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Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko (kodas: 
126224832, adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius) 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.

Šioje ataskaitoje pateikiami pagrindiniai įstaigos metiniai finansiniai rodikliai (neaudituoti) bei inovacijų paramos konsultacinė bei infrastruktūros veikla. Ataskaitos 
1 priede pateikiami įstaigos 2017 m. veikos plano rodiklių pasiekimai pagal konkrečias planuotas veiklas. Ataskaitos 2 priede pateikiamos ryškiausios parke 
veikusių įmonių sėkmės istorijos nuo jo įsikūrimo pradžios.

ĮŽANGA
Saulėtekio slėnio mokslo technologijų parkas1 yra ne pelno siekianti 
organizacija, įsteigta 2003 m., veikianti žinių ekonomikos, aukštųjų 
technologijų, švietimo, mokslo, inovacijų, socialinėje, kultūros ir kitose 
srityse ir viešai teikianti šių sričių paslaugas suinteresuotiems 
asmenims.

Pagrindinės Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko 
(toliau - Parkas, Įstaiga) veiklos sritys:

Infrastruktūros paslaugos 
žinioms imliam verslui.

Verslo ir mokslo 
bendradarbiavimo, žinių ir 

technologijų perdavimo skatinimas.

Verslumo skatinimo, inkubavimo 
paslaugų teikimas mažoms ir 

vidutinėms įmonėms

Vietos ir užsienio investicijų 
skatinimas bei tarptautinio 
žinomumo didinimas.

1.  Įstaigos pavadinimas iki 2018-01-12 - Viešoji įstaiga “Saulėtekio slėnis”
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PAGRINDINIAI 
FINANSINIAI  
RODIKLIAI2 

Už pasibaigusius metus 2017 m. gruodžio 31 d., suteiktų paslaugų 
savikainą sudarė pastato  eksploatavimo išlaidos – 226 401 
eur.    Tame tarpe yra va lymo, komunal inės pastato 
priežiūros,  elektros energijos, šildymo ir kitokios su pastato 
naudojimu susijusios išlaidos. Kitos sąnaudos –  195 168 eur - 
išlaikymas, komandiruočių bei kvalifikavijos kelimo sąnaudos. Įstaiga 
taip pat patyrė finansines ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas: 
palūkanos už banko paskolą – 13 771 eur ir projektų sąnaudos - 
189 868 eur, Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas sudarė: 208 695 
eur, iš kurių 85 299  eur yra dengiama gauta dotacija.

Per 2017 metus įstaiga uždirbo 631 096 eur pardavimo pajamų 
(neįskaitant ilgalaikio  turto dotacijos kompensavimo ir finansavimo 
pajamų).

PARDAVIMO PAJAMOS

FINANSAVIMO PAJAMOS

2017 m. gruodžio 31 d. Įstaiga buvo panaudojusi 165 782 eur gautą ir 
gautiną finansavimą patirtų  išlaidų dengimui: 11 002 eur – projekto 
„ClimateLaunchpad“ išlaidų dengimui; 7 643 eur projekto  „ecoRIS3“ 
išlaidų dengimui, 72 691 eur - projekto “Futurepreneurs” išlaidų 
dengimui, 65 476 eur projekto “HEI-Makers išlaidų dengimui”; 8 970 
eur projekto “InoConnect” išlaidų dengimui.

SĄNAUDOS IR IŠLAIDOS
Per 2017 m. Įstaigos vadovei Laimai Kaušpadienei buvo išmokėta 
25.297 darbo užmokesčio (ir  17.124 eur mokesčių). Dirbant su 
projektu/ais direktoriui buvo išmokėta 4.107 eur darbo užmokesčio 
(ir  2.982 eur mokesčių).
Per 2017 m. Įstaigos darbuotojams buvo išmokėta 82.378 eur darbo 
užmokesčio eur (ir 61.807  mokesčių). Dirbant su projektais 
darbuotojams buvo išmokėta 12.198 eur darbo užmokesčio (ir 9.390 
eur mokesčių).

DARBO UŽMOKESTIS

2. Duomenys neaudituoti.  Auditas bus atliktas 2018 m. kovo-balandžio mėn.
3

Remiantis kreditavimo sutarties Nr. 4085-06 IL specialiosios dalies 
11.1 punktu hipotekais lakštais nekilnojamasis ilgalaikis materialusis 

turtas yra įkeistas AB DnB bankui. 2017 m. gruodžio 31 d. šis 
nekilnojamojo ilgalaikio materialaus turto suvaržymas nėra išnykęs. 



Iš viso 
darbuotojų: 

7 - metų pradžioje
9 - metų pabaigoje

Vilniaus miesto savivaldybė, 1.867.759,50 Eur

Įstaigos pareigybių sąrašas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Teisininkas (1)

Finansininkas 
(0,75)

Direktorius (1)

Projektų 
koordinatorius (2)

Komunikacijos koordinatorius (1)

Administratorius/klientų 
vadybininkas (1)

Ūkvedys (1)

Inovacijų vadybininkas (1)

30 %

24 %
24 %

11 %

11 %

Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas Vilniaus universitetas

Vilniaus miesto 
savivaldybė

UAB „Alna Group“

Lietuvos lazerių 
asociacija

VALDYMAS 
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Įstaigos nuosavo kapitalo dalis iš 
dalininkų įnašų ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje ir pabaigoje: 
1.968.315,56 Eur

Per 2017 m. pokyčių dėl dalininkų balsų vertės nebuvo.  
Balso teisės pagal 2007-01-12 dalininkų susirinkimo sprendimą:

Dalininkas
Įnašo vertė, proc. Kapitalo dydis, eur

Metų pradžioje Metų pabaigoje Metų pradžioje Metų pabaigoje

Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas 24 24 38693,23 38693,23

Vilniaus universitetas 24 24 38693,23 38693,23

Vilniaus miesto savivaldybė 30 30 1867759,50 1867759,50

UAB “Alna Group”* 11 11 11584,80 11584,80

Lietuvos lazerių asociacija 11 11 11584,80 11584,80 UAB “Alna Group”  2017 m. pabaigoje buvo reorganizuota



INOVACIJŲ PARAMOS 
INFRASTRUKTŪROS 
VEIKLA 

18000 m2
6426 m2

4846,28 m2
4480,76 m2

851,6 m2

107,65 m2

Bendras Parko plotas Nuomai skirtas plotasParko užimama 
teritorija

Išnuomotas plotas Įmonių inkubavimui 
skirtas plotas

Bendradarbystės
erdvės plotas

Parko teritoriją sudaro 1,8 ha.  Bendras Parko plotas užima 6426 m2, iš kurių nuomai skirtas plotas yra 4846,28 m2. Išnuomotas Parko plotas 
2017 m. gruodžio 31 d. buvo 4480,76 m2 (92,5 proc.), iš šio ploto įmonių inkubavimui skirtas plotas apima 851,60 m2 (18,04 %), o 
bendradarbystės erdvės plotas yra 107,65 m2 (2,17%).

5



6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

2017 gruodis - 55

2017 sausis - 41

INOVACIJŲ PARAMOS 
INFRASTRUKTŪROS 
VEIKLA 

Parke veikiančių įmonių veiklos sritys (%):

Parke įsikūrusių įmonių  
skaičius:

Parke dirba 457 žmonės. Iš jų - 132 yra 
Vilniaus universiteto alumni, o 91 - Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto alumni. Iš 
Parko įmonių vadovų, 23 baigė VU, 15 - 
VGTU. 

Informacinės 
technologijos
30,9 %

B2B Konsultacijos
25,45 %

El. prietaisų kūrimas
12,73 %

Civilinė inžinerija
9,09 %

Telekomunikacijos
7,27 %

Biotechnologijos
7,27 %

Logistika
3,63 %

Lazeriai
1,82 %

Geologija, 
geodezija
1,82 %

51 % 20 %

29 %

Darbuotojų statistika
VU

VGTU

Kita

VGTU

VU

34 %

26 %

40 %

Vadovų statistika

Kita

           Ataskaitinių metų eigoje 
Parko viduje iš verslo inkubatoriaus 
“išaugo” 2 įmonės: UAB “ECM 
Studija” ir UAB “Femtika”. 2017 m. 
Parką paliko 5 įmonės: 1 jų nutarukė 
veiklą, 3 pakeitė buveines siekiant 
optimizuoti veiklą, 1 “išaugo” iš parko 
dėl intensyvios įmonės plėtros. Viena 
įmonė nusprendė veiklą toliau vystyti  
Parko bendradarbystės erdvė je 
„Work’inn“.
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Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke 2017 m. gegužės mėnesį atidaryta 
bendradarbystės erdvė „Work'inn“. „Work’inn“ erdvė skirta freelancer'iams ir 
nedidelėms komandoms, kurioms namuose dirbti nepatogu, trūksta įkvepiančios 
aplinkos ir palaikančių bendraminčių. Erdvėje įrengta 20 patogių ir modernių 
darbo vietų,  neformali erdvė, skirta tiek poilsiui, tiek darbui.
„Work'inn“ erdvę 2017 m. laikotarpiu išbandė 25 nariai. „Work'inn“ narių veiklų 
spektras itin platus: nuo žmogiškųjų išteklių, komunikacijos specialistų iki narių, 
užsiimančių robotikos sprendimų kūrimu ir komercializavimu. 
Per keletą „Work'inn“ veiklos mėnesių net trys erdvėje veikusios įmonės 
persikėlė į Parke veikiantį verslo inkubatorių:
• UAB „Gorampa“ - įmonė kurianti inovatyvią, logistikos procesus 

optimizuojančią sistemą;
• UAB „Blue Ocean Robotics Baltics“ - įmonė komercializuoja robotikos 

sprendimus, kurie padeda kelti veiklos efektyvumą, taupyti kaštus ar spręsti 
specifines verslo problemas;

• UAB „Nascent“ - įmonė dirbtinio intelekto pagrindu kurianti produktą diabetu 
sergantiems žmonėms.

„Work'inn“ bendradarbystės erdvė patraukli ne tik freelanceriams, bet ir 
Saulėtekio slėnyje besimokantiems studentams: Vilniaus universiteto ir Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto studentams suteikiamos išskirtinės narystės 
sąlygos.

20 darbo 
vietų

Renginiai verslui 
aktualiomis 
temomis

Inovatyvi 
bendruomenė

WORK’INN

7

“Work’inn“ erdvė Europoje lyderiaujančio startuolių blogo EU-Startups.com 
buvo pripažinta kaip viena geriausių bendradarbystės erdvių Vilniuje! 

http://EU-Startups.com


Parko užimtumas 2017 m. pabaigoje siekė 92,5 %. Šiuo laikotarpiu Parką papildė 
6 naujos įmonės: UAB „Constet“, kurianti web aplikacijas bei projektuojanti ir 
diegianti IPTV sistemas; UAB “Programuok”, geriau žinoma kaip “Code Academy” 
- didžiausia Lietuvoje privati IT specialistus ruošianti organizacija; UAB “Pepės 
žaidimai” - žaidimų studija, kurianti vaikams programėles, kurios skatina 
kūrybiškumą, supažindina su aplinka ir lavina, „Pepi Play“ programėles jau 
atsisiuntė daugiau kaip 11 mln. vartotojų visame pasaulyje, žaidimai yra naudojami 
JAV ir Didžiosios Britanijos darželiuose ir yra rekomenduojami mokytojų ir 
nuomonės lyderių visame pasaulyje; pasaulinė transporto ir logistikos įmonė 
DFDS Lietuvos atstovybę įkūrė Parke; asociacija “Žinių ekonomikos forumas”, 
Lietuvoje kurianti žiniomis, moksliniais pasiekimais ir inovatyviais ugdymo 
procesais  grįstą ekonomiką; UAB “Office System”, B2B įmonė, tiekianti verslo 
kasdienei veiklai reikalingas priemones. 

Bendradarbystės erdvė “Work’inn” 

2017 m. gegužės mėn. Parke duris atvėrė pirmoji bendradarbystės (co-working) 
erdvė Integruotame studijų, mokslo ir verslo centre “Saulėtekis”. Work’inn - erdvė, 
skirta tiems, kam dirbti namuose per ankšta, trūksta įkvepiančios aplinkos ir 
palaikančių bendraminčių. Erdvėje įrengtos patogios ir modernios darbo vietos, 
neformali erdvė, skirta tiek poilsiui, tiek darbui. Per 2017 m. į Work’inn erdvę įsikėlė  
9 įmonės ir 14 fizinių asmenų (iš viso 27 žmonės). Metų pabaigoje erdvėje dirbo  
13 žmonių. Trys erdvėje veikusios įmonės metų eigoje persikėlė į Parko verslo 
inkubatorių (,UAB “Go Rampa”, UAB “Nascent” ir UAB “Blue Ocean Robotics”)

NAUJI BENDRUOMENĖS 
NARIAI 
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NAUJI BENDRUOMENĖS 
NARIAI 

Parko verslo inkubatorius 

Per 2017 m. pagal inkubavimo programą Parke veiklą pradėjo 10 naujų 
įmonių: UAB „Protronika”, kurianti skaitmenines technologijas, skirtas 
elektros tinklo būklei ir darbo režimams įvertinti, patikimumui padidinti 
bei nuotoliniam elektros tinklo valdymui palengvinti; UAB “GoRampa”, 
kurianti inovatyvią, logistikos procesus optimizuojančią sistemą, 
suburiančią krovinius siunčiančias ir gabenančias įmones bei suteikianti 
galimybę joms sudaryti sandorius ir valdyti informaciją efektyviausiu 
būdu; UAB “Accido” (prekės ženklas “Pixelneat”), kurianti unikalaus 
dizaino web sprendimus, mobiliąsias aplikacijas ir video žaidimus; UAB 
“WeCode”, verslo valdymo IT sprendimus bei įrenginių realaus laiko 
stebėjimo platformą kiurianti įmonė; UAB “Biotechnologijų grupė”, 
dirbanti su biologiniais valymo įrenginiais, MB “Ingenium Balticum”, 
organizuoja programavimo, dizaino ir kitų skaitmeninių technologijų sričių 
kursus būsimiems IT profesionalams; UAB “Inomeda”, siekianti realizuoti 
pažangiausius medicinos mokslo laimėjimus gydymo įstaigose; UAB 
“Statybų ekspertizė”, civilinės inžinerijos srityje veikianti įmonė; UAB 
“Oxipit” - pasaulinių dirbtinio intelekto konkursų laimėtoja, kurianti 
medicininių vaizdų apdorojimo produktus ir padedanti kitoms įmonėms 
taikyti giliojo mokymo technologijas ir dirbtinius neuroninius tinklus 
įvairiems uždaviniams spręsti; UAB “Nascent”, kurianti IT sprendimus 
medicinos srityje; 
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UAB „ALDREA“ 
Įmonė kuria unikalią konstravimo sistemą 
„Totem“, su kuria kiekvienas gali lengvai 
sukonstruoti, suprogramuoti ir įgalinti veikti net ir 
sudėtingiausius robotikos modelius.

UAB „AKTYVUS SEKTORIUS“ 
Įmonė vysto mobilųjį socialinį tinklą ESKIMI, turintį 
virš 20 mln. vartotojų visame pasaulyje, mobilią 
apmokėjimo sistemą, leidžiančią pasiekti daugiau 
nei 300 mln. klientų Afrikos ir Azijos rinkose, ir 
mobilios reklamos “programmatic” platformą, 
pateikiančią mobilias reklamas daugiau nei 130 
milijonų klientų Afrikos šalyse.

UAB „ARCUS NOVUS“ 
Įmonė veikia kosmoso ir telekomunikacijų 
technologijų srityje, įgyvendina ir vysto inovatyvius 
technologinius projektus, užsiima tiriamąja ir 
eksperimentine veikla.

UAB „PHARM HOUSE“ 
„Pharmhouse“ teikia profesionalias farmacijos, 
specialiosios paskirties vaistų, sveikatos priežiūros 
ir receptinių gaminių komercializavimo, plėtros ir 
distribucijos paslaugas.

UAB „SAULĖS GRĄŽA“ 
Įmonė vykdo saulės energetikos sprendimų plėtrą 
Lietuvoje bei užsienyje, vysto inovatyvius saulės 
energijos produktus, pritaikomus tiek pramonėje, 
tiek namų ūkiuose.

VŠĮ „LIEPIŠKIŲ TECHNOLOGIJŲ PARKAS“ 
Liepiškių technologijų parkas veikia 
kosmoso technologijų taikomųjų mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės plėtros srityje, komercializuoja 
mokslo ir studijų įstaigų atliekamų mokslinių 
tyrimų rezultatus.

UAB „IDEA STATIKA 
Įmonė veikia civilinės inžinerijos srityje. Pagrindinė 
įmonės veikla – statinių konstrukcijų 
projektavimas. 

PARKE  
VEIKIANČIOS 
ĮMONĖS 

UAB „LIMAP“ 
Įmonė valdo pažangiausias civilines matavimų 
technologijas pasaulyje. Įmonė veikloje naudoja 
unikalias ir išskirtines 3D duomenų valdymo 
programas. Inžineriniuose tyrinėjimuose ir 
matavimuose tikslumą pasiekia iki 0,2 milimetrų, o į 
elektroninį pasaulį gali perkelti visą Vilnių ir 
nustebinti galimybėmis patį pažangiausią užsakovą.

UAB „GEOTECHNIKOS GRUPĖ II“ 
Įmonė veikia civilinės inžinerijos srityje, o jos veikla 
susijusi su grunto bei pastatų pamatų, pastatų 
avarijų tyrimais bei ekspertizėmis, statinių pamatų 
projektavimu ir jų įrengimu. Įmonė veikia Lietuvoje, 
Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijos Kaliningrado srityje.

UAB „INECO“ 
Pagrindinė veiklos kryptis – švariosios 
technologijos, pramoninė ekologija. Įmonės 
specialistai vykdo eksperimentinę ir technologinę 
plėtrą, atlieka testavimą, diegimą bei teikia 
konsultacijas dėl pramonės nuotekų 
nukenksminimo ir atliekų utilizavimo.

UAB „SATGATE“ 
Bendrovė veikia kosmoso technologijų srityje, 
vykdo telekomunikacinę veiklą. Pagrindinės veiklos 
kryptys – interneto prieiga per palydovą, 
palydovinės televizinės transliacijos, prekyba 
telekomunikacine įranga.

