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IŠVADOS

1. Po pirmojo dirbtinio Žem s palydovo paleidimo, stipriausi pasaulio
valstybi veikla kosmose buvo susijusi su j politin s ir karin s galios
tvirtinimu bei demonstracija. Pra jus 40 met po šio epochinio žmonijos
žingsnio, kosmosas tapo ne tik politikos rankiu, bet ir vienu svarbiausi
ekonomikos veiksni , o valstybi autonominio iš jimo kosmos geb jimas
yra pramon s ir technologij galios požymis bei valstybi prestižo ir statuso
ženklas. Kosmoso veikla pasaulyje (daugiau nei 250 mlrd. JAV doleri
apyvarta per metus) ir Europoje turi dideles pl tros perspektyvas ir yra svarbus
žini ekonomikos variklis.
2. Pasaulio kosmoso veiklos ir jos ekonominio poveikio analiz rodo, kad ši
sritis intensyviai ple iasi už savo tradicini rib kurdama naujas vis labiau
augan ias kasdieninio naudojimo produkt ir paslaug linijas, ypatingai ryši ,
transliavimo ir vietos nustatymo srityse. Tokiu b du kosmoso pramon ne tik
kuria naujus esminius m s gyvenimo produktus bei paslaugas, bet ir duoda
tiesiogin socialin -ekonomin naud .
3. MTEP ir pramon s veikla kosmoso srityje yra aukšt j technologij bei
žini ekonomikos sritis, t. y. labai reikšmingas konkurencingumo augimo ir
visuomen s gerov s kilimo variklis, skatinantis žini k rim bei visuomen s
k rybiškum ir užtikrinantis gerai apmokamas darbo vietas. Tod l visose
ekonomiškai stipriose pasaulio valstyb se (ir ne tik tokiose) kosmoso veikla
yra vienas iš svarbiausi politini prioritet . Politikai kosmoso srityje rengti ir
gyvendinti tokiose valstyb se yra kurtos atitinkamos organizacin s
strukt ros: kosmoso tarybos prie vyriausybi bei koordinuojan ios ir
gyvendinan ios institucijos (agent ros, tarnybos ar pan.).
4. MTEP veikla kosmoso srityje ir nauj kosmini technologij diegimas
rink vis intensyviau remiami viešojo sektoriaus l šomis, nes šios
technologijos naudingos ne tik verslui, bet ir vyriausyb ms sprendžiant
politinius bei socialinius klausimus gynybos, saugumo užtikrinimo, užsienio
politikos, krizi valdymo, aplinkosaugos, ištekli naudojimo ir kitose srityse.
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5. Nepaisant aštrios konkurencijos kosmoso technologij k rimo ir taikymo
srityse, pasaulyje stebima tarptautinio bendradarbiavimo pl tra, ypa srityse,
kur vienos valstyb s ar netgi j grup s pastang nepakanka tikslui pasiekti
(Tarptautin kosmin stotis, žmogaus skrydžiai kitas planetas ir pan.).
6. Mažosios pasaulio valstyb s taip pat yra suinteresuotos gauti naud , kuri
gali suteikti kosmoso veikla. Ta iau negal damos sau leisti toki milžinišk
investicij , kuri reikalauja autonomin veikla kosmose, jos jungiasi
tarptautines organizacijas. Tai suteikia joms galimyb ne tik grei iau ir
efektyviau pasinaudoti kosmoso veiklos teikiama nauda, bet ir dalyvauti
tarptautinio lygio moksliniuose tyrimuose bei aukš iausi technologij k rime.
7. Europos S junga (ES), suvokdama kosmoso veiklos svarb sprendžiant
politines, ekonomines ir socialines Bendrijos problemas, aktyviai dalyvauja
kosmoso veiklos pl troje. Tai atsispindi ir naujojoje Lisabonos sutartyje, tai
rodo ir Pagrind susitarimo su EKA pasirašymas bei vieningos Europos
kosmoso politikos gairi parengimas ir gyvendinimas. Šis d mesys kosmoso
veiklai aiškiai matomas ir ES finansin je politikoje, t. y. smarkiai did jan iose
ES viešojo sektoriaus investicijose svarbiausias kosmoso veiklos sritis.
8. Pagrindinis ekonominis Europos kosmoso politikos gairi tikslas yra
užtikrinti Europos konkurencingum šioje svarbioje strategin je srityje.
