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Pasiruošti skrydžiui

Kolegos,

Prieš Jus – 2014 m. Šiaurės miestelio tech-
nologijų parko metinė veiklos ataskaita. Pirmą 
svarbų žingsnį verslumo skatinime žengėme 
dar 2005 m., o praėję metai mums ir Partne-
riams buvo itin sėkmingi: pradėti idėjų, mokslo 
komercializavimo procesai. Nuo šiol iš parko 
bendruomenės savo talentus į rinką išleidžiame 
su nuosavu verslu. Kartu su partneriais įsteig-
tos 49 technologinės įmonės – ryškiausias šių 
metų pasiekimas skatinant verslumą Lietuvoje.

Parkas – tai tiltas tarp mokslininkų ir verslininkų, 
ir šiandien, sukaupę nemenką patirtį, jau esa-
me pasiruošę tiltais jungti ne tik Lietuvos mies-
tus ir miestelius, bet keliauti į užsienio šalis, pri-
traukti investicijas, sukurti naujas darbo vietas 
generuojančias įmones, kurių produktai ne tik 
liktų Lietuvoje, bet siektų tolimiausias užsienio 
rinkas. Taigi keliame sparnus skrydžiui į tarp-
tautinę padangę. Itin svarbi užduotis – skatinti 
klasterizacijos procesus. Pirmuosius žingsnius 
jau    žengėme – Vismaliukų inovacinėje inves-
ticijų zonoje sėkmingai užbaigti pirmieji teritori-
jos vystymo etapai, džiugu, kad ten jau kuriasi 
pirmieji klasteriai. Mūsų tikslas – tarptautinės 
kompanijos, daugiau kaip 1000 naujų darbo 
vietų įmonių darbuotojams ir mokslininkams ir 
bent 2-3 pasaulinio lygio patentai.

Rudenį kartu su Vilniaus Gedimino technikos 
universitetu atidarytas Verslumo centras – ne 
mažiau ambicingas mūsų projektas, kurio tiks-
las – skatinti verslumo kultūros plėtrą. Tikimės, 
kad organizuojami Verslo klubai bendruomenei 
sudomins vis platesnį potencialių verslininkų 
ratą, o parke dirbančių ekspertų kompetencijos 
ir pagalba padės startuoliams pasiekti užsienio 
rinkas. Nauji ES finansuojami projektai, tokie 
kaip „Horizontas 2020“, skatins dar labiau sti-
printi ir plėtoti Verslumo centrą ne tik Vilniuje, 
bet ir kituose Lietuvos miestuose.  

Apie Verslumo centre inkubuojamus startuolius 
galima kalbėti be galo. Jeigu ieškote inovaty-
vios buhalterinės apskaitos sistemos, kuprinės 
su integruota saulės energijos generavimo ir 
akumuliavimo sistema, prietaiso, kuris išvalytų 
smarkiai užterštą vandenį, programėlės gerklų 
patologijoms nustatyti ar ūkininkams ypač ak-
tualios dyzelinio kuro apskaitos ir signalizacijos 
sistemos – viską rasite Parke. Taip pat, kaip ir 
vaikų (ir ne tik) gamtos mokslų žinioms ugdy-
ti skirtą programėlę, inovatyvius baldus ir dar 
inovatyvesnius naujo tipo žibintus, kurie kuria-
mi pasitelkiant šviesos diodų technologiją... Vi-
sus startuolius glaustai aprašėme ataskaitoje, 
tačiau apie vieną iš jų – šiek tiek plačiau.

Tai projekto „Technostartas“ metu įkurtas star-
tuolis „Beiratė“, kurį rudenį Parkas išvežė į 
„Rocket Space“ akceleratorių Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose. Veždami startuolį į akcelerato-
rių užsienyje turėjome vieną tikslą – sudaryti 
jiems galimybę įsilieti į užsienio rinką. Lietuvo-
je „Beiratė“ jau buvo sukūrę pilotinę paslaugą, 
gavę iš klientų grįžtamąjį ryšį. Kiekvienas star-
tuolis turi suprasti, kad Lietuva – tai pakilimo 
takas, o mūsų tikslas išmokyti juos teisingai 
įsibėgėti.

2015 m. parko užduotis – tęsti sėkmingai pra-
dėtus darbus – verslumo skatinimo projektus 
regionuose, startuolių įmonių inkubavimą ir 
akceleravimą, subrandintas idėjas pritaikyti 
naujam 2015-2020 m. periodui, vykdyti akcele-
ravimo programas ir sudaryti dar daugiau ga-
limybių startuoliams patirties įgauti užsienyje. 

Kviečiame jungtis prie Šiaurės miestelio tech-
nologijų parko bendruomenės. Sėkmingo skry-
džio!

Šiaurės miestelio technologijų parko direkto-
rius
dr. Gediminas Pauliukevičius
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Šiaurės miestelio 
technologijų parkas

Oficialiais duomenimis, šiuo metu Vilniuje vei-
kia aštuoni mokslo ir technologijų parkai bei 
menų inkubatoriai, visoje Lietuvoje dar šeši 
parkai, kurių pagrindinė funkcija – sukurti są-
lygas komercializuoti mokslininkų pasiekimus, 
padėti steigtis ir formuotis startuoliams, jiems 
augti ir vystytis. Parkų bendruomenei sutei-
kiamos sąlygos naudotis universitetų labora-
torijomis ir kompetencijų centrais; be šių, pra-
dedantiems verslininkams siūlomi verslumo 
arba „co-working“ centrai, pasaulyje itin išpo-

puliarėję dar 2009 m. Juose galima išsinuomoti 
„stalą“ pageidaujamam laikotarpiui ir gauti ki-
tas papildomas paslaugas: įvairių verslo sričių 
ekspertų konsultacijas, įmonės registracijos 
adresą, naudotis reikalingomis biurui priemo-
nėmis. Šiaurės miestelio technologijų parke 
pradedančius verslininkus nuolat konsultuoja 
finansų, teisės, prototipavimo, IT, intelektinės 
nuosavybės apsaugos, rinkodaros, verslo plė-
tros ir kt. ekspertai.
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Šiaurės miestelio technologijų parkas

Šiaurės miestelio technologijų parkas įsteigtas: 
2002 m.

Steigėjai: Vilniaus miesto savivaldybės įmonė 
„Šiaurės miestelis“ (šiuo metu - UAB „Start Vil-
nius“) ir LR ūkio ministerija 

Misija: puoselėti novatorišką dvasią, skatinti 
technologinių verslo įmonių kūrimąsi ir plėtrą.

Vizija: traukos centras besikuriančioms jau-
noms technologinėms įmonėms, teikiantis 
efektyviausias verslo pradžios konsultacijas ir 
kokybiškiausią paramą inovatyviems technolo-
giniams verslams. 

Turtas: nuolatiniai parko darbuotojai, adminis-
truojantys verslumo skatinimo projektus ir ko-
ordinuojantys startuolių veiklą. 2014 m. jų par-
ke dirbo 38. Išorės konsultantai, padedantys 
startuoliams išspręsti visus su idėjų gryninimu, 
prototipų kūrimu ir verslo vystymu susijusius 
klausimus, taip pat Verslo klubuose paskaitas 
skaitantys ekspertai. Huberiai, talentai, ku-
riems Šiaurės miestelio technologijų parkas 
su džiaugsmu nuomoja darbo stalą ir suteikia 
„co-workingo“ erdvę bei kitas biuro paslaugas, 
taip pat didesnės parko įmonės, kurios nuo-
mojasi atskiras darbo erdves. Du rekonstruoti 
Šiaurės miestelio parko pastatai (vienas iš jų 
mena 1915 m.), buvusios kareivinės – strate-
giškai patogi darbo erdvė.

Vykdomos veiklos ir teikiamos paslaugos:

• Technologinių įmonių (startuolių) inku-
bavimas ir akceleravimas

Inkubavimas – tai naujų įmonių vystymas, kuris 
apima: lengvatinėmis sąlygomis nuomojamas 
patalpas, taip pat teikiamas verslo konsultavi-
mo ir mokymo paslaugas. 

Akceleravimas – tai profesionalių paslaugų 
grupė, kuri, pasitelkiant įvairias pažangiausias 
priemones ir metodus, leidžia įmonei tvariai 
augti per kuo trumpesnį laiką. 

