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DARBO PATIRTIS
¨ VŠĮ ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS
2005-09 – dabar
Direktorius
Esu atsakingas už organizacijos valdymą, jos strateginių veiklos krypčių
įgyvendinimą, kurių viena svarbiausių - palankių sąlygų inovatyvių įmonių
verslumui sudarymas - inkubavimo ir akseleravimo paslaugos. Vien per
paskutiniuosius 4 metus buvau atsakingas už 125 startuolių sėkmingą inkubavimą
ir akseleravimą. Taip pat esu atsakingas už aukštos pridėtinės vertės kūrimo
paslaugų teikimo užtikrinimą per mokslo ir verslo bendradarbiavimą, vykdant
bendras MTEP ir inovacijų veiklas; inovatyvių MTEP investicinių zonų ir atskirų
inovacijų sistemos objektų vystymą remiantis sumanios specializacijos kryptimis,
tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu. Ženkliai prisidėjau prie pirmojo
bendradarbystės centro Lietuvoje Vilnius HUB įkūrimo. Užsiimu stambių
investicinių projektų valdymu, investicijų pritraukimu ES politikos įgyvendinimu
bei tarptautinių kontaktų mezgimu – glaudžiai bendradarbiauju su JAV
akseleratoriais bei Ukrainos startuolių bendruomene.
¨ EUROPOS KOMISIJA, MOKSLINIŲ TYRIMŲ TARYBOS VYKDOMOJI AGENTŪRA
2015-01 – dabar
Ekspertas
Esu atsakingas už tarptautinių paraiškų vertinimą mokslinių tyrimų ir inovacijų
diegimo srityse strategijos formavimo bei efektyvumo aspektais.
¨ UAB „INVESTUOTOJŲ VALDYBA“
2008-02 – 2009-11 Direktorius
Penkių verslo atstovų ir SEB banko įkurtos holdingo kompanijos,
vykdžiusios televizijos projektą „Vertas milijono“ vadovas, atsakingas už 5
naujų įmonių įkūrimą, vystomų idėjų koordinavimą, konsultacinę verslo ir
valdymo veiklą, kontroliuojančių bendrovių vadybinę veiklą.
¨ AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
2004-02 – 2005-01 Investicijų valdymo modulio grupės vadovas, Finansų valdymo skyrius
Buvau atsakingas už SAP sistemos, skirtos įmonių verslo procesų valdymui,
Investicijų ir Projektų valdymo modulio diegimą bendrovės mastu,
bendradarbiaujant su viena didžiausių Baltijos šalių IT bendrovių
„Microlink“. Taip pat buvau atsakingas už sėkmingą Investicinių projektų
apskaitos modulio įdiegimą, bendradarbiaujant su IT kompanija „Alna“.
2002-02 – 2004-05 Infrastruktūros valdybos, Kelių skyriaus projektų valdymo grupės
ekspertas
Buvau atsakingas už stambaus ISPA projekto „Geležinkelio statinių ir
Kauno tunelio renovacija“ administracinį eigos vykdymą bei įgyvendinimą.
Tiesiogiai dirbau su stambiomis konsultacinėmis firmomis: danų
inžinierine/konsultacine firma „NIRAS“, kuri atliko šiam projektui techninę
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užduotį, anglų konsultacine firma Jacobs „GIBB Ltd“ įgyvendinant
projektus finansuojamus Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Banko (ERPB).
¨ UAB „INDUSTRIJOS GARANTAS“
1999 – 2000
Draudimo agentas
Buvau atsakingas už Civilinės atsakomybės ir Kasko draudimines sutartis
su stambiais klientais bei naujų klientų paiešką.