UAB „XRM SYSTEMS“ 
Įmonės veikla – santykių su klientais valdymo 
procesų analizė ir jų realizavimas Microsoft 
Dynamics CRM technologinėje platformoje. 
Pagrindinės įmonės kompetencijos apima tiek 
tradicines CRM sritis – rinkodarą, pardavimus bei 
aptarnavimą, tiek ir su jomis susijusius dokumentų, 
projektų ir personalo valdymo procesų 
sprendimus. 
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UAB  „PANDA CONNECT“ 
PandaConnect Group – unikalias paslaugas 
teikianti Danijoje pagrindinę būstinę turinti 
finansinių technologijų srities įmonė. 
PandaConnect teikia vertybinių popierių 
portfelių administravimo paslaugas 
Skandinavijos ir Didžiosios Britanijos 
klientams.

UAB „REKIN“ 
Įmonė kuria inovatyvius produktus, 
apsaugančius nuo žalingos aplinkos poveikio, 
maksimaliai atsisakydama sintetinių priedų, 
neturinčių analogų gamtoje. Produktus 
receptūros kuriamos bendradarbiaujant su 
įvairių sričių mokslininkais.

UAB „CRITICAL  SECURITY“ 
UAB „Critical Security“  teikia inovatyvias 
informacinio saugumo užtikrinimo paslaugas. 
Įmonėje veikia IT saugumo tyrimų 
laboratorija, kurianti papildomas žinias bei 
informacijos saugumo technologijas ir 
produktus.

UAB „CLICK2SELL“ 
UAB Click2Sell – licencijuota finansinių 
technologijų srities įmonė, teikianti ir 
plėtojanti lengvai įdiegiamą „Virtualaus 
mokėjimo kortelių skaitytuvo“ paslaugą, 
kurios dėka galima saugiai ir efektyviai 
priimti mokėjimus debeto ir kredito 
kortelėmis internetu iš viso pasaulio.

UAB „ECM STUDIJA“ 
Įmonė kurią specializuotą programinę 
įrangą, taip pat intraneto, ekstraneto, 
interneto sprendimus, teikia veiklos procesų 
automatizavimo bei mobiliųjų aplikacijų 
kūrimo paslaugas.



UAB „FEMTIKA“ 
Vilniaus Universiteto pumpurinė (spin-off) 
įmonė dirba femtosekundinių lazerių taikymo 
srityje, siekdama tenkinti augančius 
technologijų ir įrangos poreikius, kurie įgalintų 
aukščiausios šiuo metu įmanomos erdvinės 
skyros trimačių funkcinių darinių gamybą.

UAB „PROJECTUM“ 
UAB „Projectum“ – elektrotechnikos ir silpnų 
srovių sistemų plėtros ir  projektavimo veiklas 
vykdanti įmonė.

UAB  „CLOUDILĖ“ 
Įmonės veikla – verslo valdymo sistemų 
kūrimas, padedantis klientams optimizuoti 
verslo procesus, koncentruotis į didžiausią 
naudą teikiančius sprendimus. 

UAB „INOVATYVIŲ  PROCESŲ  
SPRENDIMAI“ 
Inžinerinė įmonė, veikianti biometrinių 
technologijų plėtros ir diegimo srityje. Šiuo 
metu įmonė rinkoje diegia unikalią sistemą, 
skirtą autonominei, srautinei ir reguliariai 
darbuotojų blaivumo bei darbo laiko patikrai.

UAB „FORIS  CONSULTA“ 
Eksporto plėtrą skatinanti B2B įmonė, dirbanti  
su konkurencingomis ir inovatyviomis Lietuvos 
gamybos ir paslaugų įmonėmis, padeda rasti 
partnerius Skandinavijos, Vakarų Europos ir 
Šiaurės Amerikos rinkose.

UAB „SUPER SOLEM“ 
Spin-out įmonė sukūrė valdiklį „Nectar Sun“, 
skirtą  ekonomiškai ir taupiai šildyti vandenį. 
Sukurta sistema sujungia saulės baterijas, 
"Nectar Sun" valdiklį ir elektrinį vandens 
šildytuvą. Valdiklis esant poreikiui gali pereiti į 
vietinę elektros energiją. Tokiu būdu yra 
siekiamas elektros energijos optimizavimas ir  
tvarus energijos naudojimas.

UAB „BALTMI“ 
Unikalias rinkos tyrimų paslaugas Baltijos šalyse 
teikianti bendrovė, savo veikloje naudojanti 
tarptautinę WIN/Gallup International asociacijos 
pripažintą metodologiją.

UAB „MONIMOTO“ 
Spin-out įmonė, kurianti išmaniąją signalizaciją 
motociklams, automobiliams ir kitam brangiam 
turtui apsaugoti. 

UAB „ALMATA COMPANY“ 
Transporto ir logistikos paslaugas augančiam 
verslui teikianti įmonė

UAB „PROGRAMUOK“ 
Įmonė, geriau žinoma CodeAcademy vardu, - IT 
specialistus ruošianti akademija, kurioje mokoma 
skirtingų programavimo kalbų – PHP, Java, HTML, 
CSS, JavaScript, Web dizaino bei kibernetinio 
saugumo paslapčių. CodeAcademy Kids – 
moksleivių programavimo akademija, kur 
moksleiviai mokosi plačiausiai naudojamų 
programavimo kalbų bei grafinio dizaino 
pagrindų.

UAB „GO RAMPA“ 
Įmonė kuria inovatyvią, logistikos procesus 
optimizuojančią sistemą „GoRamp“, suburiančią 
krovinius siunčiančias ir gabenančias įmones bei 
suteikiančią galimybę joms sudaryti sandorius ir 
valdyti informaciją efektyviausiu būdu.

UAB „RES JUDICATA“ 
Teisines paslaugas ir konsultacijas teikianti įmonė

UAB „WP PRODUCTION“ 
IT srities produktus kurianti ir plėtojanti įmonė. 
Naujausias įmonės plėtojamas B2B produtas 
padės klientams lengvai įgyvendinti Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą.

UAB „RYBVALDA“ 
Sėkmingai auganti civilinės inžinerijos srities 
įmonė, teikianti projektavimo, projektų valdymo 
ir techninės priežiūros paslaugas.

PARKE  
VEIKIANČIOS 
ĮMONĖS
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J&C AEROSPACE DESIGN AND 
CERTIFICATION SERVICES EEU LTD 
EASA (European Aviation Safety Agency) 
patvirtinta projektavimo organizacija J&C 
AERO EEU teikia orlaivių inžinerijos, 
projektavimo ir vystymo paslaugas - nuo 
koncepcijos iki tinkamumo skraidyti 
patvirtinimo.

UAB „MEGODATA“ 
Įmonė, kurianti inovatyvius informacinių 
technologijų sprendimus elektroninės 
komercijos ir logistikos bei procesų valdymo 
sistemų srityse. Kompanijos sukurtas siuntų 
savitarnos terminalas – 2014 m. Lietuvos metų 
gaminio medalio laimėtojas.

UAB „GEOFIRMA“ 
Profesionali inžinerinių tyrimų 
bendrovė, atliekanti inžinerinius geologinius, 
geotechninius, ekogeologinius tyrimus, 
geotechninį monitoringą, konsultuojanti pamatų 
bei pagrindų paruošimo, įrengimo klausimais.

UAB „BONUS SOCIUS“ 
Finansines konsultacijas smulkiam ir vidutiniam 
verslui teikianti įmonė.

UAB „PEPĖS ŽAIDIMAI“ 
„Pepi Play“  — žaidimų studija, kurianti 
programėles vaikams, kurios skatina 
kūrybiškumą, supažindina su aplinka ir lavina. 
„Pepi Play“ programėles atsisiuntė daugiau kaip 
11 mln. vartotojų visame pasaulyje. Žaidimai 
naudojami JAV ir Didžiosios Britanijos 
darželiuose ir yra rekomenduojami mokytojų ir 
nuomonės lyderių visame pasaulyje.

UAB „STATYBŲ EKSPERTIZĖ“ 
UAB „Statybų ekzpertizė“ – civilinės inžinerijos 
srityje veikianti įmonė, teikianti  pastatų, statinių 
analizės ir ekspertizės paslaugas. 



PARKE  
VEIKIANČIOS 
ĮMONĖS

ASOCIACIJA ŽINIŲ EKONOMIKOS 
FORUMAS 
Asociacija vienija verslo, mokslo bei pilietiškos 
visuomenės lyderius ir atlieka itin svarbų vaidmenį 
kuriant žiniomis ir kūrybingumu grįstą 
konkurencingą valstybę. Forumas yra atviras 
visoms idėjoms, kurios skatina prioritetinės 
Lietuvos srities – žinių ekonomikos – augimą, ir 
kviečia visuomenę kartu kurti modernesnę, 
šiuolaikinėmis technologijomis bei žiniomis grįstą 
šalies ateitį.

UAB „CONSTET“ 
Įmonė kuria web aplikacijas bei projektuoja ir 
diegia IPTV sistemas. 80 % įmonės klientų – 
Vakarų Europos įmonės, tarp jų verslo 
akseleratoriaus „Y Combinator“ absolventai 
„Soundbox“! 

UAB „PROTRONIKA“ 
Įmonė kuria skaitmenines technologijas, skirtas 
elektros tinklo būklei ir darbo režimams įvertinti, 
patikimumui padidinti bei nuotoliniam elektros 
tinklo valdymui palengvinti.

UAB „BIOTEHNOLOGIJŲ GRUPĖ“ 
Įmonė atlieka tyrimus azoto bei fosforo šalinime 
biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, 
parduoda, montuoja ir prižiūri nuotekų valymo 
sistemas, riebalų bei naftos gaudykles.

UAB „ACCIDO“ 
“Pixelneat” prekinį ženklą plėtojnti įmonė – 
skaitmeninių produktų kūrimo studija. Įmonė 
kuria unikalaus dizaino web sprendimus, 
mobiliąsias aplikacijas ir video žaidimus.

UAB „ROXLOGIC IT SOLUTIONS“ 
Plataus spektro IT paslaugas teikianti ir įvairius IT 
produktus plėtojant įmonė.

12

UAB „OXIPIT“ 
Įmonė kuria medicininių vaizdų apdorojimo 
produktus ir padeda kitoms įmonėms taikyti 
giliojo mokymo technologijas ir dirbtinius 
neuroninius tinklus įvairiems uždaviniams, ypač 
susijusiems su vaizdine medžiaga, spręsti.

NASCENT LLC 
Įmonės pagrindinė veikla yra žinių (know-how) 
investavimas į naujus projektus. Įmonė dirba 
su naujais produktais ir juos kuriančiais 
startuoliais, kuriems reikia sukurti unikalius 
programinius sprendimus, atlikti R&D 
(research and development) darbus IT srityje.

MB „WECODE“ 
Programuotojų komanda WeCode dirba su 
Microsoft technologijomis: ASP.NET; SQL; 
Azure platforma, IoT tinklų koncepcijos 
technologijos, Machine Learning 
technologijomis. Įmonės veiklos kryptys: verslo 
valdymų sistemų kūrimas, taip pat vysto 
projektą, kurio tikslas - sukurti įrenginį 
pardavimo automatų (vending) būklės 
stebėsenai.

UAB „INGENIUM BALTICUM“ 
Įmonė, žinoma Baltic Talents pavadinimu, 
organizuoja programavimo, dizaino ir kitų 
skaitmeninių technologijų sričių kursus 
būsimiems IT profesionalams.

UAB „OFFICE SYSTEM“ 
„Office System“ – B2B įmonė,  užtikrinanti 
patikimą ir ilgalaikį prekių, reikalingų darbe, 
tiekimą iš vienų rankų.

UAB „INOMEDA“ 
Įmonės veikla – inovatyvių sprendimų 
pritaikymas kasdieninėje medicinoje. Įmonė 
siekia realizuoti pačius pažangiausius 
medicinos mokslo laimėjimus Lietuvos ir 
užsienio gydymo įstaigose.

UAB „NACIONALINĖ MATAVIMŲ 
KONTROLĖS TARNYBA“ 
Įmonė kuria matavimo prietaisą techninėms 
automilių apžiūrų bendrovėms. 

A/S DFDS LIETUVOS FILIALAS 
A/S DFDS Lietuvos filialas teikia transporto ir 
logistikos paslagas.

UAB „EDATA“ 
Įmonė, veikianti elektroninių prekybos 
sprendimų, finansų technologijų srityje. 

UAB „SVENHEIM” 
Inžinerinė, projektavimo įmonė, savo paslaugas 
teikianti užsieno klientams.

UAB „SANDORY INDUSTRIALS“ 
Pramoninių įrenginių kūrimo ir plėtros veiklą 
vykdanti įmonė.

UAB „ILT BALTIB” 
Intelligent loading technologies Baltic kuria ir 
diegia robotikos sprendimus pramonės 
įrenginiuose.



2017 m. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas tęsė 
projektinę veiklą, siekdamas pritraukti viešąjį finansavimą verslumo ir 
inovacijų kūrimo skatinimo, neformalaus švietimo, darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo projektams. Per 2017 metus Parkas pateikė 
16 paraiškų pagal Erasmus+, Interreg Europe, Interreg BSR, 
Struktūrinių fondų, tiesiogines Europos Komisijos ir kitas programas. 
Nors įvertintos dar ne visos paraiškos, 6 iš jų buvo sėkmingos. 
Pagrindinės projektinės veiklos kryptys – verslumo ugdymas ir 
verslui palankios politikos formavimas, inovacijų skatinimas ir 
Pramonė 4.0 sprendimų diegimas versle, tarptautinių partnerių 
tinklo plėtra. Inicijuodamas projektus Parkas didelį dėmesį skiria 
darniam vystymuisi ir žiedinės ekonomikos skatinimui, pvz., projekte 
Futurepreneurs išbandoma į poveikį orientuota verslo pre-
akseleravimo programa. Inovacijų plėtrai ne mažiau svarbus yra 
sėkmingas Sumanios specializacijos įgyvendinimas, prie kurio Parkas 
prisideda įgyvendindamas projektą ecoRIS3. 

PROJEKTINĖ  VEIKLA 
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2017 m. Parkas dalyvavo pareiškėjo ir partnerio teisėmis įvairių 
tarptautinių ir nacionalinių programų 16-koje projektinių paraiškų:

1. KNOTT, (Knowledge and Technology Transfer) Interreg Europe 
(partnerystė). Bendradrbiaujant su partneriais bus keičiamasi gerąja 
patirtimi siekiant pagerinti Regioninės inovacijų politikos įgyvendinimą 
per efektyvesnį technologijų perdavimo ir verslo paramos struktūrų 
įsitraukimą. Parko dalis projekte - 194 250 eur. Finnsavimas neskirtas.

2. ABCities (Area Based Collaborative Entrepreneurship in Cities), 
Interreg Europe (par tnerystė) - projektu siekiama išnaudoti 
nenaudojamas miesto erdves pradedantiesiems verslininkams sukuriant 
bendruomeniško verslumo erdves mieste: bendrai investuojant į 
įrenginius ar technologijas, viešinant atskirų miesto rajonų pasiekimus, 
pagerinant viešąsias erdves bendrystei ir pan.  Parko dalis projekte - 122 
874 Eur. Paraiška vertinama.

3. Cleanest-KIC, Interreg BSR (partnerystė) - projektu buvo siekiama BSR 
šalyse įkurti švariųjų technologijų verslo akseleravimo programą. 
Finansavimas neskirtas.

4. HUMAN-UP: Boosting entrepreneurial person-based strategies for the 
adaptation of SMEs to new competitive global frameworks, Interreg 
Europe (partnerystė). Pojektu siekiama MVĮ konkurencingumo didinimo 
per regioninės politikos gerinimą, sutelkiant dėmesį į žmogiškųjų išteklių 
vystymą globalių ekonomikos pokyčių kontekste (pvz. Pramonė 4.0). 
Projekte dalyvauja partneriai iš Ispanijos, Portugalijos, Bulgarijos, Lenkijos 
ir Lietuvos. Parko planuojamo biudžeto dalis siekia 185.075,- eur. Paraiška 
vertinama.

PROJEKTINĖ  VEIKLA 
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5. POL-IN-SME: Local and regional POLicies based on INnovative growth 
models of SMEs, Interreg Europe (partnerystė). Projektas skirtas MVĮ 
konkurencingumo gerinimui per politikos priemones, kurios leistų verslo 
paramos organizacijoms didinti MVĮ žmogiškųjų išteklių gebėjimus kurti 
ekonominį palikimą (angl. k. economic heritage). Partneriai identifikuos 
gerąsias verslo paramos praktikas ir sieks pritaikyti jas regioninės politikos 
gerinimui. Projekte dalyvauja partneriai iš Lenkijos, Graikijos, Kipro, 
Ispanijos, Rumunijos ir Lietuvos. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų 
parko planuojamo biudžeto dalis siekia 211.430,- eur. Paraiška vertinama.

6. IBCOLL: Innovation & Business Collaboration (SoftLanding in BSR). 
Projekto tikslas - sukurti “lengvo nusileidimo” platformą kuriant palankią 
inovacijų ekosistemą ir skatinant atviras inovacijas bei teikiant atitinkamas 
paslaugas tarptautiškumo siekiančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms. 
Projektas turėtų padidinti tiesioginę ir netiesioginę naudą iš projekto 
gavusių įmonių inovatyvumą, palengvinti jų įsitvirtinimą užsienio rinkose. 
Projekte dalyvauja partneriai iš Švedijos, Vokietijos,   Lietuvos, Lenkijos, 
Latvijos, Estijos ir Suomijos. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų 
parko finansinė dalis projekte - 141 922 eur. Finansavimas neskirtas.

7. CREATING: boost the capacity of entrepreneurial support agents, 
Interreg BSR. Projekto tikslas - Baltijos jūros regione sukurti verslumo 
ekosistemą stiprinant verslo ir inovacijų centrų, inkubatorių, universitetų, 
verslo akseleratorių ir pan., pajėgumus. Projekte dalyvauja partneriai iš 
Vokietijos, Latvijos, Danijos, Lietuvos, Suomijos, Lenkijos, Švedijos ir Estijos. 
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko finansinė dalis projkete - 
134 144 eur. Finansavimas neskirtas.



8. Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms modernių verslumo įgūdžių 
formavimo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose, ESSF, 
Inoconnect (pareiškėjas) - projekto įgyvendinimo metu dalyvaujama 
tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos 
Įmonių Tinklo organizacijos, renginiuose, siekiant surasti partnerių dalyvauti 
konkrečiose tarptautinėse MTEPI programose (Cosme; Horizon2020, 
Eureka; Eurostars ir pan.). Projekto vykdymui skirta 10 000 eur subsidija. 
Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. rugpjūčio mėn.

