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Viešosios įstaigos Visorių informacinių technologijų parko 

2015 metų veiklos ataskaita 

 

1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus 

 

1. 1. VITP veiklos finansavimas 

 

VITP vykdomiems projektams (Inogeb LT-3 projektams „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“, 

„Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ ir kt.) buvo skirta 189 398,93 Eur ES struktūrinių fondų parama.  

Iš ūkinės komercinės veiklos 2015 metais VITP gavo 409 560 pajamų. 

2015 metais įstaiga dirbo pelningai ir uždirbo 120750 Eur pelno. 

 

 

1.2.  Infrastruktūra ir jos panaudojimas 

 

 

2015 m. buvo vystomi VITP panaudos teise valdomos teritorijos vystymo projektai. Yra gauti specialieji 

architektūros reikalavimai. Parengti trijų užstatymo zonų (1750 kv.m., 8711 kv.m., ir 7867 kv.m.) prieš 

projektiniai pasiūlymai. Pasitikrinta galimybė bankuose gauti paskolą parko infrastruktūros vystymui, 

atlikta rinkos analizė dėl pradinio įnašo paskolai gauti reikalingo įnašo. Gauta teigiama teisininkų išvada 

dėl galimybės pritraukti privačias investicijas į viešojo sektoriaus valdomą teritoriją.  

 

Vykdytos preliminarios konsultacijos su IRT sektriaus įmonėmis, kurios planuotų kurtis Visoriuose ir 

naudotis VITP vystoma infrastruktūra. Ketinimus kurtis Visoriuose išreiškė 10 įmonių, infrastruktūros 

poreikis sudaro 8000-10000 kv. m. Parengti prieš projektiniai pasiūlymai rodo, kad galima išvystyti 

17000 – 22000 kv.m. 

 

2015 m. buvo tęsiamas VITP ir  Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau -  VU MIF) 

bendradarbiavimas, rengiantis VU MIF plėtrai Visoriuose. Kartu su VU MIF ir kitomis suinteresuotomis 

įmonėmis ir organizacijomis VITP dalyvavo kuriant palankią sprendimų priėmimo aplinką VU MIF 

plėtros Visoriuose įgyvendinimui: statyboms ir finansavimo pritraukimui. VITP ir parko dalininkai (UAB 

“Baltic Amadeus“, BĮ UAB VTEX, UAB TEV) tarpininkavo telkiant verslo bendruomenės paramą VU 

MIF projekto įgyvendinimo finansavimo paieškoms. 

 

VITP pastato, kurio plotas 7329,45 m²,  patalpos išnuomotos beveik 100 proc.  

 

2015 metais verslo inkubatoriuje patalpos buvo išnuomotos įmonėms: 

 

1. UAB „Acorn Inteligence“,         

2. UAB „Evana Technologies“       

3. UAB „ART21“                            

4. UAB „Ars Lab“                           

5. Asociacija „Infobalt“                   

6. UAB „Next Medica Group“         

7. UAB „Global Inno Line“             

8. UAB „Ex Datum“                        



 2 

9. UAB „B-NOVO technologies“       

10. UAB „IT projektai“                         

11. VšĮ „Edukacijos akademija“            

12. UAB „Spora“                                   

13. UAB „App Camp“                           

14. UAB „2IT Baltic“                             

15. UAB „Integris“                                

16. UAB „Informacinės konsultacijos“  

17. MB IT Girnos                                   

18. UAB „Baltijos informacinės sistemos“  

19. UAB „Mano numeris“                       

20. UAB „Luno“                                     

21. EMPERA LT, UAB                          

22. UAB Optogama 

23. UAB „Baltic Amadeus“ 

24. UAB „VTEX“ 

25. UAB „TEV“                                 

 

1.3. Parke vykdomi projektai  

 

VITP 2015 metais inicijavo ir įgyvendino inovacijų srities projektus. Parkas savo tikslinėms grupėms (SVV 

įmonėms, aukštosios mokykloms, studentams) teikė aukštos pridėtinės vertės paslaugas, įtraukdamas ir 

išorines organizacijas bei paslaugų teikėjus.  