PATIRTIS PROJEKTUOSE
Laikotarpis

Projektas

Infrastruktūros vystymas

Biudžetas,
EUR
1 885 485

Infrastruktūros vystymas

2 101 829

Startuolių inkubavimas
ir akseleravimas
Tarptautinis
bendradarbiavimas
Verslumo skatinimas
Verslumo skatinimas

2 785 200

Verslumo skatinimas
Startuolių inkubavimas ir
akseleravimas
Technologijos ir
inovacijos, startuoliai
„Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo Jaunimo verslumo
gebėjimo ugdymas įgyvendinant tarptautinį
skatinimas, startuolių
studentų neformalaus verslumo modelį“
inkubavimas ir
akseleravimas
„Intelektualaus verslo laboratorija
Mokslininkų ir tyrėjų
„Inolaboratorija““
verslumo skatinimas
„Reintegracija į darbo rinką stiprinant verslumo Bedarbių verslumo
įgūdžius“
skatinimas
„Erdvė žinių ir inovacijų sklaidai (Ežis)“
Mokslo populiarinimas
„Inovatyvaus verslo idėjų turnyras“
Verslumo skatinimas
„ŠMTP paslaugų sistema inovacijoms ir
Mokslo ir verslo
technologijoms remti“
partnerystė
TV projektas „Lietuva gali“
Verslumo skatinimas
„Changing Behaviour“ („Elgsenos keitimas“)
Energijos vartojimo
efektyvumas
„LibaPark“
Technologinio verslumo
skatinimas

233 716
1 039 540

2013 – 2015 „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos
(VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos
sukūrimui ir plėtrai II etapas“
2013 – 2015 „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos
(VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos
sukūrimui ir plėtrai I etapas“
2013 – 2015 „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas
(Inoveks)“
2015
NORDIC „NB8-Grants“ pagal Baltijos šalių
mobilumo programą
2014 – 2015 „Verslo LAB‘as“
2013 – 2015 „Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas ir
verslumo skatinimas“
2013 – 2015 „Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas“
2013 – 2015 „Naujų technologinių įmonių inkubavimas
(Technostartas)“
2011 – 2015 „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“
2011 – 2014

2011 – 2013
2010 – 2012
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2011
2009 – 2010
2008 – 2010
2007 – 2009

Sritis

8 063
260 553
225 299

4 035 607
701 736

579 240
285 539
395 186
536 856
530 730
0
18 832
36 000
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TARPTAUTINĖ PATIRTIS AKSELERAVIMO IR INKUBAVIMO SRITYSE
2015-09

Šanchajus,
Kinija

2015-07

Kijevas,
Ukraina

2015-04

Oslas,
Norvegija

2014-11

San
Franciskas,
JAV
Kopenhaga,
Danija

2014-05
2013-12

Vašingtonas,
JAV

2013-11

Tel Avivas,
Izraelis

2013-08

Talinas,
Estija

2013-04

Čikaga,
JAV

2013-02

Bostonas,
Akronas, JAV

2008 - 2014

LR Ūkio ministerijos delegacija. Užmegzti ryšiai su Šanchajaus Tongji
mokslo parko inkubatoriumi, Technologijų ir inovacijų centru,
Laisvosios prekybos zonos atstovais.
Susitikimų su „Start-up Ukraina“, „Tinklu Ukrainos
pradedantiesiems“, Tarptautiniais jaunimo rūmais metu susipažinta su
Ukrainos startuolių pasiūla IT sferoje.
Projekto „Partnership –successful future“ stažuotė, kurios metu
susipažinta su Skandinavijos šalių akseleravimo ir entreprenerystės
programomis Aalto Start-up Centre.
Įvertinti startuolio iš Lietuvos pasiekti rezultatai RocketSpace
akseleratoriuje, užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su
akseleratoriumi.
Susitikimų su Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra, Technologijų
ir inovacijų taryba metu susipažinta su Danijos mokslo, technologijų ir
inovacijų politika bei jos įgyvendinimo priemonėmis.
Dalyvauta pirmojo lietuviško palydovo „LitSat-1” paleidimo
ceremonijoje NASA (National Aeronautics and Space Administration)
skrydžių bazėje.
Seminaras inkubatorių tematika. Pasidalinta geriausiomis inkubatorių
valdymo praktikomis, susipažinta su Izraelio inkubatorių programa ir
ekosistema, užmegzti ryšius su kolegomis Izraelyje.
Užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su startuolių inkubatoriumi
„Technopolis“, Talino kūrybiniu inkubatoriumi bei Talino mokslo
parku.
Biotechnologijos pramonės organizacijos (BIO) tarptautinė
konvencija. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Akrono
Tarptautinio Verslo Akseleratoriumi.
KTU delegacija. Užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su
Akrono Tarptautinio Verslo Akseleratoriumi.
Pasaulinės IASP konferencijos: 2008 m. Johanesburgas, Pietų Afrika;
2010 m. Tedžonas, Pietų Korėja; 2011 m. Kopenhaga, Danija; 2012 m.
Talinas, Estija; 2013 m. Resifė, Brazilija; 2014 m. Doha, Kataras.

