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I. Industry ?.0 Lietuvoje



Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI)

1. Connectivity

2. Human Capital/Digital skills

3. Use of Internet Services by citizens

4. Integration of Digital Technology by businesses

5. Digital Public Services

6. Reasearch and Development ICT



Kitose ES šalyse technologiniai 

pajėgumai išnaudojami daug 

efektyviau nei Lietuvoje



Industry ?.0 Lietuvoje

PARDAVIMAI ?

PIRKIMAI ?

SANDĖLIŲ VALDYMAS ?

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS?

PROJEKTŲ VALDYMAS?

ĮMONĖS KULTŪRA?

GAMINIO MARŠTUTAS

GAMYBOS PLANUOTOJS

PAMAINOS VADOVAS

ĮRENGINIŲ OPERATORIAI

DAILY STAND-UPS

ERP, MES, LEAN, TOC...
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ENSTO (Estija) atvejis
Gamykla Taline Gamykla Keiloje

Gamyklos plotas: 10.000 m2
Darbuotojai: 130
Produkcija: Termoplastiniai gaubtai ir plastikiniai komponentai, 
šviestuvų korpusai, silikono komponentai
Technologija: injekcinis liejimas, surinkimas ir pritaikymas
Naudojamos medžiagos: 
Thermo Plastics, LSR silicone

Gamyklos plotas: 16.500 m2
Darbuotojai: 370
Produkcija: Šviestuvai, jungikliai, gnybtai, jungtys SLIP ir SLIDE, kabelių 
antgaliai, šaltojo ir šilumos susitraukiančių gaminių rinkiniai, EV 
šakotuvai, statybiniai aksesuarai
Technologija: pagrinde surinkimas, metalinių komponentų gamyba, 
suvirinimas
Naudojamos medžiagos: 
Plieno, metalo ir plastiko komponentai



ENSTO kelrodis 2016-2020

2016 202220212017 2018 2019 2020

Komunikacijos arba pokyčių valdymo planas 

(Communication Strategy)

Tiekėjų ir klientų analizė 

(Pull with Suppliers and Customers)

Skaitmeninimo įrankiai ir sprendimai 

(Digitalization in Operations)

Procesai 

(5S, LEAN, Preventive Maintenance)



I. Pramonės 

sampratos 

vystymasis

II. Produktyvumas ir 

efektyvumas



Našumas / Efektyvumas / Produktyvumas

Našumo vertimas į anglų kalbą - productivity, 
efficiency.

Našumas = Rezultatas / Sąnaudos

Efektyvumas - daryti tiek pat su mažesnėmis 
sąnaudomis, t.y. efektyvumas orientuotas į 
vardiklio mažinimą!

Mūsų “pinigų mašinos” pavyzdyje, didesnis efektyvumas bus pasiektas
pagaminus tą patį PET ruošinį per trumpesnį laiką. Dažnai tai susiję su naujų 
gamybinių technologijų įsigijimu.



Našumas / Efektyvumas / Produktyvumas

Našumo vertimas į anglų kalbą - productivity, 
efficiency.

Našumas = Rezultatas / Sąnaudos

Produktyvumas - daryti daugiau su tomis
pačiomis sąnaudomis, t.y. produktyvumas
orientuotas į skaitiklio didinimą!

Mūsų “pinigų mašinos” atveju produktyvumas augs, jei operatorius pagamins
daugiau PET ruošinių per tą patį laikotarpį. Dažniausiai produktyvumo
didinimas susijęs su procesų ir darbuotojų įsitraukimo gerinimu.



Našumas / Efektyvumas / Produktyvumas

Gamybinės 
technologijos

Vadybinės 
technologijos

20 / 80



I. Pramonės 

sampratos 

vystymasis

I. Verslo modeliai 4.0 / 

Business Model 4.0III. Pokyčių vadyba



Pokyčių valdymas

Skaitmeninimo status 
quo vertinimas, 

galimybės ir rizikos

Industry 4.0 plėtros 
komandos sukūrimas

Industry 4.0 strategijos 
ir vizijos apibrėžimas

Paramos priemonių 
įgyvendinimas

Konkrečių tikslų ir jų 
matavimo apibrėžimas

Tikslų įgyvendinimas ir 
matavimas

• Kokia yra E-branda
• Kaip veikia 

konkurentai?
• Ko nori užsakovai?
• Kokios yra 

gerosios 
praktikos?

• Kokias funkcijas 
turi turėti I4.0 
plėtros komanda?

• Kas komandą gali 
motyvuoti ir 
skatinti?

• Kokios sritys yra 
paliečiamos?

• Ar verslo modelis 
taip pat keičiasi?

• Kas gali slopinti 
priešintis 
pokyčiams?

