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Pagrindiniai VšĮ „Saulėtekio slėnis“ veiklos tikslai ir pobūdis 

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai: 

 skatinti ir propaguoti žinių ekonomikos, pagrįstos kompetencijos ugdymu, moksliniais tyrimais, mokslui 

imlių technologijų ir inovacijų kūrimu bei diegimu, idėjas; 

 kurti palankias sąlygas inovacijų kūrimui, technologijų perdavimui bei naujų sparčiai augančių įmonių 

atsiradimui; 

 plėtoti palankią aplinką universitetų bei kitų mokslo institucijų mokslinių tyrimų komercializavimui; 

 skatinti vidaus ir užsienio kapitalo investicijas studijų, mokslo ir verslo infrastruktūrai plėtoti.
 
 

Pagrindiniai įstaigos uždaviniai ir funkcijos (veiklos pobūdis): 

 administruoti ir atstovauti žinių ekonomikos branduolio projektus; 

 pritraukti užsienio ir vidaus kapitalo investicijas, kurti rizikos kapitalo infrastruktūrą; 

 sudaryti palankias sąlygas inovacijoms, mokslo, verslo ir studijų partnerystei, kurti palankią aplinką steigtis 

smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms; 

 telkti stiprias ir sparčiai augančias aukštųjų technologijų įmones; 

 kaupti ir skleisti informaciją apie Lietuvos aukštųjų technologijų įmones, Lietuvos moksliniuose centruose 

ir universitetuose atliekamus mokslinius tyrimus ir jų taikymus, plėtoti tarptautinius ryšius; 

 skatinti ir koordinuoti verslo įmonių ir universitetų bei kitų mokslo institucijų bendradarbiavimą; 

 inicijuoti, rengti, padėti rengiant ir remti ilgalaikius ir trumpalaikius universitetuose ir įmonėse vykdomus 

mokslinius ir taikomuosius projektus, universitetų mokslininkų ir studentų stažuotes ir mainus; 

 komercializuoti mokslo tyrimų rezultatus; 

 sudaryti sąlygas studentų praktikoms verslo ir pramonės įmonėse; 

 propaguoti ir reklamuoti žinių ekonomikos branduolių ir „Saulėtekio slėnio” vardą visuomenėje ir 

žiniasklaidoje, Lietuvoje ir pasaulyje; 

 teikti informacines, mokymo ir konsultavimo paslaugas, susijusias su žinių ekonomikos plėtra; 

 bendradarbiauti su žinių ekonomikos branduoliais ir žinių ekonomiką propaguojančiomis organizacijomis 

kitose šalyse; 

 rengti projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti. 

 

Pagrindiniai VšĮ „Saulėtekio slėnis“ 2012 m. įgyvendinami arba įgyvendinti projektai 

Saulėtekio verslumo mokykla Adventure („Adventure“) (2011–2013 m., 24 mėn.) 

Pagrindinis projekto uždavinys – ugdyti I ir II studijų pakopos įvairių studijų programų studentų ir dėstytojų 

verslumo gebėjimus įgyvendinant praktinį ICL studentų verslumo ugdymo modelį.  

Modelis bus diegiamas surengiant tęstinius 300 val. trukmės mokymus etapais: 

 įvadiniai mokymai (trukmė unikaliam dalyviui - 48 val.); 

 praktiniai mokymai įmonėse (trukmė unikaliam dalyviui – 120 val.); 

 verslo planų rengimas (trukmė unikaliam dalyviui – 120 val.); 

 verslo planų konkursas (trukmė unikaliam dalyviui – 12 val.). 

Iš viso projekte dalyvauja 120 studentų, iš kurių 50 proc. yra tiksliųjų arba techniškųjų specialybių studentai.  

Projekto vykdytojas yra viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“, partneriai – asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, 

asociacija „Nacionalinė Elektros Technikos verslo Asociacija“, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas, Vilniaus kolegija, Utenos kolegija.  
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Projekto pagrindinės veiklos: 

 apmokyti 140 studentų ir dėstytojų; 

 įkurtos 2  įmonės mokymų  programos metu sukurtiems verslo planams įgyvendinti arba parduotos 

(komercializuotos) 2 verslo idėjos. 

Tarpiniai veiklos rezultatai: 

 sukurti 24 verslo planai; 

 atliktas mokymų programos efektyvumo įvertinimo tyrimas.  