Politiniai šios iniciatyvos tikslai yra susij su nepriklausomo Europos iš jimo
kosmos užtikrinimu bei su saugumo aspektais.
9. ES, savo „kosmine kompetencija“ dalindamasi su EKA, veikl kosmose
orientuoja
programas, apjungian ias kosmoso technologijas ir paslaug
vartotoj poreikius. Tai sritys, turin ios reikšm ES politikos palaikymui bei
paslaug jos pilie iams teikimui: Žem s steb jimai, palydovin navigacija ir
palydovinis ryšis.
10. EKA yra tarpvyriausybin organizacija, mokslini tyrim ir technologin s
pl tros priemon mis siekianti ekonomini tiksl , kurios veikimas pagr stas
„teisingos (geografin s) gr žos“ principu, t. y. jos naryst s mokes iai
sugr žinami per užsakymus t VN paj giausiems mokslo ir (ar) verslo
subjektams. D l specifini reikalavim kosmoso veiklai EKA veikia griežtos
naryst s organizacijoje s lyg ir veiklos kokyb s kontrol s (standartizavimo
bei sertifikavimo) sistemos. Organizacija s kmingai veikia jau daugiau kaip 30
met ir toliau pl toja savo veikl . Vienas iš EKA VN suinteresuotumo
kosmoso veikla rodikli – j našai laisvai pasirenkamas programas viršija
našus privalom program nuo 2 iki 13 kart .
11. EKA, pasirašydama Pagrind susitarim su ES, be veiklos finansini
galimybi išpl timo ir dalies savo kompetencij delegavimo ES siek
platesnio savo veiklos politinio palaikymo ir palankesni tarptautinio
bendradarbiavimo s lyg .
12. Pagal ES ir EKA Pagrind susitarim EKA ir jos VN veiklos sritys:
kosmoso tyrimai, iš jimo
kosmos užtikrinimas, mokslo ir kosmini
technologij pl tra. EKA siekia išskirtin s kompetencijos moksle ir palaiko
kosmini sistem technologin parengim bei atitikim vartotoj poreikiams.
13. EKA, siekdama didesn s kompetencijos ir reikaling resurs kaupimo, yra
suinteresuota nauj valstybi nari
siliejimu
organizacij , ypa –
bendradarbiavimu su naujosiomis ES VN, norint parengti jas narystei EKA.
Tolimesn je perspektyvoje bus siekiama abiej tarptautini organizacij (ES ir
EKA) susiliejimo.
14. Plataus spektro Lietuvos mokslo potencialas, esantis fizini ,
biomedicinini ir technologini moksl srityse, yra aukšto lygio, turi
tarptautini projekt vykdymo ir vadovavimo jiems patirties, tod l gal t
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s kmingai konkuruoti vykdant ES ir EKA kosmoso program projektus.
15. Lietuvoje yra inovatyvi moni , turin i konkurencing kompetencij
EKA Bendrajame technologij plane nurodytose srityse (elektronikos ir
elektros prietais gamybos, informacini technologij ir programavimo,
taikom j
gyvyb s, fizini
moksl
ir gyvyb s palaikymo sistem ,
automatizacijos ir mechatronikos, aviacijos ir aerodinamikos bei
geoinformatikos srityse). Turimas ši moni ekonominis potencialas (metin
apyvarta viršija 220 mln. Lt) galint jas s kmingai vykdyti EKA užsakymus.
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SI LYMAI IR
REKOMENDACIJOS

1. D l politin s ir ekonomin s situacijos pasaulyje, ir ypa Europoje,
Lietuva aukš iausiame lygyje turi nedelsdama apsispr sti d l
pagrindini nacionalin s kosmoso politikos tiksl ir šios politikos
gyvendinimo priemoni .
2. Siekiant gilesn s integracijos ES, Lietuvai b tina savo kosmoso
politik suderinti su Europos kosmoso politika ir aktyviai sijungti
Europos kosmoso programos (EKP) vykdym .
3. Siekiant dalyvavimo Europos kosmoso programoje ekonominio ir
socialinio efektyvumo, Lietuvai b tina stoti EKA.
4. Lietuvos sijungimo ES kosmoso program ir stojimo EKA
veiksm koordinacijai b tina steigti Lietuvos kosmoso agent r .
5. S kmingam Lietuvos dalyvavimui EKP b tina:
•

tvirtinti teisinius instrumentus, skatinan ius privataus verslo
investicijas šios srities MTEP bei inovacij k rim ;

• skatinti fundamentinius mokslinius tyrimus šioje srityje;
• didinti konkursine tvarka skirstomo viešojo sektoriaus MTEP
finansavimo apimtis, atitinkamai didinant ir kosmin s
tematikos MTEP veiklos finansavim ;
• keisti Vieš j pirkim statym , sugriežtinant kvalifikacinius
reikalavimus konkurs
dalyviams, siekiant vis
pirma
aukš iausios perkamos produkcijos kokyb s, esant mažiausiai
kainai, o ne vien tik mažiausios kainos;
• valstyb s lygmeniu skatinti ir remti Lietuvos mokslo ir studij
institucij ir ypa verslo moni dalyvavim 7BP projektuose
kosmoso tematika;
• didinti valstyb s param mon ms, besikurian ioms aukšt j
technologij ir ypa kosmoso srityje;
• skatinti tyr j tarpsektorin mobilum , užtikrinant vienodas
socialines garantijas verslo moni bei mokslo ir studij
institucij tyr jams.
SI LYM IR
REKOMENDACIJ
PAGRINDIMAS

I. POLITINIAI IR LIETUVOS VAIZDŽIO FORMAVIMO BEI
PRESTIŽO ARGUMENTAI
Patvirtinus Europos kosmoso politikos gaires ir Lisabonos
sutartyje kosmos paskelbus vienu iš svarbiausi Europos
bendrosios politikos prioritet , Lietuvos stojimo svarba EKA
dabartin je politin je situacijoje gali b ti sulyginama su stojimu
pa i ES ar NATO. Unikali situacija – Lietuva liko vienintel iš
nauj j ES valstybi nari dar neprad jusi stojimo EKA proced ros
– ateityje, jeigu nebus imtasi skubi priemoni , gali suponuoti
nepataisomus praradimus ir atsilikim technologij bei inovacij
srityje. Nauj j išš ki kosmose akivaizdoje darosi aišku, kad, kaip ir
Kolumbo laikais, laim s tie, kurie dalyvaus atradimuose, o ne
pasyviai lauks, kol visk atras kiti.
Lietuvos vaizdis ir prestižas, Lietuvos žmoni ir ypa jo jaunimo
l kes i išsipildymas labai priklausys nuo to, ar Lietuva prisid s prie
pasaulio ir Europos žygio kosmos , ar pak l akis žvaigžd t
dang mes gal sime didžiuotis, kad ten skraido kažkas, kas sukurta ir
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pagaminta Lietuvoje.
Lietuvos dalyvavimas kosmoso veikloje turi ypatingai svarbi
socialin -politin reikšm – nacija, suteikusi savo vaikams svajon
tapti kosmonautais ir kartu su kit pasaulio taut atstovais pagal
Auroros program 2034 m. nuskristi Mars bei toliau, gali neabejoti
greitu šalies mokslinio ir technologinio potencialo augimu –
vykdant toki valstyb s politik m s gabiausiems nereik s ieškoti
analogišk galimybi savo talent realizavimui svetur.
Ne skepsis, kad maža tauta negali gyvendinti dideli sieki , o
svajon ir žingeidumas leido lietuviui Kazimierui Simonavi iui jau
viduramžiais kurti raketas, o praeito šimtme io pabaigos lietuviams –
kosminius skafandrus, kosmini laiv elementus, gyvyb s palaikymo
sistemas kosmose, distancines diagnostikos priemones kosminei
medicinai ir daug kit „stebukl “, deja, taip ir likusi slaptintais
sovietin s sistemos archyvuose.
II. EKONOMINIAI PRIVALUMAI
II.1. Lietuvai apsisprendus dalyvauti EKP ir stoti EKA bei paskelbus
ši veikl valstyb s prioritetu, tikslin s valstyb s biudžeto
investicijos
kosmoso veikl (tiek
MTEP, tiek
inovacijas)
garantuotai duos didesn gr ž (naud ) negu bendro pob džio
investicijos MTEP ir inovacijas. Rezultat panaudojimas, o tuo
pa iu ir pramon s konkurencingumo augimas kosmoso atveju yra
garantuotas, nes EKA veiklos principai numato „teising arba
geografin gr ž “, t. y. garantuotus užsakymus tiems produktams ir
paslaugoms, kurie yra geriausi bendrame EKA VN kontekste. Bendro
pob džio valstyb s investicij
MTEP ir inovacijas gr ža labai
priklauso nuo žini perdavimo kult ros valstyb je ir intelektin s
nuosavyb s vadybos efektyvumo, t. y. nuo mokslo ir verslo ryši
kokyb s. Kosmoso atveju šie ryšiai, t. y. MTEP rezultat ir sukurt
nauj technologij panaudojimas, yra garantuoti a priori.
