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metų

- Klaipėdos naftos terminalas

- Subačiaus naftos terminalas

metai metai

NAFTOS TERMINALAI SGD TERMINALAI TARPTAUTINĖ SGD 

VERSLO VYSTYMO 

VEIKLA
- Klaipėdos SGD terminalas

- SGD paskirstymo stotis

- SGD transportavimo laivas „Kairos“

MŪSŲ PATIRTIS SKATINA DRĄSIAI IMTIS NAUJŲ IŠŠŪKIŲ
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KURIŲ IMAMĖS VIENI PIRMŲJŲ IR EINAME RINKOS ŽAIDĖJŲ PRIEKYJE

Nuo 2014 m. KN aktyviai 

plėtota SGD tiekimo 

infrastruktūra – SGD 

terminalas, SGD paskirstymo 

stotis, SGD transportavimo 

laivas „Kairos“ – sukūrė SGD 

tiekimo grandinę ir visam 

regionui tiekia integruotas 

SGD logistikos paslaugas. 

2018 m. KN perkrovė 6,7 mln. 

tonų krovinių, kurie sudaro 

14,4 proc. visų Klaipėdos 

uosto krovinių. Pagal krovos 

rodiklį KN yra 3 didžiausia 

Klaipėdos uosto bendrovė.

KN įgyvendintas SGD 

terminalo projektas yra 

vienas iš svarbiausių 

nacionalinių energetinį 

saugumą užtikrinančių 

objektų, atvėręs galimybę 

šaliai įsilieti į globalią dujų 

rinką.

KN 2018 m. sumokėjo 175,3 

mln. eurų mokesčių ir yra 4 

didžiausia šalies mokesčių 

mokėtoja bei 5 daugiausia 

dividendų sumokanti (2017 

m. – 17 mln. Eur) valstybės 

valdoma įmonė Lietuvoje.

KN valdoma infrastruktūra 

užtikrina valstybės naftos 

produktų rezervo saugojimą, 

suteikia visapusiškas naftos 

produktų importo ir 

eksporto galimybes Lietuvai ir 

aplinkinėms šalims.

UŽTIKRINAME NAFTOS 

PRODUKTŲ TIEKIMĄ IR 

SAUGOME VALSTYBĖS REZERVĄ

UŽTIKRINAME 

ENERGETINĘ 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
GAUSIAI PAPILDOME 

ŠALIES BIUDŽETĄ

ESAME VIENA DIDŽIAUSIŲ 

UOSTO BENDROVIŲ

SUKŪRĖME 

REGIONINĘ SGD 

VERTĖS GRANDINĘ
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KURI YRA ĮVERTINAMA

A

VALDYSENOS INDEKSO 

RODIKLIS

KN UŽĖMĖ 18-Ą VIETĄ 

REITINGE „LIETUVOS VERSLO 

LYDERIAI 500“



BET...
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EFEKTYVUMAS,

PRODUKTYVUMAS!



11Šaltinis: Klaipėda 2030: ekonominės plėtros strategija ir veiksmų planas



4.0 
INDUSTRIJA



13Filmas „1999 A D“ (1967)
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KAIP SVARBU SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA RYTŲ IR CENTRINĖS EUROPOS KOMPANIJOMS?

Šaltinis: Microsoft „Ateities gidas“ 

https://info.microsoft.com/CE-DIGTRNS-CNTNT-FY19-08Aug-21-AGuidetotheFuture-MGC0002953_02ThankYou-StandardHero.html


4.0 POVEIKIS SEKTORIAMS

Šaltinis: Accenture Disruption Index 2018



VATTENFALL STRATEGIJA IR STRATEGINĖS KRYPTYS

16Šaltinis: Vattenfall strategija

https://corporate.vattenfall.com/about-vattenfall/strategy-and-objectives/


NAFTOS TERMINALO VIZIJA 2050 

17



DARBUOTOJŲ 

MOTYVACIJA
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KIEK INOVATYVI YRA KN?

20Šaltinis: KN inovatorių apklausa, 2018-10



KAIP KEISTIS?

KN SKAITMENIZAVIMO

IR 

INOVACIJŲ KELIAS
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PIRMASIS ŽINGSNIS: KN INOVACIJŲ DIENA 2018 BIRŽELIO 19 D.
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80% 20%

30% 70%
vidinėms inovacijoms / opex / 

aplinkos saugumas

išorinėms inovacijoms / 

papildoma vertė / pajamos
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– KN skaitmeninės strategijos 
krypčių tikslai prisideda prie 
KN verslo strateginių tikslų 
įgyvendinimo.

– Inovatyvios aplinkos 
sukūrimas kuria sąlygas
skaitmenizacijos tikslų 
įgyvendinimui.

KN 
Strateginės 

kryptys

Skaitmeninės strategijos
kryptys

(#KNdigital)

Inovatyvi aplinka 

(Būtinosios sąlygos)

Nustatomi dviejų lygių 

tikslai: 

- inovacijoms ir 

skaitmenizavimui 

tinkamų sąlygų 

sukūrimui;

- #KNdigital krypčių 

įgyvendinimui.

SKAITMENINĖS STRATEGIJOS TIKSLAI
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Skaitmenizavimo 
programos 

koordinatorius 
(TAT vadovas) 

#KNdigital krypčių
koordinatoriai

Skaitmenizacijos 
projektų vadovai

Inovatyvios 
aplinkos grupės 
koordinatorius

Inovatyvios 
aplinkos projektų 

vadovai

Skaitmenizavimo 
komitetas

(Koordinatoriai)

Skaitmenizavimo programa 

įgyvendinama inicijuojant 

Projektus, kuriuos koordinuoja 

atskiros Krypties koordinatorius.