2012 m. įgyvendintos veiklos: 

Surengti tęstiniai mokymai I projekto etapo metu: 

 įvadiniai mokymai (trukmė unikaliam dalyviui – 48 val.); 

 praktiniai mokymai įmonėse (trukmė unikaliam dalyviui – 120 val.); 

 verslo planų rengimas (trukmė unikaliam dalyviui – 120 val.); 

 verslo planų konkursas (trukmė unikaliam dalyviui – 12 val.).  

 sukurti 12 verslo planų; 

 apmokyta 70 projekto dalyvių; 

 69 projekto dalyviai gavo sertifikatus; 

 įkurtos 2 įmonės; 

 publikuoti 2 straipsniai „Verslo žinios“ ir „Lietuvos rytas“, viešinantys tarpinius projekto rezultatus.  

Surengti tęstiniai mokymai II projekto etapo metu: 

 įvadiniai mokymai (trukmė unikaliam dalyviui – 48 val.); 

 praktiniai mokymai įmonėse (trukmė unikaliam dalyviui – 120 val.).; 

 publikuotas 1 straipsnis „Verslo žinios“ ir „Lietuvos rytas“, viešinantis tarpinius projekto rezultatus.  

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto 

biudžetas – 2.270.542,00 Lt. Projekto finansavimo intensyvumas – 92 proc.  

Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos slėnių mokslo ir studijų institucijose („TP-Uni“) 

(2011–2014 m., 30 mėn.) 

Pagrindinis projekto uždavinys – skatinti tęstinį mokslininkų ir kitų tyrėjų profesinį tobulinimąsi visuose karjeros 

etapuose ir didinti žmogiškųjų išteklių gebėjimus MTEP srityje kokybine ir kiekybine prasme, patobulinti Lietuvos 

Slėnių mokslo institucijų ir organizacijų mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus technologijų perdavimo ir verslumo 

srityje.  

Modelis bus diegiamas surengiant tęstinius mokymus: 

 128 val. išsamius mokymus „Nuo žinių ir technologijų iki verslo įmonės globalioje aplinkoje“ 

mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams – 30 asmenų; 

 8 val. „Technologijų perdavimo ir technologinio verslumo praktiniai mokymai II studijų pakopos studentų“ – 

80 asmenų; 

 8 val. pažintinius mokymus „Technologijų perdavimas ir komercializavimas“ mokslininkams, tyrėjams ir 

kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams – 175 asmenys. 

 32 val. mokymai remiantis InnoSPICE technologijų perdavimo procesų įvertinimo modeliu mokslininkams, 

tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo specialistams – 24 asmenys. 

Projekto metu iš viso bus apmokyta 309 tikslinės grupės asmenys.  

Projekto vykdytojas yra viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“, partneriai – Vilniaus universitetas, ASOCIACIJA 

„ŽINIŲ EKONOMIKOS FORUMAS“, Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas, Viešoji įstaiga 

LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS, Asociacija „INFOBALT“, Klaipėdos universitetas, Vilniaus kolegija, 

Aleksandro Stulginskio universitetas, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Mykolo Romerio universitetas, 

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras.  
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Projekto pagrindinės veiklos: 

 apmokyta 309 tikslinės grupės asmenys – mokslininkai, tyrėjai ir kiti technologijų perdavimo srityje 

dirbantys specialistai; II studijų pakopos studentai.  

 

2012 m. įgyvendintos veiklos: 

 I seminaras „Creativity“ 30-iai mokslininkų, tyrėjų ir kitų technologijų perdavimo srityje dirbančių 

specialistų – 16 val.; 

 I seminaras „InnoSPICE“ – 24 mokslininkams, tyrėjams ir kitų technologijų perdavimo srityje dirbančių 

specialistų – 8 val.  

 apmokyta 80 II studijų pakopos studentų; 

 80 II studijų pakopos studentų gavo sertifikatus; 

 publikuotas 1 straipsnis „Verslo žinios“ ir „Lietuvos rytas“, viešinantis tarpinius projekto rezultatus.  

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto 

biudžetas – 1.504.944,00 Lt. Projekto finansavimo intensyvumas – 100 proc.  

Projektas „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“ (2012-2014 m., 24 mėn.) 

Projekto veiklos skirtos paskatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, technologijų perdavimą, mokslo ir tyrimų 

rezultatų komercinimą, intelektinės nuosavybės apsaugą. Šiomis veiklomis siekiama sumažinti inovatyvaus verslo 

pradžios riziką bei įtakoti inovatyvių įmonių kūrimąsi, naujų produktų/paslaugų pateikimą į rinką, suaktyvinti 

Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) ir inovacinės veiklos 

programose. Projekto veiklomis taip pat siekiama prisidėti prie aktyvesnio MTTP ir inovacijų veiklų plėtojimo jau 

veikiančiose įmonėse.  

Projekto uždaviniai: 

 Sustiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimo gebėjimus, skatinančius aktyvesnį technologijų perdavimo 

procesą; 

 Sukurti technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo sistemą; 

 Padidinti verslo ir mokslo dalyvavimą MTTP ir inovacijų programose; 

 Sukurti naujas technologines įmones; 

 Pateikti rinkai naujas technologijas, produktus bei paslaugas; 

 Pagerinti Inovacijų sąjungos švieslentės rodiklius (padidinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektų, 

kurie investuoja į MTTP, skaičių, SVV subjektų, kuriančių inovacijas savais ištekliais, skaičių, padidinti 

tarptautinių patentų skaičių) ir taip pagerinti Lietuvos, kaip patrauklios investicijoms šalies, įvaizdį. 

Projekto veiklos: 

 Technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo skatinimas. 

 Bendrų verslo ir mokslo tarptautinių MTTP ir inovacinių projektų skaičiaus didinimas. 

 Konsultacijos intelektinės nuosavybės vadybos įmonėse klausimais. 

 Inovacijų ir MTTP plėtros skatinimas: renginių, mugių, tarptautinio inovacijų forumo organizavimas. 

 Inovacijų ir MTTP plėtros skatinimas. 

Projekto rezultatai: 

 Sukurtos 34 naujos technologinės įmonės; 

 Atlikti 200 idėjų vertinimai; 

 Atlikta 50 rinkos analizių; 

 Rinkai pateikta 10 naujų produktų/paslaugų; 

 Pateiktos 42 tarptautinio patento paraiškos. 

2012 m. įgyvendintos veiklos: 

 Suteikta 1615 konsultacijų SVV subjektams; 

 Įsteigta 12 technologinių įmonių; 

 Sukurta 7 naujų produktų/paslaugų; 

 Pateikta  2 patentų paraiškų Europos patentų biurui; 
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 Parengta 30 straipsnių; 

 Suorganizuoti 28 renginiai Lietuvoje (grupinės konsultacijos, informavimo renginiai), kt. 

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Europos augimo veiksmų programos 1 prioritetą 

„Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Projekto 

biudžetas – 6.219.030 Lt, VšĮ „Saulėtekio slėnis“ biudžeto dalis sudarė 425.380 Lt. 

Intelektualaus verslo laboratorija („InoLaboratorija“) 

Projekto tikslas: skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo 

kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją. 

Projekto programa ir renginiai: 

Tematiniai renginiai:  

 „Intelektualus verslas – su kuo valgoma druska“ 

 „Verslo ir mokslo partnerystė“ 

 „Inovacijų paramos paslaugos formuojant verslumo gebėjimus“ 

 „Intelektualus verslas: sėkmės istorijos Lietuvoje“ 

 „Intelektinė nuosavybė ir jos valdymas“ 

 „Kaip žinias paversti pinigais“ 

Seminarų ciklas verslumo pagrindams formuoti (temos): Intelektualaus verslo filosofija ir strategija, žinių ir 

žinojimo valdymas, žinių organizacijos valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas žinių organizacijoje, intelektinio 

kapitalo/nuosavybės valdymas, inovacijų valdymas  ir verslo modelio inovacijos, kūrybinės veiklos organizavimas, 

novatoriškų produktų/paslaugų marketingas, technologijų perdavimas, inovacijų partnerystė, inovacijų 

finansavimas; 

 Individualios konsultacijos intelektualaus verslo idėjų įgyvendinimo klausimais; 

 Intelektualų birža – pasiūlymų verslui generavimas ir teikimas; 

 Technologijų perdavimo praktika – technologijų/žinių perdavimo generavimas; 

 Inovacinių projektų konkursas (turnyras); 

 Socialinė grupė „InoLaboratorija“ socialiniame tinkle „Facebook“; 

 Metodinė/lavinimo priemonė „Intelektualaus verslo praktinis vadovas“. 

