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2021 metais VšĮ „Northtown Vilnius” vykdė veiklą remdamasis 2016 – 2020 m. veiklos strategija1, Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko
plėtros planu2, Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos 2016 – 2022 metų vystymo strategija3, LRV nutarimu dėl Prioritetinių
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios
specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo4 bei Mokslo ir
technologijų parkų plėtros koncepcija5.

Įgyvendindamas 2021 m. veiklos planą6 VšĮ „Northtown Vilnius” (toliau –
Northtown Vilnius) koncentravo
savo veiklą siekdamas dviejų strateginių tikslų:

01
Inovatyvių MTEP investicinių zonų ir
atskirų objektų vystymas.
Tikslas: vystyti inovatyvias mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros investicines teritorijas ir atskirus inovacijų objektus, remiantis sumanios specializacijos kryptimis,
tinklaveika, klasterizacija ir tarptautiškumu.

SANTRAUKA

1 VšĮ „Northtown Vilnius” 2021 m. – 2025 m. veiklos strategija, 2021-03-12 patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-597/21
2 Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planas, suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07
sprendimu Nr. 1-1336 ir patvirtintu LR Ūkio ministro 2018-03-14 įsakymu Nr. 4-142;
3 Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos 2016 – 2022 metų vystymo strategija, atnaujinta Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko Priežiūros ekspertų grupės posėdyje 2019 m. gruodžio 4 d. protokolu Nr. 10.
4 LRV 2019-07-24 nutarimas Nr. 760 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos)
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“;
5 Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija, patvirtinta 2015 m. vasario 25 d. LRV nutarimu Nr. 228.
6 VšĮ „Northtown Vilnius” 2021 m. veiklos planas, patvirtintas 2021-03-12 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-597/21
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02
Aukštos pridėtinės vertės kūrimo
paslaugų teikimas per mokslo ir
verslo bendradarbiavimą, vykdant
bendras MTEP ir inovacijų veiklas.
Tikslas: teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias
specializuotas inovacijų paramos paslaugas
ir/ar jų paketus jaunoms, žinioms ir mokslui
imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis,
prisidedant prie verslo konkurencingumo didinimo, inovacijų kultūros ir verslumo ugdymo.
Vykdydamas VCIIP operatoriaus funkcijas
2021 m. Northtown Vilnius veiklą plėtojo keliomis kryptimis:
 VCIIP infrastruktūros vystymas, investicinės aplinkos gerinimas inovacijų pramonės parke.
 Investicijų ir investuotojų pritraukimas į
VCIIP.
 VCIIP, kaip gyvybės mokslų klasterizacijai skirto industrinio parko, žinomumo
didinimas Lietuvos ir užsienio rinkose.
 VCIIP, kaip investicinės zonos, patrauklumo didinimas vystant bendradarbia-
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vimą su valstybės institucijomis, mokslo
centrais, mokslo ir verslo asociacijomis,
Lietuvos ir užsienio technologijų parkais.

2021 m. Northtown Vilnius veiklą
vystant Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parką žymi keli reikšmingi įvykiai:

2021 m. 46 757 322 Eur
investicijų
Vystydamas VCIIP teritoriją, parko operatorius
Northtown Vilnius 2021 metais pasirašė 5 sutartis su naujais investuotojais, veikiančiais
Sveikatos technologijų ir biotechnologijų bei
Naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų bei Įtraukios ir kūrybingos visuomenės
sumanios specializacijos srityse. Pasirašytos
įsikūrimo VCIIP sutartys su 6 SVV subjektais,
pritrauktos investicijos – 46 757 322 Eur.

Gautas leidimas
inkubatoriaus
statybai
VCIIP Operatoriui Northtown Vilnius Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba” išduotas leidimas VCIIP Gyvybės mokslų inkubatoriaus statybai
(Mokslo paskirties pastato Vismaliukų g. 34,
Vilniuje, statybos projektas).

Parengtas ir įgyvendinamas VCIIP
teritorijos tvarkymo projektas
Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybės administracija bei VšĮ Investuok
Lietuvoje, parengtas ir įgyvendinamas projektas „Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parko teritorijos tvarkymas siekiant didinti
parko funkcionalumą ir patrauklumą investuotojams”, kurio tikslas – investicinio sklypo sutvarkymas, atliekant griovimo darbus
bei išvalant teritoriją nuo nereikalingo ne-
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kilnojamo turto, atlaisvinant teritoriją ir pagreitinant investuotojų įsikūrimą bei viešųjų
erdvių išplanavimą. Šio projekto įgyvendinimo metu planuojama saugiai ir tinkamai
išvalyti VCIIP teritoriją bei paruošti ją investuotojų įsikūrimui ir viešųjų erdvių, vykdant
VSEP įsipareigojimus, įrengimui. Projekto
įgyvendinimas taip pat prisidės prie galimybės sudaryti sąlygas greitesniam investuotojų įsikūrimui, trumpinant laiką nuo sutarties pasirašymo iki statybų pabaigos.

Pradėtas įgyvendinti sprendinys
dėl VCIIP sklypų
sujungimo
Pradėtas įgyvendinti sprendinys dėl VCIIP
sklypų, esančių Vismaliukų g. 34 ir Miškadvario g. 6, sujungimo, siekiant įrengti VCIIP
sklypus jungiančias susisiekimo bei inžinerines komunikacijas. Planuojama įrengti kelio jungtis tarp sklypų projektuojama VCIIP
Operatoriaus valdomame žemės sklype

Vismaliukų g. ir 0,005 ha ploto teritorijos dalyje, kuri, vadovaujantis Valstybinės miškų
tarnybos Direktoriaus įsakymu 2021-12-14
Nr. (39.6)-R2-3281, išbraukta iš valstybinės
reikšmės miškų plotų kaip neatitinkanti Miškų įstatymo 2 straipsnyje nustatytų miškui ir
miško žemei keliamų reikalavimų.

Vystoma VCIIP
vidinė viešoji
infrastruktūra
Plėtojant vidinę VCIIP gatvių ir komunikacijų infrastruktūrą, įgyvendinamas projektas
„Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko
inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
plėtra bei rinkodara”, finansuojamas pagal
2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Smartparkas LT”: vystoma
VCIIP vidinė viešoji infrastruktūra (~446 m ilgio
gatvės su pėsčiųjų (dviračių) takais, apšvietimu ir inžineriniais tinklais bei 7 nuovažomis).

Santrauka

5

Įgyvendintas
investicijų pritraukimo ir komunikacijos planas
Baigtas įgyvendinti Northtown Vilnius investicijų pritraukimo, komunikacijos su potencialiais užsienio investuotojais planas,
apimantis 5 tikslines rinkodaros priemones: vizualinio identiteto; komunikacijos
socialiniuose tinkluose; informacijos atnaujinimo interneto svetainėse ir aktualiose prieigose; publikacijų ir reklamos užsienio leidiniuose bei specialiųjų informacinių
leidinių, skirtų VCIIP ir Vilniaus inovacijų
ekosistemos pristatymui. Įgyvendinant šį
planą atnaujinta Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parko interneto svetainė vciip.
com, vykdyta intensyvi komunikacija socialiniuose tinkluose, orientuota į užsienio
valstybes, kuriose gyvybės mokslų industrija auga sparčiausiai, Financial Times
komandos leidžiamame žurnale fDi Intelligence publikuotas specialusis pranešimas
(straipsnių ciklas), kuriame Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas ir Vilnius,
kaip vienas patraukliausių miestų gyvybės
mokslų industrijos augimui, pristatytas
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gana plačiai potencialių užsienio investuotojų auditorijai, įgyvendinta specializuota rinkodaros kampanija Financial Times,
sciencebusiness.com, tech.eu ir kituose
tiksliniuose leidiniuose, išleistos trys elektroninės knygos, 4000 vnt. tiražu išleistas
VCIIP ir gyvybės mokslų industriją Lietuvoje
reprezentuojantis leidinys, sukurtas VCIIP
reprezentuojantis videoklipas bei virtualus turas po VCIIP teritoriją. Šio rinkodaros
plano įgyvendinimas leido pasiekti beveik
10 mln. auditoriją, prisidėjo prie VCIIP žinomumo didinimo užsienio rinkose ir aukštųjų
technologijų įmonių, veikiančių sumanios
specializacijos srityse, pritraukimo į VCIIP.

sias su verslo ir mokslo bendradarbiavimu,
technologijų perdavimu, verslo idėjos vystymu, MTEP rezultatų komercinimu. Paslaugomis pasinaudojo 22 įmonės, veikiančios
visose sumanios specializacijos kryptyse.

