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DARBO PATIRTIS 

 VILNIAUS MIESTO INOVACIJŲ PRAMONĖS PARKAS | www.vciip.com  

2018-08 – dabar Vadovas 

• Valstybinės svarbos ekonominio projekto įgyvendinimas – pirmojo ir vienintelio inovacijų 

pramonės parko Vilniaus mieste plėtra. Nors pramonės parko operavimo sutartis su Vilniaus 

miesto savivaldybės taryba buvo sudaryta 2018 m., teritorijos plėtra įgyvendinama nuo 2012 m. 

• Investicinių projektų, galimybių studijų rengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas. 

• Finansavimo pritraukimas. 

• Pramonės parko plėtros 48 m. laikotarpiui rengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas. Pasiektas 

rezultatas – teritorijai suteikti Valstybinei svarbaus ekonominio projekto bei pramonės parko 

statusai. 

• Aktyvus bendradarbiavimas su inovatyviomis MTEP veiklą vykdančiomis Lietuvos ir užsienio 

bendrovėmis, siekiant paskatinti jų plėtrą ir pritraukti investicijas, panaudojant finansų 

inžinerijos instrumentus bei tokiu būdu prisidėti prie naujų darbo vietų kūrimo. 

• Pagrindiniai pasiekti rezultatai ikin 2022 m. liepos mėn.: įsikurti Vilniaus miesto inovacijų 

pramonės parko (VCIIP) teritorijoje pritrauktos 10 SVV įmonių, pritraukta daugiau nei 76 mln. 

Eur investicijų; sukurta 517 darbo vietų, įkurti 6 klasteriai, išvystytas ir patentuotas VCIIP 

prekės ženklas. 

2016-09 – dabar Priežiūros ekspertų grupės narys ir pirmininkas 

• Pramonės parko veiklos strategijos, vystymo ir strateginio valdymo svarstymas ir pasiūlymų 

teikimas. 
• Pramonės parke norinčių įsikurti investuotojų (verslo planų, investicinių projektų, finansavimo 

rizikų) vertinimas ir galutinių sprendimų dėl jų įsikūrimo priėmimas. 
• Efektyvesnio pramonės parko rodiklių įgyvendinimo užtikrinimas; įgyvendinimo terminų, 

vėlavimo priežasčių ir galimų jų šalinimo būdų analizė. 
• Sklandaus, operatyvaus ir rezultatyvaus ekspertų grupės darbo organizavimas ir koordinavimas. 

 VŠĮ NORTHTOWN VILNIUS | www.northtownvilnius.lt  

2020-03 – dabar  Valdybos narys 

• Organizacijos strategijos bei pagrindinių veiklos tikslų formavimas. 

• Organizacijos metinio veiklos plano, finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 

• Rekomendacijų teikimas visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl veiklos gerinimo. 

2005-09 – dabar Konsultantas 

• Konsultacijų teikimas įvairaus dydžio įmonėms verslo skatinamosios veiklos įgyvendinimo, 

verslo finansavimo, finansinio planavimo, analizės ir kontrolės, strategijos formavimo, 

organizacijos vystymo, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų komercializavimo 

bei kitomis verslo plėtrai aktualiomis temomis. 

2005-09 – dabar Direktorius 

• Organizacijos valdymas, strateginių veiklos krypčių įgyvendinimas. 

• Verslo skatinamųjų priemonių valstybės planavimo būdu įgyvendinimo užtikrinimas. 

• Inkubavimo, akseleravimo bei aukštos pridėtinės vertės kūrimo paslaugų teikimo užtikrinimas 

(sėkmingas daugiau nei 120 startuolių inkubavimas/akseleravimas ir plėtra).  

• Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas. 

• Inovatyvių MTEP investicinių zonų ir atskirų inovacijų sistemos objektų plėtros užtikrinimas. 

• Tinklaveikos ir klasterizacijos skatinimas.  

• Stambių investicinių projektų rengimas ir valdymas, investicijų pritraukimas, ES politikos 

įgyvendinimas. 

• Tarptautinių kontaktų mezgimas. 

 INOVACIJŲ TARYBA, MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA 

2017-11 – dabar Narys - ekspertas 

• Problemų, susijusių su inovacijų paramos ir konsultavimo paslaugų teikimu, sprendimų 

įgyvendinimas. 

• Prisidėjimas prie dabartinės Lietuvos inovacijų sistemos analizės, vertinimo bei rekomendacijų 

dėl tobulinimo teikimo. 

  

http://www.vciip.com/
http://www.northtownvilnius.lt/
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 TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ PARAMOS VERSLUI ASOCIACIJA | www.tipva.lt 

2016-08 – dabar Valdybos narys ir pirmininkas 

• Asociacijos strategijos bei pagrindinių veiklos tikslų formavimas. 

