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ORIENTAVIMOSI ŽAIDYNĖS 
„INOVATORIŲ VILNIUS”

Taisykles: 

• Žaidimui skiriamos 3 valandos;
• Komandą gali sudaryti nuo 3 iki 5 žmonių imtinai;
• Žaidimo metu reikia surasti aprašytą vietą ir surasti ar išspręsti atsakymą joje;
• 5 taškai skiriami už kiekvieną teisingą atsakymą;
• 1 taškas skiriamas už kiekvieną panaudotą inovatyvią technologiją/priemonę;
• Taškai atimami už vėlavimą finišuoti po 1 tašką per 2 minutes;
• Užduotys pateiktos atsitiktine tvarka;
• Komanda privalo būti kartu ir negali išsiskirstyti po skirtingas užduotis;
• Komanda negali dalintis atsakymais su kitomis komandomis;
• Laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų, jei komandos surenka vienodą taškų 
kiekį, laimi ta, kuri finišuoja greičiau;
• Trys geriausios komandos bus apdovanotos;
• Taisyklių nesilaikančios komandos bus diskvalifikuotos.

ATSAKYMAI
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(Finišas: Vismaliukų g. 34, Vilnius)

Naudotos inovatyvios technologijos 



KLAUSIMAI
1. Inovatyvus gali būti produktas, inovatyvi 
gali būti paslauga, o kartais, inovatyvus gali 
būti tik dizainas ir dėl to produktas ar 
paslauga prikausto dėmesį, priverčia atsi-
sukti ir pastebėti, sukelia šypseną, nuostabą 
ar diskusiją, įjungia mąstymą. Lietuvos di-
zaino prizas GERAS DIZAINAS yra nacionali-
nis konkursas, skirtas atrasti ir pažymėti ge-
riausiam dizainui šalyje – Lietuvos įmonių 
produkcijai ir Lietuvos dizainerių darbams. 
Raskite vietą, kurioje galite apžiūrėti šių 
metų konkurso dalyvių darbus. Taip pat čia 
yra užduotis, kurią rasite apsidairę salėje, 
tarp konkurso eksponatų. 

2. 1864 m. generalgubernatoriaus Michailo 
Muravjovo įsakymu Vilniuje pastatyti 44 du-
jiniai žibintai. Nuo to laiko vakarais, prieš 
sutemstant, Vilniaus gatvėmis vaikščiojo 
žibintininkas ir uždegdavo žibintus, o ryte 
kiekvieną jų turėjo ir užgesinti. Vilnius ka-
daise atsiliko nuo progresyviausių miestų ir 
buvo vienas paskutinių Europoje, kuriame 
veikė apšvietimo sistema, paremta duji-
niais žibintais. Tačiau vėliau, vos įrengus 
pirmąją miesto elektrinę, gatvių apšvietimui 
pradėtos naudoti elektros lemputės. Tiesa, 
dabar daug elektros vartojančios natrio 
lempos yra aktyviai keičiamos inovatyvio-
mis LED lempomis, kurios mažina suvarto-
jamos elektros kiekį net keliais kartais. Be 
jokios abejonės, ateityje bus išrasti dar ge-
resni sprendimai, tačiau šios užduoties 
metu Jūs turite surasti įamžintą tą, kuris pri-
žiūrėdavo ir aptarnavo pačius pirmuosius 
gatvių šviestuvus. Atvykus į šią vietą suras-
kite kabančią užduotį netoliese. 

3. Dar 1873 m. škotų fizikas Džeimsas 
Maksvelas teoriškai aprašė bangų, keliau-
jančių oru bei vakuumu visiškai vienodai ne-
reikalaujant papildomos energijos, egzista-
vimą. Tai būtų galima vadinti vieno populia-
riausių išradimų pasaulyje istorijos pradžia. 
Šios bangos vadinamos elektromagnetinė-
mis arba radijo bangomis. Radijo imtuvai 
Lietuvoje paplito maždaug nuo 1924 m. ir 
kėlė didelį žmonių susidomėjimą bei nuos-
tabą, ypač provincijos gyventojams, pasta-
rieji radiją laikė stebuklu. Radijo imtuvai su-
burdavo žmones kartu paklausyti žinių, 
dainų, šventinių transliacijų bei kitų radijo 
laidų. Toje vietoje, kur 1927-ųjų Kaziuko 

mugės metu buvo surengta vieša transliaci-
ja su dviejų valandų koncertu, dabar ant 
sienos kabo be pertraukų grojanti radija. Su-
raskite ją ir Jums paliktą užduotį netoliese.   

