 balus). 
10 Pagal antrąją kategoriją Lietuva užima 14 vietą, surinkusi 21 balą iš 60 (pirmoje vietoje yra Danija, surinkusi 43,3 balus). 
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žiedinės žiediškumo ir bio-ekonomikos perspektyvas. Todėl pramonės žiediškumo vertinimas yra sudėtingas kompleksinis 

uždavinys. Jis apima visus gamybos proceso etapus, vertės kūrimo grandines bei nematerialiąsias priemonės, verslo 

modelius. Pagrindinis žiediškumo vertinimo tikslas – yra nustatyti pažangą lyginant su tiesinės (linijinės) ekonomikos 

paradigma, t.y. pirminių žaliavų naudojimą ir atliekų, šalinamų sąvartyne, susidarymą vertinti tvarių beatliekių ir neteršiančių 

sistemų (angl. zero-waste, zero-pollution) kontekste. Taip pat, žiediškumo vertinime turi būti atsižvelgta į gaminio dizainą, 

jo šalinimą pasibaigus vartojimo etapui, pilną žiedinio ciklo uždarymą ir jame veikiančių procesų optimizavimą. Kadangi 

žiediškumo vertinimui rodiklių visuma ir hierarchija tebesiformuoja, ateityje būtina periodiškai peržvelgti ir papildyti rodiklių 

schemos pasirinkimus. 

 

ĮŽVALGOS IR REKOMENDACIJOS: 

 

1. Papildyti vertės grandinių ir žiedinės ekonomikos kelrodžių įgyvendinimo planus įmonės lygmens vidiniams veiksniams 

– gebėjimams ir kompetencijoms – skirtomis priemonėmis. 

2. Rengiant priemones kelrodžių įgyvendinimui – vidinėms įmonių kompetencijoms skirtos priemonės gali apimti visų trijų 

kelrodžių kompetencijų rinkinius – t.y. finansuoti skaitmeninimo, žiedinimo bei tarptautinio bendradarbiavimo 

kompetencijų ugdymą/formavimą. Priemones galima būtų kategorizuoti ne pagal kelrodžius, o pagal įmonių tikslus ar 

charakteristikas (pvz.: didelės, SVV, startuoliai; technologijas kuriančios įmonės ir t.t.) 

3. Numatyti papildomas priemones pasaulinio ir ES socio-ekonominio konteksto analizėms konkretiems strategiškai 

svarbiems pramonės sektoriams. 
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4. Rengiant Lietuvos eksosistemines priemones, nukreiptas į konkrečias organizacijas, pavyzdžiui ESIC, integruoti visų 

trijų kelrodžių konkrečias rekomendacijas. T.y. sisteminti tikslus ir rekomendacijas pagal pokyčio taško (institucijos, 

įstatymo ar pan.) logiką. 

5. Ateityje rengiant strategijas/kelrodžius numatyti reikalavimą apžvelgti visų (ne tik ekosisteminių) konkurencingumui 

kertinių veiksnių analizę. 
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I PRIEDAS 

 
Ekspertų darbo grupės dalyviai: 

 
 

Ekspertas Organizacija Kontaktiniai duomenys 

Žaneta Stasiškienė Kauno technologijų universitetas zaneta.stasiskiene@ktu.lt 

Mantas Pupinis PPMI mantas.pupinis@ppmi.lt 

Povilas Bacevičius Lietuvos inovacijų centras p.bacevicius@lic.lt  

Ilona Golovačiova LR ekonomikos ir inovacijų ministerija Ilona.Golovaciova@eimin.lt  

Kęstutis Masalskis LR ekonomikos ir inovacijų ministerija Kestutis.Masalskis@eimin.lt  

Jurgita Žiemienė LR ekonomikos ir inovacijų ministerija Jurgita.Ziemiene@eimin.lt  

Erika Tauraitė-Kavai Inovacijų agentūra e.tauraite-kavai@inovacijuagentura.lt 

 

 

  

mailto:zaneta.stasiskiene@ktu.lt
mailto:mantas.pupinis@ppmi.lt
mailto:p.bacevicius@lic.lt
mailto:Ilona.Golovaciova@eimin.lt
mailto:Kestutis.Masalskis@eimin.lt
mailto:Jurgita.Ziemiene@eimin.lt
mailto:e.tauraite-kavai@inovacijuagentura.lt
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II PRIEDAS 

 
Konkurencingumo lygiui užtikrinti kelrodžiuose numatomų veiksnių, rekomendacijų ir rodiklių žemėlapis. 

Konkurencingumo 
veiksniai 

Skaitmeninimo kelrodis Vertės grandinių kelrodis Žiedinės ekonomikos kelrodis 

Įmonės (lygmens) vidiniai veiksniai, rekomendacijos, rodikliai 

 

Gamybinių veiklų 
valdymo 

meistriškumas 
(angl. operational 

mastery) 

GVVM – operacinio lygmens valdymas, kuris apima gamybos procesų duomenų valdymo procesus, 

procedūras, gebėjimus, kompetencijas ir tai supančią visą infrastruktūrą. 
 

▪ Kas/ kokie veiksniai lemia (iš skaitmeninimo perspektyvos) įmonės operacinio valdymo 
meistriškumą? 

▪ Vertinat esamas Lietuvos pramonės įmones, ar yra kompetencijų, valdymo instrumentų, 
skaitmeninių ir ne tik technologijų, bendradarbiavimo sprendimų ar pan., kurie galėtų sustiprinti šį 

meistriškumą? 
▪ Kas/ kokie GVVM lygmens veiksniai padidintų pramonės įmonių produktyvumą/ konkurencingumą? 

▪ Kas/ kokie veiksniai įgalintų ir paskatintų pramonės įmonių sėkmingą naujų produktų kūrimo 
praktiką?  

 

Strateginio 
valdymo 

profesionalumas 
(angl. strategic 

profeciency) 

SVP – gebėjimas priimti svarbius ir savalaikius sprendimus, paremtus ilgalaikiais ir trumpalaikiais 

tikslais, atsižvelgiant į kontekstą; pažangos ir veiklų vertinimo kompetencijos.  
 

▪ Kokie veiksniai (ir veiklos arba veiklų pobūdis) lemia pramonės įmonės gebėjimą strategiškai 
valdyti verslą pramonės sektoriaus skaitmeninimo kontekste?  