II.2. Stojant EKA, sutartyje numatomos pasirenkamos programos,
kuriose stojan ioji valstyb nori dalyvauti ir investuoti. Lyginant
su Bendrosiomis programomis (pavyzdžiui, 7BP), kur valstyb nar
moka ne tik už tas veiklos sritis, kuriose nori dalyvauti, bet už visas
paskelbtas, t. y. net ir tas, kuriose dalyvauti neturi reikiamo potencialo
ir nenori, dalyvavimas EKA kosmoso veikloje yra tikslingas ir
kryptingas pasirinkimas. Dalyvavimo EKA veikloje atveju, valstyb
nar investuoja tik tas sritis, kuriose ji turi poreiki ir tinkam
potencial . Kita vertus, šios sritys pasirenkamos lanks iai ir v liau
gali b ti kei iamos pagal valstyb s nar s geb jim vystym si, jos
prioritetus ir pasaulines tendencijas.
II.3. Dalyvavimas ES kosmoso programoje ir ypa EKA veikloje patikimas ir veiksmingas b das skatinti MTEP, nauj aukšt
technologij k rim bei inovacijas ir taip didinti visos pramon s
konkurencingum . Toks dalyvavimas sukurt papildom aukštos
kvalifikacijos ir didel s prid tin s vert s darbo viet , paskatint
nauj produkt ir jas gaminan i moni atsiradim . D l maž ir
vidutini
moni (MV ) lankstumo, kuris yra nepamainomas
operatyviai sprendžiant labai sud tingas technologines problemas,
EKA suinteresuota j dalyvavimu vykdant agent ros užsakymus.
EKA pramon s politika numato visokeriop param tokioms
inovatyvioms MV , o Lietuvoje yra toki
moni , jau dabar
gaminan i produkcij , kuria tiesiogiai suinteresuota EKA. Šiame
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kontekste taip pat pamin tina, kad ES kosmos yra paskelbusi viena iš
svarbiausi prioritetini rink , t. y. rinka, kurioje turi b ti užtikrinta
Europos lyderyst .
II.4. Apsisprendžiant d l Lietuvos dalyvavimo Europos kosmoso
veikloje nereikia užmiršti, kad netiesiogiai, t. y. per naryst s ES
mokest , didel s Lietuvos l šos jau dabar yra naudojamos šiai
veiklai finansuoti (GALILEO palydovin s navigacijos, GMES
Žem s steb jimo ir palydovini ryši programoms). Tai vyksta
nepriklausomai nuo m s valstyb s valios ir geb jim pasinaudoti
šios veiklos rezultatais, o svarbiausia, kad šalies verslo ir mokslo
subjektai, Lietuvai nesant EKA nare, neturi teis s tiesiogiai dalyvauti
ši projekt realizavime ir komercializavime.
III. TECHNOLOGIN IR INOVACIJ SKATINIMO NAUDA
III.1. Dalyvavimas EKP ir EKA veikloje paskatint nauj
aukšt j technologij , tiesiogiai susijusi su kosmosu, k rim .
Kita vertus ši veikla paskatint ir greit kosmini technologij
konversij , t. y. inovacijas, kuriant naujus produktus ir paslaugas
tradiciniuose ekonomikos sektoriuose. Reikia tur ti galvoje, kad
kosmin s, kaip ir karin s, technologijos tre iosioms šalims paprastai
yra atveriamos tik po keli dešimtme i . Lietuvos mon s,
dalyvaudamos bendrame nauj kosmini technologij k rime, tur t
teis iš karto naudoti šias technologijas gaminant ir prast savo
produkcij .