9. VERSLUS, ESSF, Studijų kokybės gerinimas (partnerystė) - projekte 
numatytos Parko veikloas - VGTU Verslo vadybos fakulteto pirmakursių 
verslo idėjų hackatonai bei antrakursių ir trečiakursių vasaros stovykos/
intensyvi praktika vystant verslo idėjas. Finansavimas neskirtas. 

10. Sunrise Valley Digital Innovation Hub, Smart Factories in the new EU 
Member States, Horizon 2020, (pareiškėjas) - projektu siekiama “brandinti” 
potencialius Skaitmeninius inovacijų centrus naujosiose ES šalyse. Paraiška 
patvirtinta.

11. Maritime 4.0. Erasmus+ programai teikta projekto paraiška verslo ir 
mokslo bendradarbiavimo skatinimui siekiant užtikrinti profesinių įgūdžių 
atitikimą darbo rinkos poreikiams jūrininkystės sektoriuje. Projekto partneriai 
siekia identifikuoti trūkstamus profesinius įgūdžius Pramonė 4.0 kontekste, 
ypatingai atkreipdami dėmesį į verslumo įgūdžių stoką šiame sektoriuje. 
Projekte dalyvauja partneriai iš Norvegijos, Danijos, Suomijos, Vokietijos, 
Graikijos ir Lietuvos. Parko biudžeto dalis - 193.035,- eur. Finansavimas 
neskirtas. 

12. HEI-MAKERS, Erasmus+ (pareiškėjas) - tarptautinė projektinė iniciatyva, 
kurią įgyvendinant bus sukurtas ir išbandytas inovatyvus patirtinis edukacijos 
modelis bendradarbiaujant aukštajam mokslui ir techninėms erdvėms (angl.k. 
Makerspace). Parko dalis projekte - 53 075 eur. Projektui skirtas finansavimas. 

13. Change.me: Change Ownership Change Mentalities Change 
Entrepreneurs. Erasmus+ projektas skirtas moterų įgalinimui ir verslumo 
ugdymui informacinių technologijų srityje parengiant neformalaus ugdymo 
programą savarankiškam mokymui, bendruomenės ugdymui bei gerųjų 
pavyzdžių viešinimui. Projekte dalyvauja partneriai iš Norvegijos, Ispanijos, 
Graikijos, Kipro ir Lietuvos. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko 
planuojamo biudžeto dalis siekia 31.764,- eur. Finansavimas neskirtas.

14. Inospurtas, ESSF, InoGeb LT - projekto metu vykdomas jaunų inovatyvių 
įmonių inkubavimas ir akseleravimas. Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. 
gruodžio mėn.

15. StartUP Neighbours, Europos tarpsienio bendradarbiavimo programa 
(partnerystė) - projektu siekiama sukurti dvišalį (Lietuva-Baltarusija) verslo 
inkubatorių-akseleratorių jaunimui ir 55-64 metų amžiaus grupės asmenims. 
Projekto koordinatorius - VU Teisės klinika. Projekto vertė - 266.379 eur, 
įstaigos dalis projekte - 46.245  eur. Paraiška patvirtinta.

16.Proneo akseleravimas. MITA paskelbtame kvietime inovacijų ekspertų 
akseleravimo programai Parkas pateikė paraišką ir vienas iš atstovų dalyvavo 
Norvegijos verslo akseleratoriuje Proneo vykusiuose savaitės trukmės 
mokymuose.

PROJEKTINĖ  VEIKLA 
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“Futurepreneurs” - pirmoji Lietuvoje tvaraus verslo pre-
akseleravimo programa. Dalyvauti projekte gali 18-29 
metų amžiaus jaunuoliai, norintys įgyvendinti savo 
svajonių verslo idėją ir sukurti startuolį, kuris keistų 
pasaulį. Prie programos ir jaunimo verslumo ugdymo 
kar tu su verslo par tneriais pr isideda Vilniaus 
universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
VU Verslo mokykla, VšĮ „Versli Lietuva“, Mokslo, 
inovacijų ir technologijų agentūra. 2017 m. programą 
globojo LR Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

„Futurepreneurs“ atidarymo renginys įvyko vasario 22 dieną. Atviroje programos 
dalyje visi norintys buvo kviečiami pasiklausyti pranešimų apie startuolius, 
tvarumą bei verslo ateities tendencijas. Renginio pranešėjai: „Tieto Lietuva“ 
generalinis direktorius ir „Infobalt“ prezidentas Tomas Vitkus, „Lietuvos energijos“ 
valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Dalius Misiūnas, verslo 
akseleratoriaus „Startup.lt“ vadovas Arvydas Bložė, pokyčių verslo kūrėjai  iš 
Nyderlandų Coen Faber ir Bram Van Schijndel. 

Norą dalyvauti ir sukurti aplinkai draugišką, didžiąsias žmonijos problemas 
sprendžiantį startuolį pareiškė daugiau nei 600 jaunuolių iš visos Lietuvos. Iš jų 
buvo atrinkti 200 labiausiai motyvuotų. Dalyviai buvo skatinami kurti idėjas 
penkiose kategorijose: finansinės, švariosios, informacinės ir komunikacinės 
technologijos, transportas ir logistika, gynyba ir saugumas. Programos pradžioje 
didžiausio susidomėjimo sulaukė informacinės ir komunikacinės bei finansų 
technologijų kategorijos, taip pat švariosios technologijos.

Per visą projekto laikotarpį dalyvių laukė 4 mokymų sesijos (praktiniai seminarai),

#1
600 paraiškų

Biudžetas 
43 tūkst. 

Eur
21 

komanda

pirmoji tvaraus verslo pre-
akseleravimo programa Lietuvoje

200 atrinktų 
dalyvių

kurių metu patyrę profesionalai ne tik suteikė reikalingą teorinę medžiagą 
apie verslo kūrimą, bet ir skyrė dalyviams specialias užduotis. 

Su kiekviena jaunųjų verslo kūrėjų komanda dirbo patyrę mentoriai, kurie 
padėjo išgryninti idėją ir pasirinkti teisingą kelią jai realizuoti. Su 
komandomis dirbo daugiau nei 30 mentorių, seminarus vedė 4 lektoriai.

Kad dalyviams būtų paprasčiau sugalvoti konkretaus verslo idėjas, jiems 
buvo paruoštos problemos, su kuriomis realiai susiduria verslas ar 
visuomenė, ir buvo siūloma surasti inovatyvių būdų joms išspręsti. IKT 
sektoriuje jaunuoliai pasiūlė idėjas nuo lengvai naudojamo interaktyvaus ir 
konkrečiai tik turistams skirto žemėlapio iki renginių ar nuolaidų bei 
pasiūlymų platformų internete. Taip pat populiarios idėjos buvo kurti 
būsto nuomos aplikacijas, naujas ir inovatyvias įdarbinimo ar verslo idėjų 
dalinimosi platformas.

FUTUREPRENEURS 
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Švariųjų technologijų sektoriuje dalyviai kūrė platformas, kuriose mažieji švarios 
energijos tiekėjai galėtų parduoti savo energiją, siekė kovoti su maisto atliekų 
problema, panaudoti organines atliekas, kurti medžiagas, galinčias pakeisti 
plastiką ar perdirbti ir iš naujo gamyboje pritaikyti automobilių padangas. 
Finansinių technologijų kategorijoje pristatyti bandymai kurti mobiliąsias 
aplikacijas greitiesiems mokėjimams, elektronines ar mobilias pinigines, mobilius 
mokėjimo punktus smulkiam ir vidutiniam verslui ar skaitmeninių parduotuvių 
čekių, pakeisiančių popierinius, platformas. Logistikos srityje jaunuoliai ieškojo 
atsakymų, kaip sumažinti kuro sąnaudas ir taip sutaupyti lėšas, buvo siūlomos 
idėjos kurti išmanius sunkvežimių vairuotojams pritaikomus akinius ar 
populiarią „pavežimo“ paslaugą pritaikyti ir adaptuoti krovinių vežimui. 
Gynybos ir saugumo kategorijoje pristatytos tokios idėjos kaip išmani spyna ar 
autonominė dronų sistema, kuri galėtų būti pritaikoma saugant valstybės išorės 
sienas.

Baigiamasis „Futurepreneurs“ programos renginys įvyko gegužės 3 d. 
Finalinio renginio metu 21 „Futurepreneurs“ komanda pristatė savo 
verslo idėjas ir beveik 3 mėnesių dalyvavimo programoje rezultatus. 
Baigiamojo renginio metu komandos kovojo ne tik dėl geriausiojo titulo, 
bet ir dėl rėmėjų įsteigtų prizų. Finansinių technologijų kategoriją globojusi 
bendrovė „Tieto Lietuva“ įsteigė 1000 eurų piniginį prizą geriausiai idėjai 
finansinių technologijų srityje. „Lietuvos energija“ švariųjų technologijų 
kategorijos nugalėtojus apdovanojo 1000 eurų prizu. Saugumo ir gynybos 
kategorijos globėjai – Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija – 
taip pat įsteigė 1000 eurų prizą. Verslo akseleratorius „Startup.lt“ prizas 
geriausiai informacinių ir komunikacijos technologijų srities komandai – 
galimybė dalyvauti „Star tup.lt“ organizuojamose dirbtuvėse apie 
duomenimis pagrįstus pardavimus. Geriausią prototipą VGTU “LinkMenų 
fabrikas” apdovanojo 3 mėn. naryste jų erdvėse. Saulėtekio slėnio mokslo 
ir technologijų parkas tvariausią idėją apdovanojo 6 mėn. naryste 
“Work’inn” bendradarbystės erdvėje.
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Dalyvius vertino ir geriausias idėjas rinko ekspertų komisija, tarp kurių 
buvo visų kategorijų globėjų atstovai ir susijusių sričių profesionalai. 
Komisijos nariai: Coen Faber (Pure birds), Andrius Adamonis (Tieto 
Lietuva), Andrius Juozapaitis (Lietuvos energija), Aurimas Navys (Lietuvos 
gynybos ir saugumo pramonės asociacija), Agnė Bešėnienė (Asstra), 
Mykolas Bistrickas (VGTU LinkMenų fabrikas), Laima Kaušpadienė 
(Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas), Tomas Andriuškevičius 
(Practica Capital), Dainius Aksinavičius (Callcredit Information Group).

Net du apdovanojimus laimėjo komanda, kurianti autonomiškai veikiantį 
droną, skirtą pastatų ir teritorijų apsaugai. Naudojant šį droną, terminį 
atvaizdą turinčiam objektui (pvz. žmogui) įėjus į kameros aprėpiamą plotą, 
dronas padaro nuotrauką ir siunčia ją į bazę. Tokią kelių dronų sistemą 
galima pritaikyti sienos, karinių stovyklų apsaugoje ar saugant pavojingus 
objektus. Šiai komandai buvo įteiktas saugumo ir gynybos kategorijos 
globėjų prizas, komanda taip pat buvo pripažinta geriausio prototipo 
autoriais. Geriausios idėjos finansinių technologijų srityje autoriais buvo 
pripažinta komanda, pavadinimu „Infinitum“, skatinantys atsinaujinančios 
energijos naudojimą pastatuose ir kuriantys internetinę platformą, kurioje 
būtų galima parduoti sukauptą energiją.
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Spalio 8-13 dienomis “Futurepreneurs” organizatoriai vykdė tarptautinę 
mokymų programą “Encouraging impact-driven business among youth”, 
skirtą 20 jaunimo darbuotojų iš Lietuvos ir Lenkijos bei “Futurepreneurs” 
programą 2018 metais Lenkijoje vykdysiantiems partneriams. Mokymų 
programos dalyviai sužinojo kas yra tvarus verslas, išgirdo apie jaunimo 
verslumo skatinimo būdus ir kaip įkvėpti jaunus žmones pradėti tvarų 
verslą. Be to, dalyviai susipažino su “Futurepreneurs” pre-akseleravimo 
programa ir galimybėmis finansuoti projektus kaip šis. Jie ne tik praplėtė 
pažinčių tinklą, bet ir tapo Futurepreneurs ambasadoriais Lenkijoje.

Švariųjų technologijų kategorijos nugalėtojais paskelbti „Re-solar“, ketinantys 
kurti patobulintą saulės modulių perdirbimo technologiją, leidžiančią išgauti 
vertingas, bet įprastinio perdirbimo metu prarandamas medžiagas ir panaudoti 
jas dar kartą.  „Item sniper“, kuriantys platformą, padedančią internete rasti 
geriausius parduodamų naudotų daiktų pasiūlymus, pripažinti geriausia idėja 
informacinių ir komunikacijos technologijų srityje. Tvariausios idėjos kūrėjais 
pripažinti „Back to life“, kurie ketina perdirbti nebereikalingą ir išmetamą 
tekstilę ir gaminti iš jos stilingus bei unikalius rūbus ar aksesuarus. Ilgainiui ši 
komanda planuoja turėti internetinę parduotuvę, kurioje galėtų parduoti savo 
gaminius. 

19

FUTUREPRENEURS 



DemoDay 
video:

.Didelė projekto laiko dalis skirta NEET (nedirbančio ir nesimokančio jaunimo) įtraukimui į projekto 
veiklas - bendradarbiauta su 4 Lietuvos Darbo biržos skyriais Vilniaus regione, išsiųsti kvietimai 117 
potencialių dalyvių, išplatinta informacija vidiniais Darbo biržos sklaidos kanalais. Plati viešinimo kampanija 
apėmė projekto svetainės www.futurepreneurs.lt ir www.futurepreneurs.eu atnaujinimą (LT, EN), 
pranešimus spaudai (12), Facebook komunikaciją (pranešimai tikslinę auditoriją pasiekė apie 175.000 
kartų), ZIP FM transliuotą radijo reklamą (30 minučių eterio reklamos, 20 minučių pokalbio eteryje), 
tiesiogines renginių transliacijas, didžiųjų renginių reklaminius filmukus (aftermovies).

2017 m. vykusių programos renginių datos:
• Vasario 22 d. - Launch day 
• Kovo 8, 22, Balandžio 5,19 d. - mokymų sesijos
• Gegužės 3 d. - Demo day 
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LaunchDay 
video:



Futurepreneurs  
skaičiai 
2017

602
paraiškos

200 31
atrinkti dalyviai mentoriai

21
komandos 

finale

137  
Facebook 

postai
175k  
pasiekia-
mumas

6 
tiesioginės 
transliacijos

12  
pranešimai

spaudai

50  
minutės

radijo eterio

5  
tematikos

6  
renginiai

25  
partneriai ir

rėmėjai

6000  
prizinis fondas

Eur

globėjas - 
LR ūkio
ministras
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Rugpjūčio 11 d. vykusio Nacionalinio finalo metu 8 komandos pristatė 
savo žalias verslo idėjas visuomenei ir komisijai, kuri vertino ne tik jų 
verslo potencialą, bet ir įtaką visuomenei bei klimato kaitai. Komandas 
Nacionalinio finalo metu vertino „Lietuvos energija“ plėtros projektų 
vadovas Andrius Juozapaitis, teisininkų kontoros „Metida“ patentų 
konsultantas Eugenijus Keras, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų 
parko direktorė Laima Kaušpadienė, „Startup.lt“ direktorius Arvydas Bložė 
ir praėjusių metų Climate LaunchPad nacionalinio finalo nugalėtojas bei 
Tarptautinio finalo vienos iš tematikų nugalėtojas, Kauno Technologijos 
Universiteto Nacionalinio inovacijų ir verslo centro direktorius Mindaugas 
Bulota. 

Didžiausias pasaulyje švariųjų 
technologijų konkursas

Biudžetas 
10 tūkst. 

Eur

8 
komandos 

finale

6 
Follow-up 

sesijos 

2 dienų 
Boot Camp

CLIMATELAUNCHPAD  
2017 

22

„ClimateLaunchpad“ programa padeda naujoms, inovatyvioms, švariųjų 
technologijų srities idėjoms pasiekti rinką ir tokiu būdu potencialiai prisideda prie 
tvarios plėtros ir ekonomikos augimo regione. Konkursas šiemet vyko jau ketvirtą 
kartą, o Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas “ClimateLaunchpad” 
programos veiklas Lietuvojevykdo nuo 2015 metų. Šiais metais nacionalinio 
konkurso globėja tapo AB “Lietuvos energija”.
Birželio 12-13 d. vykusioje 2 dienų trukmės mokymų stovykloje (Bootcamp) 11 
komandų mokėsi verslo vystymo pagrindų. Savo patirtimi su dalyviais dalijosi vienas 
iš programos kūrėjų, verslininkas Ron Bloemers (Olandija), turintis daugiau nei 20 
metų patirtį švariųjų technologijų ir atsinaujinančių energijos šaltinių srityje, taip pat 
ne kartą prisidėjęs kuriant pasaulinę šlovę pelniusius žaliuosius startuolius. Ron 
padėjo programos dalyviams sukurti efektyvų verslo modelį, teisingai išsirinkti rinką, 
apskaičiuoti svarbiausius finansinius rodiklius, įrodyti savo idėjos vertę ir naudą 
aplinkai. Mokymuose dalyvavo komandos iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus. 
Dalyvių idėjos apėmė įvairias veiklos sritis: nuo skirtingų medžiagų (pavyzdžiui, 
naudotos tekstilės ar saulės baterijų) perdirbimo ir antrinio panaudojimo, naujų 
„žalesnių“ produktų kūrimo, iki CO2 dujų žemėlapio, atsinaujinančios energijos 
pardavimo kaimynams platformos ar elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo. 
Pasibaigus mokymų stovyklai, birželio 19, 26 ir liepos 3, 10, 17, 24 dienomis vyko  
intensyvios mokymų sesijos, skirtos išgryninti idėją, ištobulinti savo verslo modelio 
pristatymą ir pasiruošti pristatyti savo verslo idėją nacionaliniame finale. 

Nacionalinio 
konkurso 

globėja



Komisija Nacionalinio finalo metu išrinko TOP-3 idėjas. Pirmąją vietą laimėjo „R-
Solar“ komanda, kuri pasiūlė naują būdą perdirbti ir antrą kartą panaudoti saulės 
modulius. Antrąją vietą užėmė „Enestor“ komanda - jos nariai kuria technologiją, 
padėsiančią subalansuoti žaliosios energijos vartojimą. Trečiosios vietos laimėtojai 
– „@2“ komanda, siekusi sumažinti oro užterštumą mieste, siūlydami prie miesto 
viešojo transporto priemonių primontuoti specialius modulius, kurie sugertų ore 
esančias CO2 dujas ir paverstų jas elektros energija. Nacionalinio finalo metu 
komandoms buvo įteikti ir specialūs papildomi prizai. Teisininkų kontora „Metida“ 
įsteigė prizą patentabiliausioms idėjoms - juo pasidalino „R-Solar“ ir „@2“ 
komandos. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas papildomu prizu 
apdovanojo „Enestor“ komandą, kuri pademonstravo didžiausią potencialą daryti 
teigiamą įtaką aplinkai, visuomenei ir ekonomikai.

