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DIHs – pagrindiniai uždaviniai
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DIH

Laser LT Skaitmeninių inovacijų centras

Access to industry
Training, 

matchmaking, 
scale-up

Incubator 6+
Consultations

Access to risk capital

Applied research
Testing, validation, 

prototyping
Case studies

Obligatory triangle of DIH:
• Competence center

• Technology transfer

• Access to funding



Mes bandome suprasti tikrus jūsų norus ir 

poreikius
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Laser LT DIH verslo plano link



Companies

Public 
Authorities

Support

Incubator

Industry associations

Clusters

Research organisations Networks

Laser LT DIH: 

kas mes ir su  kuo?



2. Pagrindinės veiklos (key activities)

 Test before invest:

Galimybių studijos

 Prototipavimas

 Technologijų išbandymas ir validavimas

 Mokymai ir konsultacijos

 Verslo inkubavimas

 Skaitmeniniai ir inovacijų auditas

 Žinių/ technologijų perdavimas

 Prieiga prie finansavimo



3. Suteikiama vertė (value preposition)

VIENAS LANGELIS GAMYBOS 
SKAITMENINEI TRANSFORMACIJAI 

PANAUDOJANT LAZERIUS IR FOTONIKĄ

ONE STOP SHOP SOLUTIONS ON 
DIGITALIZATION OF MANUFACTURING 

PROCESSES USING LASER AND 
PHOTONICS

JŪSŲ VERSLO ESMININIS PAGERINIMAS, 
PANAUDOJANT ŠVIESOS TECHNOLOGIJAS

IMPROVEMENT OF YOUR BUSINESS WITH 
LIGHT TECHNOLOGIES

NAUJI VERSLAI PAREMTI ŠVIESOS 
PANAUDOJIMU

NEW BUSINESSES EMPOWERED BY LIGHT



Laser LT DIH - skaitmeninių inovacijų centras

 MISIJA: Pakelti pramonės konkurencingumą per skaitmenines transformacijas, 

diegiant lazerines ir fotonikos technologijas

 MISSION: Increase the competitiveness of industries by digital transformation 

using laser and photonics technologies

 VIZIJA: tapti vedančiu skaitmeninių inovacijų centru lazerinėse ir fotonikos 

technologijose Šiaurės-Rytų Europoje

 VISION: become a leading digital innovation hub in laser and photonics 

technologies in North-East Europe



Laser LT DIH – dalis 

Lietuvos fotonikos 

ir lazerių 

bendruomenės



Fizinių ir technologijos mokslų centras

CENTER FOR PHYSICAL SCIENCES AND 
TECHNOLOGY (FTMC)

Kuriame ir kapitalizuojame žinias taikomosios fizikos, chemijos ir technologijos
mokslų srityse skatindami aukštųjų technologijų pramonės vystymąsi
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FTMC Lazerinių technologijų skyrius

Laboratorijos:

– Lazerinio mikroapdirbimo technologijų 

(2004)

– Optinių dangų (2004)

– Skaidulinių lazerių (2006)

– Kieto kūno lazerių (2007)

– Nanofotonikos (2011)

– 3D technologijų ir robotikos (2016)

Optinių dangų technologijos
Skaiduliniai lazeriai ir komponentai

Naujo tipo kieto kūno lazeriaiFotoninių struktūrų modeliavimas

Darbuotojai 77

Mokslo Dr. 28

Doktorantai 20

Studentai 20

Lazerinių technologijų kūrimas ir diegimas
1 iš 19 skyrių FTMC



Veiklos sritys

+ Įmonių R&D veiklų, tarptautiškumo, eksporto ir tarpusavio 

bendradarbiavimo skatinimas.

+ Atstovavimas sektoriui ir jo propagavimas.

+ Klasterio infrastruktūros plėtra.

+ Optoelektronikos sistemų ir jų komponentų kūrimas, gamyba, 

diegimas ir matavimo paslaugos.

Savanorių pr. 235 Vilnius  info@litek.lt +370 5 266 1640 www.litek.lt

mailto:info@litek.lt


+ Verslo konsultacijos

Įmonės steigimas, verslo plano parengimas, klientų paieška, 

finansavimo pritraukimas, įmonės reklamavimas,

teisininko patarimai

Teisinga vieta technologinio verslo pradžiai

+ Laboratorijos technologinėms 

įmonėms

+ Inžinerinės paslaugos įmonėms

Savanorių pr. 235 Vilnius  info@fimtp.lt +370 5 266 1640 www.fimtp.lt

mailto:info@fimtp.lt


Mūsų technologinės kompetencijos



Optinių dangų laboratorija

Plonų sluoksnių formavimo 
technologijos:

✓ Garinimas elektronų pluoštu
✓ nusodinimas
✓ plazminis ėsdinimas

✓ Jonapluoštis dulkinimas
✓ Magnetroninins dulkinimas
✓ Atominių sluoksnių nusodinimas

✓ AFM
✓ Spektrofotometrija
✓ Grupinių greičių vėlinimas
✓ Modeliavimas

Charakterizavimo 
galimybės:



Optinių dangų laboratorija

1) Plonų sluoksnių dengimo technologijų e-beam, IAD, IBS, MS 

ir ALD optimizavimas;

2) Nanostruktūruotų optinių dangų technologijos;

3) Čirpuoti veidrodžiai ir dangos su 

kontroliuojama grupinio greičio dispersija;

4) Optinės dangos femtosekundiniams ir 

didelės galios lazeriams;

5) Metalų- dielektrikų dangos;

6) Optinių paviršių apdorojimas plazma ir 

jonų pluoštu;



Tiesinių ir netiesinių reiškinių optinėse skaidulose 

tyrimai

Naujo tipo skaidulinių lazerių ir komponentų jiems 

kūrimas

Tyrimai, kuriant lazerinių pluoštų kombinavimo ir 

manipuliavimo metodus

Skaidulinių lazerių laboratorija



1 TW-klasės lazeriai, panauddojant Yb:YAG rods ir OPCPA

Cost-effective & compact TW-class lasers
foundational blocks have been successfully tested with great industrial 

potential

Kieto kūno lazerių laboratorija



Tikslus lazerinis mikropdirbimas

Materials: metals, semiconductors, 

ceramics, glass, polymers.

Ablation precision: 50 μm.

Ablation rate: 6 mm3/min (copper)



Stiklo apdirbimo technologiijos

Materials: soda lime glass (SLG), fused silica, borosilicate glass;

Quality: Surface chipping <100 µm, sidewall roughness <2 µm;

Cutting throughput: 0.6 m/min (1 mm SLG glass), 0.12 m/min (5 mm SLG

glass);

Via drilling Ø 0.2-1 mm: 1 s/via (1 mm SLG), 5 s/via (5 mm SLG);

Material removal rate: >90 mm3/min.



Lazeriu-aktyvuotas selektyvus metalų nusodinimas ant 

dielektrikų – SSAIL technologija MID

Pure materials: PA, PC/ABS, PVC, PPA, PET, PMMA, PEEK 

Laser processing: ps-laser: pulse 10 ps
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SSAIL ant skaidrių ir lanksčių polimerų

Cu on transparent materials: PMMA

• Laser writing speed – 3 m/s

• Plating pitch  < 100 µm

Cu on flexible transparent substrate (PET) Variety of materials

Polymers: PC/ABS, PA6, PMMA (transparent), 

PET (transparent and flexible), PI (flexible), 

PVC, PPA, PEEK, LCP, ABS (for 3D printing) 

Glasses: Fused silica, soda lime, float glass

Ceramics: AL2O3, SITAL ceramics



3D technologijų ir robotikos laboratorija
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EOS M280 Direct laser metal sintering

3D spausdinimo technologijos polymerams ir

keramikai

Naujų 3D spausdinimo metodų kūrimas

Adityvi gamyba, panaudojant lazerius



Jei nėra kitų alternatyvų – naujos galimybės
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Chemical-assisted femtosecond laser writing of lab-in-fibers Moez Haque,*a Kenneth

K. C. Lee,a Stephen Ho,a Luís A. Fernandesa and Peter R. Hermana , Lab-on a chip, 2014

https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AMoez%20Haque
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AKenneth%20K.%20C.%20Lee
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AStephen%20Ho
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ALu%C3%ADs%20A.%20Fernandes
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3APeter%20R.%20Herman


Nuo lazerių link realių taikymų

Lazeriai

Technologijos

Lazerinės

staklės

Taikymai

Mes kuriame aplinką lazeriais paremtai gamybai



Kuriame Lietuvoje pramonę, naudojančią 
fotonikos technologijas

Spectroscopy

Nanomechanics

Optical communication

Sensors

Analysis

Medical therapy

Thin-film electronics

Defense



Paslaugos: Smart InoTech pramonei



Inovacijų konsultavimo pasiūlymas

 LaserLT Skaitmeninių inovacijų centro siūlomo Inovacijų konsultavimo tikslas 

yra padėti įmonei didinti pajamas ir/arba mažinti kaštus per naujų 

inovatyvių sprendimų ir technologijų diegimą. Inovacijų konsultavimas 

susideda iš (1) inovacijų audito ir (2) konsultacijų ir (3) rekomendacijų 

paslaugų etapų.

 Inovacijų audito metu išsiaiškinama įmonės patirtis ir potencialas 

identifikuojant ir diegiant inovacijas. Inovacijų audito išvados padės 

nustatyti kokių sričių inovacijų konsultacijos bus naudingiausios Jūsų įmonei 

(2 etapas) bei kokių technologinių sričių specialistus reikės pasitelkti 

rengiantis naujų technologijų sprendimų rekomendacijoms (3 etapas).

 Įmonei užsisakius paslaugas pagal šį Inovacijų konsultavimo pasiūlymą, 

paslaugos bus apmokėtos iš valstybės paramos De minimis lėšų (De minimis
sąvoka yra vartojama apibūdinti nedidelės vertės valstybės paramą).