• Įvairių verslo sričių ekspertų konsulta-
cijos

Tam, kad verslo idėja galiausiai taptų sėkmin-
gu verslu, verslininkas turi atlikti daug žingsnių: 
išanalizuoti produkto idėją, nustatyti rinkos po-
reikius, įvertinti verslo rizikas, ištirti technines, 
finansavimo šaltinių galimybes ir rinką, sukurti 
produkto modelį, strategiškai suplanuoti veiks-
mus rinkoje, sukurti verslo strategiją, sukurti 
produktą ir pasirengti jo gamybai, atlikti testa-
vimo darbus, organizuoti verslo, įvedimo į rin-
ką procesus ir t.t. Kiekvienu klausimu ŠMTP 
startuolius konsultuoja įvairių verslo ir mokslo 
sričių ekspertai. 

• Inovacinių investicinių zonų vystymas

Lietuvos, kaip gausių gamtos išteklių neturin-
čios valstybės, nacionalinės ekonomikos plėtra 
ir socialinė gerovė priklauso nuo sugebėjimo 
gaminti ir pateikti rinkai konkurencingas prekes 
ir paslaugas. Siekiamo kurti konkurencingo 
šalies ūkio struktūra turi būti orientuota į kva-
lifikuotos darbo jėgos reikalaujančius, aukš-
tųjų technologijų bei mokslo ir žinių pagrindu 
plėtojamus sektorius, kuriuose gaminami su-
dėtingesni arba didesnę pridėtinę vertę turintys 
produktai. ŠMTP su partneriais vysto pirmąją 
Vilniuje investicinę inovacijų zoną Vismaliukuo-
se. 

• Verslumo skatinimo renginiai Vilniuje ir 
regionuose

Projektų tikslas – skatinti Lietuvos jaunimo 
verslumą, padėti generuoti ir įgyvendinti verslo 
idėjas. Taip pat paskatinti pradedančius versli-
ninkus naudotis verslo paramos organizacijų ir 
kitų startuoliams vystyti skirtų centrų suteikia-
momis lengvatinėmis sąlygomis pradėti ir plė-
toti verslą. 

• Biuro patalpų nuoma technologinėms 
įmonėms dviejuose istoriniuose Šiaurės 
miestelio pastatuose (apie 3000 m2).



5ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA

Šiaurės miestelio technologijų parkas

2014 m. ŠMTP patalpos buvo išnuomotos 
100%. Praėjusiais metais smarkiai plėtėsi ke-
lios parko įmonės, kurios nuo 2015 m. jau išsi-
kėlė į nuosavas patalpas: tai „Integrated optics“ 
ir „DocLogix“. Prie parko bendruomenės prisi-
jungė trys programuotojų kompanijos. 

• Virtualaus biuro paslaugos

Huberiams ir parko įmonėms suteikiamos šios 
paslaugos: registracijos adresas, korespon-

dencijos priėmimas ir saugojimas, sekretoriavi-
mo paslaugos, posėdžių kambariai, dokumen-
tų kopijavimo, įrišimo paslaugos, patalpose 
įrengtos telekomunikacijos ir apsaugos siste-
mos. Parke įrengta patogi nemokama mašinų 
stovėjimo aikštelė.

 LR ūkio viceministras 
M. Skarupskas apie parką, 
iš šaltinio: 
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/geronomika/
ukio-viceministras-marius-skarupskas-gidas-
po-vilniaus-inkubatorius-parkus-ir-inovaciju-
slenius-129-481823

http://www.15min.lt/verslas/naujiena/geronomika/ukio-viceministras-marius-skarupskas-gidas-po-vilniaus-inkubatorius-parkus-ir-inovaciju-slenius-129-481823
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/geronomika/ukio-viceministras-marius-skarupskas-gidas-po-vilniaus-inkubatorius-parkus-ir-inovaciju-slenius-129-481823
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/geronomika/ukio-viceministras-marius-skarupskas-gidas-po-vilniaus-inkubatorius-parkus-ir-inovaciju-slenius-129-481823
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/geronomika/ukio-viceministras-marius-skarupskas-gidas-po-vilniaus-inkubatorius-parkus-ir-inovaciju-slenius-129-481823
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/geronomika/ukio-viceministras-marius-skarupskas-gidas-po-vilniaus-inkubatorius-parkus-ir-inovaciju-slenius-129-481823
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Strateginės 2014 m. Veiklos kryptys

ŠMTP strateginiai tikslai:
• Kurti inovacijų sklaida pagrįstą verslumo 

kultūrą Lietuvoje
• Vystyti ir plėsti Šiaurės miestelio technolo-

gijų parko ir Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Verslumo centro veiklą

• Aktyvinti inovacinę partnerystę, skatinti 
tarptautinės patirties sklaidą ir bendradar-
biavimą su užsienio partneriais

• Vykdyti verslumo skatinimą regionuose
• Teikti kokybiškas įvairių verslo sričių eks-

pertų konsultacijas pradedantiems versli-
ninkams (taip pat idėjų generavimo stadijo-
je esantiems potencialiems verslininkams)

• Skatinti ŠMTP esančių startuolių bendruo-
meniškumą, stiprinti partnerystę

2014 m. ŠMTP strateginius tikslus vykdė, 
įgyvendinamas šias veiklas: 
• Inovacijų paramos paslaugos žinioms ir 

mokslui imlioms įmonėms kurti:
 ○ Projektas „Inovatyvaus verslo kūrimo 
skatinimas“ (INOVEKS)

 ○ Projektas „Technologijos ir mokslas 
inovatyviam verslui“ (Technostartas)

• Verslumo skatinimo iniciatyvos Lietuvos re-
gionuose:
 ○ Projektas „Verslo Lab‘as“ (vykdomas 
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, 
Šakių raj., Tauragės raj., Varėnos raj., 
Vilkaviškio raj. ir Vilniaus miesto savival-
dybėse)

 ○ Projektas „Aukštos kokybės viešųjų 
paslaugų teikimas ir verslumo skatini-
mas“ (vykdomas Vilkaviškyje)

 ○ Projektas „Aukštos kokybės viešųjų 
paslaugų teikimas“ (vykdomas Ignali-
noje)

• Klasterizacijos tarp subjektų, įsikūrusių ino-
vacinėse investicinėse zonose, skatinimas:
 ○ Vystoma Vismaliukų investicinė ino-
vacinė zona 

• Inkubavimo paslaugos. Startuolių įmonėms 
teikiamos šios paslaugos:
 ○ Darbo vieta
 ○ Interneto prieiga
 ○ Vidiniai renginiai
 ○ Registracijos adreso suteikimas
 ○ Virtualaus biuro paslauga
 ○ Korespondencijos priėmimas ir sau-
gojimas

 ○ Sekretorės paslaugos
 ○ Posėdžių kambariai
 ○ Biblioteka

• Tarptautinės partnerystės:
 ○ Organizacijos: Verslo paramos ir kre-
ditų valdymo fondo asociacija ESA 
(Estija),  AALTO universitetas (Suomi-
ja), Danijos prekybos rūmai, European 
Business Network, International As-
sociacion of Science Parks and Areas 
of Innovation

 ○ Inkubatoriai: „Technopolis“ (Estija), 
„1Office“ (Estija), „Rocket Space“ 
(JAV)

• Tarptautiniai projektai:
 ○ Įgyvendintas projektas „Nordic“ (NB8 
– Grants), pagal Šiaurės ir Baltijos ša-
lių mobilumo programą.

2014 m. ŠMTP kartu projekto partneriais 
(VšĮ KTU regioninis mokslo parkas, VšĮ Klai-
pėdos mokslo ir technologijų parkas) teikė 
paraišką tarptautiniam bendradarbiavimui, 
tarp Šiaurės ir Baltijos šalių, plėsti. Progra-
mą administruoja Estijoje įsikūrusi Šiaurės 
ministrų taryba. Šalys dalyvės: Latvija, Es-
tija, Norvegija, Švedija, Suomija, Danija, Is-
landija, Lietuva. Projektas yra vykdomas 
siekiant:

• Tarpsektorinio bendradarbiavimo skatini-
mas;

• Dalinimasis gerosios praktikos pavyzdžiais;
• Abipusio žinių perdavimo skatinimas;
• Bendradarbiavimo skatinimas politinių prio-

ritetų srityse.
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Verslumo skatinimas

49 – tiek startuolių per 2014 m. įstei-
gė Šiaurės miestelio technologijų 
parkas kartu su partneriais. 

Kaip viskas vyko? Studentai, doktorantai, jau-
nieji mokslininkai ir tyrėjai generavo verslo 
idėjas, steigė naujas aukštos pridėtinės vertės 

technologines įmones, o šiuo metu dalis įmonių 
jau kuria produktų maketus ir/arba prototipus, 
taip pat trys technologinės įmonės jau yra su-
kūriusios prototipus. Parke įmonėms teikiamas 
inkubavimo ir akceleravimo paslaugų paketas.

MB „Interactio“
Tai mobilioji aplikacija, kuri leidžia 
kurti sprendimus didelėms erdvėms 
interaktyvinti.

MB „Globalu“
Autorių idėja yra gaminti technologiškai 
pažangias apyrankes, apyrankių 
priedėlius bei pinigines, galinčias 
apsaugoti bekontaktinio atsiskaitymo 
mokėjimo kortelių savininkus nuo 
neautorizuoto pinigų nuskaitymo.

MB „Susitik dabar“
Kuriama mobilioji aplikacija, skirta 
padėti žmonėms susipažinti, bendrauti, 
atrasti vienas kitą, sukurti ir suburti 
bendraminčių gretas.

MB „Metanoja“ 
Iš pluoštinių kanapių, pasitelkus 
bioinžinerijos žinias, siekiama išgauti nano 
pluoštą ir celiuliozės kristalus.

Ir kas iš to išėjo? 
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Verslumo skatinimas

MB „Geros 
prezentacijos“
„ThinkToolkit“ yra Microsoft Powerpoint 
programinės įrangos plėtinys, kuris padės 
greičiau, efektyviau ir kokybiškiau rengti 
profesionalias prezentacijas arba dalintis 
jau paruoštomis. Taip pat „ThinkToolkit“ 
kompanija siūlys prezentacijų dizaino 
konsultavimo, tobulinimo ir ruošimo 
paslaugas esamiems programinės 
įrangos klientams. Visual Studio ir kita 
projektui reikalinga programinė įranga 
gauta pagal Microsoft Bizspark programą.

MB „Mobili antena“
Mobilaus interneto ryšio stiprintuvų 
gamyba.

MB „Pasyvios energijos 
grupė“
Sistema, skirta sumažinti energijos 
sąnaudas vidutinėms ir didelėms 
įmonėms, kurių patalpos turi būti 
apšviestos bent 8 valandas per parą.

MB „Įdarbink draugą“
Kuriama įmonė valdyti, vystyti ir tobulinti 
interneto technologijomis paremtą 
kandidatų paieškos sprendimą JobRely 
(įdarbinkdraugą). JobRely veikimas 
pagrįstas rekomendacijų sistema į laisvas 
darbo pozicijas ir duomenų analize, 
greitinant darbuotojų atrankos procesą.

par<0105>.bendramin<010D>i<0173>
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Verslumo skatinimas

MB „Stebink Lt“
Tai internetinė video failų parduotuvė, 
kurioje galima įsigyti suasmenintą video 
žinutę iš įžymių Lietuvos žmonių. Šiam 
projektui tobulinama platforma, kurios 
pagalba, bus galima iš anksto sukurtus 
skirtingus video klipus sugeneruoti pagal 
kliento poreikį.

UAB „Icus LT“
Durų užrakto būsenos stebėjimo 
sistemos funkcijos: durų užrakto būsenos 
indikavimas (duryse įmontuotas jutiklis 
fiksuoja durų užrakto būsenos pakitimus, 
gauta informacija atvaizduojama 
mobiliuosiuose indikatoriuose); 
duomenų apie užrakto būseną talpinimas 
internetinėje duomenų bazėje (serveris, 
kuriame kaupiama informacija apie durų 
užrakto būsenos pakitimus. Leidžia 
stebėti, kas ir kada atrakino ar užrakino 
duris); duomenų apie užrakto būseną 
atvaizdavimas internetiniame puslapyje 
(internetinis puslapis su paskyra 
vartotojams). 

MB „Judesio efektas“
Kuriami naujo tipo, šiuolaikiniai galiniai 
automobilių, motociklų žibintai, 
pasitelkiant šviesos diodų technologiją. 

UAB  „Magna zona“
Kuriama naujo pavyzdžio receptų 
valdymo platforma, internetinė svetainė 
ir mobilioji aplikacija. Šioje platformoje 
registruoti vartotojai ne tik skelbs, keisis, 
dalinsis savo mėgiamais patiekalų 
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Verslumo skatinimas

MB „Realybės vartai“
Papildytos realybės programų kūrimo 
aplinka (variklis), kurios pagalba galima 
kurti tokio tipo programas įvairioms 
rinkoms bei asmenims. Pradedant nuo 
virtualių baldų pavyzdžių namams iki 
personalizuotų interaktyvių prezentacinių 
modelių ar papildytos realybės reklamų 
verslui. 

MB „Technologinė 
įmonė“ 
Informacinių sistemų verslui kūrimas. 
Įmonė savo veikloje naudoja viduje 
sukurtą informacinę sistemą produktų, 
pardavimų, rinkodaros bei klientų 
informacijai kaupti bei apdoroti. Šiuo 
metu dirbama prie šios sistemos 
tobulinimo, plėtros bei pateikimo rinkai. 

MB „Inovatus“
Naujovė, skirta HORECA sektoriui. 
Programa, kuri jau pradėta kurti ir ją 
pabaigus, po nesudėtingo įdiegimo, galės 
naudotis visi norintys barai, restoranai, 
pasilinksminimo vietos. Šis produktas leis 
lankytojams nemokamai prisidėti prie 
mėgstamos vietos grojaraščio kūrimo, 
įtrauks į interaktyvų žaidimą naudojantis 
mobiliu įrenginiu.

receptais, tačiau suvedę savo turimus 
maisto produktus, galės gauti tinkamus 
receptus.
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MB „Dropsas“
Lengvas ir patogus būdas saugoti įvairių 
formų (paveikslėliai, straipsniai, video) 
interneto turinį pagal individualius 
kiekvieno vartotojo poreikius ir 
klasifikacijas. 

MB „Lydgenas“
Taiklūs pardavimų sąrašai. Kuriama 
klientų informacijos surinkimo sistema 
B2B sektoriuje dirbančioms didelėms 
įmonėms. 

MB „Išmanusis 
grojaraštis“
Tai informacinių technologijų įmonė, 
šiuo metu kurianti mobiliąją aplikaciją, 
kuria siekiama pakeisti kavinių, barų bei 
kitų panašios veiklos įmonių lankytojų 
muzikos klausymosi patirtį. Ilgainiui, 
besivystant projektui bei žvelgiant į ateitį, 
vienas iš pagrindinių įmonės tikslų yra iš 
esmės pakeisti esamą padėtį muzikos 
įrašų pardavimų srityje.

MB „Namų planuotojas“
3D modeliavimo programa, kuri leidžia 
be dizainerio, suprojektuoti savo būsto 
interjerą, taip pat pasisemti idėjų iš 
bendruomenės sukurtų projektų. 

MB „Geresnė vieta“
Interneto svetainė, kurioje pateikiami 
iš atvirųjų šaltinių surinkti ir apdoroti 
duomenys. Informacija iš skirtingų šaltinių 
leidžia turto savininkams ir valstybinėms 
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MB „Emplita“
Kuriama autamatizuota darbuotojų 
paieškos platforma. Šis produktas leis 
darbdaviams greičiau kokybiškiau, 
paprasčiau bei objektyviau rasti 
tinkamus darbuotojus, kurie bus siūlomi 
automatizuotai naudojant sudėtingą 
filtravimo kodą. 

MB „Inovaciniai 
virtuozai“
Technologijų pagalba sprendžiamos 
mažos erdvės problemos – kuriama 
besitransformuojančių baldų linija. 

institucijoms priimti efektyvesnius 
urbanistinius sprendimus.

 Ƣ Įsteigtos 22 aukštos pridėtinės vertės technologinės įmonės
 Ƣ Įmonių vystymosi stadija – prototipų kūrimas

 Ƣ Startuolius verslo vystymo klausimais konsultavo daugiau 
kaip 25 įvairių verslo sričių ekspertai 

Startuoliai įsteigti įgyvendinant projektą „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ Nr. VP2-1.4-
ŪM-05-V-01-006 (pagal priemonę Inogeb LT-3)
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MB „Ekogama“
Kuriamas plazmatronas, skirtas labai 
užterštam vandeniui valyti (užterštų 
pramoninių nuotekų valymas pritaikant 
plazminę technologiją). Plazminio 
ozonatoriaus pritaikymo sritys - užterštų 
pramoninių nuotekų valymui iki geriamo 
vandens kokybės.

UAB „Ato ID“
Įmonės sukurti produktai – sidabru 
dengtas SERS padėklas „Randa“ ir auksu 
dengtas padėklas „Mato“ – gali būti 
naudojami kartu su lazeriais molekulinėje 
diagnostikoje. Pavyzdžiui, ankstyva ligų 
diagnostika iš prakaito, šlapimo ar kraujo 
mėginių; pramoninių cheminių reakcijų 
stebėsena; žaliavų kokybės nustatymas; 
vaistų kūrimas ir falsifikuotų vaistų 
nustatymas. 

Kaip viskas vyko? Skatintas naujų inovatyvių 
smulkaus ir vidutinio verslo subjektų kūrimas, 
mažinant pirminius veiklos kaštus pradiniame 
įmonės veiklos etape. Taip pat mokslinių tyri-

mų rezultatų komercinimas, naujų technologi-
jomis paremtų produktų pateikimas tarptautinei 
rinkai, verslo vadybos naujose technologinėse 
įmonėse gerinimas, inovacijų ir MTTP plėtra.  

MB „Daugiamatis 
kubas“
Komandiniam virtualių prototipų kūrimui 
skirta atviro kodo programa, sukurta 3D 
grafikos programos „Blender“ pagrindu. 
Siekiama sukurti kokybišką, aukšto lygio 
atviro kodo projektavimo įrankį, kuris 
leistų lanksčiau integruoti sistemą į kitas 
sritis, suteikiant laisvę klientams.

Ir kas iš to išėjo? 
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UAB „Idėja 3D“
Teikiamos 3D spausdinimo paslaugos. 
Diegiama itin paprasta, vartotojui 
patraukli elektroninė paslaugos užsakymo 
sistema.

UAB „Asound“
Kuriama pirmoji pasaulyje programėlė, 
atliekanti vėžio testus. Voice test app 
- burnos vėžio diagnostikos aplikacija 
išmaniems telefonams (iOS ir Android) 
yra skirta pirminiam patologijų burnoje 
patikrinimui ir greitam diagnozavimui 
pasinaudojant tik asmeniniu telefonu ir 
balso įrašu namų sąlygomis. 

UAB „Levelonas“
Kuriama dyzelinio kuro apskaitos ir 
signalizacijos sistema.

UAB „Ekomunikacija“
Kuriama interaktyvi komunikacijos 
platforma, kuri leis mokymus, susitikimus, 
pristatymus  perkelti į internetinę erdvę. 
Šiuo metu siūloma paslauga apima 
korepetitoriaus paslaugas (matematikos, 
fizikos, biologijos, ekonomikos ir kt. 
pamokos (tai, kas mokama mokymuose 
įstaigose) ir kalbų kursus.  

UAB „Inovacijos verslui“
Ivsolutions siūloma sistema remiasi laiko 
bei kaštų taupymu: pirkėjui pageidaujant 
sąskaitos-faktūros pardavėjas vietoj 
popierinio varianto sąskaitą iškart talpina 
į duomenų bazę, kurioje tiek pirkėjas, 
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tiek pardavėjas turi savo paskyras ir gali 
pasiekti duomenis iš bet kurios vietos. 

MB „Mėgintuvėlis LT“
Jei vaikui bus skaitomos pasakos, 
kuriose, be moralės normų, bus sudėti 
ir mokslo pagrindai – chemijos, fizikos, 
astronomijos – jis bus konkurencingesnis 
naujajame pasaulyje. O kas svarbiausia, 
vaikai mokydamiesi nepavargs ir neaukos 
savo vaikystės, nes mokymo procesas 
bus pateiktas žaismingai ir įdomiai.

MB „Mokslo ir 
technologijų centras“
Verslo įmonių veiklos analizė, konkretaus 
proceso, kurį būtina optimizuoti, 
matematinio modelio sudarymas, 
optimizavimo metodų parinkimas (arba 
kūrimas), programinės įrangos kūrimas ir 
pritaikymas optimizuojamam uždaviniui 
spręsti.

MB „Keturi laukai“
Verslo įmonių veiklos analizė, konkretaus 
proceso, kurį būtina optimizuoti, 
matematinio modelio sudarymas, 
optimizavimo metodų parinkimas (arba 
kūrimas), programinės įrangos kūrimas ir 
pritaikymas optimizuojamam uždaviniui 
spręsti.

MB „Leptonas“
Rankinės ir kuprinės su integruota saulės 
energijos generavimo, akumuliavimo 
sistema ir mob. el. prietaisų baterijų 
krovimo stotele.
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MB „Frito sistemos“
IT sprendimas darbui tarp buhalterinių 
įmonių ir SVV subjektų supaprastinti, 
naudojant debesų technologijas. Sistema 
naudojama kaip patogi terpė bendrauti, 
siųsti skenuotus dokumentus bei juos 
saugoti.

MB „Darbo ir 
kompetencijos slėnis“
Simuliatoriais paremtas darbuotojų 
gebėjimų tikrinimas ir mokymas, siekiant 
integruoti juos į darbo rinką. 

MB „Mano sparnai“
Bepiločių sistemų (UAS/UAV) paslaugų 
teikimas. Įmonės tikslas - sukurti 
universalų bepiločių sistemų mokymo/
operavimo centrą, mokymo priemones 
bei paslaugas. Produktas adaptuotas 
Europos rinkai.

UAB „Beiratė“
Beiratė aptarnavimo kokybės vertinimo 
įrankis (BCS) - tai modernus vertinimo 
įrankis klientų aptarnavimo sričiai, 
leidžiantis lengvai anonimiškai „vienu 
paspaudimu“ telefone suteikti grįžtamąjį 
ryšį apie tai, kaip buvo aptarnauti klientai 
konkrečioje aptarnavimo vietoje.

MB „Per aspera ad astra“
Programėlė, skirta padidinti bet kuriuos 
organizacijos/ asmens pardavimų 
procentus.
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MB „Arrow and Pillow“
Kuriama mobili iOS platforma, kuri leis 
patogiai išsirinkti, asmeninius kriterijus 
atitinkančią kelionę. Kuriamas produktas 
orientuotas į tarptautines rinkas ir tikslas 
surinkti kelionių paketą iš skirtingų 
pasaulio šalių.

UAB „Integruotas 
dialogas“
Kuriama mentorystės platforma, kuri 
skirta neformaliai ugdyti jaunimą. Idėjos 
autoriai siūlo mentorių paruošiamuosius 
e-kursus bei galimybę patiems 
prisidėti prie operatyvaus partnerio 
paieškos. Mentoriai bus reitinguojami 
ir turės galimybę patekti į išrinktųjų-
privilegijuotųjų klubą. 

MB „Cognitio“
Kuriama programinė įranga, skirta 
lazerinių sistemų valdymui. Programinė 
įranga prisidės prie proceso 
optimizavimo, todėl bus galima pagaminti 
sistemą, išnaudojant galvonometrinių 
skenerių greitį ir pozicionavimo stalų eigą. 
Taip pat kuriama įranga suteiks galimybę 
sumažinti laiko kaštus nuo brėžinio iki 
galutinio pagaminto produkto kelis kartus 
ir padidinti vizualinę kokybę.

DIRECT MACHINING CONTROL
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Startuolis „Beiratė“ - inkubatoriuje „Rocket 
Space“ (San Franciskas, JAV)

Šiaurės miestelio technologijų parko startuolis 
„Beiratė“ spalio mėn. trims savaitėms išvyko 
į inkubatorių „Rocket space“. „Technostarto“ 
įmonėms skelbto konkurso išvykti į „Rocket 
Space“ pagrindiniai sėkmės kriterijai buvo su-
kurtas prototipas, kuris būtų testavimo stadijo-
je.
 