▪ Kas/ kokie veiksniai įgalintų ir paskatintų pramonės įmonių novatoriškumą (novatoriškumas kaip 
investicija į ateities rinkas, t.y. potencialių inovacijų atranką ir paiešką)?  

▪ Kas/ kokie SVP lygmens veiksniai padidintų pramonės įmonių konkurencingumą?  
 

Industrinis 

meistriškumas 
(angl. industrial 

mastery) 

IM – įmonės sėkmė užsitikrinant reikiamus išteklius ir realizuojant savo produkciją rinkoje.  
 

▪ Kas, kokie veiksniai lemia įmonės technologinę/ pardavimų ir kitokią sėkmę pramonės sektoriuje?  
▪ Kas lemia įmonės technologinę/ pardavimų ir kitokią lyderystę pramonės sektoriuje?  

▪ Kokie konkurenciniai pramonės įmonių pranašumai yra siektini?  
  

 KP – mažesni kaštai, efektyvesnė gamyba bet kurioje vertės kūrimo grandyje.  

▪ Ar šiuo metu Lietuvos pramonės įmonės turi kaštų pranašumus? Kokius?  
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Kaštų 

pranašumas 
(angl. cost 

superiority) 
  

▪ Kokie vadybiniai sprendimai, technologijos, produktų kūrimo, žaliavų panaudojimo, pardavimo ir 

t.t. sprendimai sumažintų Lietuvos pramonės įmonių kaštus?  
▪ Kiek svarbūs yra kaštų pranašumai pramonės įmonių konkurencingumui? 

Išoriniai konkurencingumo veiksniai 

 
Pramonės įmonės 

(gamintojo) 
politinis -

ekonominis 
kontekstas  

 
Lietuvos reguliacinis, ekonominis ir socialinis (Lietuvos pramonės įmonėms aktualus) kontekstas.   

 

Konkurentų 
kontekstas  

 

ES arba pasaulinis reguliacinis, ekonominis ir socialinis (Lietuvos pramonės įmonėms aktualus) 
kontekstas.  
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III PRIEDAS 

 
Kelrodžių Santraukos 

 

1. Pramonės skaitmeninimas 

1.1. Talentai – priemonės, kurios užtikrintų žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų atitiktį atsižvelgiant į 

besikeičiančias technologijas ir įmonių poreikius  

Įmonės: 

1.1.1.Parama pramonės įmonėms įgyvendinti pameistrystės / darbuotojų kompetencijų tobulinimo programas / 

darbuotojų perkvalifikavimo programas; 

1.1.2.Tyrėjų, kurie kuria ar naudoja skaitmenines technologijas, įdarbinimas pramonės įmonėse; 

1.1.3.Pramonės įmonių įsitraukimas, pritraukiant reikiamus specialistus; 

Ekosistema: 

1.1.4.Mokymo išteklių, laboratorijų, technologinės įrangos ir mokymosi priemonių, reikalingų skaitmeninimo srities 

profesionalams rengti plėtra profesinėse mokyklose, kolegijose, universitetuose; 

1.1.5.Skaitmeninimo specialistus rengiančių mokytojų / dėstytojų kompetencijų kėlimas; 

1.1.6.Studijų programų, susijusių su skaitmeninimu, turinio kokybės tobulinimas atsižvelgiant į verslo poreikius / 

naujų programų sukūrimas; 

1.1.7.Mokymosi visą gyvenimą sistemos tobulinimas, ypač jos dalis, skirta žemos kvalifikacijos specialistų 

perkvalifikavimui ir kvalifikacijų bei kompetencijų ugdymui pramonės ir paslaugų skaitmeninimo kontekste; 

1.1.8.Mokinių profesinio orientavimo programų tobulinimas, siekiant pritraukti juos į STEM sritis. 

1.2. Infrastruktūra – priemonės, užtikrinančios pramonės įmonių skaitmeninės transformacijos apimtis, 

atitinkančias augančius konkurencingumo reikalavimus tarptautinėse rinkose 

Įmonės: 

1.2.1.Priemonės, skatinančios investicijas į skaitmeninių technologijas / plėtrą pramonės įmonėse: 

1.2.1.1. Paramos priemonės skaitmeninių technologijų kūrimui; 

1.2.1.2. Paramos priemonės skaitmeninių technologijų diegimui versle; 
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1.2.1.3. Paramos priemonės įmonėms įsigyti paslaugas, susijusias su skaitmeninimu; 

1.2.1.4. Skaitmeniniai auditai; 

1.2.1.5. Paramos priemonės MTEP kurti skaitmenines technologijas; 

1.2.1.6. Mokestinės lengvatos įmonėms (pvz. susijusios su turto nusidėvėjimu, skaitmeninių technologijų kūrimu 

ar diegimu, MTEP); 

Ekosistema: 

1.2.2.Priemonės, skatinančios skaitmeninimą įgalinančios infrastruktūros plėtrą: 

1.2.2.1. Skaitmeninių technologijų demonstravimo infrastruktūros plėtra; 

1.2.2.2. Technologijų prototipavimo, testavimo ir pilotinės gamybos infrastruktūros plėtra; 

1.2.2.3. MTEPI infrastruktūros plėtra skaitmeninimo srityje; 

1.2.2.4. Europinių skaitmeninių inovacijų centrų infrastruktūros plėtra. 

1.3.  Žinios – palankių sąlygų sudarymas sklisti informacijai apie galimybes bei potencialą diegti 

skaitmenines technologijas ir naujus verslo modelius 

Įmonės: 

1.3.1.Parama įmonėms dalyvauti tarptautiniuose žinių sklaidos tinkluose (pvz. parodos, aljansai);  

1.3.2.Parama įmonėms siekiant palengvinti jų prisijungimą prie tarptautinių technologijų plėtros vertės grandinių 

(pvz. klasteriai, tarptautinės MTEP programos); 

Ekosistema: 

1.3.3.Parama skaitmeniniams inovacijų centrams įsitraukti į nacionalinius ir tarptautinius tinklus; 

1.3.4.Priemonės, skatinančios pramonės skaitmeninimo ekosistemos veikėjų tarpusavio bendradarbiavimą. 