Specializuotos
inovacijų paramos
paslaugos verslui
Įgyvendindamas antrąjį strateginį veiklos
tikslą (Technologijų parko veikla) Northtown Vilnius 2021 m. tęsė projekto „Inospurtas” įgyvendinimą, kurio metu teikė specializuotas inovacijų paramos paslaugas
verslui: 4 konsultantai teikė įmonėms konsultavimo ir informavimo paslaugas, susiju-
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Northtown Vilnius - 2002 metais Lietuvos
Respublikos Ūkio ministerijos ir Vilniaus
miesto savivaldybės iniciatyva įsteigta viešoji įstaiga. Northtown Vilnius daugiau nei
19 metų įgyvendina verslumo ugdymo iniciatyvas, skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikia aukštą pridėtinę vertę kuriančias specializuotas inovacijų paramos
paslaugas jaunoms įmonėms ir žinioms
imliam verslui, įgyvendina inovacijų infrastruktūros vystymo projektus. Nuo 2018
metų Northtown Vilnius yra Vilniaus miesto
inovacijų pramonės parko (VCIIP) operatorius ir vysto Vismaliukuose esančią unikalią
inovatyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) investicinę teritoriją.

MISIJA
KURTI IŠSKIRTINES SĄLYGAS INOVACIJŲ
PLĖTRAI IR AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ ĮMONIŲ AUGIMUI VILNIUJE, stiprinant mokslo
ir verslo partnerystę, plėtojant modernią
infrastruktūrą bei teikiant specializuotas
paslaugas verslui.

VIZIJA
VILNIUS – PATRAUKLIAUSIA VIETA BALTIJOS
REGIONE KURTIS INOVATYVIAM VERSLUI.

BENDROJI
INFORMACIJA
APIE ISTAIGA
,
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Northtown
Vilnius
tikslinės
grupės
Northtown Vilnius
strateginės veiklos
kryptys

INOVATYVIŲ MTEP INVESTICINIŲ ZONŲ IR ATSKIRŲ OBJEKTŲ VYSTYMAS.
Tikslas: vystyti inovatyvias mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros investicines teritorijas ir atskirus inovacijų objektus, remiantis sumanios
specializacijos kryptimis, tinklaveika,
klasterizacija ir tarptautiškumu.

Bendroji informacija apie istaiga

AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS KŪRIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS PER MOKSLO IR VERSLO BENDRADARBIAVIMĄ,
vykdant bendras MTEP ir inovacijų
veiklas. Tikslas: teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias specializuotas
inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų
paketus jaunoms, žinioms ir mokslui
imlioms įmonėms, skatinant jas kurtis ir plėstis, prisidedant prie verslo
konkurencingumo didinimo, inovacijų kultūros ir verslumo ugdymo.

 Technologijas kuriantys arba galintys kurti subjektai.
 Aukštųjų mokyklų studentai, mokslininkai, tyrėjai bei kiti fiziniai asmenys, ketinantys pradėti inovacijomis/technologijomis grįstą verslą.
 Mokslo įstaigos, mokslinių tyrimų
centrai, verslo paramos organizacijos ar kitos įstaigos/organizacijos,
veikiančios visose sumanios specializacijos kryptyse.
 Investuotojai, siekiantys įsikurti vystomoje investicinėje teritorijoje,
atitinkantys bendruosius ir prioritetinius atrankos kriterijus.
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2021 m. valdymo struktūra ir pareigybių sąrašas

V I S U OT I N I S DA L I N I N K Ų
SUSIRINKIMAS
Dalininkai

VA L DY BA
Patariamasis
kolegialus organas

VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ
PRAMONĖS PARKO PRIEŽIŪROS EKSPERTŲ GRUPĖ

D I R E K TO R I U S

Patariamasis organas

Vienasmenis Northtown Vilnius valdymo organas,
kuris organizuoja Northtown Vilnius veiklą, užtikrindamas Northtown Vilnius tikslų įgyvendinimą

PROJEKTŲ GRUPĖ

VYR. FINANSININKAS

Projektų valdymo grupės vadovas
Projektų vadovas

ISTAIGOS
VALDYMAS

Inovacijų vadybininkas*
Verslo konsultantas*
Konsultantas*
Technologijų agentas*
Koordinatorius*
Metodologijos ekspertas*

Lektorius*
Vertintojas*
Viešinimo
specialistas*

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
S KY R I U S
Viešojo pirkimo
komisija arba pirkimų
organizatorius

A D M I N I S T R AC I J A

Administratorius
Projekto vadovo asistentas
Teisininkas

* Terminuotos sutartys, pagal projektinį poreikį
Patvirtinta: 2019 m. balandžio 30 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 41
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Dalininkai

100 %
Vilniaus miesto
savivaldybės
administracija
Patvirtinta: 2019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto Tarybos sprendimu Nr. 14, kuris įsigaliojo 2020 m. vasario 25
d. įregistravus šį pasikeitimą VĮ Registrų centras.

Valdyba
2020-08 - dabar
 Agnė Šataitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios
ir privačios partnerystės skyriaus
vedėja;
 Gediminas Pauliukevičius, VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius;
 Audrius Zabotka, nepriklausomas
verslo finansavimo ekspertas, vienas iš Lietuvos verslo angelų tinklo
LITBAN steigėjų.

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko priežiūros
ekspertų grupė
Iki 2021 03

2021 03 – 2021 04

 VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr.
Gediminas Pauliukevičius;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Raimonda Rudukienė;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė;
 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka;
 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros
komandos vadovė Živilė Kazlauskaitė;
 VšĮ „GO Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė.

 VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr.
Gediminas Pauliukevičius;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Raimonda Rudukienė;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė;
 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė;
 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros komandos vadovė Živilė Kazlauskaitė;
 VšĮ „GO Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė.

Patvirtinta: 2020 m. gruodžio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Patvirtinta: 2021 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Patvirtinta: 2020 m. rugpjūčio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1748/20

Įstaigos valdymas
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Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko priežiūros ekspertų grupė

2021 04 – 2021 05

2021 05 12 – 2021 05 26

2021 05 – 2021 06

 VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr.
Gediminas Pauliukevičius;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Raimonda Rudukienė;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė;
 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė;
 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Inovacijų ekspertas dr. Dainius Janeliūnas;
 VšĮ „GO Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė.

 VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr.
Gediminas Pauliukevičius;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Raimonda Rudukienė;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė;
 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė;
 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Inovacijų ekspertas dr. Dainius Janeliūnas;
 VšĮ „GO Vilnius“ Verslo skyriaus vadovas
Tautvydas Tamulevičius.

Patvirtinta: 2021 m. balandžio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Patvirtinta: 2021 m. gegužės 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr.
Gediminas Pauliukevičius;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Raimonda Rudukienė;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė;
 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė;
 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Gyvybės mokslų komandos vadovė Dalia Celencevičiūtė;
 VšĮ „GO Vilnius“ Verslo skyriaus vadovas
Tautvydas Tamulevičius.

Įstaigos valdymas

Patvirtinta: 2021 m. gegužės 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
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Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko priežiūros ekspertų grupė

2021 06 – 2021 08

2021 08 – 2021 12

Nuo 2021 12 - dabar

 VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr.
Gediminas Pauliukevičius;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Raimonda Rudukienė;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė;
 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė;
jos nesant – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja
Erika Kuročkina;
 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Gyvybės mokslų komandos vadovė Dalia Celencevičiūtė;
 VšĮ „GO Vilnius“ Verslo skyriaus vadovas
Tautvydas Tamulevičius.

 VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr.
Gediminas Pauliukevičius;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Raimonda Rudukienė;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė;
 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė;
jos nesant – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja
Erika Kuročkina;
 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Investicijų plėtros departamento Pardavimų procesų
vadovė Vida Staskonienė;
 VšĮ „GO Vilnius“ Verslo skyriaus vadovas
Tautvydas Tamulevičius.

 VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius, Priežiūros ekspertų grupės pirmininkas dr.
Gediminas Pauliukevičius;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėjas Kipras Krasauskas;
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė;
 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Eglė Markevičiūtė;
jos nesant – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja
Erika Kuročkina;
 VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Investicijų plėtros departamento Pardavimų procesų
vadovė Vida Staskonienė;
 VšĮ „GO Vilnius“ Verslo skyriaus vadovas
Tautvydas Tamulevičius.

Patvirtinta: 2021 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Patvirtinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Įstaigos valdymas

Patvirtinta: 2021 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
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Northtown Vilnius darbuotojų struktūra

2021 m. pradžioje Northtown Vilnius dirbo 18 darbuotojų,
metų pabaigoje - 16, kurie išskirtini į 2 grupes:

Planinių projektų
darbuotojai pagal
terminuotas / valandines darbo sutartis
(iki 2021-12):

Administracija
(nuolatiniai
darbuotojai)*:

1
1
3
1
1
1

Vadovas
Projektų valdymo
grupės vadovas
Projektų vadovai
(iš jų – 2 vaiko priežiūros
atostogose);

4
1
1
1

Northtown
Vilnius buveinė
Buveinės ir registracijos adresas –
Vismaliukų g. 34, Vilnius.
Patvirtinta 2019 m. vasario 14 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 40, kuris įsigaliojo 2019 m. vasario 25 d., įregistravus šį pasikeitimą VĮ Registrų centras.

Konsultantai
Projekto vadovas
Viešinimo
specialistas
Projekto finansininkas

Teisininkas
Administratorius
Komunikacijos
koordinatorius

* Išorines buhalterinės apskaitos paslaugas nuo 2021 m. birželio 1 d. teikia UAB „Royal Accounting”.

Įstaigos valdymas
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Northtown Vilnius dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje
ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų
pradžioje ir pabaigoje:
2021-12-31
dalininkų kapitalo dydis –

4 734 137,98 Eur.

Northtown Vilnius gautos lėšos ir jų šaltiniai per
finansinius metus ir šių
lėšų panaudojimas pagal
ekonominės klasifikacijos
straipsnius:

PAGRINDINIAI
2021 M.
FINANSINIAI
RODIKLIAI

Gautos komercinės
veiklos pajamos –

1 465 537,76 Eur.
Gautas tikslinis finansavimas –
140 443,76 Eur,
iš kurių ES finansavimo lėšos –

140 443,76 Eur.
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Northtown Vilnius
įsigytas ir perleistas
ilgalaikis turtas per
finansinius metus:
2021 m. įsigyta materialaus
ilgalaikio turto už 1727,27 Eur.
2021 m. parduotas materialus turtas
įsigijimo verte – 411373,31 Eur.
2021 m. įsigyta nematerialaus
ilgalaikio turto už 0 Eur.
Perleista turto nebuvo.

Northtown Vilnius
išlaidos kolegialių
organų kiekvieno
nario darbo užmokesčiui ir kitoms
įstaigos kolegialių organų narių
išmokoms:
Valdymo organai:
Visuotinis dalininkų susirinkimas.
Valdyba - kolegialus valdymo organas.
2021 metais išmokų nebuvo mokėta.

Pagrindiniai 2021 m. finansiniai rodikliai

Darbuotojų skaičius
per finansinius metus:

2021 m. sausio 1 d. - 18,
2021 m. gruodžio 31 d. - 16, iš kurių:

1 direktorius,
1 projektų valdymo grupės vadovas,
4 projektų vadovai,
3 administraciniai darbuotojai,
4 konsultantai,
1 projektų vadovo asistentas,
2 koordinatoriai,
1 projekto finansininkas,
1 viešinimo specialistas.

Northtown Vilnius
sąnaudos per
finansinius metus:

Duomenys apie Northtown Vilnius
vadovą, įstaigos išlaidos vadovo
darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms:
Northtown Vilnius valdymas - vienasmenis valdymo organas - direktorius.
Northtown Vilnius direktorius Gediminas Pauliukevičius.
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui
(neįskaitant darbdavio soc. draudimo mokesčių) – 62 395,99 Eur.

Išlaidos kitoms vadovo išmokoms –
0 Eur.

Visos sąnaudos – 1 239 806,38 Eur.
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Įgyvendindamas 2021 m. veiklos
planą, Northtown Vilnius koncentravo savo veiklą siekdamas dviejų
strateginių tikslų:

01
vystyti inovatyvią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) investicinę teritoriją - Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parką (toliau - VCIIP);

02
teikti aukštą pridėtinę vertę kuriančias
specializuotas inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus jaunoms, žinioms
ir mokslui imlioms įmonėms, skatinant jas
kurtis ir plėstis, prisidedant prie verslo
konkurencingumo didinimo, inovacijų kultūros ir verslumo ugdymo.

PAGRINDINIAI
2021 M.
VEIKLOS
RODIKLIAI
16

Svarbiausi VŠĮ Northtown Vilnius
2021 m. veiklos rodikliai ir rezultatai1
Eil.
Nr.

1.

1.1.

Veiklos tikslai

Tikslo
Siektini Pasiekti
matavimas rezultatai rezultatai

VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKO VEIKLA: INOVATYVIŲ
MTEP INVESTICINIŲ ZONŲ IR ATSKIRŲ INOVACIJŲ SISTEMOS OBJEKTŲ
VYSTYMAS (REMIANTIS SUMANIOS SPECIALIZACIJOS KRYPTIMIS,
TINKLAVEIKA, KLASTERIZACIJA IR TARPTAUTIŠKUMU)
INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

1.1.1. Gyvybės mokslų inkubatoriaus
(Technologijų vystymo centro) įkūrimas
VCIIP teritorijoje.

1

1

1

1

1

0

1.1.2. Infrastruktūros vystymo darbai VCIIP
teritorijoje: gatvės (su pėsčiųjų/dviračių
takais, apšvietimu ir inžineriniais tinklais,
kartu įrengiant 7 nuovažas) įrengimas.

Rangos
darbų
įsigijimas
Rangos
darbai

1

12

1

0

1.1.3

Procedūra

1

1

1.1.4. VCIIP teritorijoje planuojamų įrengti viešųjų
erdvių (3ha) koncepcijos projektas
1.2.

Projekto
parengimas

1

0

INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS

1.2.1. Įmonių ir tarptautinių kompanijų atstovybių,
atitinkančių sumaniosios specializacijos
prioritetus, pritraukimas kurtis VCIIP

Pagrindiniai 2021 m. veiklos rodikliai

(pasiekta/
planuota)

Investicijų pritraukimas

Suma

1.2.1.3

Naujų darbo vietų kūrimas

Darbo
vietos

2/5

2/2

0/3
35/35

Įmonės

5

6

25/25

195

180

Klasteris

1

1

5/5

1.2.3. Komunikacijos ir marketingo priemonių
įgyvendinimas

Priemonių
paketas

1

1

5/5

1.2.3.1.

Komunikacija socialiniuose tinkluose

Pasiekta
auditorija

1.2.3.2.

VCIIP vizualinio identiteto atnaujinimas
(videoklipai, animuotos reklamjuostės, 3D
turai, pristatantys teritorijos vystymo viziją
ir kt.)

Turinio
paketas

1

1

1.2.3.3.

Publikacijos ir reklama tiksliniuose verslo/
inovacijų leidiniuose/interneto prieigose

Publikacija/
reklama

6

8

1.2.3.4.