IŠSILAVINIMAS
¨ MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS, POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
2009 – 2014
Socialinių mokslų daktaro laipsnis.
Disertacija „Verslumo skatinimo sistemos valdymas: Lietuvos atvejis“.
¨ STANFORDO UNIVERSITETAS, JAV (KTU VERTĖS KŪRIMO PROGRAMA)
2014-03
Mokslinių tyrimų komercializavimo ir inovacijų geroji praktika.
„Stanfordo tyrimų instituto penkios inovacijų dirbtuvių disciplinos“.
¨ TARPTAUTINĖ VERSLO MOKYKLA PRIE VILNIAUS UNIVERSITETO
2002 – 2005
Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
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¨ VILNIAUS UNIVERSITETAS, TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ
INSTITUTAS
1998 – 2002
Politikos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigiamojo darbo tema „Europos Sąjungos užsienio prekybos politika“

PROFESINĖ SPECIALIZACIJA
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

MTEP ir inovacijų objektų vystymas
Strategijos formavimas, veiklos planavimas
Stambių projektų valdymas ir įgyvendinimas
Tinklaveika ir klasterizacija
Tarptautiškumo skatinimas

§
§
§

Gebėjimas efektyviai spręsti problemas
Gebėjimas organizuoti komandinį darbą
Gebėjimas dalintis patirtimi ir žiniomis

§

Anglų: bendravimas žodžiu, raštu (C1)
2016-01-11 AMES pažyma Nr. 744

§

OS X

Inovatyvių įmonių inkubavimas
Inovatyvių įmonių akseleravimas
Investicijų pritraukimas
Investicinių fondų valdymas
Investicinių projektų rengimas

ASMENINĖS SAVYBĖS
§
§
§

Analitinis, strateginis mąstymas
Orientacija į rezultatus
Nuoseklumas

KALBOS
§
§

Lietuvių: gimtoji kalba
Rusų: bendravimas žodžiu, raštu

DARBAS KOMPIUTERIU
§

Microsoft Windows, Office

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS
Pauliukevičius, G. 2012. Evaluation methods of results in business promoting projects: discourse
of international experiences. Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika
1(9): 68-73.
Pauliukevičius, G.; Skusevičienė, D. 2013. Modeling of the Institutional System of
Enterpreneurship Promotion: the Case of Lithuania. Business, Management and Education 11(2):
350 – 375.

PAPILDOMA SAVANORIŠKA VEIKLA
2015
2014 - dabar
2014 - dabar

Verslo realybės TV dokumentikos „Startas“ investuotojų komisijos narys.
ŠMTP ir VGTU Verslumo centro, skirto jaunoms technologinėms įmonėms,
įkūrimo iniciatorius.
VU Komunikacijos fakulteto baigiamųjų darbų gynimo komisijos narys.

POMĖGIAI
§
§

Tenisas
Slidinėjimas

§
§

Buriavimas
Kaitavimas