„Beiratė“ sukūrė intuityvią anoniminę vertinimo 
sistemą klientų aptarnavimo srityje, kuri leidžia 
lengvai, tačiau anonimiškai „vienu paspaudi-
mu“ suteikti grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip buvo 
aptarnauti klientai.

„Beiratė“ dienoraštį iš JAV galima peržiūrėti čia:

Unikali sistema grįžtamajam ryšiui gauti

Apsilankymas restorane įkvėpė verslo idėją – 
taip sumanymą įkurti unikalią vertinimo sistemą 
apibūdina idėjos bendraautoriai projektų vado-
vas Paulius Sriubiškis (29) ir verslo programi-
nės įrangos plėtotojas Liutauras Medžiūnas 
(28). Kartą sumanę įvertinti puikų aptarnavimą 
restorane, dabar vaikinai plėtoja perspektyvų 
verslą. Daugiau...

 Ƣ Įsteigtos 27 aukštos pridėtinės vertės technologinės įmonės
 Ƣ Teikiamos inkubavimo paslaugos sumažino pirminius 

įmonių veiklos kaštus
 Ƣ Startuolius verslo vystymo klausimais konsultavo daugiau 

kaip 30 įvairių verslo sričių ekspertai 
 Ƣ Parengtas ir pradėtas įgyvendinti įmonių akceleravimo 

planas

Startuoliai įsteigti įgyvendinant projektą „Naujų technologinių įmonių inkubavimas 
(Technostartas) Nr. VP2-1.4-ŪM-05-V-01-004

https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.658369797617886.1073741832.555256467929220%26type%3D3%20
http://www.bznstart.lt/verslas/mano-verslas/1895/Unikali-sistema-griztamajam-rysiui-gauti
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Unikali verslo idėja skinasi kelią užsienio 
rinkose

Neretai po viešnagės viešbutyje, apsilanky-
mo restorane ar kitoje įstaigoje norisi pareikšti 
savo teigiamą nuomonę ar nusivylimą. Dviejų 
lietuvaičių sukurtos grįžtamojo ryšio sistemos 
„Beiratė“ dėka, dabar klientai gali anonimiškai 
palikti savo komentarus, o įstaigos vadovybė 
pagerinti aptarnavimo kokybę. „Beiratė“ pro-
jektų vadovas Paulius Sriubiškis (29) ir vers-
lo programinės įrangos plėtotojas Liutauras 
Medžiūnas (28) „Laisvalaikiui“ pasakoja, kaip 
drauge su sukūrė unikalią pasaulyje sistemą. 
Daugiau...

Įvertinti „PayPost“ darbuotojų aptarnavimą 
– išmaniaisiais įrenginiais

Lietuvos paštas, balandį paskelbęs gero aptar-
navimo mėnesiu, ragina aktyviai balsuoti ir už 
finansinių paslaugų skyrių „PayPost“ darbuoto-
jus. Didžiųjų miestų „PayPost“ darbuotojų ap-
tarnavimą galima įvertinti ir „išmaniai“ – tiesiog 
mobiliuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu 
nuskenavus specialų QR kodą. Daugiau...

Lietuvos startuolius išvijo pasimokyti už-
sienyje

Trečiadienį Ūkio ministerijoje vykusio startuolių 
renginio „Inovatyvių verslų startas“ metu apdo-
vanotos penkios jaunos technologinės įmonės, 
kurios už perspektyvias technologinio verslo 
idėjas apdovanotos galimybe išvykti į garsiau-
sius pasaulyje akceleratorius. Daugiau...

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/zvaigzdes_ir_zmones/unikali_verslo_ideja_skinasi_kelia_uzsienio_rinkose/%2Cprint.1%0D
http://www.post.lt/lt/apie-mus/naujienos/view/ivertinti-paypost-darbuotoju-aptarnavima-ismaniaisiais-irenginiais
http://it.lrytas.lt/-14110457491409124451-lietuvos-startuolius-i%C5%A1vijo-pasimokyti-u%C5%BEsienyje.htm
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Šiaurės miestelio technologijų parko ir Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto 
VERSLUMO CENTRAS

Ateini su idėja, 
išeini su nuosavu verslu!

2014 m. rugsėjo mėn. Šiaurės miestelio tech-
nologijų parke duris atvėręs verslumo centras, 
skirtas jaunoms, technologinėms įmonėms. 
Centre jauni verslai gauna įvairiapusišką pa-
galbą idėjoms plėtoti ir verslui kurti: mentorių 
konsultacijas, mokymus, nemokamus rengi-
nius, darbo erdves.

Jaunų verslų ekosistema labai jautri ir specifi-
nė. Kiekviena šalis turi savo identitetą, verslo 
kultūrą ir unikalias verslumo skatinimo strategi-
jas – todėl ir Lietuvoje būtina vystyti savąją, at-
sižvelgiant į šalies ypatybes. Verslumo centre 
orientuojamasi į startuolius, į komandas, ug-
domas bendruomeniškumas, nes parkas – tai 
savotiška nedidelė rinka, kurioje galima išban-
dyti produktus ir netgi rasti pirmuosius pirkėjus. 
Šiuo metu verslumo centre dirba daugiau kaip 
vienuolika įvairių sričių ekspertų, mentorių tin-
klas nuolat plečiamas – kiekvieną savaitę su 
komandomis dirba žinomi rinkos ekspertai ir, 
žingsnis po žingsnio, padeda įmonėms vystytis 
ir pasiekti išsikeltus tikslus.

Verslumo centro užsienio partnerių sąraše – 
dvi ekonomikos milžinės – Jungtinės Amerikos 
Valstijos ir Kinija, glaudūs santykiai taip pat 
palaikomi su kaimynėmis Latvija ir Estija, bei 
Skandinavijos šalimis.

Verslo klubai. Verslumo centre nuolat orga-
nizuojami Verslo klubai – tai nemokami vieši 
renginiai, kurių tikslas kuo platesnį su verslumu 
susijusių temų ratą pristatyti klausytojams, pa-
skatinti generuoti idėjas ir plėtoti verslą.

FAKTAI:

 Ƣ Verslumo centre šiuo metu inkubuojamos 42 technologinės įmonės
 Ƣ Verslumo centro HUB‘e darbo vietas nuomojasi 14 įvairų sričių 

specialistų
 Ƣ Verslo klubai. Per metus skaityti paskaitas pakviesti daugiau kaip 25 

lektoriai: verslo pradžios teoretikai, sėkmingi verslininkai, koučeriai, 
investuotojai, politikai, teisės ekspertai, finansininkai, kt.
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Šiaurės miestelio technologijų parko ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
VERSLUMO CENTRAS

Viskas prasideda nuo noro pakeisti pasaulį

Kiekvienas, turintis verslo idėją ir planuojantis ją įgyvendinti, pirmiausia turi 
atsakyti į klausimą „kodėl?“. Deja, atsakymas „tam, kad užsidirbčiau pinigų“ į 
sėkmę atves sunkiai – verslui reikalingas pagrindimas, t.y. verslo idėjos tikslas 
pirmiausia pakeisti ne verslininko, o vartotojų gyvenimus. Be to, būsimas 
verslininkas privalo suvokti, kad nepakanka turėti vien gerą idėją, net jeigu niekas 
kitas pasaulyje to dar nedaro, o tik jis. Jeigu nėra grįžtamojo ryšio iš klientų, 
neištirta rinka, idėja yra visiškai bevertė. 

Prieš imantis bet kokių veiksmų, būtina savo idėją aprašyti: kokia ji, kaip bus 
įgyvendinama, kuo išskirtinė. Labai daug lemia ir verslo kultūra.

Kas yra technologinis verslas?

Tai įmonė, kurios pagrindinė veikla yra kurti, gaminti ir komercializuoti 
technologinius sprendimus (tarp jų įrenginius, mechanizmus, prietaisus, 
technologijas, metodus, kompiuterius, kompiuterines programas ir pan.), skirtus 
naudoti visų pirma gamybos ir paslaugų teikimo procesuose. Tai yra toks verslas, 
kur ne tik sukuriamas ir komercializuojamas produktas ar paslauga, bet jie nuolat 
tobulinami ir atnaujinami. 

Inovatyvūs technologiniai verslai sulaukia daugiausiai valstybės, universitetų 
ir investuotojų dėmesio, nes turi didžiausią potencialą sukurti unikalius 
sprendimus, išspręsti svarbias problemas, padidinti šalies eksportą, sukurti vertę 
įmonių steigėjams. Naujas technologinis verslas gali būti pagrįstas ir radikalia 
technologine inovacija, ir evoliucine palaipsniui vykstančia pažanga tam tikroje 
technologinėje srityje. Radikalios technologinės inovacijos yra labiau rizikingos, 
nes sunkiau prognozuoti paklausą, tačiau sėkmės atveju tokia inovacija gali 
sukurti naują rinką. 
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Šiaurės miestelio technologijų parko ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
VERSLUMO CENTRAS

Antradienį Vilniuje atidarytas verslumo cen-
tras „Verslo Lab‘as“
(Delfi)
Kaip nurodo centro steigėjai Šiaurės miestelio 
technologijų parkas ir Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas, verslumo centre besiku-
riančioms įmonėms bus suteikiama visokerio-
pa pagalba vystyti verslą: įvairių sričių ekspertų 
konsultacijos ir mokymai, verslo akseleravi-
mas, nemokami renginiai, darbo erdvės, pa-
galba komercializuojant produktą ar paslaugą, 
pritraukiant investuotojus. Daugiau...

Vilniuje atidarytas technologinėms įmo-
nėms vystyti skirtas verslumo centras
(Made in Vilnius)
Ateini su idėja, išeini su nuosavu verslu – tokią 
žinutę pradedantiems verslininkams skelbia 
verslumo centro „Verslo Lab‘as“ steigėjai Šiau-
rės miestelio technologijų parkas ir Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas. Šiandien 

Vilniuje atidarytame verslumo centre besiku-
riančioms įmonėms bus suteikiama visokerio-
pa pagalba vystyti verslą... Daugiau...

Vilniuje atidarytas technologinėms įmo-
nėms vystyti skirtas verslumo centras
(BZN start)
Daugiau...

Vilniuje atidarytas technologinėms įmo-
nėms vystyti skirtas verslumo centras
(Vilniaus gatvė)
Daugiau...

Vilniuje atidarytas technologinėms įmo-
nėms vystyti skirtas verslumo centras
(Elta)
Daugiau...

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/vilniuje-atidarytas-verslumo-centras.d%3Fid%3D65864908
http://www.madeinvilnius.com/lt/naujienos/vilniuje-atidarytas-technologinems-imonems-vystyti-skirtas-verslumo-centras/i/
http://www.bznstart.lt/idomybes/zmones/1911/Vilniuje-atidarytas-technologinems-imonems-vystyti-skirtas-verslumo-centras
http://www.vilniausgatve.lt/vilniuje-atidarytas-technologinems-imonems-vystyti-skirtas-verslumo-centras/
http://www.vilniausgatve.lt/vilniuje-atidarytas-technologinems-imonems-vystyti-skirtas-verslumo-centras/
http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/86807
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Inovacijų kūrimas ir klasterizacija – strateginiai tikslai: 
Vismaliukų investicinės inovacijų zonos 
(VIIZ) vystymas

Nuo 2011 m. Šiaurės miestelio technologijų 
parko ir Vilniaus savivaldybės įmonės „Start 
Vilnius“ vystoma teritorija Vismaliukuose iš So-
vietmečiu buvusios karinės bazės netrukus virs 
modernia investicine inovacijų zona. Šios tiks-
las – sudaryti sąlygas kurtis ir vystytis aukštos 
pridėtinės vertės verslams, kurie reikalauja ino-
vatyvių technologinių sprendimų. VIIZ projek-
tas skirtas stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, 
pritraukti užsienio investuotojus ir didinti šalies 
aukštųjų technologijų įmonių konkurencingu-
mą, sukurti palankias sąlygas klasteriams kurti 
ir mokslo pasiekimams komercializuoti.

20 – tiek naujų žinioms imlių įmonių planuoja-
ma įsteigti per 5 metų vystymo laikotarpį.
1000 – tiek planuojama sukurti naujų darbo 
vietų įmonių darbuotojams bei mokslininkams. 
Taip pat 180 mln. Eur. – tiek numatyta pritraukti 
investicijų į teritorijos infrastruktūros plėtrą. 

Keturi klasteriai

VIIZ vystytojų iniciatyva jau įsteigti trys klaste-
riai, kuriamas ketvirtas. Klasterių nariai – Lietu-
vos įmonės, dirbančios aukštųjų ir vidutiniškai 
aukštųjų technologijų srityje, kurių verslo plė-
trai bei mokslo pasiekimams komercializuoti 
buvo skirta Europos Sąjungos struktūrinių fon-
dų parama.

Foto-elektros technologijų klasteryje praėju-
siais metais baigtas įrengti atviros prieigos 

laboratorijų centras, kuriame bus teikiamos 
inovacinės, technologinės, produktų testavi-
mo paslaugos. Šiuo metu klasteryje veikia 13 
įmonių ir aukštoji mokykla – Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas. 

Organinių junginių technologijos klasteryje pla-
nuojama įrengti laboratorinių tyrimų ir pilotinės 
gamybos centrą, aprūpintą visa šiuolaikine 
analitine įranga visapusiškai organinių junginių 
analizei. Šiuo metu klasterį sudaro 5 įmonės ir 
Kauno technologijos universitetas.

Plastikų ir naujų medžiagų klasteryje kuriamas 
naujomis savybėmis pasižymintis plastikas, 
taip pat atliekami laboratoriniai tyrimai ir vykdo-
ma pilotinė gamyba. Klasterio dalyviai numato 
vystyti Lietuvoje gaminamo plastiko modifikavi-
mo technologijas, siekiant išplėsti jų taikymą į 
transporto, maisto pakuočių ir elektrotechnikos 
sektorius. Klasteryje veikia 10 įmonių ir Vilniaus 
universitetas.

Šiuo metu kuriamas ketvirtasis, Pažangių or-
topedijos ir reabilitacijos priemonių klasteris. 
Įkurtas kartu su Fizikos ir technologijų mokslo 
centru, Lietuvos sporto universitetu, ortopedi-
jos technikos gamybos įmonėmis bei IT ben-
drovėmis. Ortopedijos gaminiams pritaikomos 
naujos medžiagos ir inovatyvios poveikio prie-
monės leis paspartinti reabilitacijos procesus ir 
sumažins kaštus.
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Inovacijų kūrimas ir klasterizacija – strateginiai tikslai: 
Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIIZ) vystymas

Per 2014 m. VIIZ teritorijos „plyno lauko“ inžinerinių tinklų bei susisiekimo 
komunikacijų statybai sukurta apie 100 naujų darbo vietų. Planuojama, kad 
ateityje steigiant klasterius ir pradėjus naujų pastatų statybos darbus, bus 
sukurta dar apie 200 darbo vietų. 

 Ƣ Parengti 5 techniniai ir darbo projektai
 Ƣ Atlikta projektų ekspertizė

 Ƣ Atlikti inžinerinių tinklų statybos pirkimo darbai. Inžinerinių darbų 
statybos progresas:

 Ƣ Nutekamieji vandenys – 72,17 %
 Ƣ Vandentiekis – 55,69 %

 Ƣ Telekomunikacijos – 100 %
 Ƣ Dujotiekis – 100 % (vyksta derinimo ir testavimo darbai)

 Ƣ Elektros tiekimas – 100 %

 Ƣ Parengta detaliojo plano korektūra
 Ƣ Parengtas topografinis planas

 Ƣ Vykdomas gatvių si inžineriniais tinklais techninio ir darbo projektų 
rengimas ir statyba, įskaitant medžių iškirtimą, avarinės būklės ir 

kitų raudonose gatvių linijose esančių statinių griovimą. Vykdomas 
geologinių tyrinėjimų pirkimas.