 

VITP tęstinės veiklos 

 

2015 m. parkas sėkmingai tęsė Demola programą. Programos metu parko darbuotojai inicijavo verslo įmonių 

naujų produktų ir paslaugų idėjų vystymą pritraukiant multidisciplinines studentų komandas. 5-6 mėnesių 

laikotarpyje parko darbuotojai konsultuoja įmones naujų produktų idėjų patikrinimo ir demo versijų kūrimo 

klausimais. Taip pat yra konsultuojami ir studentai ir būsimi verslininkai idėjos validavimo klausimais, 

taikant Stanfordo tyrimų institute sukurtą NABC metodiką ir BMC (Business Model Canvas) verlo 

modeliavimo įrankį.  

 

2015 m.  įvykdyti 2 Demola semestrai (pavasario ir rudens). Programoje dalyvavo 89 studentai, kurie 

suskirstyti į komandas pateikė 14 sprendimų koncepcijų/prototipų įmonių iškeltiems iššūkiams spręsti.  

Vieno semestro trukmė (įskaitant pasiruošimą) – 6 mėnesiai. Semestrą sudarė: 

 Įmonių iššūkių surinkimas ir formulavimas – trukmė 2 mėnesiai; 

 Studentų pritraukimas, komandų formavimas – 1 mėnuo; 

 Studentų komandų facilitavimas – 3 mėnesiai. 

Visas veiklas įgyvendina VITP darbuotojai.  

 

2015 m. Demola pavasario semestrui pateikta 14 įmonių iššūkiai, suformuotos 7 studentų komandos, 

dalyvavo 51 studentas. Dalyvavusios įmonės: UAB „Spora“, UAB „Gaminu“, UAB „Accel elektronika“, 

UAB „Ambernetas“, UAB „Paysera“, UAB „8 devices“. 

2015 m. Demola rudens semestrui pateikta 15 įmonių iššūkių, suformuotos 7 studentų komandos, dalyvavo 

38 studentai. Dalyvavusios įmonės: UAB „Aksada“, UAB „Singletonas“, UAB „Hnit-Baltic“, UAB 

„Innospark“, AB „Swedbank“, UAB „Informacinių technologijų organizacija“ 



 3 

 

2015 m. VITP baigė įgyvendinti 2012 m. ir  2013 m. pradėtus Europos Sąjungos Struktūrinių fondų 

finansuotus projektus: 

 

Projekto tipas Trumpai apie 

projektą 

Planuojami rezultatai Pasiekti rezultatai 

Technologijų 

perdavimo ir 

žinių 

komercializavi

mo skatinimas 

Pavadinimas: Inogeb 

LT-3 (Technologijos ir 

mokslas inovatyviam 

verslui) 

Laikotarpis: 

2012.02.01-

2015.10.31).  

 

1. Suteikta ne mažiau kaip 

200 konsultacijų SVV 

subjektams (iš kurių 100 

individualių ir 100 

grupinių). 

2. Įsteigtos 5 technologinės 

įmonės 

3. Suorganizuoti 2 viešojo 

pobūdžio - informaciniai 

renginiai – konsultacijos. 

4. Ne mažiau kaip 50 SVV 

subjektų suteikti 

konsultacijas MTEP 

veiklos deklaravimo 

klausimais 

 

1. Suteikta virš daugiau negu 

50 konsultacijų SVV 

subjektams; 

2. Padėta įsisteigti 2 

technologinėms įmonėms. 

3. Padėta 50 SVV subjektams 

užpildyti MTEP deklaracijas 

LR Statistikos 

departamentui 

Technologijų 

perdavimo ir 

žinių 

komercializavi

mo skatinimas 

Pavadinimas: Inogeb 

LT-3 (Inovatyvaus 

verslo kūrimo 

skatinimas) 

Laikotarpis: 

2013.10.01-2015.10.31  

Įgyvendinančioji 

institucija: LVPA 

1. Sukurtos 3 naujos 

technologinės įmonės 

2. Sukurti 3 prototipai ir 

(ar) maketai 

Sukurti 4 produktų/paslaugų 

prototipai 

 

