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ŠMTP STRATEGINIAI VEIKLOS TIKSLAI: 
 
Vystyti inovatyvias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) investicines zonas ir inovacijų 
sistemos objektus. Taip pat teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus 
jaunoms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis, prisidedant prie verslo 
konkurencingumo didinimo ir inovacijų kultūros ugdymo. 
 
ŠMTP 2017 M. VEIKLOS KRYPTYS: 

 
o Skatinti technologijų perdavimo ir idėjų komercializavimo procesus. 
o Užtikrinti aukštos pridėtinės vertės kūrimo paslaugų teikimą per mokslo ir verslo bendradarbiavimą, 

vykdant bendras MTEP ir inovacijų veiklas. 
o Skatinti jaunų, žinioms ir mokslui imlių įmonių verslumą, sudarant palankias sąlygas joms steigtis ir plėtotis 

(teikti inkubavimo ir akceleravimo paslaugas). 
o Vystyti inovatyvias MTEP investicines zonas ar atskirus inovacijų sistemos objektus, remiantis sumanios 

specializacijos kryptimis, tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu, prisidedant prie darnaus inovacijų 
sistemos veikimo. 

 
ŠMTP TIKSLINĖS GRUPĖS: 
 

o Technologijas kuriantys arba galintys kurti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai, kurių veikla 
atitinka ŠMTP veiklos strategiją, misiją, viziją ir tikslus. 

o Aukštųjų mokyklų studentai, mokslininkai, tyrėjai bei kiti fiziniai asmenys, ketinantys pradėti 
technologijomis grįstą verslą. 

o Mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai, verslo paramos organizacijos ar kitos organizacijos, kurių veikla 
atitinka ŠMTP veiklos strategiją, misiją, viziją ir tikslus, ir kurios veikia pagal sumanios specializacijos 
tikslus. 

o Investuotojai, siekiantys įsikurti vystomoje investicinėje zonoje (teritorijoje), atitinkantys bendruosius ir 
prioritetinius atrankos kriterijus. 
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ŠMTP EKONOMINIS POVEIKIS 2017 M.: 

ŠMTP kartu su partneriu UAB ,,Start Vilnius“, vadovaudamiesi 2015 m. gruodžio 23 d. LRV nutarimu Nr. 1411 ir 
2016 m. kovo 17 d. įgyvendinimo sutartimi Nr. 8-24, įgyvendina valstybinės svarbos ekonominį projektą 
„Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas“ 
ir „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II 
etapas“, kurio tikslas ir siekiama ekonominė nauda – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio 
investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų įmonių konkurencingumą, sukuriant infrastruktūrą ir 
komunikacijas. Šiuo tikslu 2017 m. ŠMTP gavo 4 suinteresuotų įmonių paraiškas, iš kurių 2 investuotojai buvo 
patvirtinti kaip tinkami projekto įgyvendinimui.  

2017 m. buvo aktyviai teikiamos inovacinės paramos paslaugos pagal projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos 
paslaugos verslui (InoSpurtas)“, todėl sukurti 2 nauji aukštos kvalifikacijos specialisto (eksperto) etatai. 11 
konsultantų ir 4 technologijų agentai suteikė 5 649 val. konsultavimo ir informavimo paslaugų, susijusių su verslo ir 
mokslo bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, MTEP rezultatų komercinimu 59 įmonėms. Todėl inovatyvios 
technologinės įmonės buvo nuolat skatinamos deklaruoti MTEP - preliminariais duomenimis 2017 m. ŠMTP 
pagalba įmonės deklaravo 410 000 Eur MTEP išlaidų. 2017 m. konsultacinių paslaugų pagalba prisidėta prie naujų 
technologinių įmonių steigimo - suteikus 1241 val. konsultacijų verslo steigimo ir pradžios klausimais įsteigtos 7 
naujos technologinės įmonės: UAB „Vandenyje“, UAB „Tipi hub“, Asociacija „Kylantys sparnai“, MB „In manus“, MB 
„Srautų valdymo sprendimai“, UAB „Keronita“, UAB „Bugerita“.  

ŠMTP teikė pagalbą SVV subjektams rengiant paraiškas investicijoms pritraukti, ko pasekoje 2017 m. balandžio 3 d. 
įsteigta nauja technologinė įmonė UAB „Tipi hub“ per 2017 metus pritraukė virš 150 000 Eur privačių investicijų 
verslo pradžiai. Taip pat ŠMTP pagalba 2017 m. 6 technologinės įmonės, siekiant pritraukti investicijas verslo 
plėtrai, pateikė paraiškas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai“, 3 technologinės įmonės 
pateikė paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“, 1 įmonė pateikė paraišką pagal priemonę „InoConnect“, 1 įmonė 
pateikė paraišką pagal priemonę „Inoklaster LT“, 1 įmonė pateikė paraišką pagal priemonę „Parama investicijoms, 
skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Bendra 2017 m. suteiktų komercinių paslaugų vertė - 202 727 Eur. 

 

ŠMTP SOCIALINIS POVEIKIS 2017 M.: 

Socialinis ŠMTP poveikis yra matomas socialiniuose projektuose, kuriuose dalyvaujama – skatinamas jaunimo, 
moterų verslumas, užimtumas. Teikiant paslaugas, organizuojant konsultacijas, nustatant paslaugų plėtrą bei 
įgyvendinant kitas veiklas, užtikrinamos lygios vyrų ir moterų teisės bei galimybės. 

2017 metais ŠMTP aktyviai prisidėjo prie 3 socialinių akcijų - „DAROM 2017“, „Dovanok kraujo neatlygintinai“, 
„Išsipildymo akcija 2017“ organizavimo, pirko kanceliarines prekes iš socialinės įmonės UAB „Smiltainis ir Ko“. 

Parkas 2017 m. kūrė naujas darbo vietas - sukurti 2 nauji aukštos kvalifikacijos specialisto (eksperto) etatai. 2017 
m. lapkričio mėn. gautas pritarimas finansavimui, skirtam jaunimo bedarbystės mažinimui Lietuvos ir Baltarusijos 
regionuose. 
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FAKTINIAI DUOMENYS UŽ 2017 FINANSINIUS METUS 

 

ŠMTP dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių 
metų pradžioje ir pabaigoje: 
LR Ūkio ministerijos lėšos – 187 567,48 Eur metų pradžioje ir pabaigoje, UAB „Start Vilnius“ lėšos – 7 240,50 Eur metų 
pradžioje ir pabaigoje. LR Ūkio ministerijos nuosavo kapitalo dydis – 187 567,48 Eur metų pradžioje ir pabaigoje, UAB 
„Start Vilnius“ nuosavo kapitalo dydis – 7 240,50 Eur metų pradžioje ir pabaigoje. 
 
ŠMTP gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos 
straipsnius: 
Gautos komercinės veiklos (inovacijų paramos) pajamos – 202 727 Eur, kurias sudaro inovacijų vadybos (informacinės ir 
konsultacinės) pajamos - 34 106 Eur, inkubavimo (patalpų nuomos ir administravimo) pajamos - 168 621 Eur.  
Gautas tikslinis finansavimas - 166 634 Eur, iš kurių ES finansavimo lėšos - 123 546 Eur. 
 
ŠMTP įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus: 
2017 m. įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 4 313 Eur. Perleista turto nebuvo. 
 
ŠMTP sąnaudos per finansinius metus: 
Visos sąnaudos - 369 642 Eur, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui - 204 299 Eur. 
 
Darbuotojų skaičius per finansinius metus: 
2017 m. sausio 1 d. - 10, 2017 m. gruodžio 31 d. - 18, iš kurių:  
5 administraciniai darbuotojai, 10 projektinių darbuotojų, 1 teisininkas, 2 darbuotojos vaiko priežiūros atostogose. 
 
Duomenys apie ŠMTP vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo 
išmokoms: 
ŠMTP valdymas - vienasmenis valdymo organas - direktorius. 
ŠMTP direktorius - Gediminas Pauliukevičius. 
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui (neįskaitant Sodros ir garantinio fondo mokesčių) - 39 739,58 Eur. 
Išlaidos kitoms vadovo išmokoms - 1 311,44 Eur (dienpinigiai). 
 
ŠMTP išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių 
išmokoms: 
ŠMTP kolegialus organas - Taryba.  
2017 metais ŠMTP Tarybos nariams jokių išmokų nebuvo mokėta. 
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PAGRINDINIAI VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIAI 

 

Eil. 
Nr. Veiklų grupė 

Planuota 
pasiekti 
reikšmė 

Pasiekti rodikliai 

1. Technologijų 
perdavimo sutarčių 
(procesų) skaičius 
(vnt.) 

7 2017 m. ŠMTP pagalba technologinės įmonės parengė 5 technologinius pasiūlymus: 
1. UAB „Poliprojektas" - 1 vnt. 
2. UAB „Sprana" - 1 vnt. 
3. UAB „Altechna R&D" - 1 vnt. 
4. UAB „Benco Baltic Engireering Company" - 1 vnt. 
5. UAB „Softra“ - 1 vnt. 

To pasekoje 2017 m. su ŠMTP buvo sudarytos 2 technologijų perdavimo sutartys:  
1. UAB „Sprana“ - 1 vnt. 
2. UAB „Altechna R&D“ - 1 vnt. 

 
Iš planuotų 7 vnt. parengta/sudaryta 7 vnt. technologijų perdavimo sutarčių (procesų) (žr. 12-14 psl.). 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi. 
 

2. Pagal partnerystę 
įgyvendinamų MTEPI 
projektų skaičius (vnt.) 

2 2017 m. pagal partnerystę ŠMTP įgyvendinami MTEPI projektai: 
1. „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-

0003; 
2. „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms aukštos pridėtinės vertės kooperacijos 

technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose (InoConnect)“, Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-
0007. 

 
Iš planuotų 2 vnt. pagal partnerystę įgyvendinami 2 MTEPI projektai. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi. 
 

3. Klasterių, į kuriuos 
pritraukta naujų narių, 
skaičius (vnt.) 

3 2017 m. ŠMTP iniciatyva nauji nariai pritraukti į šiuos klasterius: 
1. Fotoelektros technologijų klasteris, kurio nauji nariai - UAB „Glassbel Baltic“, UAB 

„Karborundas“; 
2. Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasteris, kurio naujas narys - UAB „Lindego“; 
3. Dirbtinio intelekto technologijų klasteris, kurio naujas narys - UAB „Be tabu ir Ko“. 

 
Iš planuotų 3 vnt. į 3 klasterius pritraukti nauji nariai. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi. 
 