III.2. Kosmini technologij spektras yra labai platus. Tod l
sijungimas EKP veikl ir stojimas EKA – savotiškas diversifikuoto
investicij portfelio pirkimas. N ra kitos tokios aukšt j technologij
srities (galb t, išskyrus karines technologijas), kurioje b t apr piama
tiek daug skirting technologij . Tokiu b du, dalyvavimas Europos
kosmoso veikloje garantuoja ilgalaik valstyb s MTEP ir inovacij
politikos s km , t. y. apsaugo nuo bankroto, kuris d l pasaulin s
konjunkt ros galimas, jeigu bus nustatyti siauri valstyb s technologij
vystymo prioritetai (pvz., investuojant atskirai biotechnologijas,
lazerines technologijas ar pan.).
III.3. Tik kosmosas galina vystyti naujas technologijas
ypatingomis nesvarumo s lygomis. Nedalyvaudama Europos
kosmoso veikloje, Lietuva prarast unikali galimyb kurti naujas
medžiagas, naujus vaistus, naujas plazmos, skys i , liejimo
technologijas ir atlikti mokslinius gyvyb s bei fiziologinius tyrimus
nesvarumo s lygomis, kurie ne manomi antžemin se laboratorijose.
II.4. Kosmin ms technologijoms ir produktams keliami ypatingi,
šimtus ir t kstan ius kart didesni negu paprastai, patikimumo
reikalavimai. Tokioms technologijoms kurti ir išbandyti jau parengti
special s metodai ir sukurtos ypatingos priemon s bei sistemos. Tod l
t
pa i
metod
ir priemoni
taikymas „žemiškosioms“
technologijoms bei kosmini technologij konversija garantuoja
žymiai didesn , j pagrindu sukurt produkt ir paslaug , patikimum .
III.5. EKA, bendradarbiaudama su stojan iomis valstyb mis „padeda
auginti“ ši valstybi MTEP ir pramon s, susijusios su kosmosu,
potencial , t. y. koordinuoja parengim tikrajai narystei, kuri
garantuoja valstyb s naryst s mokes io gr ž per užsakymus. Ši
parama susideda iš informacijos apie EKA reikalavimus
technologijoms ir gamybai, apie produkt bei paslaug standartizacij
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ir sertifikavim perdavimo. Taigi kosmoso atveju, skirtingai negu
kitose pramon s šakose, produkto ar paslaugos kokyb s ir atitikties
sertifikavimu suinteresuota ne tik pati mon , bet ir užsakovas, t. y.
EKA. Tai irgi akivaizdi nauda Lietuvos mon ms, dalyvausian ioms
EKA programose.
III.6. Lietuva, kaip geografinis ES subjektas, vykdydama kosmin s
informacijos infrastrukt ros suk rimo ES direktyv INSPIRE,
neišvengiamai prival s dalyvauti kuriant antžemin s GALILEO ir
GMES infrastrukt ros tinkl . Akivaizdu, kad žymiai naudingiau tai
daryti kompleksiškai, t. y. dalyvauti kuriant ir kosmin ši sistem
dedam j .
IV. SOCIALINIS EFEKTAS
IV.1. Dalyvaudama Europos kosmoso veikloje Lietuva gaut
juntam socialin ir ekonomin naud . Kosmin s technologijos,
produktai ir paslaugos garantuot aukštesn valstyb s viešosios
politikos gyvendinimo lyg užsienio politikos, gynybos, saugumo,
aplinkosaugos, žem s kio, ištekli naudojimo ir kitose srityse. Nauj
vairesni ir kokybišk „kosmini “ produkt bei paslaug (kaip ir
sukurt konversijos pagrindu) teikimas pagerint Lietuvos pilie i
gyvenimo kokyb ir sumažint vis r ši atskirt .
IV.2. Dalyvavimas EKA kosmoso veikloje, kur galioja „teisingos
geografin s gr žos“ principas, gali tapti efektyvia „prot
nutek jimo“ bei „prot sugr žinimo“ problem sprendimo
priemone. Garantuoti EKA užsakymai Lietuvoje vykdyti aukš iausio
lygio mokslinius tyrimus ir kurti naujausias technologijas, kurios
priešingu atveju d l j slaptumo b t neprieinamos Lietuvos tyr jams
ir mon ms, sudaryt s lygas ir galimybes tiems Lietuvos tyr jams,
kuri emigracijos iš šalies priežastis – negal jimas realizuotis
dalyvaujant aukš iausio tarptautinio lygio moksliniuose tyrimuose,
dirbti Lietuvoje ir tuo pa iu kurti pasaulinio mokslo ir technologij
lygio produkcij .
