VERTINIMO TVARKOS, KURIA NUSTATOMA, AR NUMATOMOS STEIGTI
ĮMONĖS VEIKLA SUSIJUSI SU NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ AR KITŲ LIETUVOS
RESPUBLIKOS ŪKIO IR SOCIALINEI PLĖTRAI REIKŠMINGŲ NAUJOVIŲ
DIEGIMU IR AR ŠIAI VEIKLAI VYKDYTI UŽSIENIETIS TURI REIKIAMA
KVALIFIKACIJĄ, FINANSAVIMĄ BEI VERSLO PLANĄ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis aprašas nurodo vertinimo tvarką, pagal kurią nustatoma, ar numatomos steigti
įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir
socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi
reikiama kvalifikaciją, finansavimą bei verslo planą.
2. Raštu patvirtinti, jog teisėta veikla atitinka reikalavimus Lietuvos Respublikos ūkio
ministras įgalioja VšĮ „Versli Lietuva“.
3. Ši tvarka turėtų būti peržiūrima ne vėliau kaip po vienerių metų nuo įsigaliojimo.
II. PAGRINDINIAI TEISĖTOS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU NAUJOMIS
TECHNOLOGIJOMIS AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO IR SOCIALINEI
PLĖTRAI REIKŠMINGŲ NAUJOVIŲ DIEGIMU REIKALAVIMAI
4. Teisėta veikla, susijusi su naujomis technologijomis ar Lietuvos Respublikos ūkio ir
socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, yra naujų arba iš esmės patobulintų
produktų (gaminys, įrenginys, technologija, medžiaga, veislė, procesas, metodas,
sistema, paslauga, meno kūrinys ir pan. arba žmogaus ir visuomenės problemų
sprendinys, naujas rinkodaros metodas, naujas verslo, darbo vietos organizavimo ar
išorinių ryšių metodas ir pan.) ar metodų diegimas verslo praktikoje, organizacijoje
arba plėtojant išorės ryšius, pateiktas į rinką norų ir poreikių tenkinimui.
5. Teisėtos veiklos sritis, kuria ketina užsiimti užsienietis, privalo atitikti aukštųjų
technologijų krypčių sąrašą; biotechnologijų, mechatronikos, lazerių technologijų,
informacinių technologijų arba nanotechnologijų ir elektronikos sritis.1
6. Teisėta veikla privalo turėti didelį potencialą greitai augti Lietuvos ir užsienio rinkose;
7. Užsienietis, pateikiantis vienerių metų veiksmų planą, nurodo reikiamą kapitalo dydį
norint pasiekti nurodytus pirmų metų planus. Užsienietis privalo įrodyti turintis tam
reikiamą finansavimą, pateikiant banko išrašą arba ketinimo investuoti protokolo
kopiją.
8. Sprendimą, ar užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją vykdyti planuotą veiklą, priima
komisija, atsižvelgus į asmens darbo patirtį, išsilavinimą, anksčiau vykdytus projektus
bei pareigas komandoje.
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Aukšųjų technologijų sritys paremtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu parengtu Aukštųjų Technologijų
Plėtros 2007-2013 metų programa.
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III. PARAIŠKOS PATEIKIMAS IR VERTINIMAS
9. Užsieniečio prašymas pateikiamas elektroniniu būdu. Tiksli pateikimo tvarka
tvirtinama VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio direktoriaus, atskiru įsakymu.
9.1 Pateikiami šie dokumentai anglų kalba:
Žmonių norinčių atvykti į šalį, vaidmenų komandoje aprašymas (I priedas);
Kiekvieno asmens asmeninės informacijos aprašymo forma (II priedas);
Verslo pristatymo anketa (III priedas) su papildomais priedais;
Įmonės veiklos planas vieneriems metams, kartu su prognozuojamais rodikliais,
bei dviejų metų strateginis planas (IV priedas);
e) Papildomi dokumentai, susiję su anksčiau vykdyta veikla.
a)
b)
c)
d)