Spalio 17 – 18 dienomis Limasol mieste, Kipre vyko didysis “ClimateLaunchpad” 
finalas. Limasolyje dėl piniginių prizų ir kvietimų dalyvauti “Climate-KIC” 
akseleratoriuje kovojo daugiau nei 100 komandų iš 35 pasaulio šalių. Lietuvą 
atstovavo geriausiai Lietuvos nacionaliniame finale pasirodžiusios komandos - “R-
Solar” (komandos nariai - Julius Denafas, Edgaras Balč iauskas) ir 
“EneStor” (komandos nariai - Lukrecija Urnevičiūtė, Jonas Vaičys). “EneStor” 
komanda pristatė ambicingą planą tapti nepriklausomu energijos skirstymo 
operatoriumi. Jų pasiūlyta paslauga leistų subalansuoti žaliosios energijos 
vartojimą ir efektyviai panaudoti vėjo jėgainių generuojamos elektros perteklių, 
saugant energiją elektromobilių baterijose. Komandos siūloma paslauga taip pat 
suteiktų galimybę elektromobilių turėtojams krauti automobilius savo kieme, 
mokant už elektros energiją mažesnę nei rinkos kainą. Iškart po pristatymo 
komanda sulaukė didelio renginio dalyvių - tiek partnerių, tiek verslo 
akseleratorių atstovų - susidomėjimo jų projektu.

„R-Solar“ komanda pasiūlė sprendimą dar tik beprasidedančiai problemai 
- naują būdą efektyviai perdirbti pasenusius ar sugedusius saulės modulius. 
Jų siūloma inovatyvi perdirbimo technologija leistų į rinką grąžinti daugiau 
nei 95 procentus fotovoltiniuose saulės moduliuose naudojamų medžiagų: 
stiklo, plastiko, aliuminio, silicio, kitų metalų ir puslaidininkių. Komandos 
pasiūlyta idėja sužavėjo žiūrovus bei komisijos narius ir buvo pripažinta 
viena iš 15 geriausių idėjų konkurse.

2017 m. vykusių renginių datos:
• Birželio 12-13 d. - Bootcamp
• Birželio 19, 26, liepos 3, 10, 17, 24 d. - 

Follow-up sesijos 
• Rugpjūčio 11 d. - Nacionalinis finalas
• Spalio 17-18 d. - Didysis finalas

Pranešimai spaudai: 5
Facebook reach’as: ~77.000

CLIMATELAUNCHPAD  
2017 
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2016 m. spalio mėn. buvo gautas patvirtinimas dėl 
dotacijos skyr imo projekto, skir to Sumaniosios 
specializacijos startegijų šalyse partnerėse palyginimui, 
gerosios patirties pasidalinimui/perkėlimui, įgyvendinimui - 
„Vietos ir regioninių inovacijų ekosistemų paramos politika 

ir priemonės“ (angl. k. Policies & Measures to Support Local & Regional Innovation 
Ecosystems). Be pagrindinių veiklų per pirmąjį trejų metų etapą vertintant 
„Sumanosios specializacijos“ priemonių vaidmenį skatinant inovacijas tarp viešojo ir 
privataus sektoriaus, buvo parengta SSGG analizė, taip pat bus parengtas 
rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planas. Išanalizavus gerosios praktikos 
pavyzdžius veiksmų planuose bus pateiktos rekomendacijos inovacijų ekosistemos 
dalyviams: viešąjam sektoriui, bendruomenei, mokslo ir studijų institucijoms, 
pramonei bei smulkiam ir vidutiniam verslui.  

Projekto konsorciumą sudaro partneriai iš Ispanijos (koordinatorius - Fomento San 
Sebastian), Airijos, Lietuvos, Portugalijos, Suomijos, Italijos, Latvijos ir Prancūzijos. 

ecoRIS3 projektas prasidėjo pirmuoju partnerių susitikimu San Sebastian mieste, 
Ispanijoje. 2017 m. gegužės 23 - 24 d. susitikimo metu buvo numatyta projekto 
įgyvendinimo metu surengti 4 tematinius  darbo susitikimus, 3 seminarus ir 9 
pažintinius vizitus, kurie prisidės prie bendro dokumento parengimo (“The role 
private and public stakeholders play in the local ecosystem in order to absorb 
innovation”). Sutarta, kad projekto partneriai į bendrą inovacijų ekosistemos 
vertinimą įtrauks gerąsias praktikas iš viešojo sektoriaus, visuomenės, mokslo ir 
studijų institucijų, pramonės bei smulkių ir vidutinių verslo dalyvių.
2017 m. birželio 27 - 28 d. vyko antrasis projekto susitikimas Protugalijoje.

Susitikimo metu projekto partneriai pristatė 12-a viešojo sektoriaus 
gerųjų praktikų. Parkas kartu su MOSTA atstovu pristatė: Lietuvos 
sumaniosios specializacijos parengimo metodikos ir proceso moderavimo, 
bei Ikiprekybinių pirkimų priemonės gerasias praktikas. Pažintinio vizito 
metu buvo aplankytas Vila Nova de Famalicão technologinės tekstilės 
centras CITEVE (www.citeve.pt) ir LabPAC (http://setupguimaraes.com) – 
Menų ir kūrybos platformos laboratorija Guimarães miesto centre.

Trečiasis partnerių susitikimas vyko Cork mieste, Airijoje. 2017 m. 
lapkričio 28 - 29 d. vyko pažintiniai vizitai į Airijos nacionalinį institutą 
Tyndall (www.tyndall . ie), bendradar ystės erdvę “Republic of 
Work” (www.republicofwork.com), Blackrock pilies observatoriją 
(www.bco.ie) ir Rubicon (www.rubiconcentre.ie) verslo inkubatorių. 

ECORIS3 
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Projekto gpartneriai pristatė mokslo ir studijų gerąsias praktikas įgyvendinančias 
Sumaniosios specializacijos strategijas. Parkas pristatė VGTU Linkmenų fabriką ir 
Atviros prieigos centrų, kurių infrastruktūra buvo sukurta ESSF lėšomis, principą. 
Vizito metu šalys-partnerės pristatė ir aptarė vykdomas SSGG analizes. 2017 m. 
pabaigoje Lietuva užbaigė ir projekto koordinatoriams pateikė savo SSGG 
ataskaitą. 

Projekto metu Lietuvoje vyko trys projekto suinteresuotų šalių susitikimai. 
Susitikimų metu buvo sprendžiama kokias gerąsias praktikas Lietuva turėtų 
pateikti projekto partnerių susitikimuose, aptariamos projekto aktualijos, 
svarstoma parengta SSGG analizė. Suinteresuotų šalių darbo grupėje dalyvauja 
LR ūkio ministreijos, LR švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus universieto, 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto, MOSTA, MITA, Žinių ekonomikos 
formumo, Lietuvos inovacijų centro, Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio 
atstovai.

Bendras projekto biudžetas – 1.755.868 Eur. Parko dalis projekte -  159.480 Eur, 
iš kurio nuosavas indėlis  sudaro 23.922 Eur (15 proc), kurio 50 proc. dengia LR 
vidaus reikalų ministerija. Projekto trukmė – 3 metai. 
Daugiau apie projektą: https://www.interregeurope.eu/ecoris3/ 
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2017 m. lapkričio mėn. Saulėtekio slėnio 
mokslo ir technologijų parkas pasirašė sutartį 
su MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūra) dėl projekto InoSpurtas veiklų 
įgyvendinimo. Projekto tikslas – didinti įmonių 
inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti 
MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir 
inovacijų paramos paslaugas įmonėms.

Projekto metu Parkas vykdys naujų inovatyvių idėjų paiešką, kasmet „Ieškomas 
inovatorius“ konkurso metu atrinktoms idėjoms suteiks inovacijų konsultacinės ir 
paramos paslaugas: nuo produkto idėjos vystymo iki produkto pateikimo rinkai. 
Vykdant skatinančių inovatyvią verslininkystę veiklą bus orientuojamasi į sėkmingą 
naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi ir aukštos pridėtinės vertės kuriančių 
technologinių įmonių plėtrą (efektyvumo didinimas, naujų produktų kūrimas ar 
tobulinimas ir pan.).
Nuo 2017 m. birželio mėn. kartu su projekto partneriais dalyvavome viešinant 
projekto “InoSpurtas” konkursą „Ieškomas inovatorius!“. Iš viso buvo pateiktos 8 
konkursinės paraiškos iš Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko ekspertų 
konsultuotų komandų, 5-ios iš jų pateko į finalinį etapą ir buvo atrinkos 
inkubavimui, o 2017 m. gruodžio mėn. viena iš jų įsteigė naują įmonę - MB 
„Elektros tiekimo sprendimai“. Šio startuolio komandai bus suteikta 100 dienų 
InoSpurto programos inkubavimo paslaugų Parke: suteikiama reikiama 
infrastruktūra, teikiamos verslo plano parengimo, inkubavimo ir mentorystės 
paslaugos, konsultuojama technologijos vystymo, rinkodaros, intelektinės 
nuosavybės valdymo klausimais, atliekama finansavimo šaltinių, partnerių ir 
investuotojų paieška, padedama išbandyti sukurtus sprendimus ir patikrinti 
praktinį jų veikimą, ir pan. 

Iš viso numatyta projekto laikotarpiu inkubuoti bent 3 naujas įmones 
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke bei papildomai vienai iš jų 
suteikti akseleravimo paslaugas iki projekto pabaigos. Akseleruojamai 
įmonei bus teikiama akseleravimo paslauga viename iš užsienio 
akseleravimo centrų. 
Įmonių inkubavimas ir konsultavimas projekte yra “valstybės pagalbos” 
subjektas ir  teikiamas “de minimis” sąlygomis.

Projekto koordinatorius - Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, 
partneriai - Lietuvoje veikaintys mokslo ir technologijų parkai bei verslo 
konfederacijos.

Bendras projekto biudžetas – 3.815.791 Eur. Parko finansinė dalis projekte 
– 168.933 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017 m. kovo mėn. 
- iki 2020 kovo mėn. (36 mėn.).

Daugiau apie projektą: https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/mita-vykdomi-
projektai/inospurtas 
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Sekdamas naujausias verslumo tendencijas ir 
augančią maker‘ių įtaką startuoliams, Parkas 
inicijavo aukštųjų mokyklų ir techninių erdvių 
bendradarbiavimo skatinimo projektą HEI 
MAKERS. Maker‘iai – tai šiuolaikinės kultūros 
tendencija, siekianti mokymosi per darymą 
(angl. k. learning by doing) socialinėje aplinkoje. 
Vis daugiau verslų sukuriama prototipavimo 

pagalba, o gamybos ir vartojimo pokyčiai reiškia ir naujas ekonomikos 
tendencijas. Vienos populiariausių prototipavimo technologijų - 3D spausdinimo 
-  pasaulinė rinka 2016 m. pabaigoje siekė 13,2 mlrd USD, jai ir toliau 
prognozuojamas spartus augimas.

HEI MAKERS projektu siekiama gerinti studentų technologinio verslumo ir 
techninio kūrybingumo kompetencijas per aukštųjų mokyklų ir techninių erdvių 
bendradarbiavimą, inovatyvius mokymo metodus, atnaujintas studijų programas. 
Partneriai rengs mokymo medžiagą, organizuos renginius studentams ir 
dėstytojams, sieks suburti bendruomenę tolesniam aukštųjų mokyklų ir techninių 
erdvių bendradarbiavimui. Projekto veiklose numatyta tarptautinė vasaros 
mokykla, kurioje studentai iš Lietuvos, Latvijos ir Rumunijos kurs prototipus savo 
verslo idėjoms Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Linkmenų fabrike“. 

Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2017 m. gruodžio mėn. Vykdant projektą iki 
metų pabaigos buvo sukurta interneto svetainė http://heimakers.eu bei 
pasirengta parojekto partnerių kick-off susitikimui.

Pojekto partneriai: Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas 
(Lietuva) – projekto koordinatorius, Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto LinkMenų fabrikas (Lietuva), Techninių erdvių asociacija 
(Lietuva), Inventya Ltd (Jungtinė Karalystė), SC Ludor Engineering SRL 
(Rumunija), Bukarešto politechnikos universitetas (Rumunija), Rygos 
technikos universitetas (Latvija).

HEI MAKERS projektas įgyvendinamas 2017-2019 metais. Projektą 
finansuoja Erasmus+ Strateginių par tnerysčių programa. Bendras 
biudžetas 257 279 eur (Parko biudžetas projekte - 46 489 eur).
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Pramonė 4.0 tendencijos ir skaitmenizavimo sprendimai vis labiau skverbiasi į 
Lietuvos įmones. Lietuvos pramoninkų konfederacijos atliktas pramonės požiūrio 
tyrimas (2017) rodo, jog susidomėjimas Pramonė 4.0 tendencijomis išaugo 24% 
lyginant su 2016 metais. Dauguma įmonių pripažįsta, jog skaitmenizavimas yra 
būtina konkurencingumo sąlyga.

Dalis Europos Komisijos projekto „Sumani gamyba naujose ES šalyse 
narėse“ (angl. k. Smart Factories in new EU Member States) yra pagalba naujoms 
ES šalims narėms pasirengti diegti Skaitmeninių inovacijų centrus (angl. k. Digital 
Innovation Hubs (DIH)). Europos Komisija paskelbė kvietimą trylikai šalių, iš kurių 
30 skaitmeninių inovacijų centrų galės dalyvauti PwC ir Oxford University 
Innovation (Oxentia) organizuojamuose mokymuose. Skaitmeninių inovacijų 
centrai turėtų tapti svarbiais pramonės skaitmenizavimo dalyviais šalyse, kuriose 
įmonės, ypač veikiančios tradiciniuose sektoriuose, investuoja į skaitmenines 
technologijas mažiau nei kitose Europos dalyse ar kituose sektoriuose.

Iš viso pagal kvietimą buvo apteiktos 137 paraiškos, 8 iš jų buvo iš Lietuvos. Parko 
pateikta paraiška “Sunrise Valley DIH” pateko tarp toliau EK brandinamų 
Skaitmeninių inovacijų centrų.

Projekto veiklos – tęstiniai mokymai Parko darbuotojams, skirti gerinti 
kompetencijas verslo plėtros klausimais. Mokymai prasidės 2018 m. vasario mėn. 
ir bus sudaryti iš dviejų dalių – verslo plano rengimo bei techninės pagalbos 
įrankių, skir tų padėti parengti verslo planą būsimam Saulėtekio slėnio 
skaitmeninių inovacijų centrui (SSSIC). Mokymų moduliai apims ekosistemos 
projektavimo, rinkos įsitraukimo, paslaugų kūrimo, finansavimo pritraukimo temas.

Parkas ketina koordinuoti Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro 
veiklas, sudarydamas palankias sąlygas Lietuvos įmonėms pasiekti 
Saulėtekio akademiniame miestelyje veikiantį mokslinį potencialą. SSSIC 
įgyvendinimui Parkas jau sutarė bendradarbiauti su aukštojo mokslo 
institucijomis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus 
universitetas), atviros prieigos centrais, verslo akseleratoriais 
(Futurepreneurs, Startup.lt), įmonėmis ir jų grupėmis, verslo asociacijomis 
(Lietuvos pramonininkų konferederacija, Vilniaus pramonės, prekybos ir 
amatų rūmai), nacionalinėmis inovacijų paramos organizacijomis (Mokslo, 
inovacijų ir technologijų agentūra, Lietuvos inovacijų centras).

Projektas įgyvendinamas 2018 m. Projektą pagal Vieningos skaitmeninės 
rinkos strategiją finansuoja Europos Komisija (DG Connect). Projekto 
vykdytojas - Price WaterHouse Coopers, partneris  - Oxfordo 
universiteto inovacijų centras Oxentia. 

SAULĖTEKIO SLĖNIO  
SKAITMENINIŲ  
INOVACIJŲ  
CENTRAS 
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Siekdamas plėtoti tarptautinių partnerių tinklą, Saulėtekio slėnio mokslo 
ir technologijų parkas pasinaudojo ES Struktūrinių fondų priemone 
InoConnect. Jos dėka, iš dalies finansuojamas Parko dalyvavimas 6 
tarptautiniuose renginiuose ir verslo kontaktų mugėse. Parko 
darbuotojai 2017 m. lankėsi konferencijoje Nordic Edge 2017 
(Norvegija), Tarptautinės Mokslo ir technologijų parkų asociacijos 
metinėje konferencijoje „Mokslo ir technologijų parkai ir inovacijų 
ekosistemos: ateities tendencijos ir strategijos“ (Turkija), Informacinių 
technologijų savaitėje (Japonija), Baltic-Nordic Dynamics konferencijoje 
(Švedija), Kosmoso technologijoms skirtoje savaitėje (Italija).

Projekto rezultatai – pasirašytas ketinimų protokolas su Portugalijos 
inovacijų asoaciacija  bendradarbiauti mokslinių tyrimų, eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų vystymo srityse, keistis gerosiomis patirtimis, inicijuoti 
Horizontas 2020 programos projektus. Saulėtekio slėnio mokslo ir 
technologijų parkas pristatytas ir ES-Japonijos naujienose, kaip siekiantis 
užmegzti naujus ryšius su informacinių technologijų ir skaitmenizavimo 
sprendimų kompanijomis Japonijos rinkoje.

Projektas įgyvendinamas 2017-2019 m., jo įgyvendinimui skirtas 10 000 
eur finansavimas.