Specialieji leidiniai ir tiksliniai naujienlaiškiai
potencialiems užsienio investuotojams

Pasiekta
auditorija

20 000

374 695

1.3.

TERITORIJOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS IR VYSTYMAS

57/85

10/30

2 100 000 46 757 322
EUR
EUR

1.2.2. Klasterizacijos plėtra

14/40
Statybos
leidimas
Rangos
darbų
įsigijimas
Rangos
darbai

Teisinė procedūra dėl Vyriausybės
nutarimo, numatančio VMIIP teritorijos
vientisumo užtikrinimą sujungiant du VCIIP
sklypus.

Lyginamasis
svoris

1.2.1.2

8 200 000 9 942 515

8/10

1.3.1. Teritorijos priežiūros, pastatų
administravimo ir su tuo susijusių paslaugų
teikimas

Tęstinė
veikla

23,54
ha

23,54
ha

2/2

1.3.2. VCIIP operatoriaus teikiamos paslaugos ir
konsultacijos potencialiems ir esamiems
investuotojams

Konsultacijos

1 800
val.

2 100
val.

2/2

1.3.2. Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parko prekinio ženklo vystymas ir tikslinė
komunikacija/informacijos sklaida

Priemonė

Tęstinė
veikla

Įgyvendinta

1/1

1.3.4. Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų
centro (GM SIC) klasterio veiklos vystymas

Strategijos
parengimas

1

0

2/4

Nauji nariai

3

2

Renginiai

4

4

1.3.5. Dalyvavimas nacionaliniuose,
tarptautiniuose renginiuose ar kt. tikslinėse
iniciatyvose

1/1
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2.

2.1.

TECHNOLOGIJŲ PARKO VEIKLA: AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS
KŪRIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS PER MOKSLO IR VERSLO
BENDRADARBIAVIMĄ, VYKDANT BENDRAS MTEP IR INOVACIJŲ
VEIKLAS

15/15

INOVACIJŲ PARAMOS PASLAUGŲ TEIKIMAS IR PLĖTRA

9/9

2.1.1. Suteiktos inovacijų paramos paslaugos
(siekiant paskatinti inovatyvių įmonių
steigimąsi ir plėtrą)

Konsultacijos

3 000
val.

3 009
val.

4/4

2.1.2. Inovacijų paramos paslaugas gavusios ir
(ar) konsultuotos įmonės, įsidiegusios ir
(ar) sukūrusios inovacijas

Inovacijos

6

6

2/2

2.1.3. Konsultuojamų įmonių sukurti prototipai

Prototipai

3

3

2/2

2.1.4. Inovacijų skatinimo/mokslo populiarinimo
renginiai ir iniciatyvos

Renginiai

3

3

1/1

2.2.

NACIONALINIS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

6/6

2.2.1. Verslo ir mokslinių tyrimų partnerystės
platformos „Gyvybės mokslų skaitmeninių
inovacijų centras” (GM SIC) ryšių plėtra
regioniniu ir ES lygiu

Tęstinė
veikla

1

1

1/1

2.2.2. Tarptautinės programos „Interreg Latvia,
Lithuania and Belarus Cross-Border
Cooperation Programme“ projekto
“Inovatyvių projektinių sprendimų turnyras
“Business LAB” įgyvendinimas

Tęstinė
veikla

1

1

2/2

2.2.3. Tarptautinės programos „Erasmus+“
projekto „Biuro ECO konsultantas“
įgyvendinimas

Tęstinė
veikla

1

1

1/1

2.2.4. Tarptautinės programos „Erasmus+“
projekto „Move It Forward“ įgyvendinimas

Tęstinė
veikla

1

1

1/1

•

2.2.5. Naujų projektų inicijavimas (inicijuotas
projektas „Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parko teritorijos tvarkymas
siekiant didinti parko funkcionalumą ir
patrauklumą investuotojams”)

Procedūra

1

1

1/1

•

•
•
•

Northtown Vilnius kryptingai vykdo savo veiklą vadovaudamasis:
VšĮ Northtown Vilnius 2021 m. – 2025 m. veiklos strategija, 2021-03-12 patvirtinta Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-597/21
Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko plėtros planu, suderintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimu Nr. 1-1336 ir patvirtintu LR Ūkio ministro 2018-0314 įsakymu Nr. 4-142;
Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos 2016 – 2022 metų vystymo strategija,
atnaujinta Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko Priežiūros ekspertų grupės posėdyje 2019 m. gruodžio 4 d. protokolu Nr. 10.
Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo, patvirtinta 2014 m. balandžio 30 d. LRV nutarimas Nr. 411.
Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija, patvirtinta 2015 m. vasario 25 d. LRV nutarimu Nr. 228.

2021 m. liepos 1 dieną paskelbtas viešasis pirkimas Infrastruktūros vystymo/gatvės (su
pėsčiųjų/dviračių takais, apšvietimu ir inžineriniais tinklais, kartu įrengiant 7 nuovažas) rangos darbų įsigijimui. Procedūrą planuojama baigti iki 2022 m. balandžio mėn., numatoma
darbų pabaiga – 2023 m. kovo mėn.

2

Iš viso:

Pagrindiniai 2021 m. veiklos rodikliai

1

72/100
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2021 m. vykdydamas VCIIP operatoriaus
funkcijas Northtown Vilnius didžiausią dėmesį skyrė VCIIP investicijų pritraukimui, parko žinomumo didinimui užsienio rinkose bei
investicijų aplinkos gerinimui inovacijų pramonės parke. Siekdamas didinti VCIIP, kaip
investicinės zonos patrauklumą, operatorius vystė bendradarbiavimą su valstybės
institucijomis, mokslo centrais, Lietuvos
ir užsienio mokslo ir verslo asociacijomis,
bendradarbiavo su didžiausias verslo, investuotojų bei gyvybės mokslų auditorijas
pasiekiančiais leidiniais Lietuvoje bei užsienyje. Šie veiksmai leido VCIIP operatoriui
pasiekti ne tik išskirtinio dydžio auditorijas
tikslinėse šalyse, bet ir pritraukti iki šiol didžiausias investicijas į VCIIP.

VILNIAUS MIESTO
INOVACIJU PRAMONES
PARKAS
.

19

,

VSEP rodikliai iki 2022 sausio 1 d:

Pritraukta
investicijų

Naujos darbo
vietos

62 077 322 Eur

458

VCIIP įsikūrusios SVV įmonės

Klasteriai
VCIIP įkurti 5 klasteriai

Gautas
gyvybės mokslų
inkubatoriaus
statybos leidimas

Nauji inovatyvūs
produktai, technologijos ar gauti patentai, atitinkantys
tarptautinį lygį
VCIIP investuotojai įsipareigoję išvystyti 3 inovatyvius produktus,
technologijas ar gauti tarptautinio
lygmens patentus.

Mokslo ir studijų institucijos ar filialo, planuojantys įsikūrimą VCIIP
1 mokslo ir studijų institucijos filialas

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas

20

Investicijų pritraukimas
VCIIP
Siekdamas į VCIIP pritraukti investicijas,
VCIIP operatorius 2021 m. didelį dėmesį
skyrė Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parko žinomumo didinimui Lietuvoje ir užsienyje, orientavosi į įmones/kompanijas,
veikiančias inovacijų parko prioritetinėje
investicijų pritaukimo – gyvybės mokslų –
srityje. 2021-aisiais įgyvendinta eilė kompleksinių rinkodaros ir tikslinės komunikacijos priemonių, leidusių pasiekti didesnę
nei 10 mln. tikslinę auditoriją ir taip padidinti VCIIP žinomumą bei pasiekti potencialius
investuotojus.

Gyvybės mokslų
inkubatorius

Investuotojų pritraukimas ir VCIIP įsikūrusios SVV įmonės
Vienas iš pagrindinių Northtown Vilnius
tikslų vystant Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parką – investicijų ir inovatyvių
įmonių pritraukimas kurtis Vilniaus miesto
inovacijų pramonės parke. Siekdamas įgyvendinti šį tikslą operatorius intensyviai
bendravo su potencialiais investuotojais,
kontaktų su investuotojais skaičius (įskaitant nuotolinius ir tiesioginius) viršijo 700 ir
2000 tiesioginių kontaktinių valandų.