1.4. Aplinka – pramonės skaitmeninės transformacijos procesui palanki ir jį įgalinanti teisinė, 

reguliacinė, standartų sistema 

Ekosistema: 

1.4.1.Lietuvos inovacijų politikos peržiūrėjimas, atsižvelgiant į pramonės skaitmeninimo poreikius; 

1.4.2.Peržiūrėtas ir patobulintas skaitmeninimą apimantis politikos rinkinys (angl.polixy mix); 
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1.4.3.Administracinės naštos sumažinimas verslui, siekiančiam pasinaudoti skaitmeninimą skatinančiomis 

priemonėmis; 

1.4.4.Regioninės plėtros politikos peržiūrėjimas ir patobulinimas, atsižvelgiant į pramonės skaitmeninimo procesus ir 

jį įgalinančius veiksnius. 

 

2. Žiedinė pramonė 

2.1. Ekosisteminių paslaugų, skatinančių Lietuvos pramonės integraciją į tarptautines žiedinės vertės 

grandines, stiprinimas makro, mezo, mikro lygmenyse 

Lietuvos pramonės integracija į Europos vertės grandines yra esminė galimybė suvienodinti pramonės pertvarkos 
sąlygas ir sudaryti palankias sąlygas Lietuvos pramonei pereiti prie didesnės pridėtinės vertės gaminių gamybos ir 

siekti glaudesnės integracijos į Europos pramonės ekosistemą. Šiuolaikinės vertės grandinės yra tokios sudėtingos, 
kad jas geriau būtų galima apibūdinti kaip vertės tinklus ar ekosistemas t.y. įmones ir kitus subjektus, tarpusavyje 

susijusius įvairiais būdais, ir vykdančius pridėtinės vertės veiklą, kuri sujungia išteklių srautus visoje gamyboje ir 
paslaugose bei taip teikia galutinius rezultatus rinkai.  Todėl svarbu užtikrinti veiksmų koordinavimą, suderinamumą 

ir adaptavimą makro, mezo, mikro, lygiais bei vartotojų įtrauktį.  

Kaip rodo tarptautinė patirtis, pramonės įmonės, veikiančios darniose vertės grandinėse, prisiima žiediškumo ir 
darnumo atsakomybę ne kaip užsakovo (motininės įmonės) nurodymą, bet kaip vieną iš ilgalaikio ir bendra verte 

pagrįsto veiklos, bendradarbiavimo, principą per visą vertės grandinę. Tokiu atveju atsakomybė ir atskaitomybė 
įveiklinama visoje vertės grandinėje, taikant skaidrius ir sertifikuotus informacijos perdavimo ir komunikavimo 

principus ne tik iki gaminio išleidimo į rinką, bet ir tolimesniuose būvio ciklo etapuose (vartotojui perduodant 
patikimą informaciją, kuri padeda priimti duomenimis pagrįstą sprendimą renkantis produktus, juos eksploatuojant ar 

svarstant naudojimo laikotarpio pratęsimo ar šalinimo alternatyvas; atnaujinimo, remonto ir perdirbimo sektoriui 
perduodama informacija užtikrina atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų sprendimus, garantuojančius gaminio ar 

žaliavų sugrąžinimą į ekonomiką, išvengiant žaliavų ar gaminio vertės praradimo). 

2.2. Naujų žiedinių verslo modelių kūrimas, siekiant didinti Lietuvos pramonės vaidmenį tarptautinėje 

rinkoje. 

Žiedinės vertės grandinės papildo linijines veiklas tiek naudotojo link orientuotomis veiklomis, paslaugomis (kaip 

dalinimosi, nuomos paslaugos), tiek ir grįžtamojo tiekimo grandinės ciklo užtikrinimui – gaminio remontas, 
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atnaujinimas, perdarymas ar žaliavų / energijos iš gaminių atgavimas. Pastarosios veiklos dažnai įgyvendinamos 

bendradarbiaujant pramonės sektoriui su naujų verslo modelių kūrėjais, paslaugų teikėjais ar integruojantis į naujas 
gaminių-paslaugų sistemas ir taikant dematerializacijos principą. Atvirkštinės tiekimo grandinės integruoja atliekų 

sektorių ne kaip atsietą nuo gamybos sektorių, bet kaip gaminių ar paslaugų būvio ciklo dalį, kurios racionaliu 
valdymu žiedinėse sistemose suinteresuotas gamintojas. Todėl išplėstinė gamintojo atsakomybė, būvio ciklo požiūrio 

taikymas ar ekologinio projektavimo diegimas suteikia galimybę pramonės sektoriui ar atskiroms įmonėms užtikrinti 

galimybę atgauti antrines žaliavas, komponentus, būtinus gamybai, ir taip sumažinti pirminių žaliavų tiekimo riziką. 

2.3. Tikslingas žiedinių inovacijų skatinimas, užtikrinant būtinų kompetencijų vystymą bei finansines 

paskatas 

Integruojant žalius ir tvarius pramonės produktus bei gamybos technologijas į vertės grandines svarbu atsižvelgti ne 
tik į naujų gaminių gamybos sektorių, bet ir į gaminių atnaujinimo, perdirbimo ar paslaugų teikimo sektorių, kurio 

potencialas ir svarba ES lygiu nuolatos auga, vis daugiau dėmesio skiriant ne tik gamybos technologinėms 
inovacijoms ir žiediškumo skatinimui kartu naudojant skaitmeninimo priemones, bet ir paslaugų sektoriaus plėtrai 

(naujų veiklų diegimui ir integracijai su pramone, pvz., gaminių perdarymas, paslaugų sistemos, pramoninės 

ekologijos sprendimai užtikrinant tarpsektorinius žaliavų-atliekų mainus ir kt.).  

2.4. Antrinių žaliavų rinkos sukūrimas ir įveiklinimas 

Būtina užtikrinti, kad praktikoje veiktų atliekų vengimo ir tvarkymo prioritetų eiliškumo įgyvendinimas, augtų 
perdirbimo pajėgumai bei ruošiamų antrinių žaliavų kokybė. Turi būti taikomos ekonominės priemonės bei parama 

skatinanti sistemiškai kurti perdirbimo pajėgumus, vystyti, modernizuoti ir atnaujinti infrastruktūrą, skirtą medžiagų 
ir išteklių atgavimui, prevencijos skatinimui bei kokybės didinimui. Brangstant žaliavoms, antrinių žaliavų atgavimo 

sistema yra būtina žiedinės ekonomikos sąlyga.  