9.2 Pirminį dokumentų patikrinimą bei administravimą vykdo VšĮ „Versli Lietuva“.
9.3 Pirmame etape tikrinama, ar užsienietis atitinka finansavimo bei aukštųjų technologijų
reikalavimus.
9.4 VšĮ „Versli Lietuva“ turi teisę visuose proceso etapuose paprašyti papildomos
informacijos iš kandidato, kuri yra susijusi su veikla.
9.5 Antrame etape VšĮ „Versli Lietuva“ nuotoliniu būdu atlieka gyvus pokalbius su
pareiškėjais. Naudojamos elektroninės priemonės, leidžiančios perduoti tiesioginį
vaizdą. Nuotoliniu būdu yra nustatoma bei patvirtinama žmogaus tapatybė.2
9.6 Informacija apie užsienietį bei jo teisėtą veiklą toliau perduodama Vertinimo komisijai
(toliau - Komisija).
9.6.1 Komisija, atsižvelgdama į asmens kvalifikaciją, verslo planą, bei įrašytą gyvą
pokalbį atlikta su „VšĮ Versli Lietuva“ darbuotoju, vertina, ar planuota veikla susijusi
su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai
reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą
kvalifikaciją, finansavimą, bei verslo planą. ..............................................................
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Taikoma LIETUVOS RESPUBLIKOS 2016m. SPALIO 26d. NUTARIMO NR.1073 „DĖL KRITERIJŲ,
KURIAIS VADOVAUJANTIS KLIENTAS LAIKOMAS KELIANČIU MAŽĄ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR)
TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĘ, IR KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS LAIKOMA, KAD
YRA DIDELĖ PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO GRĖSMĖ, SĄRAŠO, KLIENTO
IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS, KELIŲ TARPUSAVYJE SUSIJUSIŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ
NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR INFORMACIJOS APIE PASTEBĖTUS GALIMO PINIGŲ
PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO POŽYMIUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ
PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS IR PRIEMONES,
KURIŲ BUVO IMTASI PRIEŠ PAŽEIDĖJUS, PATEIKIMO TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
10.3.2 punktas “tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojamas kliento veido atvaizdas ir kliento parodytas
tapatybę patvirtinančio dokumento arba jį atitinkančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje originalas.“
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9.7 Komisijos narys, atsižvelgdamas į pateiktą informaciją įvertina planuotą veiklą balu
nuo 1 iki 5, laikydamas, jog 1 balas atitinka nepatenkinamą vertinimą, o 5 balai
atitinka puikų vertinimą. Atskiras balas rašomas keturiems kriterijams:
a)
b)
c)
d)

Inovatyvumas (pagal 4 punktą) ;
Verslo potencialas sparčiai plėstis;
Asmenų kvalifikacija vystyti veiklą (pagal II priedą bei įrašytą pokalbį);
Vienerių metų veiklos bei dviejų metų strateginį planą (pagal IV priedą);

9.8 Veikla atitinka kriterijus jeigu visų balų sumos vidurkis siekia 3.0 ir mažiausiai 4
komisijos nariai balsuoja teigiamai.
9.9 Komisijos narys skyręs mažiau nei 3.0 balų privalo tai pagrįsti pateikdamas
pagrindinę įvertinimo priežastį raštu. ..........................................................................
9.10 Atsižvelgus į Komisijos patariamąsias išvadas, jeigu veikla tinkama, užsieniečiui
išduodamas veiklą patvirtinantis raštas, tvirtinantis, jog planuota veikla atitinka
keliamus reikalavimus, pasirašytas VšĮ „Versli Lietuva” generalinio direktoriaus.
9.11 Jeigu Komisija vertinant specifinės ūkinės veiklos sritis, negali įvertinti veiklos, nariai
turi galimybę kreiptis į srities ekspertus. Šių funkcija įvertinti turimos arba vystomos
technologijos, verslo idėjos, ar įmonės veiklos teisėtumą, pateikiant trumpą analizę
bei santrauką VšĮ „Versli Lietuva”. Ši papildoma informacija perduodama vertinimo
komisijai kuri atlieka pakartotiną vertinimą pagal 9.7 punkte nurodytus kriterijus.
9.12 Ekspertų paslaugų teikimo tvarka tvirtinama VšĮ „Versli Lietuva“ generalinio
direktoriaus atskiru įsakymu.
9.13 Sprendimas dėl veiklos tinkamumo privalo būti priimtas ne vėliau nei per 30 dienų nuo
paraiškos pateikimo.
9.14 Sprendimas patvirtinamas VšĮ „Versli Lietuva” generalinio direktoriaus parašu, kuris
galioja 90 dienų nuo išdavimo datos.
9.15 Po atvykimo į LR užsienietis privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo leidimo laikinai
gyventi jam išdavimo dienos įsteigti juridinį asmenį ir apie tai raštu informuoti VšĮ
„Versli Lietuva”, patvirtinant, kad jis yra įmonės dalyvis.
IV. VERTINIMO KOMISIJA
10. Komisijos

sudėtį

11. Komisija

atlieka

tvirtina
VšĮ

VšĮ
„Versli

„Versli
Lietuva“

Lietuva“

generalinius

patariamojo

organo

direktorius.
vaidmenį.