4. Tarptautinių MTEPI 
projektų, sutarčių 
skaičius (vnt.) 

5 2017 m. ŠMTP sudarytos tarptautinių MTEPI projektų partnerystės sutartys: 
1. 2017 m. sausio 9 d. dėl projekto „Solar Energy Industrial Reserach and Collaboration Platform 

(SEP)“ įgyvendinimo pagal „Interreg Baltic Sea Region“ priemonę kartu su 12 tarptautinių ir 3 
nacionaliniais partneriais; 

2. 2017 m. kovo 30 d. dėl projekto „Global professionals for world labour market 
(GLOPROWOLM)” įgyvendinimo pagal „Horizon 2020“ priemonę kartu su 4 tarptautiniais ir 1 
nacionaliniu partneriu; 

3. 2017 m. balandžio 24 d. dėl projekto „Promote Youth - Strengthen Competences for 
Qualification” įgyvendinimo pagal „Erasmus+“ priemonę kartu su TENENET o.z. (Slovakija); 

4. 2017 m. birželio 23 d. dėl projekto „Life - Longer and better life of Economy and Environment 
(ECO4.Life)“ pagal „Interreg Europe“ priemonę kartu su 3 tarptautiniais partneriais; 

5. 2017 m. liepos 25 d. dėl projekto „BootCamp IT“ pagal „EEA and Norway Grants“ priemonę 
kartu su 8 tarptautiniais ir 1 nacionaliniu partneriu; 

6. 2017 m. spalio 4 d. dėl projekto „EVS study visit and networking seminar“ pagal „Erasmus+“ 
priemonę kartu su „Metsäkartano” jaunimo centru (Suomija). 

 
Iš planuotų 5 vnt. tarptautinių MTEPI projektų partnerysčių sutarčių sudarytos 6 sutartys. 

  Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
 

5. Parko lėšos, gautos 
įgyvendinant 
tarptautinius 
projektus (Eur) 

200 000 2017 m. tarptautinio projekto „WOW - Code 2 Confidence“ biudžetas - 3 150 Eur. 
2017 m. tarptautinio projekto „Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB““ biudžetas - 
240 000 Eur. 
 
Iš planuotų 200 000 Eur pasiekta 243 150 Eur lėšų. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
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6. Naujų technologinių 

įmonių skaičius (vnt.) 
7 2017 m. ŠMTP pagalba įsteigtos šios naujos technologinės įmonės: 

1. 2017 m. kovo 27 d. UAB „Vandenyje”; 
2. 2017 m. balandžio 3 d. UAB „Tipi hub“; 
3. 2017 m. liepos 4 d. Asociacija „Kylantys sparnai“; 
4. 2017 m. liepos 11 d. MB „In manus“; 
5. 2017 m. spalio 26 d. MB „Srautų valdymo sprendimai“; 
6. 2017 m. gruodžio 7 d. UAB „Keronita“; 
7. 2017 m. gruodžio 13 d. UAB „Bugerita“. 

 
Iš planuotų 7 vnt. naujų technologinių įmonių įkurtos 7 įmonės. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi. 
 

7. Pritraukta investicijų į 
naujas technologijų 
įmones (proc. nuo 
Parko įmonių 
apyvartos) 

>= 0,25 
proc. 

2017 m. ŠMTP pagalba įsteigta nauja technologijų įmonė UAB „Tipi hub“ per 2017 metus pritraukė 
virš 150 000 Eur privačių investicijų verslo pradžiai, o tai sudaro 3,24 proc. nuo Parko įmonių 
apyvartos.  
37 įmonių preliminari vidutinė apyvarta 100 000 - 150 000 Eur, skaičiavimui naudojamas preliminarus 
apyvartos vidurkis 125 000 Eur: 
37 įmonės * 125 000 Eur apyvarta = 4 625 000 Eur; 
150 000 Eur pritrauktų privačių investicijų * 100 proc. / 4 625 000 Eur = 3,24 proc. 
Skaičiavimams naudojamas preliminarus Parko įmonių apyvartos vidurkis, kadangi vadovaujantis LR 
įstatymais įmonės praėjusių metų finansinius rezultatus privalo pateikti iki einamųjų metų gegužės 2 
d., su galimybe tikslinti pateiktą informaciją iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.: 
http://www.bss.biz/metiniu-ataskaitu-vmi-terminai/  
 
Iš planuotų >= 0,25 proc. investicijų į naujas technologijų įmones pritraukta 3,24 proc. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
 

8. Parke veikiančių 
įmonių išleistų į rinką 
naujų produktų 
skaičius (vnt.) 

30 2017 metais ŠMTP pagalba į rinką išleisti šie nauji Parko bendruomenėje veikiančių įmonių produktai: 
- UAB „Poliprojektas“ - 2 produktai; 
- UAB „Atechna R&D” - 3 produktai; 
- UAB „Animagena“ - 1 produktas; 
- UAB „Profarma“ - 1 produktas; 
- UAB „Žvelk aukščiau“ - 1 produktas; 
- UAB „Ortogama“ - 1 produktas; 
- UAB „Sprana“ - 1 produktas; 
- UAB „Benco Baltic Engineering Company“ - 1 produktas; 
- UAB „Softra“ - 1 produktas; 
- UAB „Pixelgouse“ - 6 produktai; 
- UAB „Blockchain Solutions“ - 1 produktas; 
- UAB „Ferentis“ - 3 produktai; 
- UAB „Western Investment“ - 3 produktai; 
- UAB „Ivėjas“ - 3 produktai; 
- UAB „Webas.lt“ - 1 produktas; 
- UAB „Openservis“ - 1 produktas. 

 
Iš planuotų 30 vnt. produktų Parke veikiančių įmonių į rinką išleista 30 naujų produktų (žr. 13-14 psl.). 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi. 
 

9. Parko žinomumo kaita 
regione (proc.) 

>= 60 proc. 2017 metais Parko žinomumo kaita regione išaugo 66 proc.: renginiai - augimas 10 proc., socialinės 
akcijos - augimas 33 proc., publikacijų kiekis žiniasklaidoje - augimas 76 proc., konsultacinės 
paslaugos - augimas 44 proc., nuolatinių ŠMTP Facebook puslapio sekėjų skaičius, kasdieninis ŠMTP 
Facebook turinio matomumas ir turinio pasiekiamumas - augimas 100 proc., mėnesinis 
susidomėjimas ŠMTP Facebook turiniu - augimas 100 proc., vidutinio mėnesinio ŠMTP kuriamo 
turinio pasiekiamumas Lietuvos Facebook vartotojas - augimas 100 proc. 
Parko žinomumo kaita regione apskaičiuota susumavus aukščiau 2017 m. įvykusius išvardintus 
pokyčius bei išvedus jų vidurkį. 
 
Iš planuotos >= 60 proc. Parko žinomumo kaitos regione pasiekta 66 proc. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
 

10. Unikalių klientų 
skaičius pagal 
ekonominės veiklos 

100 vnt. 2017 m. ŠMTP unikalių klientų skaičius padidėjo 108 vnt.: 
- 59 unikalūs klientai pagal įgyvendinamą projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos 

paslaugos verslui (InoSpurtas)“, pasinaudoję Parko teikiamomis konsultavimo ir informavimo 
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sritis (vnt.) paslaugomis, susijusiomis su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, 
MTEP rezultatų komercinimu; 

- 1 unikalus klientas pagal įgyvendinamą projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos 
verslui (InoSpurtas)“, pasinaudojęs Parko teikiamomis konsultavimo ir informavimo 
paslaugomis verslo steigimo ir pradžios klausimais; 

- 8 unikalūs klientai pagal projektą „Verslo konsultantas LT“, pasinaudoję Parko teikiamomis 
konsultavimo ir informavimo paslaugomis verslo steigimo ir verslo pradžios klausimais; 

- 3 unikalūs klientai pagal projektą „Verslo konsultantas LT“, pasinaudoję Parko teikiamomis 
informavimo ir konsultavimo paslaugomis investicijų ir finansavimo šaltinių, projektų valdymo, 
rinkodaros, įmonės įvaizdžio formavimo, įmonės finansų valdymo ir teisiniai klausimais. 

- 37 unikalūs klientai, įsikūrę Parko patalpose, pasinaudoję Parko teikiamomis informavimo ir 
konsultavimo paslaugomis. 

 
Iš planuotų 100 vnt. naujų unikalių klientų pagal ekonominės veiklos sritis pasiekta 108 vnt. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
 

11. Parke įsikūrusių 
įmonių augimo 
vidurkis lyginant su 
praėjusiais metais 
(visų įmonių 
darbuotojų skaičiaus ir 
įmonių apyvartos 
augimo vidurkis) 
(proc.) 

>= 10 proc. Per 2017 metus ŠMTP buvo įsikūrę 37 įmonės. Remiantis šių įmonių apklausos duomenimis, lyginant 
su 2016 metais, pastebimas 10,5 proc. įmonių darbuotojų skaičiaus ir apyvartos augimo vidurkis. 
 
Iš planuotų >= 10 proc. Parke įsikūrusių įmonių augimo vidurkio pasiekta 10,5 proc. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi. 
 

12. Inovatyvumą, 
verslumą, 
kūrybiškumą 
skatinančių iniciatyvų 
(mokymų, seminarų, 
konkursų) (vnt.) 

12 2017 m. ŠMTP suorganizavo 10 verslumą, t. y.  žmonių polinkį ir gebėjimą imtis ekonominės veiklos 
sujungiant kapitalą, darbą ir kitus ekonominiu išteklius, siekiant gauti pelno ir prisiimant visą su šia 
veikla susijusią riziką, skatinančių iniciatyvų: 
1. 2017 m. liepos 1  d. seminaras „Interneto rinkodaros pagrindai“. Pranešėjas Vladas 

Sapranavičius. Dalyvių skaičius - 10. 
2. 2017 m. liepos 25 d. seminaras „Naujasis darbo kodeksas: naujovės ir praktinis jų taikymas”. 

Pranešėjas Mindaugas Zajankauskas.  Dalyvių skaičius -  29. 
3. 2017 m. rugpjūčio 9 d. seminaras „Naujasis darbo kodeksas: naujovės ir praktinis jų taikymas”. 

Pranešėjas Mindaugas Zajankauskas.  Dalyvių skaičius - 20. 
4. 2017 m. rugpjūčio 22 d. seminaras „Įmonių finansinis valdymas ir didžiausios vadovų daromos 

klaidos”. Pranešėjas Rytis Stanevičius. Dalyvių skaičius - 12. 
5. 2017 m. rugpjūčio 29 d. seminaras „Aš - pirmas! Apie lyderystės ir savanorystės naudą.” 

Pranešėja Jūratė Mažeikytė. Dalyvių skaičius -  5. 
6. 2017 m. rugsėjo 27 d.  seminaras  „Kaip suburti sėkmingą komandą ir efektyviai joje dirbti?”. 

Pranešėja Daiva Vietrinienė. Dalyvių skaičius - 18. 
7. 2017 m. spalio 17 d. seminaras „Kaip rasti ir išsirinkti tinkamiausius žmones Jūsų verslui?". 