2.5. Efektyvus rizikų, susijusių su energijos tiekimu/gamyba ir kritinėmis žaliavomis, valdymas 

Nepaisant teigiamų Lietuvos pramonės perspektyvų ŽE kontekste, įžvelgiamos ir pramonės rizikos, susijusios su 
tarptautine konkurencija dėl energijos ir žaliavų. Lietuva ir daugelis ES valstybių, yra labai priklausomos nuo žaliavų 

ir komponentų tiekimo iš trečiųjų šalių. Vienu iš valdymo veiksmų įvardijamas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, 
nukreiptas į efektyvų žaliavų naudojimą ir gamybą, orientuotą į ilgalaikį žaliavų ir gaminių išlaikymą bei žaliavų 

atgavimo galimybių užtikrinimą. 
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Tarptautinių vertės grandinių įtaka Lietuvos pramonės žiediškumo transformacijai taip pat yra itin svarbi, kaip ir 

Lietuvos nacionalinio konteksto ir lokalių priemonių, gairių identifikavimas, nes Lietuvos pramonės įmonės, yra ne tik 
orientuotos į eksporto rinkas bei integruotos į tarptautines gamybos vertės grandines, bet ir gali būti orientuojamos į 

naujas žiedines rinkas, skatinančias antrinių žaliavų rinką ir paslaugų sektoriaus plėtrą, integraciją su gamybos 

įmonėmis. 

2.6. Naujos fiskalinės politikos ir priemonių taikymas, kuriose mokestinė našta būtų perkeliama nuo 

darbo jėgos į sunaudojamų išteklių, vartojimo ir taršos apmokestinimą 

Žalieji mokesčiai yra vieni iš esminių veiksnių pereinant prie žiedinės ekonomikos, nes jie skatina efektyvų išteklių 

naudojimą, taršos mažinimą ir ekologiškų technologijų kūrimą, tam vykstant bendro ekonomikos augimo fone.  

Sisteminis tokios politikos įgyvendinimas, paremtas kainodaros sistema, apimančia vertės grandines, sudarys puikią 
ekonominę aplinką pramonei pereiti prie žiedinės ekonomikos ir skatins naujų verslo modelių kūrimą. Sistemoje jau 

esančių medžiagų perdirbimas, o ne naujų žaliavų įvedimas, įmonėms turi tapti pigiausiu gamybos būdu, todėl 
pramonė bus varomoji jėga, keičianti ekonomiką iš linijinio modelį į žiedinį. Taip pat žalieji mokesčiai kurs ekologiškų 

technologijų paklausą, nes įmonės sieks kurti aukštesnės kokybės produktus, kuriuos būtų galima lengvai perdirbti, 

pakartotinai panaudoti ar taisyti, ir diegs naujas technologijas, užtikrinančias efektyvų medžiagų perdirbimą. 

2.7. Žiedinės ekonomikos stebėsenos rodiklių sistemos suformavimas ir vertinimo sistemos įveiklinimas 

Žiedinės ekonomikos modeliuose priemonių diegimas paprastai atliekamas trimis sisteminiais lygiais. Žiedinės 
ekonomikos priemonių diegimas makro lygiu – miestų, regionų, šalių lygmuo; mezo – priemonės diegiamos 

ekologinių pramonės parkų (pramoninės simbiozės) lygiu; mikro lygis atitinka įmonės ar atskiro vartotojo lygį. Visi 
trys lygmenys remiasi visos ekonomikos medžiagų srautų ataskaitomis (EW-MFA) – Eurostato aplinkos ekonomine 

apskaitos priemone, kuri ES ir jos valstybėms narėms atspindi medžiagų naudojimą nacionaliniu lygiu. Lietuvos 
transformacijos link ŽE rodiklių sistema turi būti adaptuota atsižvelgiant į ES šalių taikomas žiediškumo matavimo 

sistemas. 
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3. Integracija į strategines vertės grandines 

3.1. Įrankiai, padėsiantys Lietuvos pramonės įmonėms ir asociacijoms prisijungti prie ES pramonės 

tinklų 

Naujojoje Europos pramonės strategijoje siekiama stiprinti ES strategiškai svarbias pramonės ekosistemas. Europos 

strateginės vertės grandinės bus svarbi šių ekosistemų sudedamoji dalis. 2021–2027 m. daugeliu ES politikos priemonių 
pramonės ir inovacijų politikos srityse bus remiamas bendras ES tikslas stiprinti strateginę nepriklausomybę pagrindinėse 

pramonės srityse. 

Kad Lietuvos pramonė būtų ES strateginių pramonės ekosistemų ir vertės grandinių dalis, Lietuvos Respublikos ministerijos 

ir kitos viešojo bei privataus sektoriaus suinteresuotos organizacijos turi užtikrinti solidų Lietuvos verslo, verslo asociacijų ir 
kitų svarbių veikėjų dalyvavimą svarbiausiuose ES pramoniniuose tinkluose. Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos mokslinių tyrimų 

ir technologijų plėtros pajėgumų lygį, Lietuvos organizacijų dalyvavimas įvairiuose tinkluose turėtų būti įvairaus 
intensyvumo – nuo itin aktyvių dalyvių iki pirmaujančių vartotojų ar technologijų diegimo pažangos sekėjų, priklausomai 

nuo Lietuvos įmonių technologinės pažangos lygio atitinkamose ekosistemose. Padėdamas Lietuvos pramonės verslui 
prisijungti prie ES lygmens pramonės tinklų, Lietuvos viešasis sektorius turėtų padėti įmonėms pasinaudoti mažiausiai 

šiomis ES lygmens priemonėmis: ES pramoniniais aljansais, Europos Partnerystėmis Europos Horizonto programoje, 

Svarbiais bendro Europos intereso projektais, Europos inovacijų ir technologijų instituto Žinių ir Inovacijų Bendruomenėmis, 
Europos Horizonto projektais, Enterprise Europe tinklu. Visas išvardytas priemones, kurios skiriasi savo struktūra ir 

intervencijos logika, Europos Komisija naudos siekdama tolesnio tinklų kūrimo ir pajėgumų integravimo ES strateginėse 

pramonės srityse. 

Rekomenduojamų veiksmų šioje srityje santrauka: 

▪ Ekonomikos ir inovacijų ministerija turėtų pasitelkti tiek turimus komunikacijos su privačiu sektoriumi kanalus, tiek 

turimas finansavimo priemones, kad paskatintų įmones ir verslo asociacijas (taip pat ir mokslinius tyrimus 

atliekančias bei mokslinius tyrimus finansuojančias organizacijas) oficialiai prisijungti prie ES pramonės aljansų. 