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas

2021 m. VCIIP Priežiūros ekspertų grupė patvirtino teigiamus sprendimus dėl 7 investuotojų įsikūrimo, su 6 SVV įmonėmis pasirašytos įsikūrimo VCIIP sutartys.

21

2021 m. sausio 28 d. Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko Operatorius pasirašė sutartį dėl UAB „Imunodiagnostika”
įsikūrimo Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijoje. Įmonė parke įkurs
inovatyvią gamyklą ir mokslines laboratorijas, kuriose planuojama vystyti naujus įmonės produktus, ir kurs pažangias sistemas
alerginių ir infekcinių ligų diagnostikai. Numatoma, kad investicijų į ilgalaikį turtą Inovacijų pramonės parke vertė sieks ne mažiau kaip 2 200 000 Eur, bus sukurta daugiau
nei 50 aukščiausią pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų.
2021 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko Operatorius pasirašė
sutartį su UAB „Tonbo Imaging” – aukštųjų technologijų įmone, kuriančia pažangias
vaizdo ir jutiklių sistemas bei plėtojančia
savaeigio transporto technologiją. UAB
„Tonbo Imaging” Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parko teritorijoje įrengs fotonikos ir lazerinių technologijų bei išmaniojo
transporto sistemų mokslinių tyrimų ir gamybos centrą. Numatoma, kad investicijos
į veiklai reikiamą įrangą sudarys apie 1 mln.
Eur.

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas

Įsikūrimo VCIIP sutarties pasirašymas su investuotoju The British School of Vilnius

139

Potencialūs investuotojai,
apie galimybę įsikurti VCIIP
informuoti tikslinėmis
skaitmeninės rinkodaros
priemonėmis

46 757 322 Eur

Privataus kapitalo investicijos 2021 m.

16

Pirminių derybų
su potencialiais
investuotojais

2

Tęsiamos prasidėjusios
derybos dėl potencialaus
įsikūrimo VCIIP

22

technologijų bendrove UAB „Kamieninių
ląstelių tyrimų centras” (KLTC). Planuojama, kad KLTC įsikurs 2,5 ha teritorijoje
Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke
ir dar iki 2024 m. vidurio čia atidarys KLTC
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei gamybos centrą, kuriame įmonė
planuoja instaliuoti unikalią įrangą, kurios
šiuo metu Lietuvoje nėra – 3D biospausdintuvus ir kamieninių ląstelių auginimo
bioreaktorius. Numatoma, kad investicijos
į ilgalaikį turtą parke viršys 27 mln. Eur, ne
vėliau kaip iki 2024 m. kovo 30 d. Investuotojas Parke įkurs klasterį, veikiantį gyvybės
mokslų srityje.

Įsikūrimo VCIIP sutarties pasirašymas su investuotoju UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras”

2021 m. birželio 29 d. Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko Operatorius sudarė įsikūrimo VCIIP sutartį su UAB „Gensinta”. Tai kompanija, veikianti sintetinės
biologijos srityje ir kurianti naujos kartos
DNR sintezės technologiją, paremtą molekulinės biologijos bei fotonikos metodais.
UAB „Gensinta” Vilniaus miesto inovacijų

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas

pramonės parko teritorijoje įrengs gamybos ir mokslinių tyrimų laboratorijas. Numatoma, kad investicijos į ilgalaikį turtą
parke sudarys apie 10 mln. Eur.
2021 spalio 19 d. Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko Operatorius sudarė
įsikūrimo sutartį su biomedicinos ir bio-

2021 m. spalio 20 d. Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko operatorius sudarė įsikūrimo VCIIP ir žemės subnuomos
sutartis su UAB „The British School of
Vilnius“ ir UAB „BSV Development”. Investuotojas The British School of Vilnius, vystydamas veiklą Įtraukios ir kūrybingos visuomenės sumanios specializacijos srityje
(Modernios ugdymo technologijos ir procesai), 1,2 ha ploto VCIIP teritorijoje ketina
įkurti daugiau nei 3000 kv.m. aukščiausius
standartus ir ugdymo poreikius atitinkantį
tarptautinės mokyklos kompleksą su er-

23

dvėmis, skirtomis mokymosi, sporto, muzikos ir meno užsiėmimams. Didelį dėmesį
The British School of Vilnius ketina skirti
patirtiniam ugdymui ir sąsajai su naujausiomis technologijomis, todėl mokymosi
procese numato naudoti ne tik pažangiausią įrangą, bet ir į mokymo procesus integruoti galimybę pažinti inovacijų, mokslo
bei technologijų pasaulį bei jo kūrėjus iš
arti. Vadovaujantis sudarytomis įsikūrimo ir
veiklos Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parke sutartimis, Investuotojas planuoja į
turtą Parke investuoti ne mažiau nei 5 890
000 Eur, sukurti daugiau kaip 35 naujas darbo vietas.

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas

Tikslinė rinkodara
investicijų pritraukimui
(„Smartparkas LT“)
2021 m. Northtown Vilnius, siekdamas padidinti Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parko žinomumą ir patrauklumą tikslinėms
grupėms – potencialiems Lietuvos ir užsienio investuotojams, įgyvendinantiems
MTEPI veiklas sumanios specializacijos
kryptyse, o ypatingai - gyvybės mokslų
sektoriuje, baigė įgyvendinti 2019 m. Northtown Vilnius inicijuoto projekto „Vilniaus
miesto inovacijų pramonės parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtra
bei rinkodara“ komunikacijos bei rinkodaros dalį, skirtą investuotojų pritraukimui į
VCIIP teritoriją. 5 rinkodaros priemonių grupių rinkodaros plano įgyvendinimas leido
pasiekti beveik 10 mln. auditoriją, prisidėjo
prie VCIIP žinomumo didinimo užsienio rinkose ir aukštųjų technologijų įmonių, veikiančių sumanios specializacijos srityse,
pritraukimo į VCIIP.

Įgyvendinant šį 5 rinkodaros
priemonių grupių planą:
 atnaujinta Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parko interneto svetainė
www.vciip.com: vykdyta intensyvi komunikacija socialiniuose tinkluose
Linkedin, Facebook, Twitter, orientuota į užsienio valstybes, kuriose gyvybės
mokslų industrija auga sparčiausiai.
Socialiniuose tinkluose publikuota daugiau nei 200 įrašų apie VCIIP, jame besikuriančias kompanijas, kurie siekė daugiau nei 10 mln. peržiūrų.
 Financial Times komandos leidžiamame žurnale fDi Intelligence publikuotas specialusis pranešimas „Vilnius
bolsters its biotech credentials. Lithuania’s life sciences sector has been
picking up speed” (straipsnių ciklas,
elektroninė versija pasiekiama https://
bit.ly/fDiReport-VCIIP), kuriame Vilniaus
miesto inovacijų pramonės parkas ir
Vilnius, kaip vienas patraukliausių miestų gyvybės mokslų industrijos augimui,
pristatytas gana plačiai potencialių užsienio investuotojų auditorijai (tiražas
– daugiau nei 15 000). Publikacijos turinio populiarinimui įgyvendinta 3 mėn.
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Iš viso per šią reklamos kampaniją pasiekta auditorija – 1 412 204, iš kurių – ne
mažiau nei 338 339 yra aktyvūs įmonių
ir tarpvalstybinių investicijų specialistai
visame pasaulyje, o 20 935 - aktyvūs investuotojai/kompanijų vadovai/sprendimus dėl plėtros ir investicijų priimantys specialistai.
 Parengtas ir išleistas VCIIP ir gyvybės
mokslų industriją Lietuvoje reprezentuojantis leidinys - žurnalas „Vilnius’s
home for life sciences”. Žurnalas išspausdintas 4000 tiražu, jis pasiekė VCIIP partnerius Lietuvoje ir užsienyje, pla-

trukmės kampanija, apėmusi reklamą
socialiniuose tinkluose Linkedin ir Facebook, specialiuosius naujienlaiškius
ir on-line reklamą Financial Times bei
fDi Intelligence. Tikslinės reklamos kampanijos metu pasiekta unikali auditorija
– potencialūs investuotojai, kompanijų
vadovai, sprendimus dėl investicijų bei
plėtros priimantys įmonių specialistai.
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tintas potencialiems investuotojams,
įmonėms veikiančioms sumaniosios
specializacijos srityse, mokslo centrams, diplomatinėms atstovybėms,
tikslinių šalių atstovybėms Lietuvoje.
 Išleistos ir publikuotos trys specializuotos elektroninės knygos, kurių tikslas per vartotojams naudingą turinį pristatyti Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parką bei kūrimosi jame sąlygas skirtingose sumanios specializacijos kryptyse veikiančioms įmonėms. Elektroninės
knygos, skirtos skirtingoms teminėms
kryptims ir atitinkamai orientuotos į 3
skirtingas auditorijas:

Lietuvos gyvybės mokslų startuoliams skirta elektroninė knyga „Praktinis gidas auginantiems gyvybės
mokslų startuolį”;
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 Šios knygos naudojamos kaip papildomas informatyvus turinys apie Lietuvos inovacijų ekosistemą. Jos skirtos
lengvai ir greitai susipažinti su svarbiausiais faktais ir informacija apie
inovatyvaus verslo plėtrą Lietuvoje,
Vilniuje ir VCIIP. Leidiniai parsisiuntimui
pateikiami VCIIP interneto svetainėje,
www.vciip.com, naudoti tiksliniuose

naujienlaiškiuose (pasiekta auditorija
– daugiau nei 700 gavėjų), segmentuotuose pagal skirtingas auditorijas. Jais
taip pat dalintasi ir socialiniuose tinkluose.
 3000 vnt. tiražu išleistas reprezentacinis
Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko bukletas, pristatantis VCIIP privalumus,
sukurtą infrastruktūrą ir parko viziją.

brandžioms Lietuvos ir užsienio gyvybės mokslų įmonėms skirta elektroninė
knyga „Life Sciences Industry in Lithuania: a concise guide for life sciences
companies planning development”;

ir brandžioms Lietuvos ir užsienio inovatyvioms įmonėms elektroninė knyga „Developing Innovative Business in Lithuania: a
concise guide for innovative companies”.

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas
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 Sukurtas VCIIP reprezentuojantis videoklipas https://bit.ly/VCIIP-vision

ir virtualus turas po VCIIP teritoriją
https://bit.ly/VCIIP-tour.

 Atnaujintas VCIIP vizualinis identitetas: parengta VCIIP prekės ženklo stiliaus knyga, sukurti trūkstami dizaino
elementai bei jų parinktys naudojimui
skaitmeninėje erdvėje, leidiniams bei
prezentacijoms.
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VCIIP infrastruktūros
vystymas

Gyvybės mokslų
inkubatorius

Tęsdamas Parko infrastruktūros plėtrą ir
siekdamas įgyvendinti tikslus, numatytus
2016-2022 m. teritorijos vystymo strategijoje, VCIIP Operatorius Northtown Vilnius 2021
m. koncentravosi į svarbiausių suplanuotų
infrastruktūros objektų vystymą ir finansavimo šaltinių paiešką šių objektų vystymo darbams: baigtas projektuoti specializuotas VCIIP Gyvybės mokslų inkubatorius
ir gautas statybą leidžiantis dokumentas,
plėtojant vidinę VCIIP gatvių ir komunikacijų infrastruktūrą paskelbtas konkursas šio
objekto įrengimo darbams įgyvendinti, bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybės administracija pradėtas įgyvendinti
projektas „Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko teritorijos tvarkymas siekiant
didinti parko funkcionalumą ir patrauklumą
investuotojams”.

Vienas iš svarbiausių objektų, planuojamų Vilniaus miesto inovacijų
pramonės parke – specializuotas
gyvybės mokslų inkubatorius, pritaikytas gyvybės mokslų sektoriaus
įmonių poreikiams ir įsikūrimui.
Planuojama, kad VCIIP veiksiančiame daugiau nei 4000 kv.m. Gyvybės mokslų inkubatoriuje veiks du atviros prieigos centrai
- Molekulinės biotechnologijos ir Bioinformatikos (aukšto našumo bioinformatinių
skaičiavimų), daugiau kaip 2400 kv. m. inkubatoriaus ploto bus skirti gyvybės mokslų
startuolių inkubavimui ir galimybėms pasinaudoti moderniomis molekulinės biotechnologijos laboratorijomis (specializuotomis
darbui su mikroorganizmais, virusais ir bakterijomis, pritaikytomis naujo tipo molekulinės diagnostikos technologijų vystymui,
infekcinių ligų tyrimui ir naujos kartos antimikrobinės terapijos technologijų kūrimui)
bei aukšto našumo bioinformatinių skaičiavimų įrenginiais bei programine įranga, įgalinančia bioinformatikos ir bioelektronikos
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srityje veikiančius startuolius atlikti molekulinės dinamikos simuliacijas, neuroninių
tinklų (DI) mokymą, kvantinės mechanikos
skaičiavimus, biologinių sistemų matematinį modeliavimą, vaistų molekulių veikimo
mechanizmų ir prisišvartavimo (ang. docking) simuliacijas ir kt.
Inkubatoriaus įkūrimas yra labai svarbus stiprinant VCIIP, kaip gyvybės mokslų inovacijas generuojančio centro, galinčio pasiūlyti
galimybę naudotis išskirtine infrastruktūra,
pozicijas ir didinant VCIIP patrauklumą gyvybės mokslų srityje dirbantiems tyrėjams bei
MTEP veiklas įgyvendinantiems Lietuvos vei
užsienio investuotojams.
2021 m. baigtas rengti Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko Gyvybės mokslų inkubatoriaus Techninis projektas, gautas
statybos leidimas inkubatoriaus statybai
VCIIP teritorijoje.

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas
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VCIIP teritorijos sutvarkymas ir kraštovaizdžio koncepcijos parengimas
Siekdamas sutvarkyti VCIIP teritoriją, pagreitinti investuotojų kūrimosi procesus
bei parengti VCIIP kraštovaizdžio sutvarkymo koncepciją (viešųjų erdvių įrengimui),
2021 m. Operatorius Northtown Vilnius, bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir VšĮ Investuok Lietuvoje, inicijavo ir parengė projektą „Vilniaus
miesto inovacijų pramonės parko teritorijos
tvarkymas siekiant didinti parko funkcionalumą ir patrauklumą investuotojams”.

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas

Northtown Vilnius parengtas investicinis
projektas finansuotas pagal priemonę „Investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos ir
(ar) kurio ribose įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, kriterijų ir infrastruktūros iki investicinio žemės sklypo ribos ir
(ar) jo ribose įrengimo ir (ar) sutvarkymo
ir (ar) investicinio žemės sklypo vystymo
valstybės (savivaldybės) lėšomis”, jį įgyvendinant, iki 2021 m. pabaigos per trumpą
laikotarpį saugiai ir tinkamai išvalyta VCIIP
teritorija (Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas vystomas sovietmečiu buvusioje karinėje bazėje, kurioje iki šiol buvo
gausiai likę pastatų – griuvėsių, esančių ne

