Informacija apie „Teltonikos“ įmonių grupę
FAKTAI
Įkūrimo metai
1998
Centrinis biuras
Vilnius, Lietuva
Įkūrėjas
Arvydas Paukštys
Darbuotojų skaičius
2500

Pagamintų IoT produktų skaičius
20 mln. vnt.
Vidutinės gamybos apimtys
500 tūkst. vnt. per mėnesį
Biurų skaičius pasaulyje
31 biuras 20 valstybių
Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@teltonika.lt

„Teltonika“ yra sparčiai auganti daiktų interneto (IoT) technologijų įmonių grupė, vienijanti daugiau
nei 2 500 darbuotojų, dirbančių 20 šalių. Naujausios „Teltonikos“ technologijos ir ilgametė
projektavimo ir gamybos patirtis padeda gaminti kokybiškus ir saugius daiktų interneto įrenginius.
Bendrovė didžiuojasi Lietuvoje kurdama ir gamindama unikalius daiktų interneto produktus, kurie
padeda žmonėms visame pasaulyje, ir siekia tapti pasauline išskirtinių IoT sprendimų lydere.
Modernioje gamykloje Vilniuje, Lietuvoje, „Teltonika“ jau pagamino daugiau nei 20 milijonų daiktų
interneto įrenginių*.
„Teltonika IoT Group“ prezidentas – Arvydas Paukštys, įkūręs įmonę 1998 metais. „Teltonika IoT
Group“ vienija Lietuvos aukštųjų technologijų įmones, priklausančias „Teltonikos“ įmonių grupei,
bei „Teltonikos“ atstovybes visame pasaulyje. „Teltonika Telematics“, „Teltonika Networks“,
„Teltonika Telemedic“, „Teltonika EMS“ ir „Teltonika Energy“ kuria ir gamina inovatyvius, saugius ir
patikimus daiktų interneto įrenginius.
„Teltonika High-Tech Hill“ bendradarbiauja su universitetais, kolegijomis ir mokyklomis bei valdo
„Teltonikos“ akademijas, kurios organizuoja mokymus ir praktinius kursus studentams ir
darbuotojams.
„Teltonikos“ vietiniai biurai veikia tokiuose pasaulio didmiesčiuose kaip Torontas, Meksikas, Lima,
San Paulas, Santjagas, Kasablanka, Johanesburgas, Nairobis, Kijevas, Almata, Dubajus, Karačis,
Bangalore, Kvala Lumpūras, Singapūras, Džakarta, Honkongas ir Sidnėjus, kuriuose įmonės
atstovai rūpinasi pardavimais ir technine pagalba regionuose.
2021 metais „Teltonika“ eksportavo į 166 pasaulio šalis, o įmonių grupės apyvarta per metus
padvigubėjo ir viršijo 200 mln. eurų.
Suvienydama prekės ženklo įmones, „Teltonika“ siekia tapti viena iš pasaulio lyderių, gaminančių
unikalius, žmonėms padedančius IoT sprendimus.

UAB “TELTONIKA IoT GROUP”
Liepkalnio g. 134A, LT-02121, Vilnius, Lietuva
Korespondencijos adresas: Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas: 124429895
PVM mokėtojo kodas: LT244298917

1

Iki 2030 metų „Teltonikos“ įmonių grupė planuoja įgyvendinti 14 projektų Vilniuje, Kaune ir
Molėtuose. Bendra investicijų suma sieks 3,7 mlrd. eurų Kartu atidaromi ir nauji biurai visame
pasaulyje, kad įmonių grupė būtų arčiau savo klientų.
*2022 m. liepos mėn. duomenys

„TELTONIKOS“ ĮMONIŲ GRUPĖ
Teltonika Telematics
„Teltonika Telematics“ projektuoja, gamina ir tiekia sekimo įrenginius, kurie parduodami daugiau nei
150 valstybių. Bendrovės gaminami prietaisai naudojami tokiose srityse kaip žemės ūkis,
automobilių dalijimasis ir nuoma, statyba ir kasyba, siuntų paslaugos, avarinės tarnybos, draudimas
ir komunalinės paslaugos ir kt.
Įmonė taip pat kuria e. mobilumo sprendimus, asmeninius sekimo įrenginius ir turto sekimo
sprendimus. Šie prietaisai padeda klientams užtikrinti žmonių ir naminių gyvūnų saugumą bei turto
apsaugą.
Vadovas: Antanas Šegžda
Daugiau informacijos: https://teltonika-gps.com/lt/

Teltonika Networks
„Teltonika Networks“ yra sparčiai auganti technologijų bendrovė, gaminanti profesionalią tinklo
įrangą tarptautinėms rinkoms. Atlikdama mokslinius tyrimus ir kurdama pramoninius tinklo prietaisus
daiktų interneto ir M2M komunikacijai, bendrovė sukūrė plačią produktų pasiūlą tokioms
sudėtingoms sritims kaip „Pramonė 4.0“, išmanusis miestas ir žalioji energetika.
Vadovas: Giedrius Kukauskas
Daugiau informacijos: https://teltonika-networks.com/