▪ Daugumoje kvietimų teikti paraiškas, kuriose dalyvauja pramonės įmonės (pvz., dėl ESIF ar NGEU 
finansavimo), Ekonomikos ir inovacijų ministerija (ir kitos ministerijos) turėtų nustatyti reikalavimą (įterptą į 

stebėjimo sistemą), kad dalyvaujančios įmonės iki projekto trukmės pabaigos turėtų prisijungti prie jų srityje 

veikiančių ES pramonės aljansų. Šio tikslo įgyvendinimas turėtų būti susietas su finansavimu. 
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▪ Tokiems projektams būtų galima numatyti finansavimo biudžeto eilutę, skirtą verslo išlaidoms stoti į ES 

pramonės aljansus padengti. 

▪ Ekonomikos ir inovacijų ministerija turėtų pasinaudoti turimais komunikacijos kanalais, kad paskatintų 

įmones ir verslo asociacijas (taip pat ir mokslinius tyrimus atliekančias bei mokslinius tyrimus finansuojančias 

organizacijas) prisijungti prie ES pramonės aljansų. 

▪ Ekonomikos ir inovacijų ministerija turėtų veikti kaip lyderė Lietuvos viešajame sektoriuje, užtikrinant Lietuvos 
Vyriausybės ir Lietuvos mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų dalyvavimą Lietuvos pramonei itin svarbiose 

Europos partnerystėse ir Svarbiuose bendro Europos intereso projektuose. 

▪ Ekonomikos ir inovacijų ministerija turėtų skatinti Lietuvos verslo asociacijas ir kitas organizacijas dalyvauti Europos 

inovacijų ir technologijų instituto žinių ir inovacijų bendruomenėse, ypač kaip partnerius. 

▪ Siekdama pagerinti Lietuvos dalyvavimą programoje „Europos horizontas“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija galėtų 

sukurti priemonę, skirtą finansinei ir techninei paramai „Europos horizonto“ projektams, kuriuose dalyvauja verslas, 

teikti. Tokią priemonę galėtų valdyti Inovacijų agentūra. 

3.2. Tikslingas tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas siekiant sukurti aukštą pridėtinę vertę, 

pritraukti strategines technologijas ir įgūdžius bei paremti regionų ekonominę plėtrą 

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) yra viena iš priemonių pramonės integracijai į pasaulines ir Europos vertės grandines 

– jos palengvina prieigą prie tarptautinių rinkų ir technologijų. Tačiau TUI prieinamumas savaime nepadidins Lietuvos 
pramonės technologinių pajėgumų ir pridėtinės vertės; tokių investicijų nauda labai priklauso nuo TUI pobūdžio ir ryšių su 

vietos įmonėmis tipo. Jų poveikis gali būti labai pozityvus, jei TUI suteiktos žinios ir galimybė patekti į rinką bus derinama 
su dabartiniu žmogiškuoju kapitalu ir technologiniais pajėgumais, taip pat su vietinių įmonių intensyvios technologijų 

pažangos potencialu. 

Vertės grandinių kelrodis teigia, kad Lietuvos TUI politika turėtų siekti tikslingiau prisidėti prie šių tikslų: 

▪ Stiprinti Lietuvos pramonę prioritetiniuose sektoriuose ir technologijų srityse. 

▪ Užtaisyti spragas į strateginius prioritetinius sektorius ir technologijų sritis įtraukiant Lietuvos pramonėje trūkstamas 

technologijas ir įgūdžius. 

▪ Orientuotis į didelę pridėtinę vertę kuriančių veiklų, tokių kaip MTEP, pritraukimą. 
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▪ Laikytis regioninio požiūrio ir teikti pirmenybę investicijoms, kurios papildo ekonominę veiklą regionuose arba 

investicijoms, kurios gali reikšmingai pagerinti regiono ekonomikos kokybę. Taip pat pirmenybė turėtų būti teikiama 

investicijoms į mažiau ekonomiškai išsivysčiusius regionus. 

Rekomenduojamų veiksmų šioje srityje santrauka: 

▪ TUI turėtų būti traktuojamos kaip priemonė užpildyti trūkstamas Lietuvos ekonomikos spragas ir paskatinti ekonominės 

veiklos plėtrą, pagrįstą naujomis ir atsirandančiomis technologijomis bei sektoriais: pritraukti reikiamų įgūdžių ir 

technologijų bendrai Lietuvos pramonės ir technologijų vizijai įgyvendinti. 

▪ Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir „Investuok Lietuvoje, padedamos kitų pagrindinių suinteresuotųjų šalių Lietuvoje, 
turėtų imtis šių veiksmų, siekdamos užtikrinti, kad prioritetas būtų teikiamas didelės pridėtinės vertės TUI, 

skatinančioms regionų plėtrą: 

▪ „Investuok Lietuvoje“ turėtų būti atrankesnė, skatindama investuoti potencialius užsienio investuotojus. 

▪ Kad TUI galėtų gauti investicines paskatas, pageidautina, kad jos būtų įtrauktos į iš anksto nustatytų prioritetinių 

sektorių ir technologijų sričių sąrašą. 

▪ Reikėtų vadovautis aiškiais kriterijais klasifikuoti TUI investicijų pridėtinę vertę eurais, sukurtas darbo vietas ir 
sukurtų darbo vietų vidutinius atlyginimus, atsižvelgiant į dabartinę „Investuok Lietuvoje“ 2021-2025 m. 

strategiją. 

▪ Reikėtų sukurti kriterijų, pagal kurį būtų nuspręsta, ar TUI yra „didelės pridėtinės vertės“ investicija. Tokie 

kriterijai yra pasiūlyti pilname Vertės grandinių kelrodyje. 

▪ Turėtų būti nustatyti aiškūs kriterijai TUI atskirti pagal regioninę ir bendrą svarbą. 

▪ Didelės pridėtinės vertės investicijoms gali būti taikomos šios investicijų paskatos: 

▪ Pelno mokesčio lengvata apibrėžtam laikotarpiui. 

▪ Darbo vietų kūrimo dotacijos. 

▪ Mokymo ir perkvalifikavimo dotacijos. 
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▪ Tobulinant regioninę infrastruktūrą, kurios reikia, norint sėkmingai pritraukti tikslingas TUI už didžiųjų Lietuvos miestų 

ribų, rekomenduojama Ekonomikos ir inovacijų ministerijai sutelkti dėmesį į šiuos aspektus: 

▪ Sukurti tinkamos investicijoms valstybinės žemės plėtros ir perdavimo modelį. Paskirtas investicijoms svarbaus 

turto valdytojas organizuotų jo pardavimą investuotojams. 