Visos programos eigą prižiūri jos 

koordinatorius.

Svarbūs skaitmenizacijos 

programos klausimai sprendžiami 

komitete.

VALDYMO STRUKTŪRA



#KNDIGITAL VALDYMAS
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Skaitmenizavimo programa valdoma nustatant programos ir jos krypčių tikslams rodiklius (OKR), 

kurie matuojami nuolat ir peržiūrimi kas ketvirtį.

Nustatyti

OKR Q1
18 Jan

Nustatyti

OKR Q2
8 Apr

Nustatyti

OKR Q3
8 Jul

Nustatyti

OKR Q4
7 Oct
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PARENGĖME IR 2019 M. PRADĖJOME ĮGYVENDINTI SKAITMENINĘ STRATEGIJĄ 

KN skaitmeninė strategija numatė keturias 

kryptis siekiant inovacijų, o KN darbuotojų 

kultūros pokytis įvardytas svarbiausiu 

elementu siekiant strategijos sėkmės.

1 e-Procesai

Skaidrūs, suprantami ir valdomi bei nuolat optimizuojami 

verslo procesai.

e-Dokumentai

Tampame biuru be popieriaus, teikiame skaitmenizuotas 

paslaugas.

e-Komunikacija

Virtuali bendruomenė, kurioje informacija dalijamės ir 

gauname realiu laiku.

Skaitmeninis dvynys

Procesai ir įrenginių būklė vaizduojame skaitmeniniame 

modelyje, kurio pagalba priimami tikslingi verslo 

sprendimai.

Verslo analitika

Sprendimų priėmimui naudojami verslo analitikos įrankiai, 

leidžiantys proaktyviai reaguoti į aplinkos pokyčius.

2

3

4

5
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BE KULTŪRINIO POKYČIO PASTANGAS SKIRIAME KONKRETIEMS PROCESŲ 

EFEKTYVUMĄ KELIANČIOMS TECHNOLOGINĖMS IR ORGANIZACINĖMS INOVACIJOMS

INOVACIJOS NAFTOS 

TERMINALUOSE

KOMPLEKSINĖS TECHNOLOGINĖS IR 

ORGANIZACINĖS INOVACIJOS

- RFID – radijo dažnio atpažinimo technologija, radijo 

žymių tvirtinimas ant vagonų bei vagonų atpažinimo 

sistema vagonams atvykus į terminalą. Šios 

technologijos dėka pagreitinamas krovos laikas.

- Indukcinio pašildymo technologija, užtikrinanti 

greitesnį naftos produktų pašildymą bei pagreitinanti 

vagonų iškrovimą. Indukcinės ritės būtų montuojamos 

ant vagonų ir tokiu būdu prieš krovą būtų pašildomi 

sunkieji naftos produktai.

- Verslo duomenų ir procesų katalogai. Verslui vystyti skirtų 

duomenų centralizacija, kurie atnaujinami realiu laiku. Juos 

naudojant suteikiama galimybė kurti įvairius verslo 

procesų modelius, analizuoti verslo duomenis.

- BI paremti išlaidų ir veiklos modeliai. Realiu laiku 

atnaujinamų išlaidų bei verslo procesų modelių kūrimas.

- Skaitmeninis naftos terminalo modelis. Skaitmeninis 

terminalo modelis skirtas technologinių procesų 

planavimui virtualioje aplinkoje.

- Pilotiniai veiklos robotizavimo-automatizavimo projektai. 

Kuriami automatizuoti duomenų mainai pagal aktualius 

verslo procesus.

- Virtuali mokymosi aplinka. Platformos įdiegimas žinių 

sklaidai bendrovės viduje bei nuolatinis mokymasis 

virtualioje aplinkoje.

- Teams platformos įdiegimas. Microsoft Teams platformos 

įdiegimas, skirtoa virtualiam bendradarbiavimui ir 

komandiniam darbui.



REALI

NAUDA
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PIRMIEJI PASIEKIMAI

- Pradėjome suprasti kas yra skaitmeninė 

organizacijos transformacija.

- Supratome, kad prieš keičiant turime suprasti su kuo 

susiduriame. 

- Inventorizavome informacijos srautus (dokumentus) 

ir inventorizuojame verslo procesus.

- Suvokėme, kad be rizikingai veiklai skirtų finansinių 

išteklių nebus ir didesnių inovacijų.

- Supratome, kad reikia ieškoti partnerių ir sudėtingas 

problemas spręsti kartu (pasidalinti rizikingas 

inovatyvias investicijas).

- Atsivėrėme viduje ir į išorę.

- #KNDigital judėjimas keičia organizacijos kultūrą ir

prisideda kuriant naują organizacijos įvaizdį.
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DIDŽIAUSIAS 

IŠŠŪKIS
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- „Čia procesistų darbas“ 

- „Kitais metais neįmanoma“

- „Šnekat apie kosmosą“

- „Ne nu tai mes spausdinsim vistiek kas „priklauso“ 

pagal teisės aktus. <....> man reikia darbui po kelis 

pokus per dieną.“

- „El. parašas? Nežinau, man atneša pasirašinėt 

popierinius“.

- Galima atsisakyt kai kurių popierinių ataskaitų, nu 

bet tai tada nesigauna „paketukas“.

- Ne nu tai jūs darykit, o mes „pažiūrėsim”.

- Sorry, bet neturiu laiko.

IŠ KN KASDIENYBĖS...



SVARBU NEPAMIRŠTI, KAD...
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SVARBU NEPAMIRŠTI, KAD...
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ


