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Slėnio „Nemunas“ pagrindinis tikslas 
– sutelkti žemės, maisto ir miškų ūkio 
mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus ži
nioms verslo potencialą, sukurti infras
truktūrą, kuri prisidėtų prie mokslo ir 
verslo ryšių stiprinimo, žinių ekonomikos 

Asociacija „Slėnis Nemunas“  
platina savo vagą:  
Komunikavimo ir technologijų 
perdavimo centro veikla įsibėgėja

„Slėnis Nemunas“ gilina ir 
platina savo vagą ir kviečia 
visus, siekiančius vystyti 
savo veiklą žemės ūkio ar su 
juo susijusiuose sektoriuose 
prisijungti, dirbti kartu ir 
garsinti Lietuvą inovacijomis. 
Įsibėgėjant slėnio „Nemunas“ 
veikloms, pristatome 
Komunikavimo ir technologijų 
perdavimo centro (KTPC, 
Komunikavimo centras) 
nuveiktus ir būsimus darbus.

kūrimo, Lietuvos ūkio konkurencingu
mo didinimo. Slėnis, į kurio veiklą noriai 
įsijungė daug mokslo įstaigų ir verslo 
atstovų, dėl savo išsidėstymo didelėje 
teritorijoje yra virtualus ir pats savaime 
negali garantuoti atskirų savo narių 

interesų ir kryptingo darbo darnos. Tam 
reikalingas slėnio veiklą, efektyvų darbą 
koordinuojantis padalinys. Tam tikslui ir 
buvo įsteigti asociacija „Slėnis Nemunas“ 
bei Komunikavimo centras. Asociaci
jos darbas – garantuoti , kad mokslo 
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 institucijos, įgyvendinusios laboratorijų 
ar kitų mokslinių padalinių moderniza
vimą, atvertų duris visiems, kurie turi 
racionalių žemės, maisto ir miškų ūkio 
pažangą skatinančių idėjų. Tuo tarpu 
Komunikavimo centras yra atsakingas už 
slėnio narių tarpusavio darbą ir nuolatinę 
slėnio plėtrą, kitaip tariant, Centras sieja 
tris būtinas sritis, kuriomis gyvas slėnis 
„Nemunas“ – mokslą, studijas ir verslą. 

Vertinant iš šalies, sunku įsivaizduoti 
šių trijų sričių susiejimą. Dar sunkiau tikė
tis, kad šis mokslo ir verslo darinys dirbs 
racionaliai.

„Tačiau reikia keisti požiūrį, – įsitiki
nusi Komunikavimo centro vadovė Irena 
Vedeikienė. – Žinoma, tai įvyks ne per 
vieną dieną. Retas šalies mokslininkas 
geba rasti kontaktą su verslu ir savo 
inovatyvias idėjas įgyvendina komerciš
kai. Šią spragą „Nemuno“ slėnio veikloje ir 
stengiasi užpildyti Komunikavo centras.“ 

Šiandien Komunikavimo centras jau 
dirba šiomis kryptimis: 

•	 pirmoji – padeda gamyboje pri
taikyti mokslininkų sukurtus produktus;

•	 antroji – garantuoja produkty
vų bei kryptingą mokslo, studijų ir verslo 
bendradarbiavimą;

•	 trečioji – ugdo verslumą (stu
dentų verslo zona); 

•	 ketvirtoji – inicijuoja visuo
menės ir žymių mokslininkų diskusijas 
aktualiais klausimais, organizuoja moky
mus, seminarus aktualiais studentams, 
doktorantams ir kitiems visuomenės 
nariams klausimais (mokslo kavinė). 

Komunikavimo centras yra atviras 
visiems – jaunimui ir mokslininkams bei 
jų naujoms idėjoms; verslininkams, jų 
kuriamoms inovacijoms; diskusijoms, net 
ir su tais, kurie į centro duris pasibeldžia 
tik smalsumo vedini. Pasak I. Vedeikienės, 
čia kviečiami visi, kas turi įdomių gamy
binių sprendimų, laukiami ir tie, kurie 
ieško kontaktų mokslo ar verslo baruose. 
Centras jau yra pasirengęs inovacijų 
autorizavimui ir jų viešinimui, o kuriama 
duomenų bazė leis dar labiau pasistū
mėti populiarinant mokslininkų kuria
mus produktus, jų atliekamus tyrimus, 
naudojamą įrangą,  vykdomus projektus,  