Nauda projekto dalyviams: 

 Bus išnaudotos projekto partnerių galimybės geriausius projekto rezultatus platinti per Europos verslo ir 

inovacijų tinklą; 

 Bus išnaudotos projekto partnerių galimybės padėti mokslininkams ir studentams bendradarbiauti su verslo 

įmonėmis Lietuvoje; 

 Bus mokymai, stažuotės/vizitai, individualios, grupinės ir interaktyvios sesijos ir konsultacijos; 

 Bus surengta 50 lavinimo sesijų, 35 stažuotės/vizitai pagal programos dalyvių specializacijas. 

Projekto tikslinė grupė: 

200 mokslininkų/tyrėjų; 

450 studentų (II ir III studijų pakopos). 

 

Saulėtekio slėnis turi pasiekti sekančius rodiklius: 

 Surengti individualias konsultacijas 43  II ir III pakopos studentams bei individualias konsultacijas 16 

mokslininkų tyrėjų 

 Surengti dvejus intelektualų  biržos renginius 

 Surengti dvejus technologijų perdavimo praktikos seminarus 

 Surengti dvejas konsultacines sesijas 

2012 metų projekto vykdymo laikotarpiu buvo įgyvendinta: 

 Suteiktos individualios konsultacijos 26 projekto dalyviams 
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 Suorganizuoti 4 renginiai pagal projekto veiklas 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2011 – 2013 metai. 

Projektą įgyvendina: VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“, Lietuvos pramonininkų konfederacija, asociacija „Žinių 

ekonomikos forumas“, VšĮ „Saulėtekio slėnis“, VšĮ „KTU regioninis mokslo parkas“, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir 

technologijų parkas“, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“, VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių 

technologijų parkas“, VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“, VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“, 

VšĮ „Technopolis“, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos 

universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas. 

KTForce: žinių perdavimo jungtinės pajėgos efektyviai inovacijų politikai (2012–2014 m., 30 mėn.) 

Pagrindinis projekto tikslas yra didinti inovacijų sklaidos priemonių efektyvumą partnerių šalyse. Šiuo tikslu 

projekto metu skatinamas pasikeitimas žiniomis tarp akademinės ir verslo bendruomenių, analizuojama ir 

adaptuojama žinių perdavimo iniciatyvose sukaupta geroji patirtis. 

Projekto metu yra siekiama palyginti inovacijas skatinančių politikų ir konkrečių jas atitinkančių priemonių 

įgyvendinimo partnerių šalyse patirtį. Šios analizės pagrindu bus rengiamos strateginės rekomendacijos žinių 

perdavimo politikos įgyvendinimui. Veiklos įgyvendinamos trijose pagrindinėse žinių perdavimo srityse: 

technologijų licencijavimas, pumpurinių įmonių steigimas, enterprenerystė ir universitetų – verslo 

bendradarbiavimas. Šiuo tikslu yra formuojamos "fokus" grupės, kurias sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos 

partnerystės organizacijos ir kurios padeda 3 užduočių įgyvendinimo komandoms praktiškai įgyvendinti 

užsibrėžtus tikslus kiekvienoje įvardintoje srityje.  

Projekto koordinatorius yra Porto universitetas (Portugalija), partneriai – Inovacijų agentūra (Portugalija), 

Waterford technologijų institutas (Airija), Pietų-Rytų regioninė agentūra (Airija), Nacionalinis mechatronikos ir 

matavimo technologijų tyrimų ir plėtros institutas (Rumunija), Vyriausybinė aukštojo mokslo, tyrimų, plėtros ir 

inovacijų finansavimo agentūra (Rumunija), Joseph Fournier Grenoble 1 universitetas (Prancūzija), Ville de 

Grenoble (Prancūzija), Drezdeno techniškais universitetas (Vokietija), Aufbauwerk region Leipzig GmBH 

(Vokietija), VšĮ „Saulėtekio slėnis“ (Lietuva).  

Projekto pagrindinės veiklos: 

 išanalizuoti esamas žinių perdavimo politikas ir praktikas; 

 apibrėžti partnerių šalių poreikius, kad persikeltumėme iš ten „kur esame?“ į ten, „kur norime būti“? 

 palyginti ir išmatuoti, kokią įtaką inovacijų politika turi žinių perdavimo praktikai, bei identifikuoti, kokios 

politikos priemonės galėtų spręsti šiandienines regionų problemas; 

 sudaryti priemonių planą, kaip reikėtų įtakoti ateityje formuojamas politikas ir jų pagrindu rengiamas 

priemones, kad šios užtikrintų efektyvesnį žinių perdavimą tarp akademinės ir verslo bendruomenių. 