IV.3. Lietuvos sijungimas Europos kosmoso veikl , dalyvavimas
kosmoso projektuose paskatint žini apie gamt , Visat , ir
technologijas pl tr visuomen je, daryt teigiam tak visuomen s
švietimui ir geresniam savasties suvokimui vis labiau global jan ioje
Žem je. Lietuvos sijungimas kosmoso klub paskatint jaunim
dom tis gamtos ir technikos mokslais bei s moningai rinktis tyr jo
profesij . Tai leist ugdyti žingeid ir novatorišk jaunim , aktyviai
siekiant žini ir dr siai pasitinkant XXI-jo amžiaus politinius,
socialinius, aplinkos ir technologinius išš kius.
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MOKSLO POTENCIALAS SIEKIANTIS DALYVAUTI EKP IR EKA
VEIKLOSE
Universitet fakultetai
VU Fizikos fakultetas
KTU Chemin s technologijos fakultetas
KTU Dizaino ir technologij fakultetas
KU J r technikos fakultetas
ŠU Technologijos fakultetas
Savarankiški institutai
Puslaidininki fizikos institutas
Matematikos ir informatikos institutas
Chemijos institutas
Biochemijos institutas
Geologijos ir geografijos institutas
Lietuvos tekstil s institutas
VU Teorin s fizikos ir astronomijos institutas
KTU Fizikin s elektronikos institutas
Vidiniai universitet institutai, katedros, laboratorijos, centrai, mokslinink grup s
VU Medžiagotyros ir taikom j moksl institutas
VU Kvantin s elektronikos katedra ir Lazerini tyrim centras
KTU Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas
KTU Mechatronikos mokslo, studij ir informacijos centras
KTU Telematikos mokslo laboratorija
KTU Technologini sistem diagnostikos institutas
KTU Skai iuojam j technologij centras
KTU Architekt ros ir statybos institutas, Energetini sistem laboratorija
VGTU Aplinkos apsaugos katedra ir Aplinkos apsaugos institutas
VGTU Teorin s mechanikos katedra ir Skaitinio modeliavimo laboratorija
VGTU Medžiag atsparumo katedra ir Stiprumo mechanikos mokslo laboratorija
KU Baltijos paj rio aplinkos tyrim ir planavimo institutas
KU Regioninio planavimo centras
FI Žvaigždži sistem fizikos skyrius ir VU Astronomijos observatorija
FI Taikom j tyrim laboratorija
FI Netiesin s optikos ir spektroskopijos laboratorija, Paviršiaus spektroskopijos skyrius
LEI Branduolini rengini saugos laboratorija
LEI Vandenilio energetikos technologij centras
BchI Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyrius
PFI Optoelektronikos laboratorija
LSDI Augal fiziologijos laboratorija
BI Augal fiziologijos laboratorija, Gravitacin s fiziologijos sektorius
VU EkoI GIS grup
LŽ U Aplinkos institutas, GIS mokymo ir mokslo centras
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VERSLO MONI POTENCIALAS SIEKIANTIS DALYVAUTI EKP IR
EKA VEIKLOSE

Elektronikos ir elektros prietais grup
UAB „Arcus Novus“,
UAB „Dicto Citius“,
UAB „GPS partneris“,
UAB „Yazaki Wiring Technologies“,
UAB „Satgate“,
UAB „Selteka“,
UAB „Šiauli tauro televizoriai“,
UAB „Telga“,
UAB „Teltonika“,
UAB „Teravil“,
UAB „Terra“,
Informacini technologij ir programavimo grup
UAB „Baltic Amadeus“,
UAB „In Re“,
Automatizacijos ir mechatronikos grup
UAB „Baltic CNC Technologies“,
UAB „Precizika Metrology“,
UAB „Selteka“,
Taikom j gyvyb s ir fizini moksl , gyvyb s sistem palaikymo grup
UAB „Neaustima“,
UAB „Norta“,
Optikos ir optoelektronikos grup
UAB „Ekspla“,
UAB „Lazerin s technologijos centras“,
Aviacijos ir aerodinamikos grup
UAB „Helisota“,
UAB „Sportin aviacija“,
Geoinformatikos grup
UAB „Aerogeodezijos institutas“,
UAB „HNIT-Baltic“
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