4. Jau XVIII amžiuje inovatoriai turėjo imtis 
įvairių priemonių, kad surinktų lėšas, reikalin-
gas neeilinių idėjų realizavimui. 1753 m. ma-
tematikos profesorius Tomas Žebrauskas 
įsteigė astronomijos observatoriją, kuri tuo 
metu dar tik priminė astronomijos prietaisų 
kabinetą su praktine biblioteka. Vietiniai meis-
trai sugebėjo kabinetui pagaminti pirmuosius 
prietaisus – dvi elektrines mašinas ir oro siur-
blį. Fizikos bandymus T. Žebrauskas savaitga-
liais demonstruodavo ir viešai – tai netrukus 
tapo pamėgta krašto diduomenės pramoga. 
Ypač visus žavėdavo elektros reiškiniai, kaip 
tuomet sakydavo – pokštai. Šis magnatų su-
sidomėjimas mokslo naujovėmis universite-
tui buvo naudingas – padėdavo gauti finansi-
nę paramą įrangai įsigyti, bibliotekai papildyti. 
Atvykite prie pastato, kuriame buvo įrengtas T. 
Žebrausko kabinetas ir raskite užduotį, kuri 
kabo ant tvorelės prie skulptūros gerai žino-
mam žmogui. 

5. Lietuva jau ne pirmus metus kryptingai 
siekia ambicingo tikslo – sukurti finansinių 
technologijų įmonių veiklai palankiausią 
aplinką visame Šiaurės ir Baltijos šalių regi-
one. Prie šio tikslo prisideda ir privačios ini-
ciatyvos, kurios steigia bendradarbystės ir 
inovacijų kūrimo erdves. Viena tokių vietų 
skirta specialiai finansinių ir kitų inovatyvių 
technologijų entuziastams, startuoliams 
bei sparčiai augti siekiančių mažų ir viduti-
nių įmonių atstovams. Čia startuolių veiklą 
prižiūri rizikos kapitalo fondas, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms organizuojami nemo-
kami mokymai, padedantys sparčiai didinti 
verslo mastą. Šio centro steigėjai kryptingai 
dirba ties bendruomenės, besidominčios ir 
dirbančios su finansinėmis inovacijomis, 
kūrimu. Atvykite į šį centrą (įėjimas pro pir-
mame aukšte esantį banko skyrių) ir raskite 
Jums skirtą užduotį.  

6. Per paskutinius kelerius metus Vilnius 
stipriai atnaujino mieste esančius fontanus. 
Bernardinų sode esantis fontanas išgarsėjo 
kaip grojantis ir šokantis, šalia Lietuvos 
operos ir baleto teatro atnaujintas fontanas 

išsiskiria krioklius ar tekančią upę prime-
nančiu efektu, o vienoje iš miesto aikščių 
yra įrengtas analogų pasaulyje neturintis 
inovatyvus fontanas, kuris dienos metu 
veikia pagal labirinto programą, kuomet yra 
išjungiami purkštukai, esantys žmogaus ju-
dėjimo trajektorijoje taip apsaugant jį nuo 
sušlapimo. Tuo tarpu vakarais, ši vandens 
inovacija laukia dirigentų, kurie gali rankų 
mostais valdyti fontano veikimą. Šio fonta-
no plotą stebi kameros, kurios pagal žmo-
gaus judesius ar judėjimo kryptį aktyvuoja 
vandens sroves. Srovių formos ir aukščiai 
keičiasi pagal sudarytą veikimo scenarijų, 
vandens srovės forma gali kisti iki 10 kartų 
per sekundę. Atvykite prie jo ir raskite ant 
suoliuko pasislėpusią užduotį. 

7. Senos ir apleistos XIX amžiaus patalpos 
gali būti sėkmingai pritaikomos naujau-
siems ir daug potencialo turintiems vers-
lams išlaikant jų istorinę vertę. Taip nutiko 
su buvusiomis ligoninės patalpomis, kurio-
se įsikūrė didžiausias startuolių parkas Bal-
tijos šalyse ir Skandinavijoje. Šis parkas ino-
vatyviai pritaikė pastatų kompleksą, užmez-
gė ryšius su užsienio technologijų parkais 
Izraelyje, Lenkijoje, Baltarusijoje, kitose 
šalyse ir tapo antraisiais namais daugiau 
nei 700 pradedančiųjų verslininkų ir laisvai 
samdomų profesionalų, kurie užima aukštą 
pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas. At-
vykite į šį technologijų parką ir raskite už-
duotį šalia seniausios Vilniaus liepos. 