Pagrindinis projekto rezultatas yra patobulintos žinių perdavimui skirtos vietinės ir regioninės politikos priemonės 

bei pasidalinta gerąja patirtimi tiek politiniame, tiek praktinio įgyvendinimo lygmenyse. 

2012 m. įgyvendintos veiklos: 

 Atlikta esamų gerųjų praktikų ir inovacijų paramos politikos priemonių analizė partnerių šalyse.  

 Atliktas „nulinio“ scenarijaus (t.y. esamos situacijos) įvertinimo kriterijai, surinkti jų dinamiką 

atspindintys nacionaliniai ir regioniniai statistiniai duomenys. 

 Organizuoti teminiai renginiai (intelektinės nuosavybės valdymas, inovacijų paramos infrastruktūros 

analizė, kt.) gerosios patirties pasikeitimui partnerių šalyse. 

 Išleisti ir išplatinti 2 projekto veiklas pristatantis naujienlaiškiai. 

Projektas įgyvendinamas pagal tarpregioninio bendradarbiavimo INTERREG IVC programą. Pagal projekto 

įgyvendinimo sutartį, pasirašytą 2012-03-05, projekto biudžetas sudaro 1.428.222,73 EUR, iš kurių: 

http://www.interreg4c.eu/showProject.html?ID=55530
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 Bendrafinansavimas iš ERDF (European Regional Development Fund) sudaro 1.134.826,59 EUR (VšĮ 

„Saulėtekio slėnis“ dalis – 87.433,04 EUR); 

 Partnerių lėšos – 293.396,14 EUR (VšĮ „Saulėtekio slėnis“ – 15.429,37 EUR). 

Pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto bendrojo finansavimo sutartį Nr. 1VL-736 

(2012-09-03), pasirašytą tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VRM) ir VšĮ „Saulėtekio 

slėnis“, VRM įsipareigoja nustatyta tvarka ir sąlygomis skirti VšĮ „Saulėtekio slėnis“ šio projekto įgyvendinimui 

skirtą maksimalią bendrojo finansavimo lėšų sumą, lygią 7.714,60 EUR. 

Working4Talent: Žmogiškasis kapitalas ir naujovės - vietinių ir regioninių inovacijų tinklų užimtumo 

politikos kryptys talentų pritraukimui ir geresnėms užimtumo galimybėms (2012– 2014, 36 mėn.) 

Finansavimo šaltinis: Interreg IVC programa, bendrafinansavimas ERDF (Europos regioninis plėtros fondas). 

Projekto tikslas: pasidalinti darbo su "talentais" patirtimi ir geraja praktika: universitetų studentais, tyrėjais ir 

jaunausiais profesionalais. Pirmiausiai indentifikuojant talentų išteklius ir būdus juos pritraukti, įvertinant talentų 

mobilumą ir jų užimtumo stebėseną lyginant su regioninės politikos įgyvendimu. Taip pat, rasti ir išlaikyti 

identifikuotus talentus projekto metu kokybiškai partnerių veiklai. 

Projekto apimtis: projekto metu bus nagrinėjami užimtumo politikos klausimai susiję su vietos ir regionų 

inovacijų sistemomis. Akivaizdu, kad išsivysčiusiuose regionuose  inovacijų paklausa (inovatyvios įmonės, vieši ir 

privatūrs tyrimų centrai) sukuria daug su inovacijomis susijusių darbo vietų. Mažiau išsivysčiusiuose regionuose 

inovacijų poreikis yra mažesnis ir su inovacijomis susijusios darbo vietų nėra tiek daug, o tai priverčia talentingus 

jaunus žmones emigruoti. Projektas sieks nustatyti užimtumo politikos veiksnių įtaką tokioms šiuolaikinėms 

realijoms, kad tai galėtų padėti suderinti talentų pasiūlą ir paklausą, sukurti tinkamas paskatas talentų kūrimui ir 

pritraukimui, bei panaudoti talentų mobilumą kaip instrumentą talentų augimui. 

Projekto koordinatorius: Fomento de San Sebastián (Ispanija). 