(2014 m. įvykdyti II Vismaliukų investicinės inovacinės zonos vystymo etapai - „Vismaliukų 
investicinės inovacijų zonos infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai“ I ir II 

etapai pagal priemonę VP-2-1.4-ŪM-04-V.)
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Regionai taip pat verslūs!

Projektų tikslas – skatinti Lietuvos jaunimo 
verslumą, padėti generuoti ir įgyvendinti verslo 
idėjas. Taip pat paskatinti pradedančius versli-
ninkus naudotis verslo paramos organizacijų ir 
kitų startuoliams vystyti skirtų centrų suteikia-
momis lengvatinėmis sąlygomis pradėti ir plė-
toti verslą. 

Projektams vykdyti atrinkti Lietuvos regionai, 
kuriuose, Statistikos departamento duomeni-
mis, fiksuotas žemiausias verslumo lygis. Tai 
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių 
raj., Tauragės raj., Varėnos raj., Vilkaviškio raj., 
Vilniaus miesto savivaldybėse.

Kiekvienoje savivaldybėje organizuojami 
informaciniai renginiai:
• SVV subjekto steigimas: nuo idėjos iki 

verslo
• Moterų ir jaunimo verslumo skatinimas
• Partnerystės tinklų sudarymas, franšizė

Teikiamos konsultacijos:
• Verslo idėjų generavimas
• Verslo idėjų vertinimas ir auginimas
• Verslo idėjų įgyvendinimas
• Konsultacijos verslo vystymo klausimais 

SVV subjektams

• Rinkodara
• Eksporto plėtra
• Pardavimų skatinimas
• Personalo motyvavimas
• Inovacijų perdavimas
• E-verslas
• Verslumo skatinimas
• Verslo reguliavimas

Įgyvendinant projektus pagal Asistentas-4 prie-
monę, buvo vykdomos nuolatinės konsultaci-
jos Vilkaviškio raj. savivaldybėje. ŠMTP savo 
įnašu prisidėjo prie nenutrūkstamos konsulta-
cijų centro veiklos.

 Ƣ Konsultuota daugiau kaip 262 asmenys.
 Ƣ Suteikta 1918 val. tiesioginių konsultacijų, aštuoniose 

projekto savivaldybėse.

 Ƣ Suteikta 186 val. tiesioginių konsultacijų Vilkaviškyje
 Ƣ Suteikta 339 val. tiesioginių konsultacijų Ignalinoje

Verslumo skatinimas regionuose vykdomas vystant projektus „Verslo Lab’as“, „Aukštos 
kokybės viešųjų paslaugų teikimas ir skatinimas“ ir „Aukštos kokybės viešųjų paslaugų 

teikimas“ (pagal VP2-2.2-ŪM-02-K priemonę Asistentas-4)
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Parko bendruomenė 

500 – tiek adresatų gauna Parko naujienas 
apie vykstančius renginius, taip pat kitą aktu-
alią informaciją.
Edukacija – siekiant ugdyti verslumo kultū-
rą, organizuojamos Parko ekspertų paskaitos 
bendruomenei, taip pat žiniasklaidoje inicijuo-
jami straipsniai aktualiomis temomis. 
Startuolių sėkmės istorijos – Parkas prisideda 
prie savo startuolių sėkmės istorijų viešinimo. 
Apie Parko ir jame įsikūrusių įmonių veiklą in-
formacija pateikiama Parko (www.smtp.lt) ir 
Verslumo centro (www.verslolabas.lt) interneto 
svetainėse, socialinio tinklo Facebook pusla-
piuose. 

2014 ŠMTP naudojo žinomumo didinimo prie-
mones:
• Sukurtas VšĮ Šiaurės miestelio technologijų 

parke įsikūrusias įmones reprezentuojantis 
video pristatymas (trukmė – 3 min. 20 s.);

• BZN start žurnale talpintas straipsnis apie 
Lietuvos startuolius – “Kaip keičiasi techno-
logijų verslo pasaulis?” Straipsnis pareng-
tas lietuvių bei anglų kalbomis.

• Transliuotos dvi radio laidos. “Žinių radijas” 
studijoje lankėsi VšĮ Šiaurės miestelio tech-
nologijų parko atstovai bei kviestiniai sve-
čiai (“Atviras pokalbis” ir “Nuomonių studi-
ja”, tiesioginės transliacijos)

• Parengti ir išplatinti pranešimai regioninė-
je spaudoje “Andrius Tapinas: Provincijai 
trūksta ryžto kurti verslą” ir “Verslo steigimo 
baimę padeda įveikti nemokamos konsul-
tacijos”

Daugiau...

Pirmas žingsnis kuriant 
verslą – idėją aprašyti 
popieriuje
Daugiau...

Verslo pradžia: 
baimes įveikti padeda 
planavimas
Daugiau...

www.smtp.lt
www.verslolabas.lt
http://www.verslolabas.lt/apie-mus/spauda-apie-mus/
www.15min.lt/naujiena/aktualu/pranesimai/pirmas-zingsnis-kuriant-versla-ideja-aprasyti-popieriuje-231-467217?cf=vl
www.15min.lt/naujiena/aktualu/pranesimai/verslo-pradzia-baimes-iveikti-padeda-planavimas-231-466298?cf=vl
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2014 m. VšĮ Šiaurės miestelio technologijų 
parkas konsultavo ir suteikė pagalbą steigiant 
8 SVV subjektus. Prie ŠMTP bendruomenės 
prisijungė ir registracijos adreso pagalba pasi-
naudojo:
• UAB „LERMITA“
• UAB „Nula“
• UAB „Seritas“
• UAB „Unitinklas“
• UAB „Open coffee club Vilnius“
• UAB „LERMITA“
• UAB „Verslo Vartai“
• UAB „Berda“

Bankrotas suvokiamas 
kaip gyvenimo pamoka
Daugiau... Iš lazerių šalies Lietuvos

Daugiau...

Tinkamas laikas 
pradėti verslą yra 
dabar
Daugiau...

Parko bendruomenė 

Nusipirko 3D 
spausdintuvą: keista, 
kad Lietuvoje niekam 
tai nešovė į galvą
Daugiau...

http://www.bznstart.lt/verslas/verslo-gidas/1925/Bankrotas-suvokiamas-kaip-gyvenimo-pamoka
http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/is-lazeriu-salies-lietuvos/187054
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/tinkamas-laikas-pradeti-versla-yra-dabar-231-465115
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/nusipirko-3d-spausdintuva-keista-kad-lietuvoje-niekam-tai-nesove-i-galva.d%3Fid%3D65997772
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Parko veiklos finansinės ataskaitos

ŠMTP 2014 m. veiklos kryptys:

• Žinioms ir mokslui imlių įmonių kūrimosi 
(verslumo) skatinimas ir jų vystymas/ak-
celeravimas;

• Komercializavimo, technologijų perdavimo 
skatinimas;

• Inovacinių investicinių zonų ar atskirų ino-
vacijų sistemos objektų vystymas (ŠMTP 
plėtra), tinklaveikos, klasterizacijos skatini-
mas;

• ŠMTP ir jos klientų informuotumo ir
• žinomumo didinimas;

ŠMTP tikslinė grupė (klientai):

• SVV įmonės, kurios atitinka prioritetinius 
ŠMTP sektorius, yra registruotos ne dau-
giau nei prieš 3 (tris) metus, užsiima aukš-
tųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų kū-
rimu;

• įstaigos, verslo paramos organizacijos, 
mokslinių tyrimų centrai ar kitos organizaci-
jos, kurios atitinka ŠMTP veiklos strategiją, 
misiją, viziją ir tikslus.

ŠMTP strateginis veiklos tikslas – tapti lyde-
riaujančiu inovatyvių investicinių zonų ar ino-
vacijos sistemos objektų vystytoju bei traukos 
centru besikuriančioms, jaunoms, žinioms ir 
mokslui imlioms įmonėms kurtis ir plėstis teikti 
joms profesionalias kokybiškas inovacijų para-
mos paslaugas, konsultacijas.