Pranešėjas Tomas Jocius. Dalyvių skaičius - 28. 
8. 2017 m. lapkričio 14 d. informacinis renginys  „Juridinio asmens steigimas.  Atsakymai į 5 

svarbiausius klausimus bei praktiniai patarimai“. Pranešėjas Mindaugas Zajankauskas. Dalyvių 
skaičius - 8. 

9. 2017 m. lapkričio 21 d. seminaras „Personalo atranka, įdarbinimas ir darbuotojų efektyvumo 
vertinimas: kaip tai veikia praktikoje". Pranešėjas Žilvinas Gedvilas. Dalyvių skaičius - 22. 

10. 2017 m. gruodžio 5 d. seminaras „Darbuotojų motyvacija – kaip įgalinti ir išlaikyti didžiausius 
talentus jūsų komandoje?". Pranešėjas Tomas Jocius. Dalyvių skaičius - 21. 

 
ŠMTP suorganizavo 7 kūrybiškumą, t. y. sugebėjimą kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, 
nestereotipiškai, greitai orientuotis sudėtingoje situacijoje, lengvai ir netipiškai spręsti problemas, 
skatinančias iniciatyvas: 
1. 2017 m. liepos 4 d. seminaras „Tips and tricks „piarui“ išmatuoti”. Pranešėja Sandra 

Meškauskaitė. Dalyvių skaičius - 12. 
2. 2017 m. rugsėjo 5 d. seminaras „Kaip patekti į žiniasklaidą, kai negaliu samdyti agentūros ar 

nusipirkti eterio?”. Pranešėja Sandra  Meškauskaitė. Dalyvių skaičius - 16. 
3. 2017 m. rugsėjo 13 d. seminaras „A, B... Z ir?! Apie smegenų mankštą, atminties lavinimą ir visa 

to svarbą”. Pranešėja Jūratė Mažeikytė. Dalyvių skaičius - 9. 
4. 2017 m. spalio 3 d. seminaras „Kaip efektyviai išnaudoti internetinio tinklalapio galimybes ir 

gauti maksimalią naudą?“. Pranešėjas Andrius Gricius. Dalyvių skaičius - 21. 
5. 2017 m. spalio 24 d.  seminaras „Kaip efektyviai išnaudoti internetinio tinklalapio galimybes ir 
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gauti maksimalią naudą?“. Pranešėjas Andrius Gricius. Dalyvių skaičius -  21. 
6. 2017 m. lapkričio 7 d. seminaras „Kūrybiškumo lavinimas piešiant fraktalus”. Pranešėja Gražina 

Deveikytė. Dalyvių skaičius - 14. 
7. 2017 m. lapkričio 28 d. seminaras „Kaip padėti nukentėjusiam žmogui ir saugoti jo gyvybę, kol 

atvyks medikai". Pranešėja  Rūta Paškevičienė. Dalyvių skaičius - 12. 
 
Iš planuotų 12 vnt. iniciatyvų suorganizuota 17 vnt. 

  Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
 

13. Informacinių renginių, 
konferencijų, 
pristatančių sėkmės 
istorijas, 
technologines 
naujoves, skaičius / 
Partnerystės 
skatinimo ir paieškos 
renginių skaičius (vnt.) 

12 vnt. 2017 m. ŠMTP suorganizavo šiuos informacinius renginius, pristatančius naujoves: 
1. 2017 m. birželio  27 d. informacinis renginys „Plačiau apie konkursą „Ieškomas inovatorius!”“. 

Pranešėjas - Tomas Vitkauskas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Dalyvių skaičius - 5. 
2. 2017 m. birželio 27 d. informacinis renginys „Europos senjorų paslaugų sektorius. Pažangios 

kompetencijos“.  Pranešėja - VšĮ Socializacijos ir Darbinio Mokymo Centro vadovė Danguolė 
Boguševičienė. Dalyvių skaičius - 9. 

3. 2017 m. liepos 11 d. informacinis renginys „Lankstus projektų rengimas: „Intelektas.LT"”. 
Pranešėjai - Danguolė Dragūnienė ir Linas Eriksonas. Dalyvių skaičius - 8. 

4. 2017 m. rugpjūčio 1 d. informacinis renginys „Lankstus projektų rengimas: „Inovaciniai čekiai“, 
„Inopatentas““. Pranešėjai - Ieva Kalpokaitė,  Inga Masilionytė-Larionova, Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūra. Dalyvių skaičius - 5. 

5. 2017 m. rugpjūčio 8 d.  informacinis renginys „Visa tiesa apie mobiliuosius mokėjimus“. 
Pranešėjas Vytautas Urbonas. Dalyvių skaičius - 6. 

6. 2017 m. spalio 10 d. informacinis renginys „ŠMTP akseleravimo ir investicinės parengties 
programa inovatyvioms įmonėms ar idėjoms”. Pranešėjai - Romanas Ramanauskas, Rokas 
Tamošiūnas. Dalyvių skaičius - 12. 

7. 2017 m. rugsėjo 11 d. informacinis renginys „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo iššūkiai, 
tendencijos, strategija“. Pranešėjai - Ineta Janušytė, Vaclovas Bajorinas, Nerijus Rakštikas. 
Dalyvių skaičius - 16. 

8. 2017 m. rugsėjo 18 d. informacinis renginys „Teisininkas – NE ŠAMAS! … arba... visiškai nauja 
galimybė turėti teisininką”. Pranešėja Sigita Miliūnienė. Dalyvių skaičius - 5. 

9. 2017 m. lapkričio 15 d. seminaras „Interneto svetainės optimizavimas paieškos sistemoms 
(SEO)", I dalis. Pranešėjas  Vladimiras Malykh. Dalyvių skaičius - 27. 

10. 2017 m. lapkričio 22 d. pakartotinis seminaras „Interneto svetainės optimizavimas paieškos 
sistemoms (SEO)", I dalis. Pranešėjas  Vladimiras Malykh. Dalyvių skaičius - 18. 

 
2017 m. ŠMTP suorganizavo šiuos partnerystės skatinimo ir paieškos renginius: 
1. 2017 m. gegužės 12 d. Lietuvos ir Kinijos partnerystės skatinimo renginys. Parke lankėsi 

delegacija iš Kinijos – Rong Tong Science and Technology Industrial Group. Dalyvių skaičius - 5. 
2. 2017 m. liepos 18 d. informacinis renginys „Getting your idea to market. Investors' perspective. 

Part I". Pranešėjas Romanas Ramanauskas. Dalyvių skaičius - 4. 
3. 2017 m. liepos 18 d. pakartotinis informacinis renginys „Getting your idea to market. Investors' 

perspective. Part I". Pranešėjas Romanas Ramanauskas. Dalyvių skaičius -  3. 
 
Iš planuotų 12 vnt. suorganizuota 13 informacinių renginių. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
 

14. Inicijuotų viešųjų 
(socialinių inovacijų) 
projektų skaičius (vnt.) 

2 2017 m. ŠMTP savo bendruomenėje inicijavo šias socialines akcijas: 
1. 2017 m. balandžio 22 d. socialinė aplinkosaugos akcija „DAROM 2017“, kurios tikslas – 

suvienyti žmones, skatinti bendruomeniškumą ir atkreipti dėmesį į taršos, aplinkosaugos 
problemas. Dalyvių skaičius - 18. 

2. 2017 m. spalio 31 d. socialinė kraujo donorystės akcija „Dovanok kraujo neatlygintinai“. 
Dalyvių skaičius - 27. 

3. 2017 m. lapkričio 6 d. „Išsipildymo akcijos“ įkvėpta socialinė iniciatyva „Pyragų diena“, kurios 
tikslas - prisidėti prie „Išsipildymo akcijos 2017“ aukojant lėšas vaikų globos namų auklėtiniams 
ir likimo nuskriaustiems vaikams. Akcijos metu surinkta 114,40 Eur. 

 
Iš planuotų 2 vnt. inicijuotos 3 viešosios socialinės iniciatyvos/akcijos. 

   Išvada: planuota rodiklio reikšmė pasiekta pilna apimtimi ir viršyta. 
 

 
 
 
 
 



ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS 1 

2017 m. veiklos ataskaita 

10 

VEIKLOS ATASKAITA PAGAL TIKSLUS 
 
 

1. PARKO IDENTITETO FORMAVIMAS IR STIPRINIMAS 
(Parko specializacijos išgryninimas, įgyvendinant valstybinės svarbos ekonominį projektą) 

 
1.1.  Suformuoti ir išplėsti Parko identitetą bei stiprinti Parko įvaizdį rinkoje 

 
2017 metais buvo planuota identifikuoti ir atnaujinti Parko įvaizdį bei į rinką įvesti naują prekės ženklą „Vilnius 
Smart Park“. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. antroje pusėje inicijuotas Vilniaus miesto inovacijų pramonės 
parko steigimas teritorijoje, iš esmės keičiantis teritorijos pavadinimą ir įvaizdį, 2017 m. susilaikyta nuo skubotų 
prekės ženklo įvedimo į rinką veiksmų. 2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 59 
buvo įsteigtas Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas, todėl naujo prekės ženklo įvedimas į rinką planuojamas 
2018 metais. 
Tiesa, inicijuodamas Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko steigimą ŠMTP parengė Vilniaus miesto inovacijų 
pramonės parko plėtros planą iki 2066 metų, kas iš esmės praplėtė Parko funkcijas ir veiklos tikslus ilguoju 
laikotarpiu bei atnaujino planuojamų teikti paslaugų paketus. 
2017 metais Parko žinomumo kaita regione išaugo 66 proc.: renginiai - augimas 10 proc., socialinės akcijos - 
augimas 33 proc., publikacijų kiekis žiniasklaidoje - augimas 76 proc., konsultacinės paslaugos - augimas 44 proc., 
nuolatinių ŠMTP Facebook puslapio sekėjų skaičius,  kasdieninis ŠMTP Facebook turinio matomumas ir turinio 
pasiekiamumas - augimas 100 proc., mėnesinis susidomėjimas ŠMTP Facebook turiniu - augimas 100 proc., vidutinio 
mėnesinio ŠMTP kuriamo turinio pasiekiamumas Lietuvos Facebook vartotojas - augimas 100 proc. (Parko 
žinomumo kaita regione apskaičiuota susumavus aukščiau 2017 m. įvykusius išvardintus pokyčius bei išvedus jų 
vidurkį). 
 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

Pagrindiniai rodikliai: 
 

o Parko žinomumo 
kaita regione – 
>=60 proc. / 66 
proc. 

