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Lietuvos „Startup Visa” modelio įgyvendinimo 
priemonės ir pasiūlymai tolimesniam vystymuisi
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„Startup Visa” 
įgyvendinimo 

priemonės

Pasiūlymai 
tolimesnei 

plėtrai 

• Proceso įvertinimo 
apžvalga

• Skirti ypatingą dėmesį 
rinkodarai

• „Startup Employee Visa”
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I dalis: įgyvendinimo priemonės



1 priemonė - Biudžetas

Parengtas biudžetas, siūlantis 
projektui skirtas lėšas padalinti į šias 
keturias pagrindinės dalis:

1. Internetinės platformos kūrimas 
ir palaikymas;

2. Komunikacinės ir rinkodaros 
priemonės;

3. Išlaidos ekspertų vertinimui;
4. Naujo etato kaštai.*
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24%

58%

18%

Lėšų paskirstymas pagal sritį**

Internetinė platforma

Komunikacijos ir 
rinkodara

Ekspertai

• *Suma skaičiuojama pagal vidutinio darbo užmokesčio vidurkį, skaičiuojama atskirai ir į šį modelį neįtraukiama.
• **Siekiant konfidencialumo, biudžeto pasiskirstymas vaizduojamas procentais, pagal pateiktą pasiūlymą.
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Biudžetas
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24%

58%

18%

Internetinė platforma

Įrankis Pagrindimas Biudžeto 
dalis

Paskirstymas 
(pagal 

ketvirtį)

Naujos svetainės 
sukūrimas

Siekiant užtikrinti greitą 
procesą, svarbu funkcijas kelti į 
el. erdvę. 
Atliekamos funkcijos:
• Galimybė pateikti paraišką;
• Talpinti informaciją apie 

„Startup Visa" procesą.

Naujai sukurta platforma atliks 
reprezentacinį Lietuvos „Startup 
Visa" vaidmenį.

17,5% I ketv.

Platformos 
išlaikymas bei 
administravimas

Administravimo darbai, 
potencialas sukurti naujas 
funkcijas, pridėti skiltis, keisti 
puslapį pagal projekto poreikį.

6,5% I-IV ketv.

2017.03.09



Biudžetas
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24%

58%

18%

Komunikacija ir 
rinkodara

Įrankis Pagrindimas Biudžeto 
dalis

Paskirstymas 
(pagal 

ketvirtį)

Reklama internetu 
(socialinių tinklų 
reklama, bei 
raktinių žodžių 
paieškos 
optimizavimas)

• Naujienų viešinimo 
optimizavimas;

• Reklama užsienio 
žiniasklaidos priemonėse, 
užsienio žurnalistų 
atsivežimas į Lietuvą;

• Rinkos analizė siekiant 
pritaikyti reklamą tikslinei 
auditorijai.

14.5% I ketv.

Spausdinta 
medžiaga 
rinkodarai

Stendo, brošiūrų, kitos 
spausdintinės medžiagos 
gamyba, įskaitant dizaino 
darbus.

21.8% I-IV ketv.

Renginių išlaidos 
(komandiruočių 
išlaidos dalyvavimo 
mokesčiai, kt.)

Dalyvavimas įvairiuose 
renginiuose, projekto pristatymas 
auditorijai, kt.

21.8% I-IV ketv.
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Biudžetas
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24%

58%

18%

Ekspertų analizė

Įrankis Pagrindimas Biudžeto 
dalis

Paskirstymas 
(pagal 

ketvirtį)

Kuriamas naujas 
ekspertų tinklas, 
skirtas įvertinti 
aukštos techninės 
specifikacijos 
paraiškas

• Naudojami išskirtiniais 
atvejais, kai komisija negali 
įvertinti verslo plano turinio dėl 
didelės technikos specifikos;

• Siunčiama 3 arba daugiau 
komisijos narių prašymu.

18.2% I-IV ketv.
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2 priemonė - Internetinė svetainė
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Buvo sukurta nauja internetinė platforma, siekiant užtikrinti sklandų ir greitą paraiškų 
administravimo procesą.