Projekto partneriai: 
 The Business Development Agency of the Karlovy Vary Region (Karlovy Vary, Čekija), 

 South Muntenia Regional Development Agency (Calasari, Rumunija), 

 Cork Institute of Technology (Cork, Airija), 

 Enterprise Plymouth Ltd. (Plymouth, Didžioji Britanija), 

 Paperbank Innovation (Drammen, Norvegija), 

 Sunrise Valley (Vilnius, Lietuva), 

 Province of Torino (Torino, Italy), 

 ASTER S.Cons.P.A. (Emilia Romagna, Italija), 

 Riga City Development Department (Riga, Latvija), 

 Pannon Business Network Association (Nyugat-Dunantul, Vengrija). 

2012 m. įgyvendintos veiklos: 

 Atlikta esama Lietuvos regiono talentų vadybos ekosistemos gerųjų praktikų ir inovacijų paramos politikos 

priemonių analizė partnerių šalyse (Local Analysis Report); 

 Parengtas bendra partnerių regionų įžvalgų studija: „Composite Report on the Local Analysis Studies“; 

 Organizuoti ir dalyvauti 3-iuose teminiuose gerosios patirties renginiuose partnerių šalyse (San Sebastian, 

Gyor, Bologna). 

 Išleisti ir išplatinti 2 projekto veiklas pristatantis naujienlaiškiai. 

Bendras projekto projekto biudžetas sudaro 1.650.270 Eurų, iš kurių: 

 Bendrafinansavimas iš ERDF (European Regional Development Fund) sudaro 1.547.203 Eurų ir 

Norvegijos kontribucija sudaro 103.067 Eurų; 

 VšĮ „Saulėtekio slėnis“ biudžeto dalis projekte – 97.548 Eurų, o VšĮ „Saulėtekio slėnis“ įnašo dalis – 

15.429,37 Eurų. 

http://www.w4t.eu/
http://i4c.eu/
http://www.fomentosansebastian.org/
http://www.karp-kv.cz/
http://www.adrmuntenia.ro/
http://www.cit.ie/
http://www.epl.org.uk/
http://www.pi-as.no/
http://www.sunrisevalley.lt/
http://provincia.torino.it/
http://www.aster.it/
http://www.riga.lv/
http://www.pbn.hu/
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Pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto bendrojo finansavimo sutartį Nr. 1VL-736 

(2012-09-21), pasirašytą tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VRM) ir VšĮ „Saulėtekio 

slėnis“, VRM įsipareigoja nustatyta tvarka ir sąlygomis skirti VšĮ „Saulėtekio slėnis“ šio projekto įgyvendinimui 

skirtą maksimalią bendrojo finansavimo lėšų sumą, lygią 7.315,80 EUR. 

Transnational Nordic Smart City Living Lab Pilot (2010–2012 m.,  pasibaigęs projektas) 

Projekto tikslas yra išanalizuoti ir išpopuliarinti partnerių šalyse vykdomas namų ūkių energijos taupymo bei 

„protingo“ namo sistemos iniciatyvos bei paskatinti šiaurės šalių bendradarbiavimą jų įgyvendinime. Projektas 

finansuojamas pagal „Nordic-Baltic research and innovation programme on Living Labs (LILAN)“. 

Projekto iniciatorius ir pareiškėjas – Innovation Center Iceland (Islandija). Projekto partneriai – A9 Consulting 

ApS, Danija; Centre for Distance-spanning Technology, Švedija; Wireless Trondheim, Norvegija; Norvegijos 

mokslo ir technologijų universitetas, Norvegija; VšĮ “Saulėtekio slėnis”. 

Projekto metu vykdomos tokios veiklos: 

 geriausių praktikų analizė, atsižvelgiant į jose taikomus procesus ir pasiektus rezultatus; 

 inovatyvių idėjų, kaip taupyti energiją, rinkimas, organizuojant galutinių vartotojų apklausas; 

 realistiškiausių idėjų atranka; atranką padės atlikti verslo partneriai, kurie pateiks šių idėjų vertinimus 

nurodydami, kaip konkrečią idėją jie gali adaptuoti savo siūlomuose energijos taupymo sprendimuose; 

komisija atrinks geriausius pasiūlymus ir sieks suburti juos pateikusius verslo partnerius į partnerystę 

bendro projekto įgyvendinimui (bus siekiama įtraukti įmones iš skirtingų šalių) bei skirs dalinį finansavimą 

jo įgyvendinimui; 

 produkto (paslaugos) testavimas; galutiniai vartotojai sukurtą produktą (paslaugą) namų sąlygomis 

ištestuos pradžioje vienoje, o vėliau jau visose partnerių šalyse; 

 informacijos apie projektą sklaida partnerių šalyse. 