1.2. Kurti aukštos kvalifikacijos specialistų darbo vietas 
 
2017 m. sausio 1 d. ŠMTP dirbo 10 darbuotojų, 2017 m. gruodžio 31 d. ŠMTP dirbo 18 darbuotojų. Kartu su šiuo 
darbuotojų padidėjimu pagal poreikį įgyvendinant projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui 
(InoSpurtas)“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0003, 2017 metais sukurtos aukštos kvalifikacijos specialistų (ekspertų) 
darbo vietos - 2016 m. pabaigoje pagal projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“ 
dirbo 1 etatas, 2017 m. pabaigoje - 3 etatai, todėl per 2017 metus aukštos kvalifikacijos specialistų (ekspertų) darbo 
vietų padidėjimas - 2 etatai. 
2017 metais bendradarbiaujant su ilgamete ŠMTP bendruomenės nare Lietuvos marketingo asociacija ir ilgamečiu 
partneriu Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Kūrybinių industrijų skyriumi, ŠMTP pagalba buvo inicijuotas 
projektas dėl VGTU studentų praktikos marketingo asociacijoje atlikimo. Gebėjimų, kurie lavinami praktikos metu, 
sąrašas: 

• Turinio internetui ir televizijai kūrimo principai; 
• Sukurto turinio iškomunikavimas visuomenei (ryšiai su visuomene, rinkodara); 
• Straipsnių/pranešimų spaudai rengimas ir platinimas; 
• Vizualinio turinio kūrimas (filmavimas, montavimas); 
• Žurnalistinio darbo pagrindai. 

Taip pat 2017 metais ŠMTP nuolat teikė informaciją dėl studentų praktikų ŠMTP įsikūrusioms įmonėms ir ŠMTP 
konsultuojamoms įmonėms. Per metus vidutiniškai priimama apie 10 studentų. 
 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

2014-2020 m. 
ES fondų 

investicijų 
veiksmų 

programos 
įgyvendinimo 

priemonė 
„Inogeb LT“ 

 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

Papildomi rodikliai: 
 
o Pagal poreikį 

sukurtos aukštos 
kvalifikacijos 
specialistų 
(ekspertų) darbo 
vietos - 2 etatai / 
2 etatai 

2.  PARKO INOVACINIŲ PARAMOS PASLAUGŲ VYSTYMAS 
 

2.1.  Sudaryti palankias sąlygas inovatyvių įmonių steigimuisi 
 
2017 metais Parkas aktyviai teikė inovacines paramos paslaugas, siekdamas sudaryti palankias sąlygas inovatyvių 
įmonių steigimui - iki balandžio mėn. teikė konsultavimo ir informavimo paslaugas verslo steigimo ir verslo pradžios 
klausimais SVV subjektams, veikiantiems iki 1 metų, dalyvaujantiems „Verslo konsultantas LT“ projekte:  

• UAB „Programuok“, į.k. 304232351; 
• UAB „Komunikacijos amatininkai“, į.k. 304254419; 
• UAB „Energingos investicijos“, į.k. 304294417; 
• UAB „Ateities laboratorija“, į.k. 304279657; 
• UAB „Avado“, į.k. 304217869; 
• IĮ „Grožio koncepcija“, į.k. 304282233; 
• UAB „Reklamos ekranai“, į.k. 304197256; 
• UAB „Rinktiniai automobiliai, į.k. 304199378. 

Viso pagal „Verslo konsultantas LT“ projektą 2017 metais suteikta 765 val. konsultacijų šiais klausimais: 
• Produkto, paslaugos tobulinimas, 
• Mokesčiai ir buhalterinė apskaita, 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

2014-2020 m. 
ES fondų 

investicijų 
veiksmų 

programos 
įgyvendinimo 

priemonės 
„Inogeb LT“,  

„Verslo 
konsultantas 

LT“ 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 
Pagrindiniai rodikliai: 
 
o Naujų 

technologinių 
įmonių skaičius – 
7 vnt. / 7 vnt. 

 
o Pritraukta  

investicijų į 
naujas 
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• Sutarčių sudarymas ir valdymas, 
• Rinkodara, 
• Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai, 
• Projektų valdymas. 

2017 metais taip pat teiktos konsultavimo ir informavimo paslaugos verslo steigimo ir verslo pradžios klausimais 
pagal projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0003, 
vykdant konkursą „Ieškomas inovatorius!“, kurio metu buvo konsultuotos ir teigiamai įvertintos 5 inovatyvios 
idėjos, iš kurių 2017 m. spalio 26 d. įsteigta 1 nauja technologinė įmonė - MB „Srautų valdymo sprendimai“. Pagal šį 
projektą 2017 metais verslo steigimo ir verslo pradžios klausimais suteikta 476 val. konsultacijų. 
Viso 2017 metais ŠMTP suteiktų konsultacijų dėka įsteigtos 7 naujos technologinės įmonės: 

1. UAB „Vandenyje”, į.k. 304492865, įsteigta 2017 m. kovo 27 d.; 
2. UAB „Tipi hub“, į.k. 304498028, įsteigta 2017 m. balandžio 3 d.; 
3. Asociacija „Kylantys sparnai“, į.k. 304565516, įsteigta 2017 m. liepos 4 d.; 
4. MB „Srautų valdymo sprendimai“, į.k. 3047018438, įsteigta 2017 m. spalio 26 d.; 
5. MB „In manus“, į.k. 304567061, įsteigta 2017 m. liepos 11 d.; 
6. UAB „Keronita“, į.k. 304726300, įsteigta 2017 m. gruodžio 7 d.; 
7. UAB „Bugerita“, į.k. 304733526, įsteigta 2017 m. gruodžio 13 d. 

2017 metais ŠMTP teikė pagalbą SVV subjektams rengiant paraiškas investicijoms pritraukti, ko pasekoje 2017 m. 
balandžio 3 d. ŠMTP pagalba įsteigta nauja technologinė įmonė UAB „Tipi hub“ per 2017 metus pritraukė virš 
150 000 Eur privačių investicijų verslo pradžiai - pažangios elektroninės platformos, skirtos suburtai komandai 
greičiau ir paprasčiau dalintis mintimis, žiniomis, dokumentais bei planuoti darbus, kūrimui ir plėtrai.   
Atsižvelgiant į tai, kad Parke įsikūrusių įmonių vidutinė apyvarta 2017 metais buvo nuo 100 000 Eur iki 150 000 Eur, 
ir tai, kad 2017 m. Parke buvo įsikūrę 37 juridiniai vienetai, bendra skaičiuojama 2017 m. Parke įsikūrusių įmonių 
apyvarta yra 4-6 mln. Eur (vadovaujamasi preliminariais duomenimis). Todėl daroma išvada, kad 2017 metais ŠMTP 
pritraukė  >0,25 proc. investicijų į naujas technologijų įmones (proc. nuo Parko įmonių apyvartos), t. y. 150 000 Eur 
pritrauktų investicijų * 100 proc. / (125 000 Eur vidutinė apyvarta * 37 įmonės) = 3,24 proc. Skaičiavimams 
naudojamas preliminarus Parko įmonių apyvartos vidurkis, kadangi vadovaujantis LR įstatymais įmonės praėjusių 
metų finansinius rezultatus privalo pateikti iki einamųjų metų gegužės 2 d., su galimybe tikslinti pateiktą informaciją 
iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.: http://www.bss.biz/metiniu-ataskaitu-vmi-terminai/ 
 

technologijų 
įmones (proc. 
nuo Parko įmonių 
apyvartos) - 
>=0,25 proc. / 
3,24 proc. 
 

Papildomi rodikliai: 
 

o SVV subjektams 
suteikta 
konsultavimo ir 
informavimo 
paslaugų verslo 
steigimo ir verslo 
pradžios 
klausimais - 1 000 
val. / 1 241 val. 

2.2.  Sudaryti palankias sąlygas inovatyvių įmonių plėtrai 
 
2017 metais Parkas aktyviai teikė inovacijų paramos paslaugas, siekdamas sudaryti palankias sąlygas inovatyvių 
įmonių plėtrai - 11 konsultantų ir 4 technologijų agentai pagal projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos 
paslaugos verslui (InoSpurtas)“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0003, suteikė 5 649 val. konsultavimo ir informavimo 
paslaugų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, MTEP rezultatų komercinimu 59 
įmonėms: 

- UAB „Poliprojektas“, į.k. 300080362; 
- UAB „GO-ERP“, į.k. 302602282; 
- UAB „PIXPRO“, į.k. 303236261; 
- UAB „Nacionalinis švietimo centras“, į.k. 300652639; 
- UAB „AD Verum“, į.k. 300003647; 
- UAB „Atominė musė“, į.k. 304153249; 
- UAB „Flebologijos centras“, į.k. 302488633; 
- UAB „Hormann Baltic“, į.k. 111743878; 
- UAB „Baltnetos komunikacijos“, į.k. 12514586; 
- UAB „Avakompas“ į.k. 126062070; 
- UAB „Western Investment“, į.k. 303002657; 
- UAB „PUM PLIUS“, į.k. 122091270; 
- UAB „ITBS“, į.k. 300582781; 
- UAB „Ferentis“, į.k. 303055859; 
- UAB „Ortogama“, į.k. 302540418; 
- MB „Medika“, į.k. 303090326; 
- UAB „Profarma“, į.k. 300868786; 
- UAB „Nano Vita“, į.k. 301920531; 
- UAB „Visual&Softworks“, į.k. 302827044; 
- UAB „Animagena“, į.k. 304139274; 
- UAB „Altechna R&D”, į.k. 301502628; 
- UAB „Biokosmetikos manufaktūra“, į.k. 303165348; 
- UAB „GRT“, į.k. 300589377; 
- UAB „Draugas.lt“, į.k. 125418510; 
- UAB „E-BROS“, į.k. 302502296; 
- UAB „Žvelk aukščiau“, į.k. 3029429709; 
- Asociacija „Užupis Creative Cluster“, į.k. 302489094; 
- UAB „Melista, į.k. 304148469; 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos,  

2014-2020 m. 
ES fondų 

investicijų 
veiksmų 

programos 
įgyvendinimo 

priemonės 
„Inogeb LT“, 

„Verslo 
konsultantas 

LT“ 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 
Pagrindiniai rodikliai: 
 
o Technologijų 

perdavimo 
sutarčių 
(procesų) skaičius 
(vnt.) - 7 vnt. / 7 
vnt. 

 
o Parke įsikūrusių 

įmonių augimo 
vidurkis lyginant 
su praėjusiais 
metais (visų 
įmonių 
darbuotojų 
skaičiaus ir 
įmonių apyvartos 
augimo vidurkis) 
(proc.) - >=10 
proc. / 10,5 proc. 

 
o Parke veikiančių 

įmonių išleistų į 
rinką naujų 
produktų skaičius 
(vnt.) - 30 vnt. / 
30 vnt. 
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- UAB „Meto įmonė“, į.k. 304405725; 
- UAB „Mainsec“, į.k. 302325757; 
- UAB „Paslaugos kodas“, į.k. 304311197; 
- UAB „IT Vivus“, į.k. 303352629; 
- UAB „Šviesos terapija“, į.k. 304181241; 
- UAB „Ollus“, į.k. 304081974; 
- UAB „Lamberta“, į.k. 163314481; 
- UAB „Devus“, į.k. 304197295; 
- UAB „Icona“, į.k. 30260412; 
- UAB „Pixel House“, į.k. 302651589; 
- UAB „Benco“, į.k. 301694370; 
- UAB „Sveikatos labui“, į.k. 304361353; 
- UAB „LT Biotech“, į.k. 302303586; 
- UAB „Rezus.lt“, į.k. 302433494; 
- MB „Paperplane Agency“, į.k. 302939958; 
- UAB „Softra“, į.k. 302250087; 
- UAB „Stefany“, į.k. 30265189; 
- UAB „Focusate“, į.k. 304440135; 
- UAB „BIPA“, į.k. 134282073; 
- TOC Sales and Marketing, į.k. 302720925; 
- UAB „Idėja 3D“, į.k. 303286047; 
- UAB „Sprana“, į.k. 302724293; 
- UAB „Programuok“, į.k. 304232351; 
- UAB „Siuntikas“, į.k. 304053900; 
- Kavolio individuali įmonė, į.k. 183782683; 
- MB „Ruklių ekoparkas“, į.k. 302923822; 
- UAB „Roftas“, į.k. 304642418; 
- UAB „Strengas“, į.k. 184290126; 
- UAB „Nelikvidai“, į.k.  304642044; 
- UAB „Biomedicinos inžinerija“, į.k. 304140173; 
- UAB „Sleepgroup.lt“, į.k. 302474676. 