teikiamas paslaugas, produktus ir pan. 
Slėnio darbuotojai pastebėjo, kad stu

dentams apie slėnį „Nemunas“ pradeda
ma kalbėti pernelyg vėlai. Todėl Komuni
kavimo centras užsibrėžė tikslą su slėniu 
supažindinti būsimus studentus, kol jie 
dar sėdi mokyklos ar gimnazijos suole. 
Pasikalbėjus su Ugnės Karvelis gimnazis
tais, sudaryta grupelė moksleivių, kurie 
norėtų sužinoti, kas gi lemia žmonių 
verslumą. Pirmosios grupės jau išklau
sė penkių verslo pamokų įvadinį kursą 
apie svajones, tikslus, idėjas, finansinius 
atidėjimus ir verslo planą. „Šiais mokslo 
metais tikimės mokiniams pateikti ir dau
giau įdomių pasiūlymų: pradėsime žaisti 
verslo žaidimą „Pinigų srautas“, vykdysi
me edukacinę programą“, – planus dėstė 
centro vadovė. Vasarą Komunikavimo 
centras taip pat aktyviai dirbo. Centro 
darbuotojai mentorystės principu vedė 
įvairius užsiėmimus vaikams. Gimnazijos 
moksleivės mokė įvairių amatų pradme
nų jaunesniuosius kolegas. Idėja pasi
teisino, ir vaikai nekantraudami laukia 
tokios programos ir mokslo metų eigoje.

Komunikavimo centras, siekdamas 
skatinti komercializavimo veiklą, akty
viai dalyvauja Aleksandro Stulginskio 
universiteto organizuojamose parodose, 
rengia atskirą ekspoziciją inovacijoms 
viešinti. Rudeninės parodos metu slėnio 
ekspozicijos tema „Nuo amato iki ino
vatyvaus verslo“ pakvies į renginį ne tik 
slėnio „Nemunas“ steigėjus su savomis 
inovacijomis, bet ir amatininkus, kurie į 
senuosius amatus žvelgia XXI amžiaus 
kūrėjo akimis, sugeba sukurti unikalius 
produktus ir savo amatą paversti verslu. 
Parodoje bus galima pamatyti kailių ir 
odos dirbinių kolekcijas, druskos ir me
džio skulptūras, stiklo ir gintaro dirbinių, 
susipažinti su įvairiomis paveikslų kūrimo 
technologijomis, sužinoti, kam šiame 
amžiuje naudojamas linas, asmeniškai 
pabendrauti su kūrėjais.

Šiuo metu pradedamas įgyvendinti 
projektas „Integruoto mokslo, studijų ir 
verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTPC 
ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: 
KTPC infrastruktūros ir materialinės 
bazės formavimas“ (Investicijų projek

tas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos 
augimo veiksmų programos 1 prioriteto 
„Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos 
augimui skirti moksliniai tyrimai ir tech
nologinė plėtra“ VP21.4ŪM04V prie
monę „INOGEB LT2“). Projekto pagrin
dinis tikslas – sudaryti sąlygas įmonėms 
ir mokslo institucijoms, kurios imlios 
žinioms, bendradarbiauti Mokslinių ty
rimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) 
srityje, garantuoti mokslinio potencialo 
panaudojimo sinergiją, sukurti nuolat 
veikiančią inovacijų paramos sistemą. 
Pagrindinė projekto tikslinė grupė – 
inovatyvios žemės, miškų ūkio ir maisto 
produktų gamybos srityje dirbančios 
įmonės. Prie tikslinės grupės taip pat ga
lima priskirti Aleksandro Stulginskio uni
versitetą ir kitus slėnio dalyvius. Naudos 
gavėjais plačiąja prasme galima vadinti 
šalies ūkį ir visuomenę – įgyvendintas 
projektas ir nauja mokslo ir technolo
gijų perdavimo infrastruktūra prisidės 
plėtojant inovatyvų ir užsienio rinkose 
konkurencingesnį Lietuvos agroverslą, 
bus kokybiškai ir praktiškai panaudo
jamas Lietuvos mokslo potencialas, 
rūpinamasi regionine plėtra ir Lietuvos 
regionų konkurencingumu. Naujausių 
mokslinių žinių taikymas Lietuvos žemės 
ir miškų ūkyje padidins šalies konkuren
cingumą.

Šio projekto įgyvendinimo metu 
bus išplėtota ir Komunikavimo centro 
infrastruktūra – įrengti inžineriniai tinklai 
bei komunikacijos, reikalingos slėnio 
„Nemunas“ teritorijoje įsikursiančioms 
naujoms įmonėms, pastatytas ir įrengtas 
slėnio Komunikavimo ir technologijų 
perdavimo centro priestatas (verslo inku
batoriui, technologinėms įmonėms bei 
technologinėms laboratorijoms ir pan.), 
įsigyta kita, numatytai veiklai reikalinga 
įranga. Iki 2015 m. Komunikavimo cent
ras įsipareigojo įsteigti 40 naujų įmonių, 
kurios galės pasinaudoti slėnyje sukurtais 
inovatyviais produktais, įkurti 3 techno
logines laboratorijas ir kt. Jau ir dabar, 
neturėdamas tam skirtų patalpų, Centras  
inkubuoja dvi įmones, teikdamas joms 
paslaugas „pašto dėžutės“ principu.
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