Paslaugos: Smart InoTech pramonei

1. Inovacijų auditas:

A. Naujovių kūrimo ir valdymo procesų įmonei analizė;

B. Įmonės novatoriškumo potencialo apibendrinimas;

C. Vadybinių ir technologinių krypčių rekomendavimas.

2. Konsultacijos

A. Individualios užsienio ekspertų konsultacijos;

B. Grupiniai susitikimai su užsienio ekspertais ir 

konsultacijos;

C. Kiti projekto renginiai.

3. Rekomendacijos:

A. Technologinio įmonės poreikio detalizavimas;

B. Technologinių sprendinių rekomendavimas;

C. Diegimo veiklų planavimas.



Ką siūlome

 Inovacijų audito apžvalga
 Teikiant Inovacijų audito paslaugą, įmonei siūlome aptarti šias temas:

 Strategija ir MTEPI politika
 Inovacijos ir skaitmenizavimas įmonės strategijoje;
 Įmonės vizija, misija, ilgalaikiai tikslai ir plėtros kryptys;
 Praktinė MTEPI patirtis, projektai;

 Inovacijų potencialas
 Įmonės inovacijų potencialas: produktų vystymas, inovacijų ir tvarumo technologijų 

įgyvendinimas;
 Veiklos efektyvumo vertinimo būdai ir rodikliai;
 Įmonėje taikomi ir diegiami inovatyvūs darbo/vadybos standartai ir įrankiai.

 Organizacija ir žmogiškieji ištekliai
 Pagrindinės įmonės kompetencijos, jų poreikis ir vystymas;
 Žmogiškųjų išteklių poreikis, stygius ir poreikio patenkinimo būdai;
 Inovacijų paieškos ir diegimo praktika.

 Technologijos
 Konkurencinio pranašumo didinimui naudojamos technologijos.

 Duomenys ir IT technologijos
 Įmonės vertės kūrimo grandinės sudedamosios dalys;
 IT: duomenų apie procesus kaupimas ir analizė;
 Tinklaveika tarp verslo partnerių.

 Rinka
 Skaitmeninių paslaugų poreikis ir iššūkiai įmonės sektoriuje/ nišoje;
 Įmonės konkurencinis pranašumas lyginant su konkurentais;
 Klientų duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė;



Paslaugų rinkiniai ir de minimis



Laser LT SIC auditoriai

 Linas Kavaliauskas

linas.kavaliauskas@laserlt-dih.lt

tel.: +370 618 81264

 Jonas Klimantavičius

jonas.klimantavicius@laserlt-dih.lt

tel.: +370 699 94752

 Aurimas Baliukevičius

aurimas.Baliukevicius@laserlt-dih.lt

tel.: +370 686 88353

Laser LT Skaitmeninių inovacijų centras, 

Savanorių pr. 231, Vilnius LT-02300

tel. +370 5 2644868, info@laserlt-dih.lt, www.laserlt-dih.lt

mailto:linas.kavaliauskas@laserlt-dih.lt
mailto:jonas.klimantavicius@laserlt-dih.lt
mailto:aurimas.Baliukevicius@laserlt-dih.lt


Mes nesame vieninteliai

https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-

ekosistema/skaitmeniniu-inovaciju-centrai

https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/inovaciju-ekosistema/skaitmeniniu-inovaciju-centrai


Upcoming DIH calls in H2020
Focus area "Digitising and transforming European industry and services“

 DT-ICT-03-2020: I4MS (phase 4) -uptake of digital game changers and digital manufacturing platforms–71 M€ -
deadline 13 November 2019

 Smart modelling, simulation, and optimisation for digital twins 

 Laser-based equipment in advanced and additive manufacturing 

 Innovative Artificial Intelligence in manufacturing 

 Cognitive autonomous systems and human-robot interaction 

 Widening Digital Innovation Hubs 

 DT-ICT-04-2020: Photonics Innovation Hubs –19M€ -deadline 22 April 2020

 Photonics Innovation Hubs will help speed up the uptake of photonics technologies in order to make European industry more 
competitive and foster new business and business models.

 One-stop-shop access, supported through a network of competence centres, to services and capabilities such as expertise, 
training, prototyping, design, engineering, business support, financing advice and pilot manufacturing for first users and early
adopters enabling the wider up-take and deployment of photonic technologies in innovative products. 

 Four obligatory criteria:

 Consortia should be deeply rooted in regional/national innovation ecosystems

 Critical mass of highly innovative, cross border experiments. At least 50% of the budget should directly benefit SMEs or slightly 
bigger companies. Financial Support to Third Parties may be used. 

 Activities should aim at long-term sustainability and include a business plan for the DIHs, a plan to attract investors, to address 
training and skills development needs and dissemination. Established networks reaching out to SMEs like the Enterprise Europe 
Network and the NCP network should be used.

 Selected projects are expected to collaborate on building a network of Digital Innovation Hubs, covering most regions in Europe. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-leit-ict-2018-2020-05-27_draf_pre-publication.pdf

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-leit-ict-2018-2020-05-27_draf_pre-publication.pdf


Laser LT DIH - patikimas partneris jūsų verslo 

skaitmeninėms transformacijoms

One-stop-shop on lasers, 

photonics and advanced 

manufacturing