tik ant žemės, bet ir po ja. Šie likę masyvūs,
kai kurie - sudėtingos griovimo procedūros
reikalavę, pastatai buvo kliūtimi sklandžiai ir
greitai vystyti parko teritoriją, mažino teritorijos patrauklumą investuotojams net ir
tuo atveju, kai Operatorius investuotojui subnuomojant Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko sklypų dalį, įsipareigojo savo
lėšomis išgriauti investuotojo pasirinktame
sklype esančius pastatus ir išvalyti teritoriją). Baigus įgyvendinti projektą VCIIP teritorija bus paruošta investuotojų įsikūrimui ir
viešųjų erdvių, vykdant VSEP įsipareigojimus,
įrengimui. Svarbu pabrėžti, kad toks VCIIP teritorijos išvalymas prisidės prie galimybės
sudaryti geresnes sąlygas greitesniam investuotojų įsikūrimui, trumpinant laiką nuo
sutarties pasirašymo iki statybų pabaigos.
Tęsiant projekto veiklas 2022 m. numatoma
parengti VCIIP kraštovaizdžio koncepciją,
kuri sudarys galimybę plėtoti inovacijų pramonės parko teritoriją laikantis vieningos
architektūrinės, kraštovaizdžio stilistikos,
taip pat numatys gaires VCIIP viešųjų erdvių
įrengimui (įgyvendinant VSEP įsipareigojimus, Northtown Vilnius planuoja VCIIP įrengti ne mažiau nei 3 ha viešųjų erdvių).
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Gatvių
infrastruktūros plėtra
2021 m. Northtown Vilnius tęsė projekto „Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parko inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų plėtra bei rinkodara”, finansuojamo pagal 2014-2020 m. ES
fondų investicijų veiksmų programos
priemonę „Smartparkas LT” įgyvendinimą: siekiant pradėti viešosios infrastruktūros (~446 m ilgio gatvės su
pėsčiųjų (dviračių) takais, apšvietimu
ir inžineriniais tinklais bei 7 nuovažų)
vystymo darbus, vykdoma „Gatvės
(8.2) Vismaliukų g. 34, Vilniuje statybos
darbų“ viešojo pirkimo procedūra.

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas
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Klasterizacijos ir
tinklaveikos plėtra
Viena iš Vilniaus miesto inovacijų pramonės
parko operatoriaus veiklų, siekiant sklandžios parko plėtros, yra mokslo ir verslo
klasterizavimas VCIIP teritorijoje. Siekiama,
kad besijungdamos į klasterius inovatyvios
įmonės, MTEP paslaugų teikėjai, mokslo ir
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studijų institucijos bei kiti partneriai, veikiantys VCIIP teritorijoje, kartu augintų konkurencingumą, didintų sukuriamą pridėtinę
vertę, lengviau jungtųsi tarptautinius MTEP
tinklus ir vertės grandines.
2021 metais Northtown Vilnius toliau plėtojo kartu su strateginiu partneriu Vilniaus
universiteto Gyvybės mokslų centru 2019

m. įsteigto Gyvybės mokslų skaitmeninių
inovacijų centro (GM SIC) klasterio veiklą.
2021-aisiais prie šio klasterio prisijungė
du nariai - dirbtinio intelekto technologijų
startuolis UAB „Trys trečiosios” ir bioinžinerijos sprendimų startuolis MB „Cumulatis”.
2021 m. VCIIP teritorijoje įsteigtas dar vienas
klasteris, vystysiantis veiklą gyvybės mokslų
srityje. Tai VCIIP teritorijoje įsikūrimą pradėjusio Kamieninių ląstelių tyrimų centro koordinuojamas „3D spausdinimo technologijų
gyvybės mokslų srityje vystymo klasteris”.
Klasteris vienija 7 gyvybės mokslų srityje veikiančias kompanijas bei mokslo centrus, kurie skatins 3D spausdinimo technologijų plėtrą gyvybės mokslų srityje, plėtos inovacinę
partnerystę Lietuvoje bei globalioje rinkoje.
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Teritorijos operatoriaus funkcijų
įgyvendinimas ir
vystymas
Vykdydamas teritorijos operatoriaus funkcijas ir jas plėtodamas Northtown Vilnius
2021 m. organizavo teritorijos ir infrastruktūros priežiūros, tvarkymo bei kitų su tuo
susijusių paslaugų teikimą. Siekdamas platesnės sklaidos apie VCIIP, vykdė nuolatinę
komunikaciją apie VCIIP teritoriją ir galimybes įsikurti, vystė VCIIP pristatančią interneto svetainę VCIIP.com, užtikrino investuotojų
paieškai būtiną informacijos sklaidą, dalyvavo tiksliniuose nacionaliniuose, tarptautiniuose renginiuose ir iniciatyvose.
Siekiant užtikrinti teritorijos priežiūros ir
tvarkymo bei kitų su tuo susijusių paslaugų
teikimą, teikti aktualias paslaugas potencialiems ir besikuriantiems investuotojams,
2021 m. Northtown Vilnius:

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas

 Teikė investuotojams pagalbą ir
konsultacijas įsikūrimo VCIIP, prisijungimo prie infrastruktūros, VCIIP
teritorijoje vykdomų investuotojų
projektų viešinimo, klasterizacijos,
ES paramos ir kitais klausimais.
 Vykdė nuolatinę teritorijoje esančios infrastruktūros priežiūrą, administravimą, aptarnavimą ir remontą.
Rengė teritorijos infrastruktūros
plėtros investicinius projektus ir
siekė užtikrinti reikiamus resursus jų
įgyvendinimui.

 Nuosekliai teikė informaciją viešaisiais kanalais apie VCIIP besikuriančius investuotojus, reikšmingas
operatoriaus iniciatyvas (interneto
svetainėse northtownvilnius.lt ir vciip.com, socialiniuose tinkluose Linkedin, Facebook, Twitter ir kt.); teikė
informaciją apie svarbiausius įvykius
VCIIP, besikuriančius investuotojus,
pasirašomas svarbias sutartis ir kitas aktualijas verslo ir inovacijų portalams, žiniasklaidos priemonėms
Lietuvoje bei užsienyje bei kitoms
suinteresuotoms institucijoms.

 Siekdamas aktyvios investicinės teritorijos plėtros ir sklandaus investicijų į VCIIP teritoriją pritraukimo,
Northtown Vilnius vystė VCIIP prekinį
ženklą, didino jo žinomumą Lietuvos
ir užsienio rinkose, vykdė informacijos sklaidos, tikslinio tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo,
kryptingų partnerysčių iniciatyvas,
padedančias plėtoti VCIIP viziją.

32

7

Inovacijų paramos
paslaugos

Inospurtas: inovacijų
konsultacinės ir paramos
paslaugos verslui
Northtown Vilnius, įgyvendindamas antrąjį
strateginį veiklos tikslą, 2021 m. aktyviai teikė specializuotas inovacijų paramos paslaugas verslui, tęsdamas partnerystę 2017
m. pradėtame įgyvendinti inovacijų paramos projekte „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)”.

TECHNOLOGIJU
PARKO VEIKLA

Prie šio projekto Northtown Vilnius prisijungė siekdamas skatinti verslo investicijas į
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
bei inovacijų (MTEPI) veiklas, telkiant žinias,
reikalingas efektyviam MTEPI veiklų vykdymui visame inovacijų cikle – nuo produkto
kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai.

Projekto vykdytojas – Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra (MITA). Projekto partneriai – VšĮ Lietuvos inovacijų centras, VšĮ
„Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas”, VšĮ „Visorių informacinių technologijų
parkas”, VšĮ „Kauno mokslo ir technologijų
parkas”, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas”, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija,
Lietuvos verslo konfederacija, VšĮ „Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas” ir
VšĮ „Northtown Vilnius”.
Įgyvendinant projektą teikiamos konsultacinės inovacijų paramos paslaugos ūkio
subjektams, vykdantiems ar ketinantiems
vykdyti veiklą pagal prioritetines mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros bei inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis.
Konsultavimo ir informavimo paslaugas, susijusias su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, technologijų perdavimu, MTEP rezultatų
komercinimu 2021 m. verslui Northtown Vilnius teikė 5 konsultantai (4 metų pabaigoje). Paslaugomis (3009 konsultacijų valandų)
pasinaudojo 22 įmonės, veikiančios pagal
sumanios specializacijos kryptis.
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,

6 įmonės, pasinaudojusios Northtown Vilnius konsultacijų ir/ar inovacijų paramos
paslaugomis 2021 m. įsidiegė ir (ar) sukūrė
inovacijas įmonės ar nacionaliniu lygiu, sukurti 3 gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos).