Platforma atlieka šias pagrindinės funkcijas:

• Talpina visą reikiamą informaciją apie „Startup Visa" procesą;
• Talpina papildomą informaciją apie Lietuvą bei Lietuvos startuolių ekosistemą;
• Leidžia užsieniečiui pateikti paraišką dėl veiklos vertinimo el. būdu;
• Suteikia galimybę administruoti paraiškas per turinio valdymo sistemą;
• Leidžia komisijos nariams vertinti paraiškas el. būdu;
• Kaupia informaciją apie vartotojus;

Nauja svetainė sukurta pagal viešuosius pirkimus, oficiali pradžios data: vasario 28 
d. 2017 m.

http://www.startupvisalithuania.com/
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Titulinis puslapis
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“Am I eligible?” klausimynas, kaupiantis 
informaciją apie puslapio lankytojus
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„About” puslapio dalis
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Paraiškos teikimo puslapis
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3 priemonė – Vertinimo komisija
Sėkmingam užsieniečių paraiškų vertinimui įgyvendinti, buvo įdiegta speciali vertinimo
komisija, suburta iš viešojo ir privataus sektoriaus specialistų, turinčių patirties su
startuoliais, investicijomis bei aukštosiomis technologijomis.

Komisijos įdiegimo etapai:

• Sukurti reikalingi dokumentai:

• Įsakymas tvirtinantis komisijos personalinę sudėtį;
• Komisijos darbo reglamentas;
• Konfidencialumo ir nešališkumo sutartis.

• Komisijos narių supažindinimas su procesu:

• Paraiškų vertinimo kriterijai;
• Internetinės platformos naudojimas vertinimui;
• Ekspertinės pagalbos galimybė;
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4 priemonė - Ekspertai

Jeigu užsieniečio paraiškoje pristatyta idėja yra itin aukštos techninės specifikos,
komisija gali kreiptis į tos srities ekspertus dėl išsamesnio paraiškos įvertinimo.
Ekspertai vertina idėjos teisėtumą bei galimybę ją įgyvendinti.
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Komisija negali priimti
sprendimo dėl itin
aukštos techninės
startuolio veiklos
specifikacijos.

Paraiška siunčiama
ekspertų vertinimui.
Paraišką vertina 3
asmenys siekiant
išvengti šališkumo.

Ekspertų įvertinta
paraiška grįžta
komisijos nariams,
priimamas galutinis
sprendimas.
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5 priemonė - VšĮ „Versli Lietuva” 
etatas

Sėkmingai įdarbintas „Startup Visa” procesą administruojantis žmogus, dirbantis pilnu 

etatu, kuris tęs darbą po JPP „Kurk Lietuvai” projekto. 

Etato pagrindiniai tikslai:
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• Užtikrinti „Startup Visa” projekto tęstinumą;

• Administruoti visą modelio procesą;

• Užtikrinti tolimesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą;

• Pasiekti nustatytus veiklos rodiklius;

• Teikti pasiūlymus dėl tolimesnės projekto plėtros.  

2017.03.09



Pagrindimas
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21%

23%

10%
5%

13%

23%

5%

Darbuotojo laiko skirstymas pagal funkcijas

Bendras proceso administravimas

Pirminės atrankos vykdymas/ anketų peržiūra

Pokalbių su užsieniečiais vykdymas

Užsieniečių aptarnavimas

Atvykusių startuolių aptarnavimas (04/2017 pradžia)

Komunikacijos ir rinkodaros vystymas

Reguliacinės aplinkos gerinimas ir veiklos rodiklių 
priežiūra
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6 priemonė - Komunikacijos planas

Siekiant skleisti žinią apie naują galimybę startuoliams atvykti į Lietuvą, sukurtas 
vienerių metų komunikacijos planas (žr. priedą). 
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Informaciniai straipsniai Lietuvos ir užsienio technologijų, 
verslo bei startuolių portaluose.

Reklama socialiniuose tinkluose ir internetinėse 
svetainėse: reklamjuostės bei kiti pavidalai. 

Renginiai Lietuvoje bei užsienyje, skirti pristatyti Lietuvą 
kaip startuoliams palankią valstybę.

Komunikacija su partneriais: teisininkų kontoros, 
technologijų parkai, kitos suinteresuotosios šalys. 