 EUROPOS KOMISIJA, MOKSLINIŲ TYRIMŲ TARYBOS VYKDOMOJI AGENTŪRA 

2015-01 – dabar Ekspertas 

• Tarptautinių paraiškų vertinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo srityse strategijos formavimo 

bei efektyvumo aspektais. 

• Veiklos rezultatai: įvertinta daugiau kaip 200 paraiškų. 

 UAB „INVESTUOTOJŲ VALDYBA“ (penkių verslo atstovų ir SEB banko įkurtos holdingo kompanijos, 

vykdžiusios televizijos projektą „Vertas milijono“) 

2008-02 – 2009-11 Direktorius  

• 5 naujų įmonių įkūrimas, kontroliuojančių bendrovių vadybinė veikla. 

• Vystomų idėjų koordinavimas, konsultacinė verslo ir valdymo veikla. 

 AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ 

2004-02 – 2005-01 Investicijų valdymo modulio grupės vadovas, Finansų valdymo skyrius 

• SAP sistemos, skirtos įmonių verslo procesų valdymui, bei Investicijų ir projektų valdymo 

modulio diegimas bendrovės mastu. 

• Sėkmingas Investicinių projektų apskaitos modulio įdiegimas, bendradarbiaujant su IT 

kompanija „Alna“. 

2002-02 – 2004-05 Infrastruktūros valdybos, Kelių skyriaus projektų valdymo grupės ekspertas 

• Stambaus ISPA projekto „Geležinkelio statinių ir Kauno tunelio renovacija“ administracinis 

eigos vykdymas bei įgyvendinimas. 

• Projektų, finansuojamų Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Banko (ERPB) įgyvendinimas. 

PROJEKTŲ VALDYMO PATIRTIS 

2009 – dabar  Įgyvendinta (įgyvendinama) daugiau nei 20 projektų, kurių vertė siekia virš 

20 M Eur, šiose srityse: 

• Infrastruktūros vystymo (4). 

• Startuolių inkubavimo ir akseleravimo (3). 

• Verslumo skatinimo (9). 

• Socialinės aplinkos gerinimo (4). 

• Mokslo ir verslo partnerystės skatinimo, mokslo populiarinimo (2). 

TARPTAUTINĖ PATIRTIS AKSELERAVIMO IR INKUBAVIMO SRITYSE 

2008 – dabar  Sudalyvauta daugiau nei 15 tarptautinių tinklaveikos ir partnerystės iniciatyvų,  

renginių (pasaulinės konferencijos ir mokymai; tarptautinės mokslo ir verslo stažuotės 

bei vizitai; dalijimosi gerąja patirtimi renginiai). 

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. 

 VILNIAUS UNIVERSITETAS, TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS 

1998 – 2002  Politikos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

Baigiamojo darbo tema „Europos Sąjungos užsienio prekybos politika“. 
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PROFESINĖ SPECIALIZACIJA 

▪ Inovatyvių įmonių inkubavimas, akseleravimas ▪ Strategijos formavimas, veiklos planavimas 

▪ Investicijų pritraukimas ▪ Stambių projektų valdymas ir įgyvendinimas 

▪ Investicinių fondų valdymas ▪ Gyvybės mokslų startuolių ekosistemos stiprinimas 

▪ Investicijų projektų rengimas ▪ Tinklaveika ir klasterizacija  

▪ MTEP ir inovacijų objektų valdymas ▪ Tarptautiškumo skatinimas 

ASMENINĖS SAVYBĖS 

▪ Analitinis, strateginis mąstymas ▪ Gebėjimas efektyviai spręsti problemas 

▪ Orientacija į rezultatus ▪ Gebėjimas organizuoti komandinį darbą 

▪ Nuoseklumas ▪ Gebėjimas bendradarbiauti su suinteresuotomis 

▪ Gebėjimas lyderiauti šalimis, dalintis patirtimi ir žiniomis 

KALBOS 

▪ Lietuvių: gimtoji kalba ▪ Anglų: bendravimas žodžiu, raštu (C1) 

▪ Rusų: bendravimas žodžiu, raštu    2016-01-11 AMES pažyma Nr. 744 

DARBO KOMPIUTERIU ĮGŪDŽIAI 

▪ Microsoft Windows, Office ▪ OS X 

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 

2016 Pareiškėjas inovacijų fondo „Lietuvos energijos inovacijų fondas I“ finansų partnerio atrankoje. 

2015 Verslo realybės TV dokumentikos „Startas“ investuotojų komisijos narys. 

2014-2019 ŠMTP ir VGTU Verslumo centro, skirto jaunoms technologinėms įmonėms, įkūrimo iniciatorius. 

2014 – dabar VU Komunikacijos fakulteto baigiamųjų darbų gynimo komisijos narys. 
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