Suteiktų konsultacijų dėka 2017 metais parengti šie produktai (priskiriama produktams, kadangi pasiekti rezultatai 
priklauso 9 lygiui pagal Technologinės parengties lygių skalę (TPL), kuri apibrėžia technologijos brandumą arba 
naujo produkto parengties rinkai lygį): 
Sukurtos 7 inovacijos: 

- UAB „Poliprojektas" - individualizuotas gaisrų gesinimo sprendinys/sistema, pasižyminti unikaliu 
prisitaikymu prie konkrečių individualaus namo ir/ar patalpų charakteristikų, sukuriant tinkamą įvairių 
gesinimo medžiagų koreliaciją su skirtingomis išpurškimo technikomis, užtikrinant geriausias išteklius 
tausojančias gaisro gesinimo technologijas. 

- UAB „Altechna R&D" - „Innovation audit tool“ įrankis, atliekantis įmonės silpnųjų vietų analizę 
(periodiškai ar atskirų padalinių lygiu). 

- UAB „Altechna R&D” - „Strategy workshop“ įrankis, įvertinantis ir prioritetizuojantis įmonės veiklos sritis 
bei tolimesnių vadybinių procesų optimizavimo.  

- UAB „Animagena" - gyvūnų rūšiai specifiško baltymo gavimo metodas ekonomiškai gyvybingos šių 
baltymų ekspresijos technikos konkrečioms gyvulių rūšims specifinių baltymų biositezei ir gryninimui. 

- UAB „Profarma" - dviejų baltymų sekų genetinis suliejimas per specifinį jungiklį tokiu būdu, kad 
padidėjęs molekulės svoris neveiktų terapinio baltymo biologinio aktyvumo. 

- UAB „Žvelk aukščiau" - bepiločių orlaivių taikymas specifiniuose scenarijuose. 
- UAB „Ortogama“ - reabilitacijos teikimo kokybinis vertinimas, siekiant optimizuoti kaštų ir paslaugų 

prieinamumo pusiausvyrą.  
Parengti 4 technologiniai pasiūlymai: 

- UAB „Poliprojektas" - automatinė gaisro gęsinimo sistema, skirta naudoti mažuose statiniuose. 
- UAB „Sprana" - PET preformų spalvos inspektavimo sistema (PSIS), panaudojant Machine vision 

(robotinės regos) technologiją kokybinei kontrolei atlikti. 
- UAB „Altechna R&D" - lazerių inicijuotas valdomų parametrų cheminis ėsdinimas. 
- UAB „Benco Baltic Engireering Company" - energetinių sąnaudų valdymo sistema su universaliu valdikliu 

pramonės įmonėms, galinti apskaityti bet kokio gamintojo, bet kokios rūšies energijos apskaitos prietaiso 
duomenis su programinės įrangos paketu. 

Viso pagal projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-
0003, į rinką išleista 11 naujų produktų. 
Taip pat pagal šį projektą suteiktų konsultacijų dėka 2017 metais pasiekti šie rezultatai: 
Sukurti 2 prototipai:  

- UAB „Biokosmetikos manufaktūra" - funkcionalaus maisto komponento nemalonaus prakaito kvapo 
šalinimui prototipas. 

- UAB „Šviesos terapija" - fototerapijos prietaiso, skirto sisteminės sklerozės komplikacijai (plaštakų 

Papildomi rodikliai: 
 
o SVV subjektams 

suteikta 
konsultavimo ir 
informavimo 
paslaugų, 
susijusių su verslo 
ir mokslo 
bendradarbiavim
u, technologijų 
perdavimu, MTEP 
rezultatų 
komercinimu -     
3 032 val. / 5 649 
val. 
 

o Parke įsikūrusių, 
inovacijų 
paramos 
paslaugas 
gavusių ir (ar) 
konsultuotų, 
įmonių skaičius - 
28 vnt. / 99 vnt. 
(37 Parke 
įsikūrusios, 59 
inovacijų 
paramos 
paslaugas 
gavusios, 3 
konsultuotos 
įmonės) 

 
o Parko pajamos, 

gautos iš 
inovacijų 
paramos 
paslaugų - 
162 000 Eur / 
202 727 Eur  
(žr. 5 psl.) 
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sklerodermai) gydyti, prototipas. 
Sudarytos 2 technologijų perdavimo sutartys:  

- UAB „Sprana" (sutarties turinys yra konfidencialus); 
- UAB „Altechna R&D" (sutarties turinys yra konfidencialus). 

 
2017 metais Parke buvo įsikūrusios 37 inovatyvios įmonės: 

- Advokatų profesinė bendrija „LEXIMUM", į.k. 304246867; 
- Asociacija „Iniciatyvų Tinklas", į.k. 301114700; 
- UAB „CSO Pharma Baltic“, į.k. 300543141; 
- JAB „Disertus“, į.k. 303189121; 
- UAB „Drivr development“, į.k. 303043853; 
- MB „Duomenų Valdymo Sprendimai“, į.k. 303025111; 
- UAB „Ekokonsultacijos“, į.k. 300081400; 
- EOBUWIE.PL SPOLKA AKCYJNA; 
- UAB „HILL International Baltic“, į.k. 303140583; 
- UAB „Impuls LTU“, į.k. 302632507; 
- UAB „Ivėjas“, į.k. 303354733; 
- Lietuvos Komunikacijos Agentūrų Asociacija, į.k. 126082297; 
- Lietuvos marketingo asociacija, į.k. 300062236; 
- MB „In manus", į.k. 304567061; 
- MB „Webconsulting", į.k. 302876963; 
- UAB „Molnlycke Health Care“, į.k. 301539758; 
- UAB „NT Cargo“, į.k. 302597084; 
- UAB „Openservis“, į.k. 302343545; 
- OX2 Technical and Commercial Management,  
- UAB „Omra“, į.k. 302509554; 
- UAB „RVS konsultacijos“, į.k. 123057755; 
- MB „Rageda“, į.k. 304311806; 
- MB „Rinkos žinovai“, į.k. 304233108; 
- UAB „Studija Creata“, į.k. 300632565; 
- TokenDesk LTD; 
- UAB „Blue Flight", į.k. 300155548; 
- UAB "Ekoinvestus", į.k. 126398683; 
- UAB „Global Marketing", į.k. 302306365; 
- UAB „Omikronas", į.k. 303297969; 
- UAB „Sprendimai pažangiam verslui", į.k. 302493993; 
- UAB „Senasis Ežerėlis", į.k. 300662327; 
- UAB „Western Investment", į.k. 303002657; 
- UAB „Blockchain Solutions“, į.k. 304721075; 
- UAB „Glaveckaitė Media“, į.k. 302645579; 
- UAB „Pixel House“, į.k. 302697063; 
- UAB „Webas.lt“, į.k. 302589792; 
- UAB „eTenders Baltija“, į.k. 300989649. 

Remiantis šių įmonių apklausos duomenimis, lyginant su 2016 metais, pastebimas 10,5 proc. įmonių darbuotojų 
skaičiaus ir įmonių apyvartos augimo vidurkis. Šių rezultatų dėka 2017 m. į rinką išleista dar 19 naujų produktų: 

- UAB „Pixelhouse“ - 6 nauji produktai, t. y. dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos (angl. B2B), 
kuriančios pridėtinę vertę kitiems verslams. ŠMTP pagalba 2017 m. įmonė sukūrė ir į rinką išleido eilę 
naujų e-parduotuvių, HTML5 reklaminių banerių, video animacijų bei grafinio dizaino projektų, su kuriais 
galima susipažinti: www.pixelhouse.lt  

- UAB „BlockChain Solutions“ - 1 produktas, t. y. decentralizuota viešų transakcijų saugojimo sistema, 
vadinama reikšmingiausia IT inovacija nuo interneto atsiradimo laikų. 

- UAB „Ferentis“ - 1 produktas, t. y. audinių matrica kolageno peptido hidrogelio (KPH) pagrindu; 
unikalumas - kolageno peptidinės sekos formuoja tokius pat tretinės struktūros elementus, kaip ir 
kolageno baltymas.  

- UAB „Western Investment” - 3 produktai: (1) www.generalcrewing.com - darbo skelbimų portalas 
internete ir stiprus paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams bei 
darbuotojams, ieškantiems darbo pasiūlymų. www.generalcrewing.com kuria pridėtinę vertę tam, kad 
darbo ar darbuotojų paieškos procesas būtų paprastas ir aiškus. Projekto pradinėje stadijoje buvo 
sukurtas interaktyvus visos sistemos prototipas, kuris parodė visą svetainės navigaciją, informacijos 
išdėstymo struktūrą ir funkcionalumą, įskaitant vartotojų ir įmonių registracijos ir patvirtinimo procesus, 
darbo skelbimų ir registruotų sistemos vartotojų paiešką, darbo skelbimo talpinimą ir registruotų 
vartotojų replikavimą į dominantį darbo skelbimą. Tai leido numatyti ir įvertinti projekto rizikas, darbų 
apimtis bei siekiamą rezultatą. Šiame projekte panaudotos technologijos: Laravel, PHP, CSS, HTML, 
JavaScript; (2) duomenų apie klientus administravimo įrankis mažoms ir vidutinėms įmonėms; 
panaudotos technologijos - Laravel php framework'as, HTML/CSS, Bootstrap; (3) tarptautinė nemokama 
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klasifikuotų transporto skelbimų platforma, kurioje patogu įsigyti automobilius ne tik iš Lietuvos, bet ir 
kitų šalių; taip pat pritraukti potencialius automobilių pirkėjus iš užsienio. Panaudotos technologijos - 
Laravel php framework'as, HTML/CSS, Bootstrap. 

