
SAPIEGOS 

2015 rugsėjo 29 d��



1. Tikslas 
      Vilnius – startuolių ekosistemos centras  

5 mln EUR privačių investicijų iki 2019 Trūkumas)infrastruktūros,)kur)IT)sektoriuje)aktualūs)žaidėjai)dirbtu)kartu,)
periodiškai)vyktų)aktualūs)renginiai.)Trūkumas)talentų,)idėjų)ir)sėkmės)istorijų.)

Koncentracija 

Komunikacija 

Trūksta)sinergijos)tarp)startuolių,)rizikos)kapitalo,)teisininkų,)konsultantų,)
rinkodaros)specialistų,)bendruomeniškumo)ir)globalios)ideologijos.)Mažas)viešojo)
sektoriaus)įsigilinimas)į)startuolių)problemas.)

Kapitalas 

Trūksta)lyderių)su)reikiamu)kapitalu)ir)paCrCmi.))



2. Siekiamas rezultatas 
      Per artimiausius 5 metus 

5 mln EUR privačių investicijų iki 2019 

•  Įkurta 50 naujų kompanijų 

•  Pritraukta 50 mln eur investicijų 

•  Sukurta 500+ naujų darbo vietų 

•  10+ naujų investicijų ir Londono ir Skandinavijos fondų 
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3. Projektas 
      Startuolių ekosistema Vilniuje vs. įprasti biurų centrai 

5 mln EUR privačių investicijų iki 2019 

!  “Co-working” erdvė pradedantiesiems startuoliams  

!  Rizikos kapitalo fondai, akceleratorius, inkubatorius 

!  Sėkmingiausių startuolių biurai 

!  Teisinio, komunikacijos ir žmogiškųjų išteklių konsultavimo paslaugos 

!  Bendruomenės renginiai naujose konferencijų salėse (500 vietų) 

!  Maisto laboratorija / erdvė bendruomenės narių susitikimams (200 vietų) 
)



Dabar 

"  Potencialių nuomininkų poreikių 

gryninimas ir projektavimas  

2015-09 – 2016-02 

"  Statybos, remontas, įrengimas  

2016-03 

"  Įsikėlimas į pastatus 

3. Projektas 
      Vystymosi etapai 



4. Investicija į Vilniaus patrauklumą ir Savivaldybės turtą  
       800 darbo vietų ir daugiau nei 50 naujų progresyvių verslų 

!  Unikalus komplekso interjeras sukurtas A2SM architektų biuro 

!  Visi baldai ir sprendimai derinami pagal individualius užsakymus 

!  Darbo vietos aprūpintos ergonomiškais stalais ir kėdėmis  

!  Individualiai reguliuojama darbo vietų apšvieta (500+ liuksai) 

!  Parke veiks 2 Gbps internetas / 1 Gbps tarptautinis 

!  Visuose pastatuose bus įrengtos elektroninės apsaugos sistemos 

 

 



4. Investicija į Vilniaus patrauklumą ir Savivaldybės turtą 
       Vilniui - 5 mln. eurų privačių investicijų iki 2019 m.  

!  Pagal paveldosaugos reikalavimus  atliktas kapitalinis remontas  8000+ kvadratinių 

metrų ploto pastatuose, sutvarkyti ir renovuoti lauko inžineriniai tinklai 

!  Architektūriškai integruojamas ir inovatyviai įrengiamas konferencijų centras 

!  Naujai sukuriama jauki ir atvira kavinė bendruomenei bei svečiams 

!  Atnaujinamas traukos centras viename prestižinių Vilniaus rajonų 

 

Pasibaigus nuomos sutarčiai turtas bus grąžintas Vilniaus miesto savivaldybei  

su visais įgyvendintais pagerinimais. 



5. Komanda       

!  Darius Žakaitis (StartupHighway) 

!  Igor Matsanyuk (IMI.VC Advisors) 

!  Antanas Mišeikis (Game Insight) 

!  Kęstutis Šliužas (TEO) 

!  Donatas Keras (Practica Capital) 

!  Justas Janauskas (Vinted) 

!  Indrė Jakaitytė (ex. Smart Vilnius) 

!  Dovydas Varkulevičius (Versli Lietuva) 

!  Raimonda Pilipavičiūtė (Vilniaus miesto 

savivaldybė) 

Taryba Atrankos komitetas 
!  Darius Žakaitis (StartupHighway) 

!  Igor Matsanyuk (IMI.VC Advisors) 

!  Antanas Mišeikis (Game Insight) 

!  Kęstutis Šliužas (TEO) 

!  Donatas Keras (Practica Capital) 

!  Edmundas Jakilaitis (Media 3) 

!  Justas Kučinskas (ISM))



6. Partneriai 
       



www.vilniustechpark.com)

)
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