Ekonominis ŠMTP poveikis atsispindi ketu-
riais aspektais – darbuotojų skaičiaus padidė-
jimu, įgyvendinamų projektų apimties padidėji-
mu, ŠMTP nuomojamų patalpų užpildymu bei 
ekspertinėmis ne projektinėmis konsultacijo-
mis. 2014 m. pradžioje ŠMTP dirbo 22 etati-
nių darbuotojų, metų pabaigoje – 38 darbuo-
tojai, todėl žymiai išaugo technologijų parko 
sumokami Sodros ir garantinio fondo mokes-
čiai Valstybei bei prisidėta prie nedarbingumo 
lygio mažinimo šalyje. Šį darbuotojų skaičiaus 
išaugimą metų bėgyje lėmė kitas ekonomi-
nio poveikio aspektas – ŠMTP įgyvendinamų 
projektų apimties padidėjimas. 2014 m. buvo 
vykdyti 10 projektų, o tai reiškia – struktūrinių 
fondų paramos lėšų išaugimas, kurį įtakojo pa-
didėjusi ŠMTP teikiamų paslaugų paklausa bei 
efektyvi technologijų parko veikla. Metų eigo-
je, praėjus šildymo sezonui, pilnai užpildytos 
ir ŠMTP nuomojamos patalpos, todėl išaugo ir 
Valstybei sumokamo PVM dydis.

Socialinis ŠMTP poveikis matomas socia-
liniuose projektuose, kuriuose dalyvaujama 
– skatinamas jaunimo, moterų verslumas, už-
imtumas. Teikiant paslaugas, organizuojant 
konsultacijas, nustatant paslaugų plėtrą bei 
įgyvendinant kitas veiklas, užtikrinamos lygios 
vyrų ir moterų galimybės. Ateityje planuojama 
atlikti pirkimus iš socialinių įmonių.
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Parko veiklos finansinės ataskaitos

Detalesnė informacija 2014 metams:

Duomenys Už 2014 finansinius metus
ŠMTP dalininkai ir kiekvieno jų įnašų 
vertė finansinių metų pradžioje ir 
pabaigoje

LR Ūkio ministerija lėšos – 647 633 Lt metų pradžioje ir 
pabaigoje, 
UAB „Start Vilnius“ lėšos – 25 000 Lt metų pradžioje ir 
pabaigoje. 

ŠMTP gautos lėšos ir jų šaltiniai 
per finansinius metus ir šių lėšų 
panaudojimas pagal ekonominės 
klasifikacijos straipsnius

Gautos ŠMTP komercinės veiklos (ERVK 68.32 
nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį) pajamos – 
893 588 Lt, kitos veiklos pajamos (ERVK-70.22- 
konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla) – 82 838 Lt, 
gautas finansavimas iš ES fondų – 6 551 906 Lt.

ŠMTP įsigytas ir perleistas ilgalaikis 
turtas per finansinius metus

2014 m. įsigyta nematerialaus ilgalaikio turto už 62 679 Lt. 
Materialaus ilgalaikio turto už 7 550 Lt. 
Perleista turto nebuvo.

ŠMTP sąnaudos per finansinius 
metus, iš jų – išlaidos darbo 
užmokesčiui

2014 m. patirta sąnaudų kartu su projektinėmis 
– 7 650 407 Lt, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui – 
1 688 373 Lt, įskaitant soc. draudimo ir garantinio fondo 
mokesčius.

ŠMTP darbuotojų skaičius finansinių 
metų pradžioje ir pabaigoje

2014 m. pradžioje – 22 darbuotojai, iš jų 2 dirbantys 
neterminuotai, 2 motinystės ir vaiko priežiūros atostogose, 
12 darbuotojų, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis 
prie ES vykdomų ir finansuojamų projektų.
2014 metų pabaigoje – 38 darbuotojai, iš jų 9 dirbantys 
neterminuotai, 1 motinystės ir vaiko priežiūros atostogose, 
29 darbuotojai, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis prie ES vykdomų ir finansuojamų projektų.

ŠMTP sąnaudos valdymo išlaidoms ŠMTP valdymas – vienasmenis valdymo organas – 
direktorius. ŠMTP valdymo išlaidos 337 532 Lt.

Duomenys apie ŠMTP vadovą, 
įstaigos išlaidos vadovo darbo 
užmokesčiui ir kitoms viešosios 
įstaigos vadovo išmokoms

ŠMTP direktorius – Gediminas Pauliukevičius. 
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui (įskaitant Sodros ir 
garantinio fondo mokesčius) – 159 520 Lt.
Kitos kitoms vadovo išmokoms (dienpinigiai – 7 650 Lt).

ŠMTP išlaidos kolegialių organų 
kiekvieno nario darbo užmokesčiui 
ir kitoms įstaigos kolegialių organų 
narių išmokoms

ŠMTP kolegialius organas – Taryba. 2014 m. ŠMTP 
tarybos nariams jokių išmokų nebuvo mokėta.

ŠMTP išlaidos išmokoms su viešosios 
įstaigos dalininkais susijusiems 
asmenims, nurodytiems LR Viešųjų 
įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje

Tokių išmokų nebuvo. ŠMTP nėra dirbančių asmenų, 
susijusių su dalininkais.
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Parko veiklos finansinės ataskaitos

2014 metų ŠMTP veiklos rezultatų ataskaita:

2014 m. ŠMTP įstaigos visos pajamos - 7 528 332 Lt.

Rodikliai Ataskaitinis laikotarpis (Lt)

PAJAMOS 7 528 332
Pajamos, už suteiktas paslaugas,parduotas prekes: 975 982
- nuomos pajamos  480 877

- pastato eksploatacijos ir administravimo mokestis 350 210

- posėdžių kambarių nuomos pajamos 8 495

- telefoninių pokalbių pajamos 567

- abonentinio mokesčio pajamos 8 880

- kopijavimo paslaugų pajamos 3 326

- naudojimosi VB pajamos 41 233

- laiškų išsiuntimo pajamos 2 597

- dokumentų įrišimo ir komplektavimo  pajamos 5

- raštinių prekių pajamos 164

- fakso paslaugų pajamos 34

- kitų paslaugų pajamos 79 594

Kitos pajamos: 444
- palūkanų pajamos 53

- teigiamų valiutu kursų pasikeitimo įtaka 22

- investicinės veiklos pajamos 369 

Kitos finansavimo pajamos 6 551 906
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Parko veiklos finansinės ataskaitos

2014 m. ŠMTP patyrė 7 650 407 Lt sąnaudų. Jos skirstomos taip:

Rodikliai Ataskaitinis laikotarpis (Lt)

SĄNAUDOS 7 650 407
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 484 683
Kitos sąnaudos 5 821
Bendros veiklos sąnaudos 7 159 903
- darbuotojų išlaikymo 1 688 373
- nusidėvėjimo (amortizacijos) 277 036
- patalpų išlaikymo 42 349
- ryšių 14 164
- transporto išlaikymo 26 311
- kitos veiklos (projektinės veiklos) 5 063 024
- dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo 
(beviltiškos skolos) 48 646

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

ŠMTP 2014 m. veiklos rezultatas – 122 075 Lt nuostolių.

Veiklos planai ir prognozės ateinantiems
finansiniams metams:

Pagrindinės 2015 m. ŠMTP veiklos kryptys:
• skatinti technologijų perdavimo ir idėjų ko-

mercializavimo procesus;
• skatinti žinioms ir mokslui imlių įmonių 

verslumą (teikti inkubavimo ir akceleravimo 
paslaugas);

• vystyti inovacines investicines zonas ar 
atskirus inovacijų sistemos objektus, re-
miantis sumanios specializacijos kryptimis, 
tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu.

ŠMTP strateginis ilgalaikis veiklos tikslas 
– vystyti inovatyvias investicines zonas ir ino-
vacijų sistemos objektus. Taip pat teikti profesi-
onalias, kokybiškas inovacijų paramos paslau-
gas ir konsultacijas jaunoms, žinioms ir mokslui 
imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis.

2014 m. ŠMTP veikdamas numatytose veiklos 
krypčių rėmuose ir dirbdamas su tiksline grupe 
įgyvendino numatytą skaičių projektų bei vei-
klų. Daugelis jų buvo įgyvendinti ŠMTP bei par-
tnerių lėšomis. Kiti projektai, kurie buvo numa-
tyti 2014 m. veiklos plane ar buvo suplanuoti 
metų eigoje – neįgyvendinti, kadangi negautos 
LR Nacionalinės paramos, ES SF ar kitų fondų 
paramos lėšos.