- UAB „Ivėjas“ - 3 produktai: naudodama Meteor, Angular2 ir Typescript technologijas, įmonė kuria 
mobilias internetines parduotuves, darbuotojų paieškos sistemas, mentorystės socialinius tinklus ir 
investicijų surinkimo platformas, yra oficialus Meteor partneris Lietuvoje. 2017 metais realizuoti 
produktai: (1) internetinio socialinio tinklo sistema, skirta odontologijos specialistų inovatyvaus žinių 
dalinimosi skatinimui. Sistemos kūrimui naudota MeteorJS kalba, Angular, HTML/CSS/JAVAscript, IONIC, 
MONGO technologijos; (2) 2 įrankiai pasaulinio garso kompanijai/prekybos platformai, sudarantys 
galimybę kompanijos klientams optimizuoti prekių aprašymus. 

- UAB „Webas.lt” - 1 produktas, t.y. inovatyvus sprendimas švietimo sistemai, supaprastinantis e. svetainių 
valdymą: iš pagrindų atnaujinta valdymo sistema ir dizaino sprendimai, sukurta, pratestuota ir atiduota 
naudojimui apie 11 naujų svetainių, skirtų mokykloms (Verdenės gimnazija, Vaisių mokykla, Naujininkų 
mokykla ir kt.). Įmonė taip pat sėkmingai bendradarbiauja su JAV turinio valdymo sistemos „PYRO CMS“ 
kūrėjais ir yra jų partneriais Lietuvoje, aktyviai dirba diegdama naujus e-komercijos sprendimus verslui. 

- UAB „OpenServis“ - 3 produktai, t. y. 3 sudėtingi skambučių centrų įrengimai privačioms įmonėms. 
Įmonė yra vienintelė Unify (buvusi Siemens Enterprise Communications) ryšių sistemų partnerė 
Lietuvoje, atitikusi visus keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir sėkmingai diegianti pažangiausias 
inovacijas ir novatoriškus sprendimus telekomunikacijų srityje. Per metus įmonė deklaruoja sėkmingai 
pradėjus ir užbaigus 12 projektų. 

- UAB „Softra“ - 1 produktas, t. y. automobilių valstybinių numerių nuskaitymo technologija, apjungianti 
naujus technologinius parametrus. 

 
2017 metais ŠMTP taip pat teikė pagalbą SVV subjektams rengiant paraiškas investicijoms pritraukti (verslo plėtrai): 

- Pagal priemonę „Intelektas. Bendro mokslo – verslo projektai” paraiškas pateikė: 
- UAB „LT Biotech“ 
- UAB „Šviesos terapija“ 
- UAB „Profarma“ 
- UAB „Biomedicinos inžinerija“ 
- UAB „Poliprojektas“ 
- UAB „Mainsec“ 
- Pagal priemonę „Inočekiai“ paraiškas pateikė: 
- UAB „Atominė musė“ 
- UAB „Devus“ 
- UAB „Icona“ 
- Pagal priemonę „InoConnect“ paraišką pateikė UAB „Softra“. 
- Pagal priemonę „Inoklaster LT“ paraišką pateikė UAB „Soundest“. 
- Pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai” paraišką pateikė 

UAB Ainuva”. 
2017 metais ŠMTP teikė konsultacijas SVV subjektams, veikiantiems nuo 1 iki 5 metų ir dalyvaujantiems „Verslo 
konsultantas LT“ projekte: 

- MB „Deufas“, į.k. 304092401; 
- UAB „Cumita“, į.k. 304095301; 
- UAB „Atominė musė“, į.k. 304153249. 

Šioms įmonėms konsultacijos teiktos šiomis temomis: 
a. Investicijos ir finansavimo šaltiniai, 
b. Projektų valdymas, 
c. Rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas, 
d. Įmonės finansų valdymas, 
e. Teisiniai aspektai. 

 
3.  INOVACIJŲ KULTŪROS UGDYMAS BEI BENDRUOMENIŠKUMO VYSTYMAS 

 
3.1.  Vystyti kompleksiško Verslumo centro veiklas 

 
2017 metais ŠMTP ugdė inovacijų kultūrą bei vystė bendruomeniškumą organizuodamas kompleksiško Verslumo 
centro veiklas. Parkas suorganizavo 17 verslumą ir kūrybiškumą skatinančių iniciatyvų (mokymų, seminarų, 
konkursų), iš kurių: 
10 verslumą, t. y.  žmonių polinkį ir gebėjimą imtis ekonominės veiklos sujungiant kapitalą, darbą ir kitus 
ekonominiu išteklius, siekiant gauti pelno ir prisiimant visą su šia veikla susijusią riziką, skatinančių iniciatyvų: 

1. 2017 m. liepos 1  d. seminaras „Interneto rinkodaros pagrindai“. Pranešėjas Vladas Sapranavičius. 
Dalyvių skaičius - 10. 

2. 2017 m. liepos 25 d. seminaras „Naujasis darbo kodeksas: naujovės ir praktinis jų taikymas”. Pranešėjas 
Mindaugas Zajankauskas.  Dalyvių skaičius -  29. 

3. 2017 m. rugpjūčio 9 d. seminaras „Naujasis darbo kodeksas: naujovės ir praktinis jų taikymas”. 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

Pagrindiniai rodikliai: 
 

o Inovatyvumą, 
verslumą, 
kūrybiškumą 
skatinančios 
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Pranešėjas Mindaugas Zajankauskas.  Dalyvių skaičius - 20. 
4. 2017 m. rugpjūčio 22 d. seminaras „Įmonių finansinis valdymas ir didžiausios vadovų daromos klaidos”. 

Pranešėjas Rytis Stanevičius. Dalyvių skaičius - 12. 
5. 2017 m. rugpjūčio 29 d. seminaras „Aš - pirmas! Apie lyderystės ir savanorystės naudą.” Pranešėja Jūratė 

Mažeikytė. Dalyvių skaičius -  5. 
6. 2017 m. rugsėjo 27 d.  seminaras  „Kaip suburti sėkmingą komandą ir efektyviai joje dirbti?”. Pranešėja 

Daiva Vietrinienė. Dalyvių skaičius - 18. 
7. 2017 m. spalio 17 d. seminaras „Kaip rasti ir išsirinkti tinkamiausius žmones Jūsų verslui?". Pranešėjas 

Tomas Jocius. Dalyvių skaičius - 28. 
8. 2017 m. lapkričio 14 d. informacinis renginys  „Juridinio asmens steigimas.  Atsakymai į 5 svarbiausius 

klausimus bei praktiniai patarimai“. Pranešėjas Mindaugas Zajankauskas. Dalyvių skaičius - 8. 
9. 2017 m. lapkričio 21 d. seminaras „Personalo atranka, įdarbinimas ir darbuotojų efektyvumo vertinimas: 

kaip tai veikia praktikoje". Pranešėjas Žilvinas Gedvilas. Dalyvių skaičius - 22. 
10. 2017 m. gruodžio 5 d. seminaras „Darbuotojų motyvacija – kaip įgalinti ir išlaikyti didžiausius talentus 

jūsų komandoje?". Pranešėjas Tomas Jocius. Dalyvių skaičius - 21. 
7 kūrybiškumą, t. y. sugebėjimą kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, greitai orientuotis 
sudėtingoje situacijoje, lengvai ir netipiškai spręsti problemas, skatinančias iniciatyvas: 

1. 2017 m. liepos 4 d. seminaras „Tips and tricks „piarui“ išmatuoti”. Pranešėja Sandra Meškauskaitė. 
Dalyvių skaičius - 12. 

2. 2017 m. rugsėjo 5 d. seminaras „Kaip patekti į žiniasklaidą, kai negaliu samdyti agentūros ar nusipirkti 
eterio?”. Pranešėja Sandra  Meškauskaitė. Dalyvių skaičius - 16. 

3. 2017 m. rugsėjo 13 d. seminaras „A, B... Z ir?! Apie smegenų mankštą, atminties lavinimą ir visa to 
svarbą”. Pranešėja Jūratė Mažeikytė. Dalyvių skaičius - 9. 

4. 2017 m. spalio 3 d. seminaras „Kaip efektyviai išnaudoti internetinio tinklalapio galimybes ir gauti 
maksimalią naudą?“. Pranešėjas Andrius Gricius. Dalyvių skaičius - 21. 

5. 2017 m. spalio 24 d.  seminaras „Kaip efektyviai išnaudoti internetinio tinklalapio galimybes ir gauti 
maksimalią naudą?“. Pranešėjas Andrius Gricius. Dalyvių skaičius -  21. 

6. 2017 m. lapkričio 7 d. seminaras „Kūrybiškumo lavinimas piešiant fraktalus”. Pranešėja Gražina 
Deveikytė. Dalyvių skaičius - 14. 

7. 2017 m. lapkričio 28 d. seminaras „Kaip padėti nukentėjusiam žmogui ir saugoti jo gyvybę, kol atvyks 
medikai". Pranešėja  Rūta Paškevičienė. Dalyvių skaičius - 12. 

 
Taip pat ŠMTP 2017 metais suorganizavo 13 informacinių renginių, konferencijų, pranešimų viešoje erdvėje, 
pristatančių sėkmės istorijas, technologines naujoves, iš kurių: 
10 informacinių renginių, pristatančių naujoves: 

1. 2017 m. birželio  27 d. informacinis renginys „Plačiau apie konkursą „Ieškomas inovatorius!”“. Pranešėjas 
- Tomas Vitkauskas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Dalyvių skaičius - 5. 

2. 2017 m. birželio 27 d. informacinis renginys „Europos senjorų paslaugų sektorius. Pažangios 
kompetencijos“.  Pranešėja - VšĮ Socializacijos ir Darbinio Mokymo Centro vadovė Danguolė 
Boguševičienė. Dalyvių skaičius - 9. 

3. 2017 m. liepos 11 d. informacinis renginys „Lankstus projektų rengimas: „Intelektas.LT"”. Pranešėjai - 
Danguolė Dragūnienė ir Linas Eriksonas. Dalyvių skaičius - 8. 

4. 2017 m. rugpjūčio 1 d. informacinis renginys „Lankstus projektų rengimas: „Inovaciniai čekiai“, 
„Inopatentas““. Pranešėjai - Ieva Kalpokaitė,  Inga Masilionytė-Larionova, Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūra. Dalyvių skaičius - 5. 

5. 2017 m. rugpjūčio 8 d.  informacinis renginys „Visa tiesa apie mobiliuosius mokėjimus“. Pranešėjas 
Vytautas Urbonas. Dalyvių skaičius - 6. 

6. 2017 m. spalio 10 d. informacinis renginys „ŠMTP akseleravimo ir investicinės parengties programa 
inovatyvioms įmonėms ar idėjoms”. Pranešėjai - Romanas Ramanauskas, Rokas Tamošiūnas. Dalyvių 
skaičius - 12. 