12. Į komisijos narius skiriami viešojo bei privataus sektoriaus atstovai, turintys darbo
patirtį susijusią su inovacijomis, aukštosiom technologijom, aukštą pridėtinę vertę
kuriančiais verslais, investicijų pritraukimu arba šių sričių politikos formavime.
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13. Komisijos darbas neatlyginamas.
14. Komisijai vadovauja komisijos pirmininkas, VšĮ „Versli Lietuva” generalinis direktorius.
15. Komisiją sudaro šių institucijų atstovai:
a) VšĮ „Versli Lietuva” (2 vietos)
b) Mokslo, Inovacijų ir Technologijų Agentūra (1 vieta)
c) Rizikos kapitalo fondų atstovai bei verslo akseleratorių atstovai. Šių atstovų sudėtį
tvirtina VšĮ „Versli Lietuva“ direktorius atskiru įsakymu. (4 vietas)
16. Komisijos narių kadencijos trukmė – 2 metai. Eiti pareigas galima ne ilgiau nei dvi
kadencijas iš eilės.
17. Su komisijos nariais pasirašoma Konfidencialumo ir informacijos neatskleidimo
susitarimą.
18. Komisija atlieka šias funkcijas:
18.1

Teikia siūlymus VšĮ „Versli Lietuva” generaliniam direktoriui dėl užsieniečių
atitikimo formaliems kriterijams.

18.2

Komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis Komisijos darbo reglamentu,
kurį, tvirtina direktorius VšĮ „Versli Lietuva” įsakymu ne vėliau kaip 90d nuo
įstatymo įsigaliojimo.

18.3

Komisijos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:
a)
b)
c)
d)
e)

18.4

Pasibaigia jo kadencija;
Narys atšaukiamas jį pasiūliusios institucijos vadovo sprendimu;
Narys savo noru atsisako jam suteiktų įgaliojimų, apie tai raštu pranešdamas
VšĮ „Versli Lietuva”;
Atsiranda kitų aplinkybių, dėl kurių atstovavimas tampa neįmanomas.
Jeigu narys nedalyvauja 5 iš eilės vertinimuose, komisijos pirmininkas gali
pašalinti komisijos narį, prieš tai raštu jį informavęs;

18.3 punkte minėtais atvejais, komisijos pirmininkas privalo skirti naują komisijos
narį ne vėliau kaip per 30 dienų.
V. PRAŠYMO ATMETIMO TVARKA

19. Įmonės pateikta paraiška gali būti atmesta bet kuriame atrankos etape, jeigu
neatitinka nustatytų finansavimo, kvalifikacijos, bei verslo plano reikalavimų.
20. Atmetimo atveju kandidatas yra informuojamas apie sprendimą, pateikiamos
atmetimo priežastys.
21. Sprendimas dėl paraiškos yra galutinis ir neginčijamas.
22. Paraiškų teikimo skaičius teikti paraišką yra neribojamas.
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VI. PRAŠYMO PRATĘSIMO TVARKA PO VIENERIŲ METŲ
23. Užsieniečiui siekiant leidimas laikinai gyventi būtų pratęsimo, užsienietis privalo
priduoti prašymą, VšĮ „Versli Lietuva“, dėl įmonės veiklos pažangos įvertinimo.
23.1 Prašymas turi būti pateiktas likus ne daugiau kaip 120 ir nemažiau kaip 90 dienų
iki
leidimo
laikinai
gyventi
galiojimo
pabaigos.
24. Veiklos pažangą vertina Komisija, atsižvelgus į įmonės vykdomą veiklą, kuri yra
aprašoma veiklos ataskaitoje (V priedas).
25. Atsižvelgus į pateiktą informaciją, Komisija balsų dauguma (4 balsai) teikia siūlymą
VšĮ „Versli Lietuva“ direktoriui, dėl leidimo laikinai gyventi pratęsimo.
26. Sprendimas dėl veiklos pažangos privalo būti priimtas ne vėliau nei per 30 dienų nuo
paraiškos pateikimo.
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I PRIEDAS - KOMANDOS VAIDMENŲ APRAŠYMAS

