
 

 
 

SAULĖTEKIO SLĖNIO SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ CENTRO 
ĮRANGOS IR ILGALAIKIO TURTO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS  

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro įrangos ir ilgalaikio turto naudojimo tvarkos aprašas 
(toliau – Aprašas) reglamentuoja projekto „Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir 
paslaugų plėtra“ (toliau – Projektas) metu įgytos įrangos ir ilgalaikio turto, naudojimo tvarką ir sąlygas.  
 

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės 
Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.  
 

3. Apraše naudojamos sąvokos: 
3.1. Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro infrastruktūra (toliau – SIC infrastruktūra) – tai 
pasinaudojus 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  1 prioriteto 
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemone Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 
„Skaitmeninių inovacijų centrai“ projekto „Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir 
paslaugų plėtra“ metu įgyta įranga ir ilgalaikis turtas. 
3.2. Projektas – „Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų plėtra“ Nr. 01.2.1-
LVPA-K-857-01-0005 vykdomas projektas, pagal Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko ir 
Lietuvos verslo paramos agentūros 2020 m. gruodžio 8 d. pasirašytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0005 „Saulėtekio slėnio 
skaitmeninių inovacijų centro veiklos ir paslaugų plėtra“ sutartį. 
3.3. Projekto vykdytojas – Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas. 
3.4. Paslaugos gavėjas – Inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas gaunantis juridinis 
asmuo, pasirašęs sutartį su Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parku. 
 

 
II. SIC INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

 
4. Siekiant užtikrinti SIC infrastruktūros prieinamumą̨, SIC infrastruktūros sąrašas skelbiamas viešai 
interneto svetainėje https://sunrisevalleydih.lt/kvietimai-2/projektas-sauletekio-slenio-skaitmeniniu-
inovaciju-centro-veiklos-ir-paslaugu-pletra/ . 
 

5. Galimybė naudotis SIC infrastruktūra numatyta tik su SIC eksperto konsultacija, pasirašius sutartį dėl 
inovacijų konsultacinių ir inovacijų paramos paslaugų suteikimo su Saulėtekio slėnio mokslo ir 
technologijų parku.  
 

6. Paslaugos kaina skaičiuojama remiantis Projekto biudžetu, įvertinus SIC infrastruktūros įsigijimo 
išlaidas, nusidėvėjimo kaštus ir rinkos tendencijas.  
 

7. Paslaugos gavėjas iki 50 proc. paslaugos kainos gali atsiskaityti pasinaudodamas de minimis valstybės 
pagalba Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, jeigu užtikrina, kad Projekto vykdytojui būtų pateikti 
Projekto administravimui reikalingi dokumentai: vienos įmonės deklaracija, smulkaus ir vidutinio 
verslo deklaracija, jei Paslaugos gavėjas priskirtinas didelei įmonei –laisvos formos deklaracija, 
nereikšmingos valstybės pagalbos „de minimis“ sutikimas ir, esant Projekto vykdytojo prašymui, įmonės 
finansinių dokumentų kopijas, siekiant įsitikinti, kad  Paslaugos gavėjas nėra sunkumų patirianti įmonė. 
 



 

8. Paslaugos gavėjas turi galimybę naudotis SIC infrastruktūra be „de minimis“ pagalbos, mokėdamas 
pilną Paslaugos kainą.  
 

9. SIC infrastruktūra gali būti naudojama Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko patalpose ir/ 
arba SIC nutolusiose laboratorijose.  
 

10. SIC infrastruktūra, esanti Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko ir/ ar SIC nutolusiose 
laboratorijose turi būti apdrausta.  
 

 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
11. Visi ginčai tarp Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko ir Paslaugos gavėjo sprendžiami 
derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Vilniaus miesto 1-jame apylinkės teisme arba 
Vilniaus apygardos teisme, kaip pirmosios instancijos teisme, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai 
numato, kad ginčą kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismas. 
 

12. Šis Aprašas gali būti keičiamas ar naikinamas Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko 
direktoriaus  įsakymu. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas pasilieka teisę tikrinti, ar 
Paslaugos gavėjai laikosi šiame Apraše ir Paslaugų sutartyse nustatytų įsipareigojimų.  
 