7. 2017 m. rugsėjo 11 d. informacinis renginys „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo iššūkiai, tendencijos, 
strategija“. Pranešėjai - Ineta Janušytė, Vaclovas Bajorinas, Nerijus Rakštikas. Dalyvių skaičius - 16. 

8. 2017 m. rugsėjo 18 d. informacinis renginys „Teisininkas – NE ŠAMAS! … arba... visiškai nauja galimybė 
turėti teisininką”. Pranešėja Sigita Miliūnienė. Dalyvių skaičius - 5. 

9. 2017 m. lapkričio 15 d. seminaras „Interneto svetainės optimizavimas paieškos sistemoms (SEO)", I dalis. 
Pranešėjas  Vladimiras Malykh. Dalyvių skaičius - 27. 

10. 2017 m. lapkričio 22 d. pakartotinis seminaras „Interneto svetainės optimizavimas paieškos sistemoms 
(SEO)", I dalis. Pranešėjas  Vladimiras Malykh. Dalyvių skaičius - 18. 

3 partnerystės skatinimo ir paieškos renginiai: 
1. 2017 m. gegužės 12 d. Lietuvos ir Kinijos partnerystės skatinimo renginys. Parke lankėsi delegacija iš 

Kinijos – Rong Tong Science and Technology Industrial Group. Dalyvių skaičius - 5. 
2. 2017 m. liepos 18 d. informacinis renginys „Getting your idea to market. Investors' perspective. Part I". 

Pranešėjas Romanas Ramanauskas. Dalyvių skaičius - 4. 
3. 2017 m. liepos 18 d. pakartotinis informacinis renginys „Getting your idea to market. Investors' 

perspective. Part I". Pranešėjas Romanas Ramanauskas. Dalyvių skaičius -  3. 

iniciatyvos 
(mokymai, 
seminarai, 
konkursai) – 12 
vnt. / 17 vnt. 
 

o Informaciniai 
renginiai, 
konferencijos, 
pristatančios 
sėkmės istorijas, 
technologines 
naujoves – 12 
vnt. / 13 vnt. 

 
o Inicijuotų viešųjų 

(socialinių 
inovacijų) 
projektų skaičius 
- 2 vnt. / 3 vnt. 

 
o Unikalių klientų 

skaičius pagal 
ekonominės 
veiklos sritis - 100 
vnt. / 108 vnt. 

 
Papildomi rodikliai: 
 
o Atrinktos idėjos - 

6-7 vnt. / 5 vnt. 
 

o Inkubuojamos 
įmonės - 3 vnt. / 
1 vnt. 

o Technologinius 
verslus 
pradedančioms 
įmonėms ar 
fiziniams 
asmenims 
suteiktos darbo 
vietos 
„Virtualiame 
biure“ - 12-13 
vnt. / 14 vnt. 
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Siekdamas ir toliau būti socialiai atsakingas, Parkas 2017 m. prisidėjo prie 3 viešųjų socialinių akcijų, inicijuodamas 
šiuos projektus savo suburtoje bendruomenėje: 

1. 2017 m. balandžio 22 d. socialinė aplinkosaugos akcija „DAROM 2017“, kurios tikslas – suvienyti žmones, 
skatinti bendruomeniškumą ir atkreipti dėmesį į taršos, aplinkosaugos problemas. Dalyvių skaičius - 18. 

2. 2017 m. spalio 31 d. socialinė kraujo donorystės akcija „Dovanok kraujo neatlygintinai“. Dalyvių skaičius - 
27. 

3. 2017 m. lapkričio 6 d. „Išsipildymo akcijos“ įkvėpta socialinė iniciatyva „Pyragų diena“, kurios tikslas - 
prisidėti prie „Išsipildymo akcijos 2017“ aukojant lėšas vaikų globos namų auklėtiniams ir likimo 
nuskriaustiems vaikams. Akcijos metu surinkta 114,40 Eur. 

 
2017 metais pagal projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-
842-01-0003, buvo vykdomas viešas konkursas „Ieškomas inovatorius!“, kurio metu buvo teigiamai įvertintos 5 
ŠMTP konkurso metu gautos inovatyvios idėjos, iš kurių 2017 m. įsteigta nauja technologinė įmonė MB „Srautų 
valdymo sprendimai“ buvo inkubuojama ŠMTP patalpose. 
 
2017 metais „Virtualiame biure“ buvo inkubuojamos šios technologinius verslus pradedančios įmonės ar fiziniai 
asmenys: 

1. UAB „Intertagma“, į.k. 304223498; 
2. UAB „Entes“, į.k. 302635631; 
3. UAB „WEBguru“, į.k. 302338092; 
4. UAB „Crown CRO“, į.k. 304042868; 
5. UAB „Optimalios sistemos“, į.k. 126316661; 
6. UAB „Infosija“, į.k. 303287551; 
7. UAB „Vilniaus kalnai“, į.k. 304079489; 
8. UAB „MobOn“, į.k. 302570386; 
9. MB „Srautų valdymo sprendimai“, į.k. 304701838; 
10. MB „Tiekimo sistema“, į.k. 304081892; 
11. MB „Lietsargis“, į.k. 304166780; 
12. Textile Trading Support s.r.o.; 
13. Danutė Mackevičiūtė; 
14. Valdas Bukauskas. 

 
2017 metais ir toliau plėtėsi ŠMTP unikalių klientų ratas technologijų sektoriuje - Parko teikiamomis inovacijų 
paramos paslaugomis pasinaudojo 108 unikalūs klientai: 

- 59 unikalūs klientai pagal įgyvendinamą projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui 
(InoSpurtas)“, pasinaudoję Parko teikiamomis konsultavimo ir informavimo paslaugomis, susijusiomis su 
verslo ir mokslo bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, MTEP rezultatų komercinimu; 

- 1 unikalus klientas pagal įgyvendinamą projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui 
(InoSpurtas)“, pasinaudojęs Parko teikiamomis konsultavimo ir informavimo paslaugomis verslo steigimo ir 
pradžios klausimais; 

- 8 unikalūs klientai pagal projektą „Verslo konsultantas LT“, pasinaudoję Parko teikiamomis konsultavimo ir 
informavimo paslaugomis verslo steigimo ir verslo pradžios klausimais; 

- 3 unikalūs klientai pagal projektą „Verslo konsultantas LT“, pasinaudoję Parko teikiamomis informavimo ir 
konsultavimo paslaugomis investicijų ir finansavimo šaltinių, projektų valdymo, rinkodaros, įmonės įvaizdžio 
formavimo, įmonės finansų valdymo ir teisiniai klausimais. 

- 37 unikalūs klientai, įsikūrę Parko patalpose, pasinaudoję Parko teikiamomis informavimo ir konsultavimo 
paslaugomis. 

 
3.2.   Aktyvinti inovacinę partnerystę  

 
2017 metais siekdamas aktyvinti inovacinę partnerystę ŠMTP įgyvendino 2 partneryste grįstus MTEPI projektus: 

1. „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0003, 
kurio 2017 m. rezultatai: 

2.  „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms aukštos pridėtinės vertės kooperacijos technologijų 
kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose (InoConnect)“, Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0007. 

 
2017 m. ŠMTP iniciatyva 4 nauji nariai pritraukti į šiuos 3 klasterius: 

1. Fotoelektros technologijų klasteris, kurio nauji nariai - UAB „Glassbel Baltic“, UAB „Karborundas“; 
2. Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasteris, kurio naujas narys - UAB „Lindego“; 
3. Dirbtinio intelekto technologijų klasteris, kurio naujas narys - UAB „Be tabu ir Ko“. 

 
2017 m. Parko suteiktų konsultacijų pagalba technologinės įmonės preliminariais duomenimis deklaravo 410 000 
Eur MTEP išlaidų. Duomenys pateikiami preliminarūs, kadangi vadovaujantis LR teisės aktais, metinė MT-02 
statistinė ataskaita yra teikiama iki einamųjų metų gegužės 9 d. su galimybe juos vėliau tikslinti ir teikti už 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos, 

2014-2020 m. 
ES fondų 

investicijų 
veiksmų 

programos 
įgyvendinimo 

priemonės 
„Inogeb LT“, 

„InoConnect“ 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

Pagrindiniai rodikliai: 
 

o Pagal partnerystę 
įgyvendinamų 
MTEPI projektų 
skaičius - 2 vnt. / 
2 vnt. 
 

o Klasterių, į 
kuriuos 
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paskutiniuosius trejus finansinius metus: 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d72d622091d711e5a6f4e928c954d72b  
 
Įmonės 2017 metais nebuvo akseleruojamos dėl projekto „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui 
(InoSpurtas)“, Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0003, veiklų vėlavimo, t. y. šio projekto vykdytojas 2017 m. neorganizavo 
akseleravimo konkurso, kaip tai buvo numatyta rengiant 2017 m. veiklos planą. 

 pritraukta naujų 
narių, skaičius - 3 
vnt. / 3 vnt. 

 
Papildomi rodikliai: 
 
o Konsultuotų 

įmonių išlaidų 
MTEP suma - 
396 826 Eur / 
410 000 Eur 

 
o Akseleruojamos 

įmonės - 1 vnt. / 
0 vnt. 

 
3.3.   Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą 

 
2017 metais ŠMTP plėtojo tarptautinį bendradarbiavimą - pasirašė 6 partnerystės sutartis inicijuojant tarptautinius 
projektus: 

1. 2017 m. sausio 9 d. dėl projekto „Solar Energy Industrial Reserach and Collaboration Platform (SEP)“ 
įgyvendinimo pagal „Interreg Baltic Sea Region“ priemonę kartu su 12 tarptautinių ir 3 nacionaliniais 
partneriais; 

2. 2017 m. kovo 30 d. dėl projekto „Global professionals for world labour market (GLOPROWOLM)” 
įgyvendinimo pagal „Horizon 2020“ priemonę kartu su 4 tarptautiniais ir 1 nacionaliniu partneriu; 

3. 2017 m. balandžio 24 d. dėl projekto „Promote Youth - Strengthen Competences for Qualification” 
įgyvendinimo pagal „Erasmus+“ priemonę kartu su TENENET o.z. (Slovakija); 

4. 2017 m. birželio 23 d. dėl projekto „Life - Longer and better life of Economy and Environment 
(ECO4.Life)“ pagal „Interreg Europe“ priemonę kartu su 3 tarptautiniais partneriais; 

5. 2017 m. liepos 25 d. dėl projekto „BootCamp IT“ pagal „EEA and Norway Grants“ priemonę kartu su 8 
tarptautiniais ir 1 nacionaliniu partneriu; 

6. 2017 m. spalio 4 d. dėl projekto „EVS study visit and networking seminar“ pagal „Erasmus+“ priemonę 
kartu su „Metsäkartano” jaunimo centru (Suomija). 