Komandos narių
skaičius (tik tie
komandos nariai,
norintys atvažiuoti į LR)
(vardas, pavardė bei
pozicija projekte)
Prašome aprašyti
kiekvieno komandos
nario veiklą projekte
(iki 100 žodžių per narį)
Trumpas komandos
susibūrimo aprašas (iki
200 žodžių)

II PRIEDAS - ASMENINĖS INFORMACIJOS APRAŠYMAS
Vardas, Pavardė
Gimimo data
Gimimo vieta
Tautybė
Gyvenamosios vietos
adresas
Kontaktinis telefono
numeris
Elektroninio pašto adresas
Skype
LinkedIn
Kitos socialinių medijų
nuorodos
(e.g. Facebook, VKontakte)
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Išsilavinimas
Datos
Institucijos pavadinimas
Kryptis
Įgyta kvalifikacija
Galimybė pridėti papildomą skiltį kiekvienai įgytai kvalifikacijai

Kalbos Įgūdžiai
Lygis

Kalbėjimo

Skaitymo

Gimtoji
kalba
Galimybė pridėti papildomą skiltį kiekvienai kalbai

Darbo patirtis
Datos
Darbdavio pavadinimas,
kontaktiniai duomenys
Įmonės industrijos
apibūdinimas
Rolės pavadinimas
Pagrindinių atsakomybių
aprašymas
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Rašybos

Darbo patirties, tiesiogiai
susijusios su planuotos
teisėtos veiklos LR
sritimi, aprašymas
Bendras įsteigtų įmonių
skaičius, ir kiekvienos jos
apibendrinimas

Informacija apie darbo
patirtį kitose
startuoliuose (papildoma
projektą apibendrinanti
informacija)
Galimybė pridėti papildomą skiltį kiekvienam darbdaviui

Rekomendaciniai asmenys
Asmens, galinčio jus
rekomenduoti kontaktai
(prioritetas skiriamas buvusiem
darbdaviam, arba buvusių projektų
savininkam)
Vardas, Pavardė, Įmonė,
Pareigybė, Kontaktinis telefonas,
el. adresas)

Asmens, galinčio jus
rekomenduoti kontaktai
(prioritetas skiriamas buvusiem
darbdaviam, arba buvusių projektų
savininkam)
Vardas, Pavardė, Įmonė,
Pareigybė, Kontaktinis telefonas,
el. adresas)
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III PRIEDAS - VERSLO IDĖJOS / PLANO APRAŠYMAS
Įmonės informacija
Verslo apibūdinimas vienu sakiniu
Verslo vystomo laikotarpis
Ar turite patentų?
Jei turite patentų, ar esate
pasiruošę juos perkelti į LR?
Sektorius/Industrija
Produkto vystymo stadija
Finansavimo stadija
Paskutinių 12 mėnesių apyvarta
(jeigu yra)

Rinkos aprašas
Klientų apibūdinimas
Pagrindinių konkurentų
aprašymas?
Potencialios rinkos dydis

Startuolio / verslo idėjos apibūdinimas (aprašymas iki 300 žodžių)
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Verslo / idėjos inovatyvumo pagrindimas (aprašymas iki 200 žodžių)

Ryšiai su Lietuva (aprašymas iki 200 žodžių)

IV PRIEDAS - TIKSLŲ BEI STRATEGIJOS APRAŠAS

1 metų planas
Pagrindiniai užbrėžti
tikslai
(verslo plėtros/produkto
vystymasis)
Veiklos matavimo rodikliai
(angl.KPIs)
Finansavimas,
reikalingas įgyvendinti
pirmų metų tikslus
2 metų strategijos
aprašymas
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V PRIEDAS - VEIKLOS ATASKAITOS FORMA
Ką pavyko pasiekti?
Produkto vystymas, verslo
plėtra, gautas
finansavimas, kita.
Iki 300 žodžių
Kas pasikeitė? Kodėl?
Produkto vystymas,
pasikeitę tikslai, verslo
modelis, kitos permainos.
Iki 200 žodžių
Ko nepavyko pasiekti?
Pateikite objektyvias
priežastis.
Iki 300 žodžių
Tolimesni žingsniai
Produkto vystymo planas,
iššūkiai, plėtra, kita.
Iki 200 žodžių
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