• Ar struktūra ir 
procesai yra 
paruošti 
pokyčiams?

• Ar įmonės kultūra 
yra keičiama 
lygiagrečiai?

• Kas konkrečiai 
turėtų būti 
pakeista?

• Kaip atrodo 
diegimo 
„žemėlapis“?

• Kas atsakingas už 
vykdymą?

• Kaip tikslų 
įgyvendinimas gali 
būti prižiūrimas ir 
matuojamas?

• Kaip aš 
motyvuosiu savo 
darbuotojus daryti 
pokyčius?

• Ar aiškūs ir 
priimtini tikslai?

1 2 3 4 5 6



Su diegimu susiję iššūkiai

I4.0 Diegimo didžiausi 
iššūkiai

Nesitransforuojanti  
Įmonės kultūra

Nepakankamas 
darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas

Per dažni pokyčiai

Interesų konfliktas 
(motyvacijos stoka)

Per didelė biurokratija

Galios konfliktas
(darbuotojai praranda įtaką 

atsirandant technologijoms)

Daug neaiškumo

Sudėtingas užduoties 
forumulavimas



Su diegimu susiję iššūkiai
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I. Pramonės 

sampratos 

vystymasis

I. Verslo modeliai 4.0 / 

Business Model 4.0III. Projektų valdymas 4.0IV. Projektų valdymas ir 

komunikacijos 

skaidrumas



visi reikalavimai yra žinomi prieš
pradedant projektą ir gali būti
lengvai iškomunikuoti

Galutinis rezultatas yra 
nuspėjamas prieš pradedant 
vykdyti projektą

Sąlygų pakeitimai pasileidus 
projektui yra laikomi kaip 
neatitikimai

Maža sąveika tarp duomenų ir 
informacijos 

Nelanksti standartizuota verslo veikla 
ir vertės grandinės

Naujų sąlygų atsiradimas ir 
pokyčių valdymas projekto 
eigoje

Projekto rezultatas kuriamas po 
truputį aptariant su klientu

Lankstus projekto vykdymas, 
bendradarbiavimas su klientu

Duomenų ir informacijos 
integracija ir skaidrumas

Lanktus verslo operacijų 
persiorentavimas

Tradicinis projektų valdymas 4.0 projektų valdymas



Komunikacija laiškais

Galios konfliktas
(darbuotojai 

praranda įtaką 

atsirandant 

technologijoms)

Daug neaiškumo

Iš
o

ri
n

is
 

p
ro

gr
am

av
im

as

Ar projektų valdymo komunikacija yra pakankamai produktyvi?

• Laikas sugaištamas e-laiško parašymui/atrašymui: 3 min.

• E-Laiškų per mėnesį: 600

• Laikas sugaištamas laiškų rašymui per darbo dieną: 90 min. t.y. 19 %

19 %



I. Pramonės 

sampratos 

vystymasis

I. Verslo modeliai 4.0 / 

Business Model 4.0III. Projektų valdymas 4.0IV. Projektų valdymas
V. Didieji duomenys / 

Integralumas / VVS



Big Data

Galios konfliktas
(darbuotojai 

praranda įtaką 

atsirandant 

technologijoms)

Daug neaiškumo

Iš
o

ri
n

is
 

p
ro

gr
am

av
im

as

Duomenų kiekis, [Exabyte] x 1 mln. 
Terabyte

Duomenų kiekio didėjimas



Duomenų praradimai komunikaciniame procese

100 % 50 %

20 %

10 %

5 %

2 %1 %

Duomenų surinkimas Infrastruktūra

Duomenų apdorojimas

Duomenų analizavimas

Duomenų perdavimasDuomenų atvaizdavimas



Debesijos technologija
IT šiandien IT I4.0

supply chain management / Customer Relationship Management / Manufacturing execution systems /
Product lifecycle management / Enterprise resource planning / Human resource management



SKAITMENIZACIJOS 

(TECHNOLOGINIAI) AUDITAI

 Techninės tarnybos veikla ir įrenginių 

techninė priežiūra;

 Gamybos procesų ir technologijų 

automatizacija;

 Verslo procesų skaitmenizavimas;

 Įmonės procesų ir procedūrų valdymas bei 

tobulinimas;

 IT ūkio efektyvumas ir sistemų diegimas;

 Įmonės gamybos planavimo procesai;

 Išorės ir vidaus logistika.



I. Pramonės 

sampratos 

vystymasis

I. Verslo modeliai 4.0 / 

Business Model 4.0III. Projektų valdymas 4.0IV. Projektų valdymas
V. Auditai. Kaina / Rizikos / 

Rekomendacijos



Auditų kainodara

Rūšis Trukmė Kaina Auditori
ų sk.