VITP 2015 metais inicijavo tokius projektus, susijusius su infrastruktūros plėtra, IT verslo, mokslo ir studijų 

bendradarbiavimo Visoriuose skatinimu: 

 

1. VITP kartu su įmonėmis ir Ūkio ministerija pradėjo bendradarbiavimą dėl Visorių IT parko 

Technologinio centro infrastruktūros projekto, t.y. bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės plėtros (MTEPI) infrastruktūros sukūrimo ir įrengimo (laboratorijos, bandymų 

patalpos, rezidavimo patalpos, įranga ir pan. skirta MTEP, įskaitant prototipų gamybą ir bandymą) ir 

susijusios konsultacinės veiklos (MTEP rezultatų diegimą spartinančios, technologinės paslaugos). 

VITP apklausė daugiau kaip 10 IT sektoriaus įmonių ir pakvietė jas pateikti savo poreikį. VITP kartu su 

įmonėmis pateikė Ūkio ministerijai savo preliminarius planus dėl Technologinio centro infrastruktūros ir 

įrangos kiekio ir kainos. Technologinio centro infrastruktūros projektas ateityje bus vystomas, jeigu bus 

užtikrinta parama per atitinkamas ES Struktūrinių fondų priemones. 

 

VITP 2015 metais pradėjo pasirengimą naujų projektų įgyvendinimui. Žemiau aprašytų planuojami 

projektų įgyvendinimas atidėtas dėl dar nepaskelbtų kvietimų teikti projektines paraiškas: 
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1. Visorių teritorijoje veikiančių verslo įmonių nuolatinio darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymas, 

sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus. 

Telkiamos suinteresuotos  įmonės projekto įgyvendinimui pagal ES SF priemonę „Kompetencijos 

LT“. Tolimesni projekto vystymo darbai yra nukelti į 2016 metus. 

2. Nagrinėjamos galimybės įsteigti VITP klasterį, kuris skatins Visorių teritorijoje veikiančių verslo 

įmonių, nutarusių veikti kartu kaip VITP klasteris, įsitraukimą į rinkodarines ir konsultacines 

veiklas, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas. Projektas rengiamas pagal numatomą 

ES SF priemonę „Verslo klasteris LT“. Tolimesni projekto vystymo darbai yra nukelti į 2016 metus. 

 

1.4. Kita veikla 

 

Nuo 2015 m. VITP yra asociacijų „Santaros slėnis“ ir Asociacijos „Vilniaus slėnių asociacija“ narys. Šiose 

asociacijose VITP atstovauja Visoriuose veikiančią IT verslo bendruomenę.  

 

 

2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

  

Viešosios įstaigos dalininkai  

 

Nr. Pavadinimas 

1 Vilniaus m. savivaldybė 

2 Asociacija „Infobalt“ 

3 IVPK prie LR Susisiekimo ministerijos              

4 Vilniaus universitetas 

5 VGTU 

6 Vilniaus kolegija 

7 UAB „Baltic Amadeus“ 

8 UAB VTEX 

9 UAB  TEV 

10 UAB  „ImPro“ 

11 A.K. „Zabiela,Zabielaitė ir partneriai“ 

12 UAB „BOD Group“ 

13 UAB „BRD“ 

 

 

3. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

 

2015 metų sausio 1 dieną viešojoje įstaigoje dirbo 14 darbuotojų. 

2015 metų gruodžio 31 dieną viešojoje įstaigoje dirbo 10 darbuotojų. 

 

4. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

2015 m. patirtos valdymo sąnaudos 175 427 Eur. 
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5. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios 

Įstaigos vadovo išmokoms. 

 

Viešosios įstaigos vadovas – direktorius Saulius Arelis. 

Viešosios įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui – 39.596,- Eur. 

 

6. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos 

kolegialių organų narių išmokoms; 

 

Viešoji įstaiga kolegialių organų nariams darbo užmokesčio nemoka ir jokių išlaidų jiems nepatiria. 

 

7. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems 

šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 

 

Viešoji įstaiga neturi išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims. 

 

 

 

Direktorius      Saulius Arelis 

 

2015 m. kovo mėn. 31 d. 

 