INOCONNECT
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DRAGON STAR PLUS
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DRAGON STAR PLUS

Dalyvaudamas Europos Komisijos Horizonto 
2020 programos projekte „Dragon Star Plus“ 

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas užmezgė naujų kontaktų su 
inovacijų sistemos dalyviais Kinijoje. Penkių dienų programa (2017 m. lapkričio 
14-19) apėmė dalyvavimą konferencijoje „Ateities gamyba: Pramonė 4.0 
pasitinka Pagaminta Kinijoje 2025“ (Šanchajus), lankymąsi XIX-oje Kinijos 
aukštųjų technologijų parodoje (Šenzenas) bei vizitus į Žangdziagango aukštųjų 
technologijų parką, Pietų mokslo ir technologijų universitetą, telekomunikacijų ir 
informacinių technologijų gamintoją ZTE Group, Šenzeno CRI (angl. k. China 
Radical Innovation) inovacijų centrą.
Kinijos aukštųjų technologijų paroda yra didžiausia ir įtakingiausia mokslo ir 
technologijų paroda Kinijoje. Neatsitiktinai, paroda organizuojama Šenzeno 
mieste, kuris įkurtas 1980 m. kaip speciali ekonominė zona, o šiandien laikomas 
inovacijų lyderiu ir Kinijos atsvara Silicio slėniui. 4.13% Šenzene sukuriamo BVP 
investuojama į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Kinijos aukštųjų 
technologijų paroda daro didelę įtaką aukštųjų technologijų pasiekimų 
komercializavimui, industrializavimui ir tarptautiškumui. Ši paroda veikia kaip 
ekonominio ir technologinio bendardarbiavimo platforma tarp Kinijos ir kitų 
pasaulio šalių. Žangdziagango aukštųjų technologijų parkas įsikūręs Šanchajuje, 
Pudongo rajone, Kinijoje. 1992 m. įkurtas parkas yra viena iš pirmųjų Kinijos 
valstybinio lygio high-tech zonų bei pagrindinis Žangdziagango Nacionalinių 
inovacijų demonstravimo centras. Parkas specializuojasi gyvybės mokslų, 
programinės įrangos, puslaidininkių ir informacinių technologijų srityse. Per savo 
gyvavimo laikotarpį, Parke užregistruoti 244 prekiniai ženklai, 346 autorinės 
teisės, 1455 išradimų patentai. 
Pietų mokslo ir technologijų universitetas yra valstybinė mokslinių turimų 
institucija, įsikūrusi Šenzene, Guangdongo provincijoje.

Kinijos Švietimo ministerijos teigimu, universitetas yra platforma Kinijos aukštojo 
mokslo reformai. Universitetas turi 12 fakultetų, 17 akademinių programų bei 26 
tyrimų centrus, artimai bendradarbiauja su Jungtinės Karalystės aukštojo mokslo 
institucijomis. Ypatingas dėmesys skiriamas robotikos ir dirbtinio intelekto 
tyrimams.
Šenzeno CRI inovacijų centras yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas 
yra apjungti globalius radikalių inovacijų išteklius ir augančius Kinijos pramonės 
poreikius. CRI siekia padėti griaunančiųjų technologijų (angl. k. disruptive 
technology) kompanijoms augti ir plėsti globalias partnerystes. CRI diegia inovacijų 
centrus pasirinktuose miestuose visame pasaulyje, reguliariai organizuoja 
verslumo bei inovacijų forumus. Su šia organizacija buvo aptartos jungtinio verslo 
akseleratoriaus organizavimo galimybės.



VERSLO  
PUSRYČIAI

Pusryčių tikslas ne tik patenkinti Saulėtekio slėnio 
mokslo ir technologijų parko bendruomenės narių 
informacijos poreikius, supažindinti su įvairiomis 
gal imybėmis ( išradimų apsauga, mokesč ių 
lengvatomis, MTEP išlaidų deklaravimu ir pan.), bet 
taip pat užtikrinti tinklaveiką tarp renginyje 
dalyvaujančių specialistų, pranešėjų, startuolių ir kt.
Per 2017 m. įvyko 9-ios verslo pusryčių sesijos, 
kuriose dalyvavo apie 800 žmonių. Verslo pusryčiai 
vyksta Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų 
parko bendradarbystės erdvėje „Work'inn“.

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke 
2017 m. gegužės mėnesį startavo verslo pusryčių 
sesijos. Verslo pusryčiai - tai bent kartą per mėnesį 
Parke vykstantys renginiai verslui aktualiomis 
temomis, kurias pristato įvairių sričių (intelektinės 
nuosavybės, MTEP veiklų, žmogiškųjų išteklių, teisės 
sričių ir kt.) specialistai. 

Verslo pusryčiai #1
Tema: „2050-ieji. Ar reikės samdyti žmones?“

Verslo pusryčių metu Laura Duksaitė-Iškauskienė - 
vadovų paieškos įmonės „Master Class Lietuva“ 
vadovė - pristatė, kokie pokyčiai numatomi darbo 
rinkoje, kokie ateityje bus darbdavių poreikiai, 
kurios profesijos išliks ir bus pačios patraukliausios.

Verslo pusryčiai #2
Tema: „Nuo idėjos iki patento: išradimo apsaugos 

galimybės“

Kuriant ir plėtojant verslą svarbu ne tik turėti 
inovatyvią idėją, bet būtina pasirūpinti savo kuriamų 
išradimų apsauga. Verslo pusryčių metu dr. 
Eugenijus Keras - advokatų profesinės bendrijos 
“Žabolienė ir par tneriai METIDA” patentų 
konsultantas - nurodė išradimų apsaugos būdus, 
patento privalumus ir naudą bei pasidalino 
patirtimi, kaip išvengti tipinių patentavimo klaidų.

Verslo pusryčiai #3
Tema: „Start-up (ir ne tik) komunikacijos klaidos“

Verslo pusryčių metu komunikacijos agentūros 
„Agency 1323“ partneris Artūras Jonkus  pristatė 
dažniaisiai įmonių daromas komunikacijos klaidas ir 
pateikė būdus joms išvengti. A. Jonkus nurodė, kaip 
teisingai formuoti organizacijos įvaizdį ir kaip 
komunikacijos pagalba pasiekti geriausius rezultatus. 
Verslo pusryčių metu Artūras taip pat pasidalino 
asmenine darbo su star tuoliais ir kitomis 
organizacijomis patirtimi.

9-ios verslo 
pusryčių 
sesijos

Apie 700 
dalyvių

32



Verslo pusryčiai #6
Tema: „Kaip pasikeitė pirkėjo požiūris į 

pardavėją?“

Verslo pusryčių metu „Gi Group Lithuania“ 
komanda pristatė tarptautinės apklausos apie 
šiandieninį pirkėjo požiūrį į pardavėją rezultatus ir 
įžvalgas. Renginio dalyviai taip pat susipažino su 
„TACK International“ mokymais.

Verslo pusryčiai #4
Tema: „Naujasis Darbo kodeksas: ką turi žinoti 

darbdaviai ir darbuotojai?“

Verslo pusryčių metu advokatų kontoros „Vilgerts“ 
vadovaujantis par tneris Tomas Ivanauskas ir 
vyresnioji teisininkė Milda Šlekytė pristatė esmines 
naujojo Darbo kodekso naujoves. Renginio metu 
buvo pristatyta, į ką turėtų atkreipti dėmesį 
darbdaviai ir darbuotojai, siekdami pasiekti ir išlaikyti 
interesų pusiausvyrą. 

Verslo pusryčiai #7
Tema: „Inovatyvaus verslo eksporto plėtra“

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko 
bendruomenės narys Darius Mockevičius - UAB 
„Foris Consulta“ eksporto konsultacijų įmonės 
vadovas - pristatė įmonės, siekiančios pradėti 
tarptautinę partnerystę, individualų pasiruošimą bei 
nurodė, kaip teisingai segmentuoti rinktas ir 
partnerius. Renginio dalyviams buvo pristatyti 
klientų paieškos būdai. Renginys buvo įtrauktas į LR 
Ūkio ministerijos organizuojamos Inovacijų savaitės 
2017 programą.

Verslo pusryčiai #8
Tema: „Mokesčių lengvatos inovatyvioms 

įmonėms“

Renginio metu Ieva Kalpokaitė - Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūros (MITA) Visuotinės dotacijos 
skyriaus vyriausioji specialistė - papasakojo, kaip 
identifikuoti, ar įmonės veiklos priskiriamos MTEP, 
pristatė, kokiomis mokesčių lengvatomis inovatyvios 
įmonės gali pasinaudoti bei nurodė, ką pravartu 
žinoti, norintiems deklaruoti MTEP išlaidas 
Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Verslo pusryčiai #5
Tema: „Kompiuteriukai vaikams: užsiauginkime 

technologijų talentus!“

Povilas Poderskis - Vilniaus miesto administracijos 
vadovas ir projekto „Kompiuteriukai vaikams“ 
iniciatorius - pristatė iniciatyvą, skirtą kiekvienam 
Lietuvos vaikui padovanoti po micro:bit 
kompiuteriuką, jos tikslus, jau nuveiktus darbus ir tai, 
kaip kiekvienas norintis gali prisidėti prie šio 
projekto. 

Verslo pusryčiai #9
Tema: „Komercinių paslapčių ir konfidencialios 

informacijos apsauga“

Vilius Martišius – „APB Žabolienė ir partneriai METIDA“ 
partneris advokatas - pristatė konfidencialios informacijos ir 
komercinių paslapčių apsaugos būdus ir priemones, nurodė, 
kaip šios informacijos apsaugą reglamentuoja civilinis 
kodeksas ir naujasis darbo kodeksas, kas numatoma pagal 
parengtą komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo 
projektą. Verslo pusryčių metu buvo apžvelgta aktuali teismų 
praktika ir svarbiausi precedentai bei atsakyta, kaip galima 
apsisaugoti nuo nesąžiningų darbuotojų. 33



KITI RENGINIAI

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko bendruomenės verslo 
pusryčiai 

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas pradėjo naują tradiciją - Parko 
bendruomenės verslo pusryčius-vizitinių kortelių mainus. Saulėtekio slėnio 
mokslo ir technologijų parko bendruomenę sudaro daugiau nei 50 įvairaus 
profilio, inovatyvių, technologinių įmonių ir bendruomenę nuolat papildo nauji 
nariai, todėl svarbu, jog įmonių atstovai turėtų progą susitikti, pasidalinti gerąja 
patirtimi, atrasti sąlyčio taškų. Bendruomenės Verslo pusryčių tikslas - ne tik 
suburti įmones, bet ir padėti užmegzti naujus ryšius, inicijuoti galimas 
partnerystes. Renginio metu Parke veikiančių įmonių atstovai pristatė savo 
veiklas, vystomus produktus ir teikiamas paslaugas, susipažino su bendraminčiais ir 
galimais partneriais. 
Bendruomenės verslo pusryčius planuojama organizuoti bent kartą per metus.

KITI RENGINIAI
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Turas Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke 

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke, 2017 m. spalio 18 d.vyko turas po 
Parke veikiančias įmones. Ture dalyvavo daugiau nei 50 žmonių. Turo dalyviai 
turėjo progą aplankyti šias įmones ir iš arčiau susipažinti su jų išradimais: 
• UAB „Femtika“. Įmonė dirba femtosekundinių lazerių taikymo srityje ir geba 

pagaminti mažesnius už plauką, plika akimi nematomus darinius.
• UAB „Monimoto“. Įmonė kuria išmaniąją signalizaciją motociklams, 

automobiliams ir kitam brangiam turtui apsaugoti ir ją pristatė turo metu.
• UAB „Super Solem“. Įmonė sukūrė “Nectar Sun” - inovatyvų valdiklį, skirtą 

saulės energijos modulių efektyviam naudojimui namų ūkiuose.
• UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“. Įmonė teikia pirmąją pasaulyje 

biometrinio alkotesterio paslaugą. 

Turas buvo įtrauktas į „Inovacijų savaitė 2017“ renginių programą. „Inovacijų 
savaitė“ - antrus metus didžiausiuose Lietuvos miestuose ir regionuose vykstantis 
renginių ciklas, suburiantis inovacijų ir technologijų gerbėjus, Lietuvos verslo, 
mokslo, viešojo sektoriaus atstovus. Šiame projekte Saulėtekio slėnio mokslo ir 
technologijų parkas dalyvauja antrus metus iš eilės.

KITI RENGINIAI
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Tarptaunis inovacijų forumas-paroda “Innovation Drift” 

„Inovation Drift“ - didžiausias Baltijos šalių inovacijų forumas. 2017 m. spalio 
12-13 d. vykęs renginys buvo dedikuotas ateities iššūkiams, visuomenei, 
technologijoms, miestams. Renginyje lankėsi JAV, Europos, Azijos šalių 
mokslininkai, verslininkai ir futurologai, dirbantys su iš griaunančiomis inovacijomis 
(angl. disruptive innovation). Forume dalyvavo daugiau kaip 1500 dalyvių, 
pranešimus skaitė virš 40 ekspertų iš 15 pasaulio šalių.
Forumo „Innovation Drift“ metu vyko paroda, kurioje dalyvvao inovacijų 
ekosistemos dalyviai - nuo startuolių iki inovacijų paramos paslaugas teikiančių 
organizacijų. Parodos metu Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas 
atstovavo Integruotą studijų, mokslo ir verslo centrą “Saulėtekis” (Saulėtekio 
slėnį) ir pristatė jame veikiančias organizacijas. Stende savo išradimus 
demonstravo Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko įmonės 
(„Monimoto“, „Aldrea“, „Super Solem“, „Femtika“), Fizinių ir technologijos 
mokslų centras bei Vilniaus universitetas.

“Verslo žinių” konferencija-paroda “Išmani Lietuva” 

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko komanda  2017 m. spalio 27-28 d. 
dalyvavo „Išmani Lietuva“ konferencijos metu vykusioje parodoje. Čia buvo 
pristatytas Saulėtekio slėnio ir Parko veiklos, verslui ir entrepreneriams teikiamos 
paslaugos, Parko vykdomi verslumo projektai bei Parke veikiančios įmonės 
(„Limap“, „Monimoto“, „Femtika“, „Inovatyvių procesų sprendimai“, „Super 
Solem“) ir jų sukurti išradimai. Parko stendas išsiskyrė pristatomų technologijų 
gausa ir sulaukė didelio parodos dalyvių susidomėjimo. 

Projektą „Išmani Lietuva'17“ organizuoja didžiausias ir vienintelis 
Lietuvoje verslo dienraštis „Verslo žinios“. Projekto tikslas – pristatyti 
visuomenei iki šiol Lietuvoje vykusius technologinius ir ne tik, pokyčius, 
paviešinti Lietuvos pažangą įvairiose srityse, papasakoti apie Lietuvą, kaip 
modernią, pažangią ir išmanią valstybę. Dviejų dienų renginys apėmė 
verslo atstovų pranešimus, sėkmės istorijų pristatymus bei interaktyvią 
išmanių sprendimų parodą, kurioje buvo pristatytos naujausios 
technologijos, inovatyvūs produktai ir paslaugos. 
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The Grand Founders' Day 

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko komanda 2017 m. lapkričio 16-17 
d. dalyvavo „BZN start“ kartu su „Nextury Ventures“ organizuotame renginyje 
The Grand Founders' Day ir ten vykusioje verslo atstovų, išradėjų parodoje. 
Parodos metu pristatytos Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke 
veikiančios įmonės („Limap“, „Monimoto“, „Femtika“, „Inovatyvių procesų 
sprendimai“, „Super Solem“) ir jų sukurti išradimai.
The Grand Founders' Day - tarptautinis, dviejų dienų renginys, apimantis 8 
valandų Silicio Slėnio Startuolių modelio mokymus, dirbtuves, pitch’us bei 
konferenciją.
Renginys subūrė verslo ekspertus ir dešimtis Baltijos šalių, Ukrainos ir 
Baltarusijos startuolių ekosistemos atstovų. 
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Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir ISM 
karjeros dienos 

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke veikiančioms įmonėms, ypač 
startuoliams, neretai kyla naujų kvalifikuotų specialistų ir/ar praktikantų poreikis. 
Tuo tarpu Saulėtekio slėnyje veikiančiuose didžiausiuose ir stipriausiose Lietuvos 
universitetuose studijuoja apie 15,000 studentų. Siekiame, jog kuo daugiau 
Slėnyje besimokančių studentų nepraleistų progos įgyti žinių ir praktikos Parke 
veikiančiose inovatyviose, technologinėse įmonėse, o Parko įmonės pasinaudotų 
galimybe į savo komandą priimti veržlius, ambicingus ir didelį potencialą turinčius 
studentus. 
Siekiant užmegzti glaudesnius ryšius tarp Parko, jame veikiančių įmonių ir Slėnyje 
besimokančių studentų, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko komanda 
2017 m. kovo mėn. dalyvavo Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos 
universitetų organizuotose karjeros dienose. Jose buvo pristatytos praktikos ir 
darbo galimybės šiose Parko įmonėse: „Monimoto“, „Biotechnologijos grupė“, 
„Projectum“, „Saulės grąža“, „Click2Sell“, „PandaConnect“, „Megodata“, „Foris 
Consulta“. Karjeros dienų metu universitetų studentams taip pat buvo pristatytos 
jaunumui skirtos Parko kuruojamos verslumo programos, kuriose studentai gali 
įgauti savo verslo kūrimui reikalingų žinių. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų 
parkas dalyvavo ir ISM universiteto  karjeros dienoje. ISM universitetas - vienas 
didžiausių verslo universitetų Europoje. Šio universiteto studentams buvo ypač 
aktualios Parko teikiamos paslaugos pradedančiajam verslui ir entrepreneriams. 
Karjeros dienų metu Parkas surengė geriausios verslo idėjos konkursą, kurį 
laimėjo švariųjų tecnologijų srities idėją (baterijų surinkimą ir jų realizavimą į 
elektros energiją, naudojant jų perdirbimą) sugalvojęs studentas. Laimėtojui buvo 
skirta nemokama 4 mėn. narystė Parko bendradarbystės erdvėje „Work'inn“.

DALYVAVIMAS  
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Parkas - patraukli jaunimui vieta 

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas prisijungė prie moksleiviams 
skirtos AB Swedbank iniciatyvos „būsiu__“. Iniciatyva skirta padėti mokiniams 
išbandyti profesijas, supažindinti su veiklomis, kurias įvairūs šalies specialistai dirba 
kiekvieną dieną. Parke vyko net trys moksleivių ekskursijos, kurių metu Parko 
atstovai skaitė paskaitą „Būsiu verslininkas“. Paskaitos metu moksleiviai buvo 
supažindinti su Parke veikiančių įmonių sėkmės istorijomis bei Parko 
koordinuojamomis verslumo programomis.

Parke lankėsi projekto „Moksleiviai - į  Vyriausybę” dalyviai - geriausiai šalyje 
besimokantys moksleiviai. Jaunuoliai aplankė Parke veikiančią įmonę „Saulės 
grąža“, kur buvo ne tik supažindinti su įmonės kuriamais inovatyviais produktais, 
bet ir plačiau išgirdo apie saulės energetiką Lietuvoje. Moksleiviams taip pat buvo 
pristatytos jiems aktualios Parko koordinuojamos verslumo programos, skirtos 
jaunimui.