Spausdinta dalinamoji medžiaga: brošiūros apie Lietuvos 
startuolių ekosistemą ir „Startup Visa” procesą.

2017.03.09

Siūloma naudoti šiuos
komunikacijos kanalus:



II dalis: 3 pasiūlymai tolimesniam vystymuisi



1. Proceso įvertinimo apžvalga 
Siūloma po 18 mėnesių įvertinti sukurtą procesą :

• Atlikti dalyvaujančių institucijų apklausą dėl galimo proceso eigos tobulinimo;

• Atlikti atvykusių užsieniečių apklausą dėl jų patirties, išskirti problemines sritis;

• Atsižvelgus į tyrimų rezultatus, teikti pasiūlymus dėl proceso tobulinimo, galimo 

tvarkos aprašo keitimo. 
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Siūlomas planas
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Veiksmai 03/17 05/17 07/17 08/17 03/18 07/18 08/18 10/18

Pateikiamos pirmosios paraiškos

Prognozuojami pirmieji atvykimai

Atliekama atvykusių bei dalyvaujančių 
institucijų apklausa dėl proceso sklandumo

Atliekama apklausos analizė, 
suformuluojamos išvados dėl proceso 
tobulinimo

Pateikiamos pirmos paraiškos dėl veiklos 
įvertinimo, siekiant gauti leidimo laikinai 
gyventi pratęsimą

Atliekama atvykusių bei dalyvaujančių 
institucijų apklausa, dėl proceso sklandumo 
(leidimo laikinai gyventi pratęsimo etape)

Atliekama apklausos analizė, 
suformuluojamos išvados dėl proceso 
tobulinimo

Suformuluotos bendrinės išvados dėl 
proceso sklandumo;
Pateikiami pasiūlymai dėl tvarkos aprašo 
pakeitimo
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2. Ypatingas dėmesys rinkodarai
Priemonės

Aprimus pirmam srautui, pradėti vystyti 
tolimesnę rinkodaros strategiją.

• Spausdintos medžiagos kūrimas;
• „Your Startup In Lithuania” bukletas
• Stendas, smulkūs produktai skirti 

renginiams ir partneriams

• Partnerysčių plėtimas;
• Partneriai ir komunikacija užsienyje.

Atlikti tikslinės auditorijos analizė, 
naudojant „Am I eligible?” klausimyno 
rezultatus, siekiant išsiaiškinti 
sekančias tikslinės šalis, po NVS.
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Pirminis 
„Startup Visa” 

srautas

Prognozuojamas 
veiklos rodiklis: 

25 atvykę startuoliai iki 
03/18

Tolimesnė 
plėtra 

prisitraukiant 
startuolius

Prognozuojamas 
veiklos rodiklis: 

20 pritrauktų startuolių/
metus
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3. „Startup Employee Visa”

Pasiūlymas plėsti 
startuoliams aktualias 
migracijos lengvatas 
ne ES šalių piliečiams.

• „Darbuotojo vizos” 
modelis, gali remtis 
jau sukurtu procesu;

• Galimas resursų 
optimizavimas;

• Startuolių 
ekosistemos plėtra;

• Papildomi būdai 
prisitraukti talentus 
į LR.
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1. Paraiška pateikiama internetu
Užsienietis, norintis įsidarbinti startuolyje veikiančiame Lietuvoje, teikia paraišką.

2. Pirmas atrankos etapas
Sutikrinama ar įmonė ir užsienietis atitinka reikalavimus.

3. Komisija vertina verslo planą
Komisija vertina ar įmonė yra startuolis, ar užsienietis yra tinkamas.

4. Sprendimas dėl tinkamumo
Reikalavimus atitinkantis užsienietis gauna teisę kreiptis dėl leidimo gyventi LR.

5. Suteikiamas leidimas laikinai gyventi
Migracijos departamentas kartu su VSD atlieka reikiamus tikrinimus, išduodamas 

leidimas gyventi 1 metams.

Preliminari schema
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
Projektų vadovai

Gediminas Dilertas gediminas.dilertas@kurklt.lt

Barbora Guobytė barbora.guobyte@kurklt.lt