8. Biotechnologijų sektorius Lietuvoje suku-
ria beveik 1,5% šalies BVP ir Europos Sąjun-
gos vidurkį viršija daugiau nei 10 kartų, 
tačiau šie skaičiai gali stipriai padidėti. Lie-
tuvą garsinantis biotechnologijų sektorius 
sulaukė pastiprinimo - 2016-aisiais buvo 
oficialiai atidarytas centras, kuris radikaliai 
pakeitė gyvybės mokslų tyrimų aplinką 
visame Baltijos regione. Šio centro pastatui 
pastatyti bei pažangiausiai, pasaulinio lygio 
švietimo ir mokslo įrangai įsigyti išleista 
daugiau nei 41 mln. eurų, o ją naudojant 
kvalifikaciją kelia apie 1000 studentų, įskai-
tant daugiau kaip 110 doktorantų bei maž-
daug 200 daktaro laipsnį turinčių tyrėjų. 
Taip pat, čia yra visos priemonės, kurios 
padeda įkvėpti studentus ir tyrėjus, kurie 
skatinami ieškoti komercinių taikymo 

metodų jų sukurtoms technikoms ir techno-
logijoms. Atvykite į šį centrą ir raskite Jums 
skirtą užduotį šalia pelkinio ožio. 

9. Lietuva pelnytai gali vadintis lazerių valsty-
be. Nors lazeriai kaip produktas bendroje Lie-
tuvos eksporto rinkoje sudaro palyginti nedi-
delę dalį, tačiau garsina Lietuvą visame pa-
saulyje ne mažiau nei krepšinis ir verčia pasi-
tempti viso pasaulio mokslą. Lietuvos lazerių 
pramonė šiuo metu užima daugiau kaip 50 
proc. pasaulio ultratrumpų impulsų moksli-
nės rinkos, lietuviškus lazerius renkasi NASA, 
CERN ir tokios pasaulinio garso kompanijos 
kaip IBM, Hitachi, Toyota bei Mitsubishi. Net 
90 iš 100 geriausių pasaulio universitetų šiuo 
metu naudojasi Lietuvos lazeriais ir jų siste-
momis. Prie šių pasiekimų daug prisideda di-
džiausia bei sparčiausiai auganti lazerių 
įmonė Lietuvoje, kuri tuo pačiu yra pirmaujanti 
femtosekundinių lazerių gamintoja pasaulyje. 
Ši įmonė bendradarbiaudama su kita garsia 
Lietuvos lazerių įmone „Ekspla“, šiemet 
sukūrė ir pagamino didžiausią lazerį tarp 
sparčiausių ir kartu sparčiausią lazerį tarp di-
džiausių lazerių pasaulyje. Sistema sukuria di-
delio intensyvumo ultratrumpus impulsus, 
kurių smailinė galia net tūkstantį kartų dides-
nė nei galingiausios JAV atominės elektrinės. 
Atvykite prie šios įmonės ir raskite užduotį au-
tobusų stotelėje, kurios pavadinimas neatsie-
jamas nuo jos veiklos.

10. Siekiant skatinti aukštą pridėtinę vertę 
kuriančių įmonių steigimą ir vystymąsi Vil-
niaus mieste, buvo įkurtas Vilniaus miesto 
inovacijų pramonės parkas. Tai pirmasis ir 
vienintelis pramonės parkas sostinėje, 
kuriam suteiktas valstybinės svarbos pro-
jekto statusas, ir kuris skirtas išskirtinai ino-
vatyvioms įmonėms. Jau dabar čia kuriasi 
pažangios biotechnologijų ir inžinerinės 
kompanijos, o 2022 metais čia duris atvers 
3 400 kvadratinių metrų ploto verslo inkuba-
torius, kuriame įsikūrusios įmonės galės 
naudotis ne tik konsultacijomis ar adminis-
tracinėmis patalpomis, konferencijų salė-
mis bei viešosiomis erdvėmis, bet ir naujai 
įkurtomis, aukščiausius reikalavimus atitin-
kančiomis laboratorijomis, skirtomis gyvy-
bės mokslų startuoliams. Atvykite į šį inova-
cijų pramonės parką ir raskite jame beržų 
alėją su užduotimi.


