
Lighthouse

Skaitmeninis
Inovacijų
Centras 



© Copyright 2021 Lighthouse

Lighthouse Hub

lighthouse.lt

II Etapas
Sėkmingai įgyvendinta

SMK
1,350 m2

III Etapas
Duris atvers 2023 m vasario mėn.

Lighthouse skaitmeninis inovacijų centras
2,300 m2

Lighthouse Hub
plėtros etapai 

2023LightHouse Hub plėtros etapai

Hub‘o plėtros vizija apima 4 etapus. Sėkmingai įgyvendinus jau du iš jų, trečiojo etapo – skaitmeninis inovacijų centras – duris 
atvers 2023 m. pradžioje. Laboratorijų patalpos projektuojamos kruopščiai apgalvojant detales ir kuriant stilingą ir įkvepiančią
atmosferą, skatinančią čia dirbančiųjų koncentraciją, darbo produktyvumą bei privatumą. Skirtas pažangioms komandoms, 
norinčioms įsikurti šiuolaikiškose laboratorijose Klaipėdoje.
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Klaipėdos metų 
projektas, 2019 
Klaipedaos m. 
savivaldybė

Geriausias interjeras, 
2019
Lietuvos architektų 
sąjunga

Geriausias biuras, 
2019
Lietuvos NT plėtros 
asociacija

I Etapas
Sėkmingai įgyvendinta

Lighthouse Coworking & Coliving
6,200 m2

IV Etapas
Planuojamas

Lighthouse Coworking & Offices
6,000 m2

Mus įvertino. Lighthouse coworking & coliving apdovanojimai:

mindaugas.kieza@lighthouse.lt
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> Posėdžių salės

> Coworking > Coliving

> Lounge

Sėkmingai veikiančios
darbo erdvės

2023Sėkmingai veikiančios darbo erdvės

Pirmosios Lighthouse Hub darbo erdvės, duris atvėrusios 2019 metais, pasižymi savo 
kompleksiškumu. Po vienu stogu sėkmingai veikia įkurtos biurų ir bendradarbystės, 
apgyvendinimo bei nariams reikalingų paslaugų - kirpyklos, sporto klubo, kavinės -
erdvės. Projektas, tapęs pažangių specialistų traukos centru, pranoko visus lūkesčius 
ir patvirtino tokio koncepto naudą bei reikalingumą. 

Neribotas darbo laikas 24/7 Moderni lounge erdvė

Power nap kambarys

Kirpykla „Loft 83“

Savitarnos restoranas 
„Kombinatas“

Sporto klubas „Oxygym“

Virtuvė, nemokama 
kava/arbata

Konferencijų ir susitikimų 
kambariai

Pokalbių kambariai

Automobilių stovėjimo aikštelė

mindaugas.kieza@lighthouse.lt
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> Renginiai

> Partnerystės > Mokymai

> Bendruomenė

2023Bendruomenė ir renginiai

Naudingi mokymai ir 
konsultacijos

Komandos formavimo veiklos

Renginiai partneriams

Išskirtinė bendruomenė

Naujos verslo partnerystės

Kontaktų mezgimas

Susitikimai su įkvepiančiais 
pranešėjais

Pramoginiai renginiai nariams

Lighthouse Hub išskirtinumas – glaudi narių ir verslo bendruomenė. Padedame plėsti 
kontaktų ir klientų ratą, organizuodami uždarus renginius, kviesdami į mokymus bei 
įtraukdami į vienijančias iniciatyvas. Taip kuriame motyvuojančią ir įkvepiančią 
atmosferą kiekvienam nariui. Turėdami unikalią infrastruktūrą ir bendradarbiaudami 
su savo srities profesionalais, taip pat galime suorganizuoti išskirtinai tik jūsų 
komandai ar partneriams skirtą renginį ar komandos formavimo mokymus.

Bendruomenė ir renginiai

mindaugas.kieza@lighthouse.lt
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572
skaitmeninių inovacijų centrų tinklas Europoje

356
pilnai veikiantys skaitmeninių inovacijų centrai

216
skaitmeninių inovacijų centrai esantys 
parengiamojoje stadijoje
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Bandymai prieš 
investuojant

Įgūdžių kėlimas, 
mokymai

Pagalba ieškant 
investuotojų

Inovacijų 
ekosistema ir 

tinklaveika
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Naujos darbo erdvės, laboratorijos

Naujos darbo erdvės

Patalpos nuo 20 kv.m arba 
nuo 2 iki 50 darbo vietų Nemokama kava/arbata

Moderni lounge erdvė

Power nap kambarys

Bendruomenės renginiai

Partnerių nuolaidos

Neribotas darbo laikas 24/7

Virtuvė

Konferencijų ir susitikimų 
kambariai

Pokalbių kambariai

Automobilių stovėjimo 
aikštelė Lofto tipo laboratorijos

Šių metų pabaigoje atsivers naujas net 2200 kv.m, modernių biurų ir skaitmeninių 
inovacijų centras. Lofto tipo patalpose galės įsikurti nuo 2 iki 50 narių komandos. 
Pastate bus įrengta stilinga atvira lounge tipo erdvė poilsiui bei svečių priėmimui, 
susitikimų ir pokalbių kambariai, virtuvė ir visi kiti šiuolaikiško patalpų patogumai. 

mindaugas.kieza@lighthouse.lt

2023



Kibernetinio 
saugumo

Blokų grandinės 
(blockchain)

Dirbtinio 
intelekto ir
daiktų interneto

Virtualios ir 
augmentuotos
realybės

Skaitmeninio 
dizaino

3D technologijų

Robotikos

Neuromarketingo

Skaitmeninio inovacijų centro 
laboratorijos



• Įmonių mach making‘as

• Įmonių žinomumo didinimas

• Įmonių ugdymas

• Finansavimo inovacijų kūrimui/ diegimui įmonėse pritraukimas

• Efektyvios tinklaveikos kūrimas

• Lead‘ų generavimas nariams

Lighthouse Skaitmeninių inovacijų centro 
tikslai

Narystės 
privalumai
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Lighthouse skaitmeninio inovacijų 
centro paslaugos su 50% subsidija

2023Sėkmingai veikiančios darbo erdvės

mindaugas.kieza@lighthouse.lt



www.lighthouse.lt

Skaitmeninio inovacijų centro vadovas
Mindaugas Kieža
+370 620 49 123
Mindaugas.kieza@lighthouse.lt