Konsultacijų
valandos

3009
Inovacijos

6

5

Prototipai

3

Energetika ir
tvari aplinka

Įtrauki ir
kūrybinga
visuomenė

6

Informacinės
ir ryšių
technologijos

Konsultantai

1
5

Nauji gamybos
procesai,
medžiagos ir
technologijos

Nacionalinis ir tarptautinis
bendradarbiavimas
Siekdamas prisidėti prie Lietuvos inovacijų
ekosistemos vystymo, verslo ir mokslo partnerystės stiprinimo bei išskirtinių sąlygų
inovacijų plėtrai kūrimo, Northtown Vilnius
ir toliau dalyvavo technologijų ir verslo asociacijų veikloje, integravosi į nacionalinius ir
tarptautinius tinklus, aktyviai palaikydamas
ryšius, bendradarbiaudamas su Lietuvos ir
užsienio partneriais, prisidedančiais prie ES
sumanios specializacijos tikslų įgyvendinimo, inicijuodamas ir įgyvendindamas tarptautinės partnerystės ir tinklaveikos plėtros, verslumo projektus, tarptautines ES
MTEPI iniciatyvas.

3
7
Sveikatos technologijos
ir biotechnologijos

Technologijų parko veikla
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„Biuro eco konsultantas”
2021 metų rugsėjį Northtown Vilnius baigė
kartu su partneriais iš Norvegijos, Prancūzijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos baigė
įgyvendinti projektą „Office Eco Consultant”
(pagal programą „Erasmus+”, K2 veiksmas),
kurio tikslas - sukurti mokymo programą,
leisiančią atsirasti naujai - Biuro EKO konsultanto – specializacijai, nes tvaraus išteklių
panaudojimo, aplinkos apsaugos ir finansinės naudos biurų aplinkoje įmanoma siekti
tik suteikus papildomas kompetencijas šioje srityje dirbantiems darbuotojams.
Įgyvendinant projektą sukurta 6 modulių
mokymo kurso metodinė medžiaga ir žinių
įvertinimo klausimynas, sukurta e-mokymosi platforma, vyko lektorių ir būsimų ekokonsultantų mokymai visose projekto partnerių
šalyse, surengta baigiamoji konferencija
„Žaliosios idėjos darbovietėje”, kurioje aptarti projekto rezultatai.

Technologijų parko veikla

„Move It Forward+“:
tarptautinė iniciatyva
moterų skaitmeninio
verslumo įgūdžių lavinimui
Siekdamas paskatinti moterų skaitmeninį
verslumą Lietuvoje, prisidėti prie moterų
inovatyvių idėjų įgyvendinimo, Northtown
Vilnius drauge su partneriais iš Belgijos,
Prancūzijos, Kroatijos, Rumunijos ir Liuksemburgo įgyvendina Erasmus+ programos
„Strateginės partnerystės“ veiksmo lėšomis
remiamą projektą „Move it forward+”.
2021 m. kartu su projekto partneriais remiantis „MOVE IT FORWARD+” metodika parengti veiklos vadovai / gairės projekto dalyviams bei mentoriams. Gairėse dalijamasi
metodine informacija apie efektyvius mentorystės programos komponentus, pateikiama informacija apie projekto dalyvių ir
mentorių vaidmenis, jų įsipareigojimus dalyvaujant mentorystės programoje, parengti
savęs vertinimo klausimynai, projekto dalyvių bei mentorių elgesio kodeksai, mentorių
ir projekto dalyvių bendradarbiavimo gairės,

parengtas mentorystės programos žurnalas. 2022 m. planuojami projekto baigiamieji renginiai – teminiai skaitmeninių moterų
įgūdžių lavinimo ir verslumo ugdymo hakatonai partnerių šalyse.

Tarptautinės programos
„Interreg Latvia, Lithuania
and Belarus Cross-border
Cooperation Programme”
projekto “Inovatyvių projektinių sprendimų turnyras
„Business Lab“ vystymas
Northtown Vilnius, kaip koordinuojantis partneris, 2020 m. birželio 1 d. pasirašė projekto
„Innovative Project Solutions Tournament
„Business LAB” sutartį. Drauge su partneriais iš Lietuvos (Vilnius Gedimino technikos
universitetas, Vilnius) ir Baltarusijos (Yanka
Kupala Valstybinis Grodno universitetas,
Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras, Minskas, Polocko Valstybinio universiteto mokslo ir technologijų parkas) įgyvendinamo projekto tikslas – skatinti jaunimo
verslumą, sukuriant palankią sistemą rastis
ir augti verslo idėjoms, diegiant alternatyvų
jaunimo verslumo ir savarankiško įsidarbi-
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nimo gebėjimų ugdymo metodą. Plačią jaunimo auditoriją (660 asmenų, dalyvaujančių
praktinėse verslumo ugdymo veiklose) apimantis tarptautinis projektas prisideda prie
jaunimo nedarbo mažinimo projekto regionuose. Numatoma, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurta ir įdiegta metodologija, mokymų ir konsultavimo programa –
„Business LAB”, vyks jaunimo verslumo mokymai, bus surengtas 2 etapų inovatyvių
idėjų turnyras „Business LAB”, organizuojamos praktinės sukurtos metodikos ir metodologijos „perėmimo” konferencijos.
2021 m. metais kartu su Lietuvos partneriais
pradėtas organizuoti pilotinis 4 ciklų Inovatyvių projektinių sprendimų (IPS) turnyras.
2021 m. suorganizuotas I mokymų ciklas. Norintys dalyvauti mokymuose turėjo pateikti verslo idėjas, kurios buvo įvertintos bei
idėjų autoriams pateikti komentarai tolesniam idėjų vystymui. Gauta beveik 150 verslo idėjų. Mokymai organizuoti vadovaujantis
parengta metodologija „Verslo idėjų generavimo, atrankos ir vertinimo per mokymą ir
konsultacijas metodika” bei mokymų, konsultavimo programa „Verslo LAB mokymai ir
konsultavimo programa”.

Technologijų parko veikla

Narystė nacionalinėse ir
tarptautinėse organizacijose / platformose

Plėtojamas nacionalinis
ir tarptautinis
bendradarbiavimas

 Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centras (EK platformoje – LS DIH
Lithuania) - nacionalinė verslo ir mokslinių tyrimų partnerystės platforma,
skirta skaitmeninių inovacijų skatinimui
gyvybės mokslų sektoriuje, jungianti
mokslinių tyrimų, verslo ir viešojo sektoriaus institucijas bei organizacijas.
Northtown Vilnius – iniciatorius ir koordinuojantis partneris.

Tikslinis nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas pagal sudarytus ir naujai inicijuojamus bendradarbiavimo susitarimus:

 Fotoelektros technologijų ir verslo
asociacija. Pagrindinis tikslas - sukurti Lietuvoje fotoelektros technologijų pramonę, aprėpiančią kuo platesnę
technologijų ir produktų pridėtinės vertės kūrimo grandinę.

 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, tikslinis bendradarbiavimas, siekiant įtraukti architektūros ir kūrybinių
industrijų studentus į VCIIP teritorijoje
esančių viešųjų erdvių įveiklinimą;

 Technologijų ir inovacijų paramos
verslui asociacija (TIPVA), kurios misija – telkti verslo, mokslo, valdžios ir visuomenės atstovus bendroms iniciatyvoms, skatinančioms tvarią inovacijų
plėtrą.

 Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų
centras, tikslinis bendradarbiavimas,
siekiant tinklaveikos stiprinimo ir kryptingos VCIIP plėtros gyvybės mokslų
sektoriuje, bendradarbiavimo susitarimas nuo 2019 m.;

 „MIT Enterprise Forum CEE” (Lenkija),
bendradarbiavimo susitarimas nuo 2019
m.;
 „Startup HUB Poland Foundation”
(Lenkija), bendradarbiavimo susitarimas nuo 2018 m.
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Turite klausimų ar pasiūlymų?
Susisiekime!
VšĮ Northtown Vilnius
Tel.: +370 5 274 5407
El. paštas: info@northtownvilnius.lt
www.northtownvilnius.lt,
www.vciip.lt