 

 

Projekto metu įgyvendintos veiklos (per 2012 m.): 

 Dalyvauta 3-ose projekto veiklų ir partnerystės skatinimo bei moksliniuose seminaruose. Vienas jų buvo 

suorganizuotas Vilniuje. 

 Įgyvendinti 2 pilotiniai energiją tausojantys projektai Islandijoje ir Norvegijoje, bei parengtos jų ataskaitos. 

 Išleistos projekto rezultatus viešinantis leidinys: „The Living Lab Methology handbook“ 

http://www.ltu.se/cms_fs/1.101555!/file/LivingLabsMethodologyBook_web.pdf 

Bendras projekto biudžetas – 4.500.000 NOK; VšĮ „Saulėtekio slėnis“ gaunama parama – 237.500 NOK; VšĮ 

„Saulėtekio slėnis“ įnašas – 50.000 NOK. 

Verslo angelų tinklo (VAT) moderavimas 

VAT veikla yra palaikomas VšĮ „Saulėtekio slėnis“ darbuotojų, neatlygintinai dirbančių verlo mentorių, 

investuotojų ir partnerių. Pagrindinės veiklos: 

 Verslo angelų tinklo svetainės palaikymas; 

 Susitikimai su verslo angelų investicijų ieškančiais verslininkais, pateikiamų verslo planų pradinis 

vertinimas; 

 Verslo angelų ir įmonių susitikimų organizavimas ir moderavimas; 

 „Seed forum International“ renginių bedraorganizavimas siekiant paruošti Lietuvos įmones tarptautinių 

investuotojų pritraukimui bei investicinių projektų pristatymas (2012 m. įvyko 2 renginiai). 

Pasirašyta sutyartis su UAB „Practica Capital“, pagal kurią keičiamasi informacija apie verslo įmones, ieškančias 

rizikos kapitalo finansavimo.  

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ personalas 

Finansinių metų (2012 m.) pradžioje įstaigoje dirbo 11 darbuotojų. Finansinių metų (2012 m.) pabaigoje įstaigoje 

dirbo 26 darbuotojai: direktorius, projektų koordinatoriai (projektų, skirtų inovacijų ir verslumo skatinimo 

paslaugoms plėtoti, koordinavimas), inovacijų vadybininkas (inovacijų auditas, technologijų žvalgymas, 

http://www.ltu.se/cms_fs/1.101555!/file/LivingLabsMethodologyBook_web.pdf
http://www.ltu.se/cms_fs/1.101555!/file/LivingLabsMethodologyBook_web.pdf
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technologijų duomenų bazės palaikymas, užsakomieji moksliniai tyrimai), technologijų perdavimo vadybininkas-

konsultantas, teisininkas konsultantas (verslo teisė, intelektinės nuosavybės vadyba, konsultacijos patentavimo ir 

licencijavimo klausimais), vyr. finansininkas (įmonių buhalterija, finansai), verslo analitikai – konsultantai 

(konsultavimas verslo plėtros, finansų, rinkodaros klausimais, patalpų nuoma), komunikacijos vadybininkai 

(viešinimas), mokymų programos koordinatorius (verslumo ugdymo programos įgyvendinimas), mokymų 

programos vadovas, mentoriai, mokymų vadovai, renginių organizatorius, informacijos 

vadybininkas/administratorius (patalpų nuoma, sekretoriato paslaugos). 

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ gautos lėšos ir jų šaltiniai bei išlaidos per finansinius metus 

2012 m. gruodžio 31 d. Įstaiga uždirbo 1735028 Lt pajamų: 1734015 Lt – už patalpų nuomą, išnuomotų patalpų 

administravimą, komunalines ir kitokias su patalpų nuoma susijusias paslaugas; 1013 Lt sudarė palūkanos už 

terminuotus indėlius (464 Lt), baudų ir delspinigių pajamos (434 Lt), kitos pajamos (115 Lt). 

Įstaigos išlaidas sudarė suteiktų paslaugų savikaina, kitos sąnaudos, kompensuotos sąnaudos, veiklos sąnaudos.  