▪ Investuotojams pritaikytose teritorijose plėtoti visą reikalingą infrastruktūrą (pvz., kelius, elektrą, vandenį ir kt.). 

Tokia parama padėtų pritraukti daugiau TUI į regionus ir paskatintų tolesnes esamų investuotojų investicijas. 

▪ Sukurti „built-to-suit“ modelį ir suteikti investuotojams erdves, kurios jau dažniausiai yra pastatytos. Sužinojus 

investuotoją, plotas būtų parduotas investuotojui, o investuotojas galėtų daug greičiau pradėti savo veiklą. Tai 

veiktų kaip plyno lauko investicija, pritaikyta individualiems poreikiams. 

▪ „Investuok Lietuvoje“, padedama kitų susijusių veikėjų, turėtų orientuotis į tas tarptautines įmones, kurios gali sukurti 

ryšius tarp įmonių ir produktyvumo plitimą. 

▪ Esant potencialiai reikšmingoms TUI investicijoms, Lietuva turėtų derėtis dėl susitarimų, kurie paskatintų užsienio 

įmones kurti arba atgabenti į Lietuvą įgūdžius, kurie gali būti naudingi ir kitoms įmonėms. 

▪ Lietuva turėtų sudaryti lengvą prieigą prie vietinių įmonių, o prireikus – palengvinti galimas partnerystes. 

▪ Norint įgyvendinti šias rekomendacijas praktikoje, bus svarbu, kad „Investuok Lietuvoje“ dar labiau transformuotųsi į 

situaciją, kai ji veikia remdamasi privataus sektoriaus taisyklėmis, t. y. „Investuok Lietuvoje“ turėtų būti suteiktas dar 

didesnis lankstumas nustatant atlyginimus darbuotojų, nurodant organizacinius ir individualius KPI, dirbant pagal 

projektus, mokant priedus už gerus rezultatus. 

3.3. Stipresnis ekonominės diplomatijos vaidmuo padedant Lietuvos įmonėms susirasti partnerius bei 

įsteigti filialus kitose valstybėse 

Užsienio įmonės sukuria santykinai mažą dalį Lietuvos bendrosios pridėtinės vertės, eksporto ir importo. Taip pat, palyginti 
su ES vidurkiu, Lietuva turi mažą išeinančių TUI dalį BVP, o tai rodo, kad Lietuvos įmonės turi santykinai mažus pajėgumus 

tvariai įsikurti kitose šalyse. Lietuvoje dar nėra pramonės veikėjų, kurie galėtų būti lyderiais ES ar pasauliniu lygiu. Kita 
vertus, tai yra bendras iššūkis mažoms ekonomikoms ir struktūrinis apribojimas, kurį gali įveikti daug didesnis visų įmonių, 

įskaitant MVĮ, internacionalizavimas. 
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Vertės grandinių kelrodyje teigiama, kad aktyvesnė ekonominė ir technologinė diplomatija galėtų paskatinti tolesnę 

Lietuvos pramonės internacionalizaciją. Valstybės institucijos, agentūros ir privačios įmonės turėtų dirbti kartu, 
užmegzdamos ryšius, skatindamos Lietuvos pramonę ir kurdamos išplėtotą partnerių tinklą užsienio šalyse. Be 12 Lietuvos 

komercijos atašė, turėtų būti sukurtas platesnis Lietuvos ekonomikos atstovų užsienyje tinklas, turintis tris pagrindinius 

tikslus: 

▪ Proaktyviai stebėti ekonominę situaciją ir atitinkamas įmones šalyse, kuriose jos yra įsikūrusios, bei aktyviai ieškoti 

galimybių susieti užsienio verslą su Lietuvos verslu. 

▪ Aktyviai remti Lietuvos verslą ieškant verslo galimybių ir partnerių užsienyje. 

▪ Aktyviai remti užsienio įmones, ieškančias partnerių ar investavimo galimybių Lietuvoje. 

Toks Lietuvos ekonomikos atstovų tinklas turėtų veikti pagal nuoseklią strategiją, kurioje būtų nurodyti sektorių prioritetai 
(atitinkantys šio plano įžangoje nurodytus prioritetinius sektorius), technologiniai prioritetai, Lietuvos regioninės plėtros 

tikslai. 

Rekomenduojamų veiksmų šioje srityje santrauka: 

▪ Šalia Lietuvos komercijos atašė, sukurti platesnį ir stipresnį Lietuvos ekonomikos atstovų tinklą. Tai turėtų būti daroma 
skiriant atstovus į šalis, kuriose jų šiuo metu nėra, ir suteikiant papildomų darbuotojų, kurie padėtų šių atstovų ir esamų 

komercijos atašė darbui. Lietuvos ekonominis atstovavimas taip pat galėtų būti stiprinamas didžiausiose ir ekonomiškai 

svarbiausiose ekonomikose. 

▪ Sukurtas tinklas turėtų tris pagrindinius tikslus: (1) aktyviai stebėti ekonominę situaciją ir atitinkamas įmones šalyse, 

kuriose jos yra įsikūrusios, bei aktyviai ieškoti galimybių susieti užsienio verslą su Lietuvos verslu; (2) aktyviai remti 
Lietuvos verslą ieškant verslo galimybių ir partnerių užsienyje, įskaitant Lietuvos įmonių skatinant tiesiogines užsienio 

investicijas; (3) aktyviai remti užsienio įmones, ieškančias partnerių ar investavimo galimybių Lietuvoje. 

▪ Toks Lietuvos ūkio atstovų tinklas turėtų veikti pagal nuoseklią strategiją, kurioje būtų nurodyti sektorių prioritetai 

(atitinkantys šio plano įžangoje nurodytus prioritetinius sektorius), technologiniai prioritetai, Lietuvos regioninės plėtros 

tikslai. 

▪ Tokį tinklą galėtų valdyti šiam tikslui sudaryta iniciatyvinė grupė, kurioje dalyvautų Užsienio reikalų ministerija, 
Ekonomikos ir inovacijų ministerija, „Investuok Lietuvoje“ bei keletas pagrindinių verslo asociacijų atstovų. Į tinklo 
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valdymą įtraukus pagrindines verslo asociacijas, bus užtikrinta, kad įmonės turės savo nuomonę valdant tinklą. Valdymo 

grupei turėtų vadovauti paskirtas Lietuvos pramonės asociacijų atstovas. 