Taip pat 2017 metais užtikrintas tarptautinio projekto „WOW – Code 2 Confidence“, Nr. 2016-1-LU-KA204-013841, 
įgyvendinimas pagal „Erasmus +“ programą kartu su partneriais iš Liuksemburgo, Rumunijos, Kroatijos, Anglijos ir 
Belgijos - įvyko 3 tarptautiniai susitikimai: 

• 2017 m. sausio 19-20 d. Notingeme (Anglija) aplankyta projekto partnerė „Go Digit All“ organizacija, 
susipažinta su „Raspberry Pi“ programavimo klubo atstovais. Susitikimo tematika - moterų patirtys 
mokantis programavimo; 

• 2017 m. gegužės 17-18 d. Rijekoje (Kroatija) aplankyta projekto partnerė „CTK Rijeka“ organizacija, 
susipažinta su merginų gerąja patirtimi mokantis programavimo bei kuriant programavimu ar 
technologijomis pagrįstą verslą. Susitikimo tematika - kūrybiškumas ir dizainas; 

• 2017 m. spalio 5-6 d. Briuselyje (Belgijoje) aplankyta projekto partnerė „Digital Leadership Institute“ 
organizacija. Susitikimo tematika - įsidarbinimo galimybės programavimo srityje, susipažinta su moterų 
pabėgėlių gerąja patirtimi mokantis programuoti bei ieškant darbo IT srityje. 

ŠMTP 2017 m. projekto „WOW – Code 2 Confidence“ biudžetas - 3150 Eur. 
2017 m. lapkričio mėn. gautas pritarimas projekto „Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB““ 
įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną programą, kur ŠMTP biudžetas - 240 000 Eur.  
Palaikyti tarptautinių partnerysčių ir bendradarbiavimo ryšiai, teikiant inovacijų paramos paslaugas, su: 

o AALTO universitetu (Ekonomikos mokyklos ir smulkaus verslo centras, Suomija), pagal 2009 m. lapkričio 1 
d. pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą teikti tarptautines paslaugas abiejų subjektų klientams; 

o „TECHNOPOL“, pagal 2009 m. sausio 9 d. pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą; 
o Šanchajaus universiteto mokslo ir technologijų parku, teikiant paslaugas abiejų subjektų klientams; 
o „US.MAC“, pagal sudarytą ketinimų protokolą. 

Taip pat vystytas bendradarbiavimas su „Rygos Techhub“ ir „Oslo Start-up Lab“ bei tęsta ŠMTP veikla „European 
Business Network“ (EBN/BIC) organizacijoje, plėtoti kontaktai su kitais Europos parkais bei juose įsikūrusiomis 
įmonėmis. 
 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos, 

tarptautinės 
programos 
„Erasmus+“ 

lėšos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

Pagrindiniai rodikliai: 
 

o Tarptautinių 
MTEPI projektų, 
sutarčių skaičius - 
5 vnt. / 6 vnt. 
 

o Parko lėšos, 
gautos 
įgyvendinant 
tarptautinius 
projektus - 
200 000 Eur / 
243 150 Eur 

 
Papildomi rodikliai: 
 
o Inicijuoti 

tarptautiniai 
projektai - 4 vnt. 
/ 6 vnt. 

3.4.   Plėtoti narysčių asociacijose tinklą ir vystyti bendradarbiavimą su partneriais 
 
2017 m. užtikrinta narystė asociacijose bei vystytas bendradarbiavimas su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais: 
• Plėtota aktyvi narystė Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijoje, kurioje 2017 m. Parko vadovas 

užėmė Valdybos pirmininko poziciją; 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
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• Plėtota narystė Tarptautinėje mokslo parkų asociacijoje (IASP) - Parko darbuotojai dalyvavo kasmetinėje 
tarptautinėje IASP konferencijoje; 

• Tęsta narystė Žinių ekonomikos forumo asociacijoje; 
• Plėtota aktyvi narystė Fotoelektros technologijų ir verslo asociacijoje; 
• Tęsta narystė Lietuvos marketingo asociacijoje (LiMA); 
• Vystytas bendradarbiavimas su „Investment Service Center S.A.“, pagal 2016 m. rugpjūčio 25 d. susitarimą; 
• Vystytas aktyvus bendradarbiavimas su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU), pagal 2012 m. 

birželio 29 d. susitarimą; 
• Užtikrintas bendradarbiavimas su rizikos kapitalo fondu „Open Circle Capital“; 
• Užtikrintas glaudus bendradarbiavimo su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra; 
• Vystytas bendradarbiavimas su Vilniaus universitetu (VU), pagal 2010 m. vasario 15 d. susitarimą; 
• Vystytas bendradarbiavimas su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli Lietuva“, pagal 2008 m. gruodžio 10 d. 

susitarimą; 
• Vystytas bendradarbiavimas su Kinijos Rong Tong mokslo ir technologijų industrine grupe. 

 
Numatytas bendradarbiavimas su UAB “Akseleratorius I“ (“Startup Highway“), KŪB Verslo Angelų Fondu I (VAF), 
“Mercuri International Lietuva“ bei “MICROSOFT Lietuva“ nebebuvo vystomas, kadangi tapo nebeaktualus visoms 
bendradarbiavimo šalims. 
 

pajamos - 

4.  INVESTICINĖS ZONOS VYSTYMAS 
(pagal „Vilnius Smart Park“ teritorijos vystymo strategiją, patvirtintą Vismaliukų investicinės inovacijų zonos Priežiūros ekspertų grupės posėdyje 

2016 m. rugsėjo 20 d. protokolu Nr. 1) 
 
2017 metais pagrindinis ŠMTP iškeltas valstybinės svarbos ekonominio projekto statusą turinčios teritorijos vystymą 
liečiantis tikslas buvo pradėti šios teritorijos vystymo strategijos (patvirtinta 2016 m. rugsėjo 20 d., patikslinta 2017 
m. rugsėjo 13 d.) įgyvendinimą ir joje nustatytų tikslų bei uždavinių siekimą, t. y.: 

• Pradėti telkti išteklius inovacijų kūrimui, 
• Pradėti kurti vertės grandinių tinkle, 
• Pradėti mokslo ir verslo klasterizaciją, 
• Pradėti vystyti teritorijos operatoriaus funkcijas. 

2017 metais užtikrintas teritorijos sklypų formavimo tęstinumas (valstybinės žemės sklypo adresu Miškadvario g. 6, 
Vilnius nuomos sutartis), užtikrinant 2016 m. kovo 17 d. VSEP sutarties Nr. 8-24 sąlygų įgyvendinimą. 
Visgi pagrindinis ŠMTP dėmesys 2017 metais buvo sutelktas į teritorijos operatoriaus funkcijų vystymą, kadangi tik 
užtikrinus tinkamą teritorijos operavimą galimas kitų strategijoje nustatytų tikslų ir uždavinių siekimas. To pasekoje 
2017 metais aktyviai organizuotas Vismaliukų investicinės inovacijų zonos Priežiūros ekspertų grupės darbas - įvyko 
5 posėdžiai: 2017 m. sausio 23 d., rugpjūčio 2 d., rugsėjo 13 d., rugsėjo 19 d., lapkričio 20 d. Šių posėdžių metu 
tikslinti įsipareigojimų vykdymo planai, projekto įgyvendinimo strategija, investuotojų paraiškų teikimo bei 
vertinimo tvarka, patvirtinta įsikūrimo mokesčio nustatymo tvarka. Taip pat įvyko 4 paraiškas pateikusių potencialių 
investuotojų planų pristatymai, iš kurių 2 buvo patvirtinti, kaip tinkami įsikūrimui teritorijoje. Tačiau ŠMTP pradėjus 
dirbti su pirmaisiais investuotojais paaiškėjo projekto įgyvendinimo problematika - LR įstatymuose nėra numatyta 
valstybinės žemės subnuoma tokio pobūdžio investicinėse teritorijose, o tai yra būtina sąlyga Teritorijos vystytojui 
siekiant įvykdyti 2015 m. gruodžio 23 d. LRV nutarime Nr. 1411 nurodytus įsipareigojimus. Nustatytas tinkamiausias 
šios problemos sprendimo būdas - pramonės parko statuso, kurio ypatumus apibrėžia LR Investicijų įstatymo 
91 straipsnis, suteikimas teritorijai. Todėl siekdamas šio statuso suteikimo, vadovaudamasis LR Investicijų įstatymo 
91 straipsnio 5 dalimi, ŠMTP parengė Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planą iki 38 hektarų iki 2066 
metų. 2017 m. gruodžio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje Nr. 52 buvo inicijuotas Vilniaus miesto 
inovacijų pramonės parko steigimas, kuris užbaigtas 2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
posėdyje Nr. 59, t. y. nuspręsta: 1) Įsteigti Vilniaus miesto inovacijų pramonės parką; 2) Nustatyti, kad Vilniaus 
miesto inovacijų pramonės parkas veiklą vykdo iki 2066 m. gruodžio 31 d. Terminas negali būti keičiamas; 3) Paskirti 
ŠMTP Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko operatoriumi. Todėl 2017 metais ŠMTP, vystydamas teritorijos 
operatoriaus funkcijas, sukūrė ir užtikrino pagrindą bei galimybes investicinės zonos vystymui, t. y. galimybes 
išteklių inovacijų kūrimui telkimui, vertės grandinių tinklo kūrimui bei mokslo ir verslo klasterizacijai. 
 
Taip pat 2017 m. Parkas parengė ir pateikė paraišką, inicijuojančią investicijų pritraukimą pagal priemonę 
„InoConnect“ - pasirašyta sutartis projekto „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms aukštos pridėtinės vertės 
kooperacijos technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose (InoConnect)“, Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0007, 
įgyvendinimui, ko pasekoje, Teritorija ir jos plėtros planai 2017 m. rugsėjo mėn. buvo pristatyti kasmetinėje 
tarptautinėje mokslo ir technologijų parkų konferencijoje IASP. 

 
Finansavimo 

šaltinis:  
 

komercinės 
pajamos 

 
Planuota pasiekti 
/pasiekta rodiklio 

reikšmė: 
 

Papildomi rodikliai:  
 
o Parengtos 

paraiškos, 
inicijuojančios 
investicijų 
pritraukimą - 2 
vnt. / 1 vnt. 

 
 
PASTABA: kiti 2017 
m. ŠMTP veiklos 
plane numatyti 
pasiekti papildomi 
rodikliai dėl turinyje 
nurodytos 
problematikos 
perkeliami 2018 
metams pagal 
teritorijos vystymo 
strategiją (žiūrėti 
2018 m. ŠMTP 
veiklos planą) 
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2017 M. RENGINIŲ, MOKYMŲ IR SOCIALINIŲ AKCIJŲ AKIMIRKOS 
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TARPTAUTINIO PROJEKTO „WOW - CODE 2 CONFIDENCE“ ĮGYVENDINIMO AKIMIRKOS 
 

  

  

  

 

 