Rezultatas

Ekonominis <1 mėn. <2000 
Eur

1 Siauras, konkrečios vienos srities inovacinis 
vertinimas

Ekonominis 
ekspertinis

1-3 
mėn.

3000-
10.000 
Eur

2-5 Ekspertiškai identifikuojamos probleminės sritys 
vadybinėse ir gamybinėse technologijose,
Teikiamos būtinų pokyčių rekomendacijos

Gilus 
ekspertinis

3-6 
mėn.

10.000 -
40.000 
Eur

3-10 Ekspertiškai atliekama įmonės procesų analizė, 
atliekamas išsamus rizikų vertinimas ir išsami 
alternatyvų analizė, tarpininkaujama ir konsultuojama
pasirenkant paslaugų teikėją



1 RIZIKA

AUDITORIAI
Nenurodo kas atliko auditą, nesimato auditorių kompetencija ir profesinė patirtis, auditą atliko 
tik vienas žmogus

• Daugiau nei 12 metų gamybinėse įmonėse patirtį sukaupęs ekspertas –
praktikas, kuris specializuojasi gamybinių įmonių logistikos ir techninių tarnybų
procesų optimizavimo klausimuose, IT ūkio valdyme, bei sistemų (ERP, HR,
Vadybos) pirkime bei diegime. Šiuolaikiškas požiūris bei didelis IT žinių
bagažas leidžia gamybinių kompanijų procecus optimizuoti naudojant IT
įrankius, padidinti procesų efektyvumą, kurti pridėtinę vertę.

• Sukaupta didelė patirtis diegiant, kuriant ir modifikuojant IT sprendimus,
tobulinant procesus gamybinėse kompanijose leidžia naudoti kitose
organizacijose patikrintus sprendimus, kurie yra pasiteisinę, diegti geriausius
„KNOW-HOW“, efektyviai valdyti rizikas.

• Audituojama sritis: IT ūkio efektyvumas ir sistemų diegimas

Arminas Samsonas



2 RIZIKA

KAINA
Kaina per maža / didelė

2018.03.10 2018.03-04 2018.05-06

Paskelbtas kvietimas COVID-19
Alternatyvų analizė
Sutarčių pasirašymas

Atliekami darbai



3 RIZIKA

METODIKA
Nesivadovaujama jokia metodika. Nėra užsienio gerosios praktikos. 
Nėra palyginimo su kitomis įmonėmis ar metodikos nurodomu aukščiausiu galimu lygiu. 

Balai Skaitmeninės brandos

lygio vertinimas

Vertinimo detalizacija

3 Gerai Procesai tvarkomi, jiems skiriama nemažai dėmesio, daromos ir

diegiamos inovacijos. Rekomenduojama užtikrinti/palaikyti

sistemingą tobulinimą.

2 Vidutiniškai Rekomenduojama skirti daugiau dėmesio 1-3 metų trumpalaikėje

perspektyvoje. Įmonėje įgyvendinami tam tikri su skaitmeninimu

susiję pokyčiai, tačiau jų galėtų būti daugiau, intensyvumas

didesnis, kad būtų galima pereiti iš „besivejančių lyderiaujančias

įmones“ į „skaitmenines madas diktuojančių“ statusą. Įmonėje

trūksta sisteminio pokyčių valdymo.

1 Silpnai Būtina skirti daugiau dėmesio artimiausiu metu, skaitmeninimo

pokyčiai nėra daromi arba jie daromi per lėtai ir neintegruotai. Yra

didelė rizika, kad konkurentai gali pasinaudoti šiomis silpnybėmis.

Įmonė Valdymas ir 

vadovavimas

Organizacija ir 

žmogiškieji ištekliai

Duomenys ir IT 

technologijos

Rinka

UAB „.......“ 54 31 29 48

Bendras Lietuvos 

pramonės įmonių 

vidurkis

51 38 30 39

Plastiko apdirbimo 

pramonės įmonių 

vidurkis

54 39 38 46

Vidutinių (nuo 50 

iki 250 

darbuotojų) 

Lietuvos pramonės 

įmonių vidurkis

58 38 37 42



3 RIZIKA

METODIKA
Nesivadovaujama jokia metodika. Nėra užsienio gerosios praktikos. 
Nėra palyginimo su kitomis įmonėmis ar metodikos nurodomu aukščiausiu galimu lygiu. 



3 RIZIKA

METODIKA
Nesivadovaujama jokia metodika. Nėra užsienio gerosios praktikos. 
Nėra palyginimo su kitomis įmonėmis ar metodikos nurodomu aukščiausiu galimu lygiu. 



3 RIZIKA

METODIKA
Nesivadovaujama jokia metodika. Nėra užsienio gerosios praktikos. 
Nėra palyginimo su kitomis įmonėmis ar metodikos nurodomu aukščiausiu galimu lygiu. 