3.4. Verslo akseleratoriai ir inkubatoriai pramonės startuoliams bei augančioms įmonėms, įskaitant 

pagalbą vykdyti veiklą tarptautiniu mastu 

Siekiant užtikrinti, kad nacionalinė pramonė iš savo integracijos į vertės grandines gautų didžiausią pridėtinę vertę, vienas 

iš būdų – padėti esamam verslui internacionalizuotis. Trys perspektyviausi šio būdo aspektai buvo aptarti aukščiau: 
prisijungimo prie ES pramonės tinklų mechanizmai; tikslinės TUI; ir iniciatyvi ekonominė diplomatija. Šis plėtros būdas 

grindžiamas pagalba esamiems pramonės žaidėjams. 

Antrasis būdas – remti naujų pramonės dalyvių vystymąsi, skatinant naujų įmonių atsiradimą ir remiant sėkmingų MVĮ 

plėtrą. Šis būdas yra ypač perspektyvus pertvarkant pramonę, kad ji būtų labiau pagrįsta naujomis technologijomis, labiau 

žiedinė ir skaitmeninė. Kai kuriais atvejais gali būti sunkiau atnaujinti esamas įmones nei kurti naujas. 

Todėl, kaip ketvirtą Vertės grandinių kelrodžio rekomendaciją, siūlome daugiau dėmesio skirti verslo akceleratoriams ir 

inkubatoriams, skirtiems pradedantiesiems ir plečiantiems pramonės įmones, įskaitant internacionalizavimo paslaugas. 

Rekomenduojamų veiksmų šioje srityje santrauka: 

▪ Verslo akceleratoriams ir inkubatoriams plėtoti Ūkio ir inovacijų ministerija turėtų skirti didesnes nei šiuo metu 

finansavimo sumas pagal „Akceleratorius 2“ programą. 

▪ Kadangi didžioji dalis pastaruoju metu Lietuvoje besikuriančių įmonių yra IRT įmonės, ministerija turėtų apsvarstyti 
galimybę skirti tam tikrą nustatytą investicijų sumą pramonės startuoliams ir besiplečiančioms įmonėms bei sukurti 

papildomas priemones, skatinančias verslininkus steigti gamybos įmones. 

▪ Reikėtų siekti, kad organizacijos, atrinktos valdyti akceleratorius ir inkubatorius, sukurtų ryšius su pramonės klasteriais 

ir skaitmeniniais inovacijų centrais (SIC). Pramonės akceleratoriai ir inkubatoriai turėtų siekti plėtoti sinergijas, 
remdamiesi realia klasterių patirtimi ir SIC žiniomis apie pramonės skaitmeninimą. SIC ir klasteriais galėtų teikti 

tikslines paslaugas pradedantiesiems ir besiplečiančioms įmonėms. 

▪ Akceleratoriai ir inkubatoriai galėtų teikti įmonėms pritaikytas paslaugas kiekviename verslo ciklo etape: 

▪ Ekspertų patarimai dėl augimo ir internacionalizacijos. 
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▪ Remti naujų produktų komercializavimą. 

▪ Teikti fiskalines paskatas ir administruoti finansinės paramos priemones per visą įmonės gyvavimo laikotarpį. 

▪ Suteikti prieigą prie reikalingos fizinės ir technologinės infrastruktūros. 

▪ Teikti pagalbą pritraukiant privataus rizikos kapitalo investicijas. 

▪ Akceleratoriai turėtų būti kuriami tiek pradedančiosioms, tiek besiplečiančioms įmonėms. 

▪ Akceleratoriai galėtų būti naudojami siekiant paskatinti didelių ir mažų įmonių ekosistemas aplink konkrečias vertės 
grandines, skatinant jų bendradarbiavimą inovacijų projektuose. Lietuva savo pramonės politika turėtų skatinti 

ilgalaikių tiekėjų santykių tarp SVV ir didelių įmonių kūrimą, o tai skatintų SVV augimą. 

▪ Aukščiau pateiktoje rekomendacijoje siūlomas Lietuvos ekonomikos atstovų tinklas galėtų būti panaudotas teikiant 

internacionalizavimo paramą verslo akceleratorių ir inkubatorių remiamiems startuoliams ir besiplečiančioms 
įmonėms. Pradedančiųjų ir besiplečiančių įmonių internacionalizavimo pastangoms taip pat būtų naudinga parama iš 

esamų sėkmingų programų (pvz., „Sparnų“ programa). 

▪ Padedant skaitmeninių inovacijų centrams, verslo akceleratoriai ir inkubatoriai turėtų skirti daug dėmesio 

skaitmeninimo, robotizavimo ir automatizavimo patarimų teikimui naujoms ir besiplečiančioms įmonėms. 

3.5. Inovacijų misijų pramonėje nustatymas ir parama šių misijų įgyvendinimui 

Pagrindiniai Lietuvos inovacijų sistemos iššūkiai yra gerai žinomi. Ties jų sprendimu jau dabar dirba atitinkamos Lietuvos 

viešojo sektoriaus organizacijos. Europos inovacijų švieslentė silpniausiais Lietuvos inovacijų sistemos aspektais nurodė šias 

sritis: 

▪ Tyrimų sistemos patrauklumas (matuojamas pagal tarptautines mokslo bendras publikacijas, cituojamų publikacijų ir 

užsienio doktorantų skaičių). 

▪ Inovacijų poveikis pardavimams (matuojamas vidutinių ir aukštųjų technologijų produktų eksportu, žinioms imlių 

paslaugų eksportu ir rinkos inovacijų pardavimais). 
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▪ Intelektinės nuosavybės plėtra (matuojama pagal PCT patentų paraiškas, prekių ženklų paraiškas ir industrinių 

dizainų paraiškas). 

▪ Kitas sąlygos verslui kurti inovacijas (matuojamas išlaidomis MTEP verslo sektoriuje ir viešojo ir privataus sektoriaus 

bendromis publikacijomis). 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija imasi ryžtingų žingsnių, kad pagerintų daugelį šių aspektų. Pavyzdžiui, įkūrė Inovacijų 

agentūrą ir siekia didinti bendrą MTTP finansavimą. Tačiau viešajam sektoriui sunkiau tiesiogiai paveikti atskirų įmonių 

investicijas į MTEP. 