Parke lankėsi ir būrys Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų. 
Studentai domėjosi Parko veikla, čia veikiančiomis įmonėmis ir jų sėkmės 
istorijomis, versliam jaunimui skirtomis Parko paslaugomis. Susitikimo metu 
studentai daugiau išgirdo apie Parko koordinuojamas verslumo programas, ypač 
patrauklias jaunimui -  „ClimateLauchpad“ bei „Futurepreneurs“.

PARKO SVEČIAI

39



Delegacijos 

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke 2017 vasario 1 d. lankėsi Europos 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertų delegacija. EBPO 
ekspertai Parke susitiko su Lietuvos universitetų ir verslo atstovais su tikslu 
aptarti Lietuvos mokslo ir technologijų politikos įtaką mokslo bei verslo 
bendradarbiavimui. Vizito metu EBPO ekspertai taip pat aplankė pažangiausias 
Parko įmones.
2017 m. gegužės 18 d. Parke lankėsi „Innovation Summit Lithuania 2017“ 
renginio, skirto keistis idėjomis, kaip paskatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, 
investicijų pritraukimą į MTEPI, dalyviai. Svečius domino Parko veiklos, vykdomi 
projektai. Savo vystomas technologijas svečiams pristatė Parko bendruomenės 
narės-įmonės „Femtika“ ir „Saulės grąža“.
2017 m. rugsėjo 7 d. Parke lankėsi daugiau nei 20 užsienio ekspertų - projekto 
SUPER (Supporting eco-innovations towards international markets) nariai iš 
mokslo institucijų bei regioninių verslo, inovacijų paramos agentūrų (Švedijos, 
Danijos, Ispanijos, Olandijos, Lenkijos, Airijos, Graikijos, Latvijos ir Lietuvos). Svečiai 
buvo supažindinti su Parko veiklomis ir pasiekimais, vystomais projektais, čia 
veikiančių įmonių sėkmės istorijomis.
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke 2017 m. spalio 3 d. lankėsi 
delegacija iš Gruzijos - visuomeninio judėjimo “Daugiašalė Gruzija” nariai. 
Organizacija bendradarbiauja su Parke veikiančia įmone „Saulės grąža“ dėl saulės 
elektrinių statymo Gruzijoje. Svečiai susipažino ir su kitomis Parko įmonėmis: 
savo veiklą, kuriamus produktus ir vystomas technologijas pristatė “Femtika“, 
„Foris Consulta“, „Eskimi”, „Inovatyvių procesų sprendimai“ ir „Biotechnologijos 
grupė“.

PARKO SVEČIAI

40



Rugpjūčio mėn. Parke lankėsi Norvegijos verslo akseleratoriaus “Proneo” atstovai, kurie buvo supažinndinti su Saulėteki slėnio ir Parko veiklomis, buvo sutarta 
plėtoti diskusijas dėl galimo tolesnio bendradarbiavimo įmonių mainų/stažuočių srityje.
2017 m. gruodžio 1 d. Parką aplankė Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko kuruojama Korėjos investicinių fondų ir rizikos kapitalo įmonių delegacija. 
Delegacija domėjosi perspektyviomis Lietuvos bendrovėmis, ieškančiomis užsienio partnerių, investuotojų. Svečiai susipažino su Saulėtekio slėnio mokslo ir 
technologijų parko veiklomis bei Parke veikiančiomis „LiMap“, „Femtika“, NectarSun“ ir „Saulės graža“.
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Veikla Veiklos vykdymo aprašymas

Tikslas Nr. 1. Plėtoti palankią aplinką universitetų mokslinių tyrimų komercializavmui, rizikos ir privataus kapitalo investicijoms ir tinklaveikai 

 1. 1. Verslo-mokslo 
bendradarbiavimo procesų 
fasilitavimas pagal parengtą žinių ir 
technologijų perdavimo modelį

Po 2017 m. pradžioje vykusių diskusijų buvo sutarta, jog atskiro veiklos modėlio rengimas nėra tikslingas, nes 
Universitetuose veikiantys Inovacijų, Technologijų perdavimo padaliniai vykdo žinių bei technologijų perdavimo funkciją. 
Parkas pagal jame veikiančių įmonių poreikį vykdo Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcijoje įvardintą funkciją - 
tarpininkauja tarp universitetų, tyrimų centrų ir įmonių, vykdo brokerystės veiklą.

1.2. Parko tarptautinio žinomumo 
didinimas

2017 m. Parkas ir Saulėtekio slėnis buvo pristatomas tarptautinėje erdvėje tiek užsienyje, tiek Lietuvoje vykstančiuose 
tarptautiniuose renginiuose. Dalyvauta 5 partnerių pajieškos renginiuose (pagal priemonę “InnoConnect”) Norvegijoje, 
Italijoje, Švedijoje, Japonijoje, Turkijoje, satrtuolių dienoje sTARTUp-day Estijoje, verslo misijoje Kinijoje. Tarptautinio prjekto 
ecoRIS3 metu Ispanijoje buvo pristatytas Parkas bei Saulėtekio slėnis, kuriame jis veikia. 
Ataskaitiniu laikotarpiu Parke vyko užsienio svečių vizitai - tiek partnerių, investuotojų, tiek ir viešojo sektoriaus atstovų: 
EBPO atstovų vizitas, “Lithuania Innovation Summit” dalyviai, projekto “Super” partneriai iš 8 ES valstybių, Gruzijos verslo 
misijos dalyviai, Lietuvos-Izraelio technologijų HUB’o, Izraelio investicinių įmonių Donetek, Distribyte ir LabSuit atstovai, 
Norvegijos verslo akseleratoriaus Proneo atstovai, UK rizikos kapitalo fondo 212 atstovai, Pietų Korėjos investicinių fondų 
ir rizikos kapitalo įmonių atstovai, Vokietijos inovacijų centro atstovai ir kt. Buvo užmegztos partnerystės su Turku (Suomija) 
mokslo ir technologijų parku, organizacija, skatinančia ES-Kinijos bendradarbiavimą inovacijų srityje DragonStar 
(Portugalija).
East-West Digital news atliktoje Europos šalių startuolių ekosistemos ataskaitoje Saulėtekio slėniui buvo skirtas itin didelis 
dėmesys.
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Veikla Veiklos vykdymo aprašymas

Tikslas Nr. 1. Plėtoti palankią aplinką universitetų mokslinių tyrimų komercializavmui, rizikos ir privataus kapitalo investicijoms ir tinklaveikai 

1.3. Investicijų į Integruotą studijų, 
mokslo ir verslo centrą “Saulėtekis” 
skatinimas

2017 m. parkas dalyvavo kvietimuose šių tarptautinių programų: Interrg Europe, Interreg BSR, Erasmus+, Horizon 2020 
(Digital Single Market, EU-China cooperation), Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 
programoje, Tarpsienio bendradarbiavimo programoje. Sėkmingai sudalyvauta ESSF finansinių investicijų “InoGeb LT” ir 
“InoConnect” priemonėse. Partnerio teisėmis dalyvauta ESSF Studijų kokybės gerinimui skirtoje priemonėje, finansavimas 
neskirtas. Taip pat buvo pateiktas vertės pasiūlymas CERN kurti jų verslo inkubavimo centrą Saulėtekio slėnyje.

1.4. Rizikos kapitalo pritraukimas Spalio mėn. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos privataus ir rizikos kapitalo asociacija. https://
www.madeinvilnius.lt/verslas/technologijos/sauletekio-slenio-mokslo-ir-technologiju-parkas-ir-lietuvos-rizikos-ir-privataus-
kapitalo-asociacija-pasirase-partnerystes-sutarti/
Ataskaitiniu laikotarpiu Parke lankėsi ir investicijų į Parke veikiančias įmones galimybėmis domėjosi rizikos kapitalo atstovai 
iš Korėjos, Izraelio, UK ir Lietuvos. Spalio mėn. Parke vyko brokerystės renginys - Parko įmonių atstovų susitikimai su vienu 
iš Lietuvos rizikos kapitalo fondų.

1.5. Dalyvavimas su inovacijų plėtra 
susijusiuose nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose tinkuose

Vyko trys susitikimai su Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijos nariais, kurių metu buvo aptariamos Lietuvoje 
veikiančių mokslo ir technologijų parkų veiklos, paruošti siūlymai LR ūkio ministerijai dėl Parkų veilklos rodiklių. Vyko 
glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos privataus ir rizikos kapitalo asociacija. Ataskaitiniu laikotarpiu Parkas tapo Žinių 
ekonomikos forumo ir Lietuvos startuolių asociacijos nariu. Projekto, finansuojamo ESSF priemonės “InoConnect” lėšomis 
dalyvauta Baltijos-Šiaurės šalių mokslo ir technologijų parkų suvažiavime-konferencijoje bei Pasaulio MOkslo ir technologijų 
parkų asociocijos konferencijoje. Abiejų renginių metu buvo ne tik sustiprinti esami tarptautiniai ryšiai, bet ir rasti partneriai 
galimoms ateities veikloms.
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Veikla Veiklos vykdymo aprašymas

Tikslas Nr. 2. Kurti palankias sąlygas naujų sparčiai augančių įmonių atsiradimui ir jų plėtrai tarptautinėse rinkose

2.1. Biotechnologijų verslo 
inkubatoriaus veikla

Įmonėms, įsikūrusioms Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro biotechnologijų verslo inkubatoriuje teikiamos 
informavimo apie finansines galimybes, aktualias konferencijas, verslo misijas, investuotojų vizitus, paslaugos. Ataskaitiniu 
laikotarpiu biotechnologijų verslo inkubatoriaus valdymo grupės susirinkimų nebuvo.

2.2. Dalyvavimas tarptautinėse 
programose

• Pradėtas įgyvendinti atrptautinis projektas ecoRIS3  pagal Interreg Europe programą (2016 m. kvietimas)
• Įgyvendintas jau trečiasis pasaulinio švariųjų technologijų konkurso ClimateLaunchPad projektas-nacionalinė atranka 

(Horizon 2020, Climate-KIC programa)
• Pagal Erasmus+ programą įgyvendintas projekto “Futurepreneurs” pirmasis etapas, pasirašyta projekto HEI-Makers 
įgyvendinimo sutartis bei partnerio teisėmis dalyvauta projektų change.me bei Maritime 4.0 paraiškose (pastariesiems 
projektams finansavimas neskirtas)

• Pateikta ir laimėta paraiška Saulėtekio slėnio Skaitmeninio inovacijų centro brandinimui (pagal vieningos skaitmeninės 
rinkos strategiją, Horizon 2020 lėšos)

• Partnerio teisėmis dalyvaujama 4 paraiškose Interreg Europe Programai (vertinimo rezultatai bus paskelbti  2018 m. 
kovo mėn.)

• Partnerio teisėmis dalyvauta 3 Interreg BSR paraiškose (finansavimas negautas). Ruošiamas projektinis pasiūlymas 
(pareiškėjo teisėmis) Interreg BSR 2018 m. palnuojamam paskelbti kvietimui)

• Partnerio teisėmis dalyvauta ir laimėta paraiška “Startup Neighbours” pagal Interreg tarpsienio bendradarbiavimo 
programą.

• Partnerio teisėmis dalyvauta (finansavimas neskirtas) EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoje su projektu 
MAREI
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Veikla Veiklos vykdymo aprašymas

Tikslas Nr. 2. Kurti palankias sąlygas naujų sparčiai augančių įmonių atsiradimui ir jų plėtrai tarptautinėse rinkose

2.3. Dalyvavimas Ūkio ministerijos 
ESSF lėšomis įgyvendinamoje 
priemonėje “Inogeb LT”

2017 m. lapkričio mėn. pasirašyta subsidijos sutartis, o gruodžio mėn. buvo pradėtas projekto įgyvendinimas. Neskaitant 
formalių laiko skalių, Parkas dar vasarą įsijungė į projekto veiklas - idėjų pajeišką konkursui “Ieškoms inovatorius!”. Iš 
konkurse dalyvavusių 8 Parko konsultuotų idėjų (komandų) net  5 buvo atrinktos tolimesniam brandinimui. Viena komanda 
savo idėjos pagrindu įkūrė įmonę, kuri 100 dienų bus inkubuojama ir akseleruojama Saulėtekio slėnio mokslo ir 
technologijų parke. Projekto metu vykdomos ir kitos inovacijų paramos, technologijų žvalgybos veiklos. Parko dalis 
projekte - beveik 169 tūkst. eur. Projektas vykdomas iki  2020 m. kovo mėn.

2.4. Verslo inkubatoriaus - 
technologijų centro infrastruktūros 
kūrimas

Siekiant visapusiškai plėtoti Inetgruotą studijų, mosklo ir verslo centrą (slėnį) “Saulėtekis” (Saulėtekio akademinį miestelį), 
Saulėtekio slėnio mosklo ir technologijų parkas planuoja antrąjį plėtros etapą - multifinkcinį 23000 kv.m. kompleksą, 
kuriame be inkubatoriaus (bent 2000 kv.m.), bendradarbystės erdvių (bent 800 kv.m.), bendrųjų technologinių patalpų, 
pilotinių linijų, universitetų technologijų perdavimo centrų, turėtų atsirasti vieta ir technologijų demonstravimo centrui / 
mokslo ir technologijų muziejui, rekreacijai, reprezentacijai / renginiams skirtoms patalpoms, restoranui/kavinei, vaikų dienos 
centrui.
Ataskaitinio laikotarpio metu projektas buvo įtrauktas į Saulėtekio akademinio miestelio plėtros programą, buvo ruošiamas 
vertės pasiūlymas, atnaujintas architektūrinis pasiūlymas. 
Atsižvelgiant į intensyvią Parko “minkštųjų” veiklų plėtrą (kuriamas Skaitmeninių inovacijų centras, esamas verslo 
inkubatorius nebetalpina visų norinčių į jį patekti, atsiranda vis daugiau naujų projektų tiek vidinėms kompetencijoms, tiek ir 
Parke veikainčioms įmonėms) bei Saulėtekio slėnio poreikius, šis kompleksas būtų itin naudinags ne tik slėnio akademiniu 
bei verslo aspektu, bet ir visai, Slėnyje buriamai inovatyviai bendruomenei.
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Veikla Veiklos vykdymo aprašymas

Tikslas Nr. 2. Kurti palankias sąlygas naujų sparčiai augančių įmonių atsiradimui ir jų plėtrai tarptautinėse rinkose

2.5. Paslaugų teikimas Parke 
įsikūrusioms įmonėms, 
bendruomeniškumo ir inovacijų 
kultūros ugdymas

Parke įsikūrusioms įmonėms nuolatos teikiamos inovacijų paramos paslaugos - infrastruktūra, susitikimų kambariai, 
informuojama bei konsultuojama atsiradus naujoms finansavimo galimybėms, per partnerių tinklą gaunami įvairūs 
pasiūlymai įmonėms itin palankiomis sąlygomis dalyvauti įvairiose, aktualiomis temomis organizuojamose, konferencijose, 
verslo misijose, konkursuose, projektinėse paraiškose, stažuotėse, pvz., UAB LiMap dalyvavo ir laimėjo MITA paskelbtame 
konkurse stažuotis Kinijos mokslo ir technologijų parkuose. Net trys įmonės su savo sukurtais produktais dalyvavo LR 
Ūkio ministerijos organizuotame konkurse “Verslo-mokslo partnerystė 2017”. Parkas jame veikiančias įmones atstovavo 
pavasarį VGTU, VU ir ISM vykusiose Karjeros dienose bei rudenį vykusiose tijose parodose (Išmani Lietuva, Innovation 
Drift, Grand Founders day)
Ataskaitiniu metu be verslo pusryčių (9 renginiai) buvo suorganizuoti ir bendruomenės verslo pusryčiai, siekiant, kad 
įmonės labiau susipažintų tarpusavyje, užmegztų ryšius, galbūt rastų naujų partnerių. Parke vyko seminaras mokslo ir 
studijų institucijoms apie Inovatyvius viešuosius pirkimus.
Per 2017 m. buvo parengti ir išplatinti 9 Parko naujienlaiškiai ir 9 naujienlaiškiai apie “Verslo pusryčius” (iš viso - beveik 
2000 prenumeratorių).
2017 m. buvo iš esmės atnaujintas Parko interjeras - pirmajame aukšte įkurta bendradarbystės erdvė, atnaujintas susitikimų 
kambarys bei įrengtas dar vienas, skirtas mažesniems susitikimams, visuose aukštuose perplanuotos ir naujai įrengtos 
virtuvėlės bedruomenei. Keičiantis įmonėms atnaujinamos ir jų patalpos.

2.6. Dalyvvaimas Integruoto studijų, 
mokslo ir verslo centro “Saulėtekis” 
veikloje

VGTU ir VU kartu rengiamoje Saulėtekio akademinio miestelio plėtros ir modernizavimo programoje (programa kol kas 
nepatvirtinta) integruoti Parko pasiūlymai dėl multifunkcinio komplekso kūrimo, Saulėtekio slėnyje vykdomų projektų 
mapping’o, bendros rinkodaros ruošimo (internetos vetainės sukūrimas, bendra simbolika ir kitos rinkodaros priemonės), 
bei nuorodų į Saulėtekio slėnio objektus projektavimu ir įrengimu, ypatingą dėmesį skiriant Saulėtekio slėnio prieigoms. 46
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Veikla Veiklos vykdymo aprašymas

Tikslas Nr. 2. Kurti palankias sąlygas naujų sparčiai augančių įmonių atsiradimui ir jų plėtrai tarptautinėse rinkose

2.7. Projekto ecoRIS3 įgyvendinimas Projektas pradėtas įgyvendinti balandžio mėn. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko trys projekto partnerių susitikimai Ispanijoje, 
Portugalijoje ir Airijoje, kurių metu Lietuvos atstovai pristatė savo gerąsias praktikas (Sumaniosios specializacijos strategijos 
rengimo procesą, Ikiprekybinių pirkimų priemonę, Atviros prieigos centrų principą bei VGTU Linkmenų fabriką). 
Buvo parengta Sumaniosios specializacijos įgyvendinimo SWOT analizė, vyko trys suinteresuotų grupių susitikimai, kurių 
metu buvo sprendžiama dėl gerosios praktikos pavyzdžių teikimo projekto partneriams, aptariami einamieji projekto 
klausimai. 

Tikslas Nr. 3. Skatinti studentų, mokslininkų ir tyrėjų verslumą

3.1. Pre-akseleravimo programos 
(pagal projektą “Futurepreneurs”) 
parengimas

2016 m. buvo parengta pre-akseleravimo programos metodika, kuri 2017 m., atsižvelgiant į pirmą kartą vykusios 
programos “Futurepreneurs” lektorių, mentorių ir dalyvių atsiliepimus, buvo iš esmės atnaujinta ir bus įgyvendinta jau 2018 
m., antrą kartą vyksiančioje pre-akseleravimo programoje.