Teltonika Telemedic
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„Teltonika Telemedic“ siekia padėti žmonėms kurdama ir gamindama telemedicinos ir nuotolinės
medicinos sprendimus. Įmonė kuria profesionalią sveikatos priežiūros įrangą su nuotoline prieiga
prie itin svarbių duomenų.
Vadovas: Martynas Osauskas
Daugiau informacijos: https://teltonika-telemedic.com/

Teltonika EMS
„Teltonika EMS“ yra lanksti ir patikima įmonė, gaminanti ir surenkanti kitų „Teltonikos“ įmonių
suprojektuotus ir sukurtus prietaisus. Per mėnesį „Teltonika EMS“ pagamina daugiau kaip 500 000
daiktų interneto įrenginių. Bendrovė taip pat teikia originalaus dizaino gamybos bei elektronikos
gamybos paslaugas kitoms įmonėms. Konkurencinis „Teltonika EMS“ pranašumas – vienoje vietoje
siūlomos gamybos ir inžinerijos paslaugos, todėl įmonė gali bet kurią sudėtingą idėją paversti
realybe.
Vadovas: Simas Rutkauskas
Daugiau informacijos: https://teltonika-ems.com/lt

Teltonika Energy
„Teltonika Energy“ kuria inovatyvius elektromobilių įkrovimo sprendimus, leidžiančius efektyviau ir
tvariau vairuoti ir veiksmingai prisidėti prie CO2 emisijų mažinimo.
Vadovas: Tadas Tumelis
Daugiau informacijos: https://teltonika-energy.com/lt

Teltonika High-Tech Hill
Viešoji įstaiga „Teltonika High-Tech Hill", bendradarbiaudama su Lietuvos švietimo įstaigomis, siekia
skatinti jaunimą domėtis daiktų interneto technologijomis ir rinktis inžinerijos ar IT studijų programas.
Įmonė bendradarbiauja su geriausiais Lietuvos universitetais ir organizuoja 1,5 mln. eurų vertės
stipendijų programą „Ateitis priklauso man“.
Vadovas: Julius Purlys
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Daugiau informacijos: https://teltonika-high-tech-hill.com/lt

10 METŲ PLANAS: PROJEKTAI IR INVESTICIJOS
2020-2030 m. „Teltonikos“ įmonių grupė yra suplanavusi įgyvendinti 14 investicinių projektų tam, kad
paskatintų įmonių grupės augimą, pritrauktų naujus talentus ir dar labiau prisidėtų prie darbuotojų ir
partnerių gerovės. Planuojama, kad per 10 metų laikotarpį bus investuota 3,7 mlrd. eurų į šiuos
projektus:
•
•
•
•
•
•
•
•

„Teltonikos“ Technologijų centras Molėtuose.
Projektą planuojama įgyvendinti: 2021–2022 m. Projekto vertė: 34 mln. eurų.
„Teltonika IoT Group“ administracinis pastatas Vilniuje.
Projektą planuojama įgyvendinti: 2021–2023 m. Projekto vertė: 26 mln. eurų.
Elektronikos surinkimo gamykla Vilniuje.
Projektą planuojama įgyvendinti: 2022–2023 m. Projekto vertė: 47 mln. eurų.
„Teltonika High-Tech Hill“ technologijų miestelis, Vilniuje.
Projektą planuojama įgyvendinti: 2022–2025 m. Projekto vertė: 220 mln. eurų.
Plastiko dalių gamykla Vilniuje.
Projektą planuojama įgyvendinti: 2023–2024 m. Projekto vertė: 15 mln. eurų.
PCB gamykla Vilniuje.
Projektą planuojama įgyvendinti: 2023–2025 m. Projekto vertė: 100 mln. eurų.
„Teltonika High-Tech Hill“ technologijų miestelis Kaune.
Projektą planuojama įgyvendinti: 2023–2025 m. Projekto vertė: 90 mln. eurų.
Elektronikos surinkimo gamykla Kaune.
Projektą planuojama įgyvendinti: 2026–2027 m. Projekto vertė: 45 mln. eurų.

Puslaidininkių pramonės sukūrimas Lietuvoje
„Teltonika“ Lietuvoje taip pat planuoja pradėti puslaidininkių pramonę, kuri sukurs daugiau kaip 1500
naujų gerai apmokamų darbo vietų. Šis projektas prisidės prie Europos Sąjungos plano iki 2030 m.
padidinti pasaulinės puslaidininkių rinkos dalį iki 20 proc. Iki puslaidininkių pramonės įkūrimo įmonių
grupė dirbs ugdydama ir rengdama talentingus ir kvalifikuotus specialistus.
Planuojami pagrindiniai puslaidininkių pramonės sukūrimo projektai:
• Puslaidininkių lustų laboratorijos Vilniuje.