Projektų finansavimas apskaitoje atsispindi per sąnaudų kompensavimą. Kompensuotos sąnaudos: 2012 m. 

gruodžio 31 d. Įstaiga buvo panaudojusi 1558523 Lt gautą ir gautiną finansavimą patirtų išlaidų dengimui: 68008 

Lt – projekto „Trans-national Nordic Smart City Living Lab Pilot” išlaidų dengimui; 1044856 Lt – projekto 

Saulėtekio verslumo mokykla „adVenture“ išlaidų dengimui; 200245 Lt – projekto „Technologijų perdavimo 

gebėjimų ugdymas Lietuvos slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)“ išlaidų dengimui; 22115 Lt – projekto 

„Intelektualaus verslo laboratorija “InoLaboratorija” išlaidų dengimui; 110361 Lt – projekto „Technologijos ir 

mokslas inovatyviam verslui“ išlaidų dengimui; 41103 Lt – projekto „Human capital and innovation: employment 

policies in local and regional innovation networks for talent attraction and better job opportunities 

(Working4Talent)” išlaidų dengimui; 71557 Lt – projekto „Knowledge Transfer joint forces for efficient 

innovation policies” (KTForce)” išlaidų dengimui; 278 Lt – panaudotas kitas finansavimas. 2442 Lt – projekto 

„Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“ gautina dotacija. 

Už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d., suteiktų paslaugų savikainą sudarė pastato eksploatavimo išlaidos 

– 412733 Lt. Tame tarpe yra ryšių, valymo, komunalinės pastato priežiūros, elektros energijos, šildymo ir kitokios 

su pastato naudojimu susijusios išlaidos, už kurias moka patalpų nuomininkai. 

Kitas sąnaudas – 256870 Lt sudaro palūkanos už banko paskolą - 256086 Lt, baudos ir delspinigiai - 3 Lt; neigiama 

valiutos kurso pasikeitimo įtaka – 781 Lt.  

2012 m. Įstaiga taip pat užfiksavo dotacijų panaudojimą – 351930 Lt.  Lyginant su 2009 m. ši suma yra ženkliai 

mažesnė, nes įstaiga finansinėje atskaitomybėje prailgino pastato nusidėvėjimo laikotarpį. Pastato nusidėvėjimas 

dalinai dengiamas iš dotacijų; sumažėjus nusidėvėjimo sumai, sumažėjo ir panaudotos dotacijos suma.  

Už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d., veiklos sąnaudas sudarė: 

    

 2012  2011 

 Lt  Lt 

    

Darbo užmokestis (įtraukiant ir finansuojamų projektų išlaidas) 958100  549625 

Socialinis draudimas (įtraukiant ir finansuojamų projektų 

išlaidas) 

296456  170399 

Atostoginių kaupiniai 20203  31371 

Transporto sąnaudos 18043  18974 

Ryšių paslaugos 2107  4952 

Patalpų nuomos, išlaikymo, remonto sąnaudos 33069  45474 

Nusidėvėjimas 742083  713364 

Komandiruočių sąnaudos -  565 

Reklamos sąnaudos -  - 

Kanceliarinės (biuro) sąnaudos -  - 

Banko mokesčiai 2302  2389 
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Finansuojamų projektų vykdymo išlaidos 685804  996377 

Kitos veiklos sąnaudos 41437  37927 

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo     

Iš viso  2799604  2571417 

 

 

Visa informacija pateikta finansinės atskaitomybės už 2012  m. aiškinamajame rašte. 

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ įstaigos išlaidos direktoriaus darbo užmokesčiui buvo 53052 Lt (socialinis draudimas 

16436 Lt). Įstaigos kitiems valdymo organams, dalininkams nebuvo atliekami jokie mokėjimai.  

 

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ įsigytas turtas per finansinius metus 

Materialus turtas (įsigijimo vertė): 

1. Kitas materialus turtas – 21181 Lt 

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ nuosavo kapitalo sudėtis 2012 m. gruodžio 31 d. 

Dalininkai Įnašo dydis Pastabos 

UAB „Bitė Lietuva“  40.000 Lt 

Atsisakė savo dalies VšĮ "Saulėtekio slėnis" 

kapitale įstaigos naudai. (2006-11-15, Nr. 1200-4) 

UAB „Alna Group“ 40.000 Lt   

UAB „Ekspla“ 
40.000 Lt 

Perleido savo dalį Lietuvos lazerių ir šviesos 

mokslo ir technologijų asociacijai 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 133.600 Lt   

Vilniaus universitetas 133.600 Lt   

Vilniaus m. savivaldybė 6.449.000 Lt   

Iš viso 6.836.200 Lt  

2012 m. Įstaigos dalininkų sudėtis, jų įnašų vertė nesikeitė. 

 

 

 

VšĮ „Saulėtekio slėnis“ direktorius                            Andrius Bagdonas 