3.2. Projekto “Futurepreneurs” 
įgyvendinimas verslumo skatinimui 
per praktinius seminarus, sesijas ir 
mentorystę

Projekto Futurepreneurs įgyvendinimo metu vyko 6 renginiai: Launch Day, Demo Day ir 4 intensyvių mokymų sesijos. 
Programoje dalyvavo daugiau nei 30 verslo mentorių, į programą užsiregistravo 600 dalyvių, iš kurių buvo atrinkta 200, 
suformavę 21 komandą.
2017 m. taip pat vyko pasiruošimas 2018 m. vyksiančiai programai. Prie 2018 m. vyksiančios programos prisijungė Lietuvos 
energija, Metida, bankas Luminor, Western Union, VGTU Linkmenų fabrikas, Nyderlandų tvarų verslą propaguojančios 
organizacijos.

3.3. Tarptautinis žaliųjų verslo idėjų 
konkursas “ClimateLaunchPad2017”

2017 m. dalyvauti konkurse užsiregistravo 18 komandų, iš kurių 11 dalyvavo intensyviuose mokymuose su mentoriumi iš 
Climate-KIC akseleratoriaus. Nacionalinio konkurso metu buvo atrinktos trys komandos dalyvavimui tarptautiniame finale 
Kipre (vienai komandai nepavyko tinkamai pasiruošti, todėl tarptautiniame finale nedalyvavo). http://www.vz.lt/
informacines-technologijos-telekomunikacijos/2017/08/21/geriausios-lietuviskos-zaliojo-verslo-idejos#10
Kaip ir ankstesniame konkurse 2016 m., taip ir šiame, Lietuvos dalyviai pasirodė puikiai ir pateko tarp TOP 15 geriausių 
pasaulyje. 47
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Eil. Nr. Rodiklis Reikšmė

1 Infrastruktūros ir inovacijų paramos paslaugų apimtis, eur 886 542

2 Unikalių klientų skaičius, vnt 118

3 Naujų klientų skaičius, vnt. 47

4 Naujų, Parke įsikūrusių, technologinių įmonių skaičius, vnt. 10

5 Sukurtos naujos aukštos kvalifikacijos specialistų darbo vietos Parke veikiančiose įmonėse, vnt. 147

6 Pateiktų paraiškų/įgyvendinamų projektų skaičius, vnt. 16/5

7 Parke veikiančių technologinių įmonių pritrauktos investicijos, eur 350 175

8 Įmonių sukurtų ir pateiktų rinkai naujų produktų skaičius, vnt. 6
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#proud of community

Saulėtekio slėnio 
mokslo ir 
technologijų 
parko įmonių 
sėkmės istorijos
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko bendruomenė – 
talentingos ir ambicingos įmonės. Nuo 2008 m. Parke veikė per 
150 inovatyvių, technologinių įmonių, iš kurių per 60 sudarė 
startuoliai. Parkas didžiuojasi galėdamas pristatyti čia veikiančių ir 
savo veiklą plėtojančių ar plėtojusių ir užaugusių įmonių sėkmės 
istorijas. 

#proud of community
PRIEDAS NR. 3 



  „Femtika“ - Vilniaus Universiteto pumpurinė bendrovė -  vienas geriausių 
mokslo ir žinių komercializavimo pavyzdžių. „Femtika“ dirba femtosekundinių 
lazerių taikymo srityje ir gamina ypač mažus, plika akimi nematomus darinius. 
Šiems dariniams pagaminti nereikia daug ir brangių 
medžiagų, bet reikalingos ypač specifinės žinios. 
„Femtika“, gamindama įvairius mažyčius darinius, visų 
pirmą parduoda savo unikalias mikrodarinių formavimo 
bei mikromechanikos žinias.
  „Femtika“ gali pagaminti labai mažą bet kokio daikto 
kopiją, atkartojant visas jo savybes. Pavyzdžiui, įmonė 
galėtų pagaminti centimetro dydžio, kelių aukštų namą 
su baldais ir daiktais tų baldų stalčiuose, ir tame name 
netgi įrengti veikiantį vandentiekį. Nors skamba 
neįtikėtinai, bet plika akimi neįžiūrimas mikrorobotas, 
keliaujantis per kraujagyslę ir pristatantis reikiamus vaistus į pažeistą organizmo 
vietą, yra realus „Femtika“ vystyto projekto pavyzdys! Tiesa, „Femtikos“ veikla 
ir prasidėjo nuo žinių taikymo medicinos srityje. Kolumbijos universiteto 
medicinos centrui reikėjo pagaminti itin mažą karkasą (su 1-5 mikronų 
skylutėmis), kuris sustabdytų kamieninių ląstelių migravimą, bet leistų joms 
tarpusavyje bendrauti. 
  „Femtika“ gaminami dariniai taikomi ne tik medicinos, bet ir astronomijos, 
telekomunikacijų srityse, optikoje, mikromechanikoje, automobilių pramonėje 
ar mikro-robotikoje. Įmonė 90 proc. savo produkcijos eksportuoja į Japoniją, 
Šveicariją, Prancūziją ir kitas šalis, o „Femtikos“ konkurentus, vertinant net 
pasauliniu mastu, būtų galima suskaičiuoti ant pirštų.

#nanoworld

Femtika, UAB

„Femtika“ gali 
pagaminti labai 
mažą bet kokio 
daikto kopiją, 
atkartojant visas 
jo savybes.



  „Femtikos“ naujausias pasididžiavimas - 3D nanofabrikavimo staklės „Laser 
Nanofactory“. Šios saklės - naujas įmonės produktas, sujungiantis du visiškai 
skirtingus 3D gaminių formavimo  būdus - pridėtinį ir atimtinį. Tokios staklės 
leidžia kurti mikrorobotus, dirbtinius implantus, nano dydžio adatas ir kt. Šiuo 
metu rinkoje nėra kito tokio universalaus įrenginio. 
  „Femtika“, demonstruodama savo žinias, technines galimybes bei siekdama 
kuo aiškiau pademonstruoti savo galimybių mastą žmonėms, neturintiems 
specialių žinių, didžiausiai pasaulyje lazerių parodai „Laser World of Photonics“ 
pagamino 50 mikrometrų dydžio aukštakulnį, tinkamą avėti skruzdėlės kojytei! 
Tai ne vienintelis tokio tipo „Femtika“ projektas. Organizacija kartu su kitais 
partneriais įgyvendino neįtikėtino populiarumo, 
žiniasklaidos ir viso pasaulio dėmesio sulaukusį 
projektą #Nanojesus. #Nanojesus - tai mažiausia 
pasaulyje nano-prakartėlė, Vilniaus Katedros aikštės 
prakartėlės kopija, sumažinta 10 tūkst. kartų.  Jėzų 
vaizduojanti figūra yra mažesnė net už žmogaus 
ląstelę, o visa prakartėlė tėra trečdalio milimetro 
dydžio, tad telpa adatos skylutėje. Ši prakartėlė ne 
tik užregistruota Gineso pasaulio rekordų knygoje, 
bet ir buvo įteikta popiežiui Pranciškui dovanų. 
Nano-prakartėlės projektas buvo įgyvendintas per 
3 mėn., prie jo dirbo 30 žmonių komanda.  

#nanoworld

#Nanojesus - tai 
mažiausia pasaulyje 
nano-prakartėlė, 
užregistruota Gineso 
pasaulio rekordų 
knygoje.



Inovatyvių procesų 
sprendimai, UAB

Pirmoji pasaulyje 
biometrinio 
alkotesterio 
paslauga.

#biometric

  UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“ (IPS) – inžinerinė įmonė, 
veikianti biometrinių technologijų vystymo ir diegimo srityje. Įmonė 
teikia pirmąją pasaulyje biometrinio alkotesterio paslaugą. Įmonės 
veikloje naudojamas biometrinis alkotesteris - tai 
IPS specialistų, inžinierių bei Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto mokslininkų bendro darbo 
rezultatas. 
  IPS biometrinio alkotesterio paslauga - unikali 
alkoholio kontrolės darbe sistema, jungianti debesų 
kompiuterijos, biometrijos, išmaniųjų įrenginių bei 
inovatyvių paslaugų sprendimus. Inovacijos išradėjų 
teigimu, tokią sistemą apgauti ypač sunku arba visai 
neįmanoma. Alkotesteryje įdiegta veidų atpažinimo 
technologija, kuri neleidžia atlikti testo vienam 
darbuotojui už kitą. Negana to, alkotesteriui užfiksavus, jog darbuotojas 
yra neblaivus, darbdavys realiu laiku į mobilųjį telefoną gauną trumpąją 
žinutę, kurioje nurodomas pažeidimo laikas, pažeidėjas ir įpūstas 
alkoholio kiekis. Vadinasi, darbdavys gali ne tik kontroliuoti darbdavių 
blaivumą, bet alkotesterį naudoti ir laiko kontrolei užtikrinti.
  IPS biometrinis alkotesteris yra metrologiškai patikrintas bei 
patentuotas išradimas. Vienas alkotesteris per dieną gali aptarnauti iki 
150 žmonių. IPS teikiama paslauga šiuo metu naudojasi daugiau nei 80 
Lietuvos įmonių, o tai reiškia, jog daugiau nei 18 tūkstančių darbuotojų 
kasdien yra saugesni savo darbo vietose.



#biometric
  Šiuo metu IPS inžinierieriai kuria naują išmanią sistemą. Greitu metu 
rinkoje pasirodys transporto priemonių vairuotojų blaivumo patikros 
sistema vairuokblaivus.lt. Ši sistema ne tik užtikrins patikimą 
testuojamo asmens identifikavimą (taip pat paremtą biometrine 
veido atpažinimo technologija), bet galės operatyviai pateikti 
informaciją kontrolės personalui ir nurodyti transporto priemonės 
lokaciją. Vairuokblaivus.lt sprendime numatomi 2 mobiliojo 
alkotesterio darbo režimai: su integravimu ir be integravimo į 
automobilio užvedimo sistemą. Vairuokblaivus.lt sistema kuriama 
atsižvelgiant į dabar taikomų sprendimų 
silpnąsias vietas, kurios susijusios su nepilnu 
patikros proceso bei jo rezultatų pateikimo 
automatizavimu.

Daugiau nei 18 
tūkstančių darbuotojų 
kasdien yra saugesni 
savo darbo vietose.



#LiDARscan

LiMAP, UAB valdo pažangiausias civilines matavimų technologijas pasaulyje. 
Mobilus 3D LiDAR skenavimas, bepiločiai orlaiviai, robotizuoti matavimo 
pr ietaisai , unikalūs 3D duomenų apdorojimo 
sprendimai - visa tai apibūdina „LiMAP“ veiklą. Įmonės 
teikiamos pagrindinės paslaugos apima topografiją, kelių, 
geodezinius, kadastrinius matavimus, 3D skanavimą, 
fotogrametriją.

„LiMAP“ taip pat užsiima skanavimo pavertimu į 
brėžinius, 3D modelių kūrimu, miestų kvar talų 
modeliavimu, fotogrametrija iš oro, didelių teritorijų 
ortofotografija. Įmonė kartu su partneriais kuria 
geografines informacines sistemas (GIS). „LiMAP“ gali 
pasiūlyti net 4D žemėlapių kūrimo paslaugą. 4D 
žemėlapiai apima ilgumą, platumą, aukštingumą ir laiką. 

Matavimams ir vizualizacijoms „LiMAP“ pasitelkia LiDAR lazerį, kuris per 
vieną sekundę gali užfiksuoti iki vieno milijono taškų, turinčių x, y, z vertes. 
Palyginimui, patyrę geodezininkai per dieną gali surinkti iki dviejų tūkstančių 
taškų. Vadinasi, vienos minutės „LiMAP“ darbą patyręs geodezininkas su 
tradicine įranga atliktų daugiau nei per 80 metų!

 „LiMAP“ didžiuojasi, jog jų daromų matavimų tikslumas - 1″ kampams, iki 
0,3 mm atstumui, o vos  per pora veiklos metų, vykdydami klientų užsakymus 
nuskanavo daugiau kaip 2500 kilometrų!

LiMAP, UAB

„LiMAP“ su LiDAR 
lazeriu per vieną 
sekundę gali 
užfiksuoti iki 
vieno milijono 
taškų.



#worldnetwork

UAB „Aktyvus sektorius“ vysto mobilųjį socialinį tinklą „ESKIMI“, mobilią 
apmokėjimo sistemą ir mobilios reklamos “programmatic” platformą. UAB 
„Aktyvus sektorius“ klientų sąraše visame pasaulyje 
gerai žinomos įmonės, kaip „Coca-cola“, „Microsoft“, 
„Samsung“,  „Procter & Gamble“ ar „Airtel“.

UAB „Aktyvus sektorius“ vadovas Vytautas Paukštys 
dar prieš dešimtmetį numatė, jog mobiliojo interneto 
vartotojų rinkos dydis daugiausiai augs Azijos ir Afrikos 
regionuose. Įmonė sukūrė mobilųjį socialinį tinklą 
„ESKIMI“, kuris startavo 2010 metais. Po metų veiklos 
„ESKIMI“ socialinis tinklas turėjo vieną milijoną 
vartotojų, dar po metų -  daugiau nei penkis milijonus. 
Socialinio tinklo vartotojų skaičius augo eksponentiškai 
- kasdien užsiregistruodavo po 50 tūkst. naujų vartotojų. Šiuo metu „Eskimi“ 
turi apie 23 milijonus socialinio tinklo vartotojų, iš kurių maždaug 10 milijonų 
sudaro Nigerijos vartotojai, o likusius - kitos Afrikos šalys.

Po sėkmingų veiklos metų, socialinis tinklas išplėtaė savo reklamos paslaugų 
ribas ir pristatė rinkai naują reklamos platformą „Eskimi mobile DSP“. 
Platforma realiuoju laiku parenka geriausią reklamą vartotojui ir leidžia pasiekti 
tikslines reklamuotojų auditorijas. Platforma pateikia reklamas daugiau nei 280 
milijonų vartotojų, o įmonės vystoma mobili apmokėjimo sistema, leidžia 
pasiekti daugiau nei 300 mln. klientų Afrikos ir Azijos rinkose.

Aktyvus 
sektorius, UAB

Socialinis 
tinklas „Eskimi“ 
turi apie 23 mln. 
vartotojų.



#solarpower#solarpower

UAB „Saulės grąža“ vykdo saulės energetikos plėtrą Lietuvoje bei 
užsienyje, vysto inovatyvius saulės energijos produktus, pritaikomus tiek 
pramonėje, tiek namų ūkiuose. Įmonė teikia  dokumentų tvarkymo, 
projektavimo, jėgainių montavimo, periodinio produktyvumo monitoringo ar 
jėgainės priežiūros paslaugas. „Saulės grąža“ vykdo bet 
kokio dydžio projektus. Per penkerius veiklos metus 
„Saulės grąžą“ sumontavo tiek saulės elektrinių, jog 
bendras jų plotas užimtų 3 futbolo stadionus. Šiuo 
metu „Saulės grąža“ kartu su Aplinkos ministerija 
įgyvendina saulės elektrinių projektus Gruzijoje. Iš viso 
planuojama įrengti 131kW galios 6 saulės elektrines ant 
svarbių valstybės pastatų Gruzijoje!
 2017 m. „Saulės grąža“ į rinką išleido naują saulės 
energetikos produktą - antros kartos šilumos valdiklį 
„NectarSun“. „NectarSun“ - tai alternatyvaus vandens 
šildymo būdas. „NectarSun“ šildymo sistemą sudaro saulės elementai, vandens 
šildymo įrenginys (boileris) ir „NectarSun“ valdiklis. „NectarSun“ valdiklis 
naudoja saulės energiją vandeniui apšildyti, todėl tokiu būdu galima sutaupyti 
iki 70 % vandens šildymo išlaidų! „NectarSun“ išmanioji programėlė, leidžia 
stebėti ir kontroliuoti šildymo sistemą: išjungti/įjungti valdiklį, sudaryti vandens 
šildymo grafiką ar stebėti energijos suvartojimo išklotines. Naudojantis 
išmaniąja programėle ir protingai paskirsčius energiją, galima papildomai 
sutaupyti dar 10 % energijos. Dėka „Nectar sun“, vienas namų ūkis per metus 
gali išsaugoti 1 toną CO2. Prie šio valdiklio kūrimo projekto  prisidėjo ir 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto 
mokslininkai.

Saulės grąža, 
UAB

Per penkerius veiklos 
metus sumontavo 
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#smartgadget#smartgadget

     |    
   „Monimo“  įmonę įkūrė Internet of things (IoT) profesionalai, 
turintys daugiau nei 10 metų darbo patirties, vystant įrenginius su 
GSM/Cloud technologijomis ir juos eksportuojant į visą pasaulį. 
„Monimoto“ kuria tokio pat pavadinimo išmaniąją 
signalizaciją motociklams, automobiliams ir kitam 
brangiam turtui apsaugoti.   Produkto kūrėjai 
didžiuojasi, jog „Monimoto“ išmanioji signalizacija 
sukur ta galutiniam var totojui, t.y. produktas 
sukurtas taip, kad vartotojui, norinčiam įmontuoti 
spyną į motociklą, nereikia turėti jokių specialių 
žinių. Kūrėjų teigimu, tokios signalizacijos diegimas 
nėra sudėtingesnis nei išmanaus telefono ar 
modemo.

„Monimoto“ kūrėjai prietaiso tyrimus ir 
bandymus pradėjo dar 2013 m., o 2017 m. savo veiklai vystyti pritraukė 
kaip 50 tūkst. eurų investiciją - į „Mominoto“ investavo „Delta 
investment”. 

„Monimoto“ išmanioji spyna parduotuvių lentynas pasiekė 2017 m. 
vasarą ir sulaukė didelio motociklų savininkų susidomėjimo - vos per 
pora dienų buvo nupirkta daugiau nei 100 įrenginių! Šiuo metu įmonė 
daugiausia įrenginių parduoda Olandijoje. 

Monimoto, UAB

IoT profesionalai 
motociklininkams 
pasiūlė išmanią 
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#SpaceTechnologies#SpaceTechnologies

 
   UAB „ARCUS NOVUS“ veikia kosmoso technologijų srityje, 
įgyvendina ir vysto inovatyvius technologinius projektus, užsiima 
tiriamąja ir eksperimentine veikla. Įmonė įgyvendina progresyvias idėjas, 
ieško naujų veiklos sričių, bendradarbiauja su 
mokslo ir tyrimų institucijomis siekdama išgryninti 
naujas veiklas ir sudaryti sąlygas naujų aukštųjų 
technologijų verslą pradedančių įmonių steigimuisi, 
kurios turi galimybes plėsti savo veiklą įmonės 
valdomame technologijų parke.