„InoTech pramonei“
MITA 



4 RIZIKA

ANALIZĖS FOKUSAS
Nėra aišku kodėl audite analizuojama viena dalis daugiau už kitas, procesų schemoje arba audito 
tekste nesimato kur yra didžiausi įmonės apribojimai.



5 RIZIKA
NEAIŠKI TIKĖTINA NAUDA
Nėra aišku kas į ką keičiama, neaišku kokia praktinė tikėtina to nauda

Sprendžiama problema Esama / turima technologinė įranga Rekomenduojamas įsigyti sprendimas ar 

technologija

Tikėtina nauda (matuojama)

CNC technologija

 Maži gamybiniai pajėgumai.

 Įrenginių gedimo rizika (nuolatos reikia 

turėti bent vieną atsarginį įrenginių 

komplektą).

 Ribotas universalumas.

 Sąlyginai ilgas gaminio gamybos 

paruošimo ir gamybos laikas.

 Įrenginių nustatymo ir derinimo klaidų 

tikimybė.

 Nėra integracijos su kitais įrenginiais.

 Nėra galimybės kaupti ir apdoroti 

skaitmeninius duomenis realiuoju laiku.

 Įrenginiai neturi galimybės būti 

monitorinami išorės įrenginiais.

 Mažas gaminio matmenų tikslumas

 Nėra integracijos su ERP sistema.

• Medinių sijų apdirbimui-

išpjaustymui pagrinde naudojami 

firmos MAFELL ir kitokie rankiniai 

elektriniai įrankiai. Kadangi tai 

individualūs užsakymai, tai darbo 

našumas ir tikslumas labia priklauso 

nuo operacijų įvairovės, darbų 

apimties ir sudėtingumo. Staklių 

tikslumas  0,05 mm.

• Rekomenduojama įmonei išspręsti mažo 

darbų našumo ir kokybės problemą įsigyjant 

šiuolaiknes 6 ašių CNC stakles. Staklės turės 

programinį valdymą, brėžinius bus galima 

įkelti nuotoliniu būdu tiesiai iš serverio arba 

per USB raktą. Staklės turės integraciją su 

gamybos valdymo ERP sistema, bus galima 

kaupti, matuoti, analizuoti duomenis realiuoju 

laiku. Įrenginys turės galimybę būti 

integruotas su kita įmonės turima 

technologine įranga.

 Ženkliai padidėtų apdirbtų paviršių 

tikslumas ir kokybė, o darbo našumas 

padidėtų 2,34 karto.

 įmonė galės 8 žmonėmis sumažinti stalių , o 

tuo pačiu ir bendrą darbuotojų skaičių.

 Įrenginiams nustatyti ir derinti skirtas laikas 

bus sumažintas apie 4-5 kartus.

 Apie 90 % sumažės nekokybiškos 

produkcijos atsirasdavusios dėl žemos 

įrankių kokybės ir žmogiškojo faktoriaus 

įtakos.



AUDITAS NEPRIVALO

1.Teikti rekomendacijas konkrečios įrangos įsigijimui. Rekomendacijos turi siūlyti 

galimybę arba sprendimą. Gali patarti gamintoją;

2.Neprivalo atlikti verslo plane reikalingų ekonominių skaičiavimų;

3.Neprivalo detaliai išanalizuoti visos įmonės visų padalinių visą veiklą;

4.Neprivalo nurodyti ir paaiškinti kokią skaitmeninę technologiją ar skaitmeninį 

sprendimą atitinka rekomendacija;

5.Neprivalo visos audito rekomendacijos būti įtrauktos į projekto paraišką.



AUDITUI REKOMENDUOJAMA

1.Vadovautis aiškia metodika ir turėti taip pat arba panašiai pavadintus skyrius:

• Įvadas

• Įmonės veiklos trumpas pristatymas 

• Esamų įmonėje verslo procesų analizė (Organizacija ir žmogiškieji ištekliai , Duomenys ir IT technologijos , Rinka, Gamybos procesų 

skaitmeninimo strategija)

• Pagrindinių technologijų naudojamų gamybos procese analizė

• Išvados ir rekomendacijos (technologijoms ir organizaciniams sprendimams)

2. Lentelė kuri parodytų esamą situaciją ir rekomenduojamą pokyti bei numatomą galimą naudą;

3. Nurodyti kas atliko auditą ir kilus abejonėms dėl ekspertiškumo parašyti jį pagrįsti;

4. Turėti protingą kainą;

5. Pagrįsti įmonės technologinius ir vadybinius apribojimus. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

http://intechcentras.lt/

+370 620 71450

audrius.jasenas@intechcentras.lt

Kontaktai

http://intechcentras.lt/