Projektą planuojama įgyvendinti: 2024–2026 m. Projekto vertė: 100–300 mln. eurų.
• Puslaidininkių lustų surinkimo ir testavimo gamykla Vilniuje.
Projektą planuojama įgyvendinti: 2026–2028 m. Projekto vertė: 450 mln. eurų.
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• Puslaidininkių lustų gamykla Vilniuje.

Projektą planuojama įgyvendinti: 2028–2031 m. Projekto vertė: 2,1 mlrd. eurų.
• Silicio išgavimo metalurgijos pramonė – galimybių studija.
Projektą planuojama įgyvendinti: 2032–2033 m. Projekto vertė: 500 mln. eurų.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
„Teltonikos“ misija – padėti žmonėms. Įmonių grupė yra visada pasiryžusi padėti ne tik savo
klientams ir partneriams, siūlydama tinkamiausius daiktų interneto sprendimus, bet ir visuomenei bei
žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Socialinės atsakomybės iniciatyvos plėtojamos toliau
išvardintomis pagrindinėmis kryptimis.
Švietimas
„Teltonika“ siekia skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, skatinti jaunųjų talentų ugdymą ir
augimą bei padėti jiems kurti sėkmingą karjerą technologijų srityje. Kartu su Lietuvos universitetais
atliekame mokslinius tyrimus, skatiname technologinę pažangą, organizuojame stažuotes ir
stipendijas.
Mokymai organizuojami 6 skirtingose „Teltonikos“ akademijose.
Stipendijos
Siekiant paskatinti jaunimą siekti išsilavinimo technologijų srityje ir sudaryti jiems galimybę atskleisti
savo potencialą, „Teltonika“ pradėjo vykdyti unikalią stipendijų programą „Ateitis priklauso man“.
Technologijų, inžinerijos ir programavimo specialybių pirmakursiai gali pretenduoti į metinę 3 000
eurų stipendiją (300 eurų už 10 mėnesių).
Per 5 metus „Teltonika“ pirmakursių stipendijoms įsipareigojo skirti net 1,5 mln. eurų.
Filantropija
„Teltonika“ kasmet įvairioms socialinėms programoms skiria 1 mln. eurų.
2019 m. „Teltonikos“ įkūrėjas Arvydas Paukštys tapo pirmuoju Lietuvoje, kuriam suteiktas
nacionalinio mecenato vardas.
Pandemijos metu „Teltonika“ finansiškai parėmė Prienų, Molėtų ir Vilkaviškio savivaldybes, už
suteiktas lėšas savivaldybės įsigijo reikalingas apsaugos priemones sveikatos priežiūros ir
socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams.
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Investicijos siekiant stiprinti Lietuvos regionus
2022 m. rudenį Molėtuose pradės veikti „Teltonikos“ Technologijų centras, kuriame bus sukurta apie
500 darbo vietų. Siekiant paskatinti Molėtų regiono vystymąsi, į šį projektą „Teltonika“ investavo apie
34 mln. eurų.
Aplinkos apsauga
Visi „Teltonikos“ produktai gaminami naudojant tik atsinaujinančią elektros energiją, o gaminių
pakuotės gaminamos iš perdirbtų medžiagų.
„Teltonika“ siekia, kad artimiausiu metu įmonės gamykla taptų CO2 atžvilgiu neutralia įmone.
Remiantis statistiniais duomenimis, vidutiniškai „Teltonikos“ veikloje išmetamo CO2 kiekis nuolat
mažėja, pavyzdžiui, 2020 m. jis buvo 162,72 g CO2e/vnt. 2021 m. – 74,56 g CO2e/vnt. Mūsų tikslas
2022 m. – neviršyti 20 g CO2e/produkto vienetui.
Kalbant apie atliekų tvarkymą, daugiau nei 90 proc. surinktų atliekų „Teltonikoje“ yra išrūšiuojamos
tolesniam perdirbimui. Siekiama, kad nerūšiuotų pramoninių atliekų kiekis, tenkantis 1 gaminiui,
neviršytų 20 g). Dabartinis pramoninių (nevisiškai išrūšiuotų atliekų) kiekis dar neatitinka įmonių
grupės tikslų (2021 m. vidurkis buvo 29,15 g/produkto vienetui).

KONTAKTAI ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAMS
„Teltonikos“ komunikacijos specialistų komanda pasiruošusi atsakyti į jūsų klausimus, suderinti
interviu su „Teltonikos“ įmonių grupės vadovais ir specialistais ir suteikti informaciją pagal kitas
jūsų užklausas apie „Teltonikos“ veiklą. Jūsų užklausų laukiame el. paštu
komunikacija@teltonika.lt.
Daugiau informacijos, nuotraukų ir vaizdo įrašų galite rasti „Teltonikos“ naujienų skiltyje.
Visais kitais klausimais, kurie nėra susiję su žiniasklaidos užklausomis, maloniai prašome kreiptis
bendruoju el. paštu info@teltonika.lt arba naudojantis kontaktų forma.
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