Vienas iš būdų didinti tiek inovacijų kokybę verslo sektoriuje, tiek mokslinių tyrimų sistemos patrauklumą – teikti paramą 

verslo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimui. 

Pažvelgus į mokslo institucijų ir verslo bendradarbiavimą Lietuvoje, matyti daug tobulėjimo galimybių. Pavyzdžiui, Lietuvoje 
verslas ir universitetai parengia aštuonis kartus mažiau viešųjų ir privačių kopublikacijų nei ES vidurkis. Tai tikriausiai rodo, 

kad aukščiausios akademinės kokybės mokslininkai nedirba versle. Verslui taip pat nėra lengva tokius mokslininkus rasti, 
nes Lietuva užima labai silpnas pozicijas tarp kitų ES šalių pagal tarptautines mokslo bendras publikacijas, mokslines 

publikacijas tarp 10% daugiausia cituojamų publikacijų visame pasaulyje, mokslo institucijų žinomumą. 

Lietuvoje atlikta verslo lyderių apklausa atskleidė, kad verslas su universitetais bendradarbiauja gana panašiu dažnumu 

kaip ir kitose ES šalyse. Tai reiškia, kad problema nėra susijusi su pramonės ir akademinės bendruomenės 

bendradarbiavimo reguliarumu, o su tokio bendradarbiavimo tikslu. Nors universitetai ir įmonės gali dalyvauti strateginėse 
aukšto lygio diskusijose ir konsultacinėse veiklose, atrodo, kad trūksta bendro tikslingo dalyvavimo MTEP veikloje, kuris 

generuotų produktų ir procesų inovacijas, kurias būtų galima komercializuoti. 

Plane „Naujos kartos Lietuva“, kuriam bus naudojamas ES Recovery and Resilience Facility priemonės finansavimas, viena 

didžiausių finansavimo sumų (104 mln. eurų) yra skirta verslo ir akademinės bendruomenės misijų pagrindu vykdomam 
bendradarbiavimui pažangiosios specializacijos srityse remti (kurios ir pačios bus iš naujo apibrėžtos įgyvendinus RRF 

finansavimą). 

Vertės grandinių kelrodis siūlo nurodyti pramonės inovacijų misijas, kurios būtų aktualiausios pramonei ir paremtų jos 

integraciją į vertės grandines. 

Rekomenduojamų veiksmų šioje srityje santrauka: 
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▪ Ekonomikos ir inovacijų ministerija turėtų pasirūpinti, kad bent dalis nustatytų misijų, kurių pagrindu bus remiamas 

verslo ir universitetų bendradarbiavimas pagal RRF finansavimą, atitiktų šiame kelrodyje apibrėžtus Lietuvos 
pramonės prioritetus. Kadangi ne pramoninės misijos bus tinkamos, ministerija turėtų pasirūpinti, kad pramonė 

nebūtų pamiršta finansuojant misijas. 

▪ Siekdama sudaryti galimybes sinergijai su Europos horizonto finansavimu, ministerija galėtų apsvarstyti, kad 

apibrėžtos misijos atitiktų pagal „Europos horizontą“ numatytas misijas. 

▪ Remiantis pagrindinių Lietuvos ekonomikos sektorių pajėgumų analize, galėtų būti svarstomos šios pramonės misijos: 

▪ Visiškai autonomiškos gamyklos. Ši misija išnaudotų Lietuvos pramonės stipriąsias puses pramoninių 
informacinių ir ryšių technologijų, pramoninių daiktų interneto, automatizavimo sprendimų, didelio našumo 

skaičiavimo, priedų gamybos srityse. Ši misija sulaukė didžiausio palaikymo per suinteresuotųjų šalių 

seminarą, susijusį su šio kelrodžio rengimu. 

▪ Visiškai žiedinis plastikas. Ši misija išnaudotų Lietuvos pramonės stipriąsias puses chemijos ir chemijos 
produktų srityje, ypač kuriant naujas medžiagas, atsinaujinančius plastikus, gumą, pakuotes. Ši misija buvo 

antra daugiausiai paramos sulaukusi suinteresuotųjų šalių seminaro, susijusio su šiuo kelrodžiu, metu. Tai 
siejama su itin stipriomis Lietuvos įmonių pozicijomis plastiko srityje. Viena vertus, buvimas plastiko 

pramonės lyderiais reikš didelę riziką Lietuvos pramonei ir ekonomikai, nes plastikai turės vis blogesnį įvaizdį 

Europos žaliojo kurso akivaizdoje. Kita vertus, inovacijos šioje srityje suteikia puikią galimybę Lietuvos 

plastiko pramonės įmonėms tapti žiedinėmis ir pirmaujančiomis šios srities naujovėmis. 

▪ Visas miestas aprūpinamas vien tik atsinaujinančių išteklių energija. Ši misija išnaudotų Lietuvos pramonės 
stipriąsias puses atsinaujinančios energijos, vandenilio technologijų, mažai anglies dioksido į aplinką 

išskiriančios pramonės, baterijų srityse. 

▪ Švari Baltijos jūra. Ši misija išnaudotų Lietuvos pramonės stipriąsias puses chemijos srityje, ypač kuriant 

naujas medžiagas, atsinaujinančius plastikus, jūrų sektorių, vandenynų ir uostų valdymą, miestų, pakrančių ir 

jūrų erdvinį planavimą, jūrinėje veikloje taikomą vandenynų ekonomiką. 

▪ Pilnai Lietuvoje kuriamos vakcinos. Ši misija išnaudotų Lietuvos pramonės stipriąsias puses farmacijos, 

farmacijos komponentų, molekulinių technologijų srityje. 
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▪ Atsižvelgiant į tikslą prisijungti prie Europos strateginių vertės grandinių, kvietimuose teikti paraiškas inovacijų 

misijoms, finansuojamoms per RRF, galėtų būti įtrauktas prašymas įtraukti tarptautinius partnerius. 

▪ Pateikiant nuorodą į ankstesnę rekomendaciją, susijusią su pramonės aljansais, kvietimai teikti pasiūlymus dėl 

inovacijų misijų, finansuojamų per RRF, galėtų apimti dalyvaujančių įmonių prašymą prisijungti prie ES pramonės 

aljansų, susijusių su jų projekto tema. 

 