UAB „ARCUS NOVUS“ Vilniuje įrengė 
palydovinio ryšio teleportą, palydovinio ryšio 
aprėpties zona apėmė Rytų Europą, Viduržemio 
jūros baseiną, Centrinę Aziją bei Afriką, siūlė 
didelės spartos palydovinius interneto kanalus 
„ArcusNET“ bei internetinės telefonijos paslaugas, įrengė ir prižiūrėjo 
palydovines žemės stotis, palydovinius tinklus Baltijos ir kitose šalyse.

UAB „ARCUS NOVUS“ valdo vieną iš pažangiausių Baltijos šalyse 
palydovinio ryšio teleportų, vysto technologijų parką, konstruoja 
specializuotą įrangą, vykdo tiriamąją, eksperimentinę informacinių ir 
ryšio technologijų veiklą, bendradarbiauja su mokslo ir tyrimo 
institucijomis naujoms idėjoms išgryninti, siekdama sudaryti palankias 
sąlygas naujoms verslą pradedančioms įmonėms įsisteigti ir verslą 
vystyti kuriamame Liepiškių technologijų parke.

UAB „ARCUS NOVUS“ yra Lietuvos aerokosmoso asociacijos 
narė. Įmonė dalyvavo Lietuvai kuriant pirmuosius dirbtinius Žemės 
palydovus „LitSat-1“.

Arcus novus, UAB
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#artificial intelligence#artificial intelligence

Oxipit, UAB, plėtoja dirbtinio intelekto sprendimus. Įmonė kuria 
medicininių vaizdų apdorojimo produktus ir padeda kitoms įmonėms 
taikyti giliojo mokymo technologijas ir dirbtinius neuroninius tinklus 
įvairiems uždaviniams, ypač susijusiems su vaizdine 
medžiaga, spręsti.

Nors „Oxipit“ komanda jauna, bet išsilavinimas 
ir patirtis - įspūdinga: teorinės fizikos mokslų 
daktaro laipsnis, studijos Utrechto ir Kembridžo 
universitetuose, beveik dešimtmečio patir tis 
dirbant su neuroniniais tinklais, astrofizikos 
doktorantūra, radiologijos rezidentūra bei 
ekonometrijos magistratūra.

„Oxipit“ komanda jau yra pelniusi ne vieną tarptautinį laimėjimą 
dirbtinio intelekto srityje. Komandos pradžia -  tarptautinė duomenų 
mokslo platforma „Kaggle“, kurioje įvairios įmonės, korporacijos ir 
įstaigos skelbia savo problemas ir konkurso būdu ieško technologinių 
sprendimų. Pirmą kartą komandos nariai pripažinimą ir 50 tūkst. JAV 
dolerių laimėjo dalyvaudami konkurse, kuriame buvo siekiama sukurti 
dirbtinį intelektą, atpažįstantį žuvų rūšis. Iš 2300 dalyvių lietuviai surinko 
daugiausia taškų ir tapo pirmosios vietos laimėtojais! Kitame 
kompiuterių procesorių gamintojos „Intel“ konkurse, skirtame kovai su 
gimdos kaklelio vėžiu, komanda vėl laimėjo pirmąją vietą ir tokią pat 
sumą. Tuomet specialistai nusprendė su dirbtinio intelekto veikla sieti 

Oxipit, UAB
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#smart constructor

 
  UAB „Aldrea“ kuria unikalią atviro kodo DIY (do it yourself) 
konstravimo sistemą bet kokio lygio maker'iams. UAB „Aldrea“, 
vystydama „Totem“ sistemą siekia, kad kiekvienas galėtų lengvai 
sukonstruoti, suprogramuoti ir įgalinti veikti net ir sudėtingiausius 
robotikos modelius.

UAB „Aldrea“ įkūrėjas Lars Ovrum yra 
elektronikos inžinierius, pats mėgstantis gaminti 
mechaninius ar elektroninius projektus. Lars, 
gamindamas įvairius modelius, susidurdavo su aibe 
problemų - rinkoje nebuvo konstravimo sistemos 
ar parduotuvės, siūlančios viską, ko maker'iui galėtų 
prireikti, užsitęsdavo detalių, tinkamų komponuoti 
drauge, paieškos. Tuomet Lars nusprendė šią 
problemą išspręsti iš esmės - sukurti maker'iams 
draugišką sistemą „Totem“. 

„Totem“ sistemos pagrindą sudaro tarpusavyje 
idealiai ir visais įmanomais kampais besijungiančios 
sijos. Sijų susijungimo principas yra visiškai unikalus ir patentuojamas 
išradimas. „Totem“ siūlo platų spektrą varžtelių, jungčių, pjūklelių, 
peiliukų ir kitų gaminimui reikalingų priemonių, o sukurtus robotikos 
prietaisus galima paprastai komponuoti su elektronikos prietaisais 
(pavyzdžiui, pridėti variklį) bei Arduino ir RasberryPi kompiuteriukais. 
Pritrūkus idėjų, „Aldrea“ komandos specialistai visuomet jų gali pasiūlyti.

„Aldrea“ savo produktą į rinką išleido tik 2017 m. pavasarį, bet jau 
spėjo surengti Berlyno ir kitų Europos miestų maiker'iams dirbtuves 
Berlin Maker Faire mugėje ir didžiausiame Baltijos šalių technologijų ir 
inovacijų festivalyje „Login“. 

Nors įmonė Norvegiško kapitalo, bet visi įmonės darbuotojai yra 
Lietuvos specialistai, o ateities vizija - perkelti visą gamybą į Lietuvą. 

Aldrea, UAB
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#bio technologies#bio technologies

UAB „Rekin International“ specializuojasi kosmetikos kūrime. 
Įmonė kuria inovatyvius produktus, maksimaliai atsisakydama sintetinių 
priedų, neturinčių analogų gamtoje. Įmonė buvo įkurta 2009 m., bet 
pagrindinis steigėjas „Rekin“ - dar nuo 1992 m. 
kūrė kosmetikos receptūras ir gamino higienos 
bei profilaktikos priemones. 

„inOffice“ kosmetikos linija - tai 15 metų 
intensyvių tyrimų  rezultatas. Produktų receptūros 
buvo kuriamos bendradarbiaujant su įvairių sričių 
mokslininkais, o naujausios kompozici jos 
pripažintos išradimais ir užpatentuotos. Net 7 
gaminiai buvo pripažinti Geriausiu metų gaminiu. 
„Rekin International“ kuriama kosmetika pasižymi 
aukštesniu, nei rinkos vidurkis, antioksidaciniu 
poveikiu. “inOffice“ kosmetikos kompozicijų 
tyrimai, atlikti Kauno medicinos universitete, parodė, jog „Rekin 
International“ gaminamų produktų antioksidancinis efektyvumas 
(82-84%) yra žymiai didesnis, lyginant su Lietuvos rinkoje esančiais 
kosmetikos gaminiais (antioksidacinis poveikis 56%). 

„inOffice“ kosmetikos linija sukur ta žmogui, daug laiko 
praleidžiančiam ofise, kur gausu elektroninių prietaisų - kompiuterių, 
telefonų, spausdintuvų ir kt. Speciali kosmetika sprendžia nesveiko 
pastato sindromo (NPS) problemą. NPS - ekologinė ir medicininė 
problema, kurią sukelia įvairių elektroninių prietaisų   spinduliuojami 
elektromagnetiniai laukai ir jų sukurti laisvieji radikalai, šildymo, 
vėdinimo ir oro kondicionavimo aparatūra, nenatūralios kilmės 
medžiagos, kurios naudojamos pastatų konstrukcijų, baldų ir kitos 
įrangos gamybai. 

Rekin 
International, UAB
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#internet of things

       
  „Teltonika“ užsiima naujausių IT/elektronikos technologijų 
projektavimu, gamyba ir eksportu, kuria ir integruoja M2M produktus ir 
sprendimus, kaip pirmaujanti kompanija pasaulyje. Įmonė siūlo platų 
sąrašą daiktų interneto (IoT) sprendimų ir siekia 
sudėtingas IoT technologijas paversti paprastais ir 
prieinamais sprendimais. 
    Internet of  Things versle „Teltonika“ veikia jau 
20 m. Įmonėje dirba per 750 darbuotojų, o IoT 
įrenginius kuria per 170 specialistų. Įmonė turi 
daugiau nei 1500 klientų 150 pasaulio šalių ir per 
savo veiklos laikotarpį įdiegė virš 7 milijonų 
įrenginių! 
 Registrų centro duomenimis, per 2016 m. 
„Teltonika“ apyvarta ūgtelėjo 18%, iki 37,4 mln. Eur, 
buvo pagaminta 0,9 mln. gaminių ir 1,5 mln. modulių. Gaminių 
asortimentas išplėstas nuo 21 iki 37 produktų. „Teltonika“ generalinio 
direktoriaus Antano Šegždos teigimu, įmonė 2017-aisiais metais gamino 
po 150-200 tūkst. gaminių per mėnesį, bet 2019-aisiais planuoja gaminti 
po 1 mln. gaminių per mėnesį.
  „Teltonika“ vysto net dviejų - IoT ir B2B - akademijų veiklą. 
„Teltonika“ IoT akademijoje siūlomi programavimo, inžinerijos, valdymo 
ir techninio palaikymo mokymai. Tai pirmoji IoT technologijų mokymo 
programa Lietuvoje. B2B Akademija skirta įgyti naujų žinių apie 
pardavimus bei tobulinti B2B pardavimų technikas. 

Teltonika“, UAB 
alumni
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#bored panda#bored panda

       
   UAB „Panda LT“ vysto pasaulyje pirmaujančią menininkų platformą 
„Bored Panda“. Startuolį 2009 m. įkūrė Vilniaus universiteto studentas 
Tomas Banišauskas. Dar studijuodamas Vilniaus universitete, T. 
Banišauskas  pradėjo kurti internetiniu puslapius. 
Sukūręs „Bored Panda“ tinklarašt į , Tomas 
nusprendė rašyti apie tai, kas įdomu jam pačiam, ir 
nesitaikyti prie daugumos skonio. Iš pradžių 
tinklaraščio įkūrėjas užsidirbdavo vos po 1-3 
dolerius per dieną.  
   Tinklaraštis nuo pat įkūrimo buvo orientuotas į 
užsienį - tekstai buvo rašomi anglų kalba ir tai 
pas i te i s i no. „Facebook“ re i t i ngų t y rė j a 
„NewsWhip“ 2017 m. liepos mėn. paskelbė, kad 
„Bored Panda“ pasiekė geriausią rezultatą reitinge 
(užėmė net antrąją vietą), lyginant su ankstesniais 
„NewsWhip“ tyrimais, be to, aplenkė didžiąsias 
CNN, BCC bei „The New York Times“ svetaines! „Bored Panda“ liepos 
mėnesį paskelbusi 503 straipsnius, sulaukė daugiau nei 25,4 mln. 
vartotojų įsitraukimo reakcijų.  
   Tinklaraštis per mėnesį skaičiuoja per 100 mln. lankytojų 
straipsniuose, vien socialiniame tinkle „Facebook“ projektas turi per 13 
mln. sekėjų, o 2017 m. duomenimis, kas mėnesį pritraukė apie 38 mln. 
skaitytojų! 
   „Bored Panda“ verslo modelis paremtas ne publikavimo dažniu, o 
ruošiamų straipsnių kokybe. Vartotojai, nepaskandinami informacijos 
sraute, sulaukia jų dėmesio verto turinio ir atitinkamai reaguoja 
mėgdami ar dalindamiesi.

Panda LT, UAB 
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#wireless

       
   Bevielio ryšio technologijų prekės ženklą „LigoWave” atstovaujanti 
UAB „Wilibox“ kuria produktus, kurie yra naudojami bevielio ryšio 
veikimo zonai padengti, šviesoforų kontroliavimui, greitkelių saugumui, 
eismo valdymui, balso ir vaizdo paslaugoms, M2M, 
3G ir 4G tarptinkliniams ryšiams, duomenų 
perdavimui realiu laiku, išmaniųjų tinklų jungimui ir 
t.t. Bendrovės  gaminiai parduodami daugiau nei 
100 šalių visame pasaulyje. Įmonė aktyviai plečiasi 
Pietų Amerikoje bei tikisi išnaudoti Afrikos 
potencialą.    
   UAB „Wilibox“ JAV belaidžio interneto paslaugų 
asociacijos buvo įvertinta kaip greičiausio savo 
kategorijos sprendimo autorė. „LigoWave“ prekės 
ženklą naudojančios bendrovės bevielio ryšio 
antenos esant palankioms sąlygoms viena nuo kitos gali būti nutolusios 
daugiau nei 100 km ir tokiu atstumu persiųsti duomenis!  
   Nuo 2005 metų egzistuojanti įmonė užklupus krizei buvo priversta 
ieškoti investuotojų ir apsikeitė akcijomis su Kiniška įmonių grupe. O 
per dvejus pastaruosius metus, kuomet buvo prekiaujama ryšio įranga, 
įmonės apyvarta kasmet augo po tris kartus. Įmonei pavyko laimėti 12 
projektų įvairių ES fondų paramai gauti ir į įrenginių bei technologijų 
tobulinimą investuoti daugiau nei 1,77 mln. Eur. 
   „Wilibox“ gaminiai kuriami, programuojami ir testuojami Lietuvoje, 
masinė gamyba atliekama Kinijoje, bendrovės centrinė būstinė yra 
Džordžijos valstijoje (JAV), o gaminiai parduodami visame pasaulyje. 

Wilibox, UAB 
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#lasers

   
„Integrated Optics“ veiklos kryptis – ultrakompaktiškų nuolatinės 
veikos ir impulsinių lazerių kūrimas ir gamyba, lazerių valdymo 
elektronikos projektavimas ir gamyba, 
optoelektronikos integravimas. 
  „Integrated optics” gamina mažiausius 
pasaulyje nuolatinės veikos diodinius bei DPSS 
lazerius. Šie lazeriai yra degtukų dėžutės dydžio, 
kai tuo tarpu įmonės konkurentai gamina 5 ir 
daugiau kartų didesnius lazerius. Šis pasiekimas 
leidžia įmonės pramoniniams ir moksliniams 
klientams efektyviau vystyti savo technologijas 
ir mažinti įrangą. Įmonės gaminamų lazerių 
"MatchBox" serija yra degtukų dėžutės dydžio 
korpuse telpantis lazer is, skir tas biologijos mokslo ir 
medžiagotyros taikymams, tokiems kaip ląstelių rūšiavimas, DNR 
sekoskaita , Ramano spektroskopi ja ar fluorescencinė 
spektroskopija. 2015 m. išleistas MatchBox 2 - mažiausia (DPSS) 
lazerių platforma rinkoje. 
   Įmonė įsteigta 2012 metais ir šiuo metu turi 6 patentus, 
saugančius sukurtas technologijas. „Integrated Optics“ 2013-aisiais 
iš Verslo angelų fondo I gavo 300.000 Eur siekiančią rizikos 
kapitalo investiciją, dar po metų – 1,2 mln. Eur.

Integrated 
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#smart technologies#smart technologies

 
   „Deeper“ kuria, vysto ir gamina išmaniuosius elektronikos 
prietaisus, skirtus aktyviam laisvalaikiui. Nuo savo įsikūrimo 
Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke 2012 m., „Deeper“ 
proporcingai augo ir savo produktus įtvirtino daugiau nei 50 šalių 
rinkose. „Deeper” savo vardą išgarsino pristačiusi pirmąjį pasaulyje 
išmanųjį echolotą, skirtą žvejybai. Delne telpantis įrenginys tiesiai į 
vartotojo išmanųjį telefoną siunčia informaciją 
apie vandens te lk in io str uktūrą , gy l į , 
temperatūrą, o svarbiausia – žuvies susitelkimo 
vietas. 2013 m. įmonė yra gavusi solidžią vietos 
privataus kapitalo investiciją.  
   2016 m. UAB „Deeper“ su echolotu 
„Deeper Fishfinder“ didžiausioje pasaulyje 
technologijų parodoje „Consumer Electronics 
Show 2016“ (CES) la imė jo ger iausio 
inovatyvaus produkto nominaciją bevielių 
priedų kategorijoje. Tai yra pirmas kartas, kai Lietuvos technologijų 
bendrovė yra įvertinama šioje parodoje. Taip pat įmonė yra 
sulaukusi apdovanojimų iš Jungtinės Karalystės žvejybos žurnalo 
„Angler‘s Mail“ ir Australijos žvejybos asociacijos.
   2016 m. Lietuvos Respublikos prezidentė „Deeper“ įteikė 
sėkmingiausios jaunos aukštųjų technologijų įmonės apdovanojimą, 
jiems taip pat atiteko specialus „Eksmos“ grupės įsteigtas 
apdovanojimas ir 3.000 Eur prizas už inovatyvų sprendimą, kuriuo 
laisvai gali naudotis visuomenė, pritrauktas dideles užsienio 
investicijas ir stiprų augimo potencialą
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#smart technologies
   Audito ir konsultacijų bendrovė „Deloitte“ paskelbtame kasmetiniame 
sparčiausiai augančių technologijų įmonių 500-uke EMEA (Europa, Artimieji 
Rytai ir Afrika) regione, 2017 metais, pirmą kartą 17 metų vykdomo projekto 
istorijoje, Lietuvos atstovai pateko į pirmąjį dešimtuką – „Deeper“ užėmė 8 
vietą. „Deeper“ suminis pajamų augimas 2013-2016 m. siekė net 7.048%. 
   Kasmet verslo patarėjų ir audito kompanijos „Deloitte“ sudaromame Vidurio 
Europos technologijų įmonių reitinge 2017 metais atsidūrė šešios bendrovės iš 
Lietuvos. O startuolis „Deeper“ užkopė į antrą 
TOP50 vietą. Tai aukščiausia reitingo vieta, kurią iki 
šiol pavyko užimti Lietuvos atstovams.  
   2017 m. pabaigoje daugiau nei 830 000 
vartotojų yra parsisiuntę „Deeper“ išmaniąją 
programėlę. Įmonė savo gaminiais prekiauja 
daugiau nei 50-yje pasaulio šalių, turi apie 60 
produkcijos platintojų, o organizacijoje dirba 
didesnė nei 50 žmonių komanda.

„Deeper“ pirmoji iš 
Baltijos šalių įmonių 
pateko tarp TOP 10 
sparčiausiai augančių 
technologinių įmonių 
EMEA regione!

#smart technologies
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