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„STARTUP	VISA“	KOORDINATORIAUS	ETATO	APRAŠAS	

Departamentas	 Verslumo		

Data	 2016	12	27	

	

	

Etato	pavadinimas	 „Startup	Visa“	Koordinatorius	

Etato	kaina	 1	etato	vienetas,	skaičiuojama	pagal	darbo	užmokesčio	vidurkį	

Darbo	pobūdis	  
BENDRAS „STARTUP VISA” PROCESO ADMINISTRAVIMAS  

• Internetinio puslapio administravimas, naujos informacijos 
talpinimas, bei kandidatų paraiškų sklaidos tarp komisijos/ekspertų 
reguliavimas (2-3val per savaitę); 

• Komisijos narių darbo parama, bendradarbiavimas kilus 
klausimams dėl startuolių vertinimo; administracijos darbai 
pasikeitus komisijos nariams (2 val. per savaitę); 

• Ekspertų vertinimo paslaugų administravimas; specialistų paieška, 
informacijos pasidalinimas, bei sutarčių/ pirkimų dokumentų 
administravimas. (Prognozuojama: apie 1 vertinimas į dvi savaites 
Reikalingos darbo valandos: koordinavimas- 1val); 

• Bendradarbiavimas su Migracijos departamentu; pastovus ryšių bei 
santykių palaikymas, siekiant užtikrinti gerą aptarnavimą 
atvykusiems su „Startup Visa“. Informacijos tarp institucinė sklaida 
tarp VL ir Migracijos departamento. (2 val. per savaitę); 

Suma: 7-8 val./per savaitę 
 

UŽSIENIEČIŲ PIRMINĖS ATRANKOS VYKDYMAS 

• Reikalinga kiekvienos pateiktos prašymo peržiūra, t.y dokumentų 
sutikrinimas, socialinių medijų patikrinimas, prašymas papildomų 
dokumentų reikalingais atvejais; (3-4val per savaitę) 
 

• Atmetimo atveju reikalingas pagrindimo paruošimas bei 
komunikacija su užsieniečiu. (Prognozuojama: apie 4 paraiškos į 
savaitę. Reikalingos darbo valandos: tiesioginis bendravimas dėl 
dokumentų pildymo- 1val; informacijos teisėtumo patikros 
naudojant socialines medijas, rekomendacijų patikrinimas-4val); 
 

Suma: 8-9 val./per savaitę 
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POKALBIŲ SU UŽSIENIEČIAIS- KOORDINAVIMAS BEI VYKDYMAS 

• Reikalinga tiesioginė komunikacija su užsieniečiu anglų kalba,  
koordinuojant tinkamą laiką gyvam pokalbiui, jį vykdant. 
(Prognozuojama: apie 2 pokalbiai į savaitę 
Reikalingos darbo valandos: koordinavimas- 1val; pasiruošimas-
2val;pokalbiai-1val);	

                                                                                 Suma: 4val/per savaitę	

KLIENTŲ (UŽSIENIEČIŲ KANDIDATŲ) APTARNAVIMAS  

• Komunikacija su potencialiais startuoliais, aplikacijos proceso 
eigoje, atsakant į klausimus dėl prašymo pateikimo, galimybių 
Lietuvoje, kt.; 

Suma: 2val/per savaitę (priklauso nuo investicijų į rinkodara dydžio) 
 

KLIENTŲ (ATVYKUSIŲ UŽSIENIEČIŲ) APTARNAVIMAS  

• Atvykusių startuolių ryšio skatinimas, supažindinant su Lietuvos 
startuolių ekosistema, VšĮ „Versli Lietuva”;  

• Atvykusių įmonių priežiūra, kvietimas po 9 mėnesių pateikti 
prašymus dėl leidimo laikinai gyventi pratęsimo. Šiame etape 
reikalingas dokumentų patikrinimas, bei bendradarbiavimas tarp 
komisijos ir užsieniečių.   

Suma: 5val/per savaitę (prognozuojama pradžia 2017m Balandžio) 

 
KOMUNIKACIJA IR RINKODARA 

• KOMUNIKACIJOS APIE LIETUVĄ SKLEIDIMAS 
Komunikacijos sklaida užsienyje, užsienio šaltinių paieška bei 
bendradarbiavimas. (2 val. per savaitę);  
Dalyvavimas renginiuose/konferencijose (1 val. per savaitę) 
Komunikacinių renginių organizavimas Lietuvoje bei užsienyje, 
partnerių paieška, informacijos ruošimas, kt. (2 val. per savaitę); 
 

• RINKŲ POTENCIALO ANALIZĖ BEI IDENTIFIKAVIMAS 
Kuriamame puslapyje suteiktos galimybės rinkti informaciją apie 
susidomėjusius asmenis. Pagal surinktą informaciją, atliekant 
analizę galima identifikuoti potencialias rinkas bei šaltinius, kaip 
nukreipti rinkodaros resursus siekiant optimizuoti rinkodaros 
strategiją. (2 val. per savaitę); 
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• RINKODARINIŲ PRIEMONIŲ KURIMAS 

Bendradarbiavimas su ekosistemos dalyviais, renkant priemonės 
specialiai skirtas pritraukti naujas įmonės. Pavyzdžiui, „paslaugų 
paketų“ derinimas. (2 val. per savaitę); 

Suma: 9 val./per savaitę (priklauso nuo investicijų į rinkodarą dydžio) 

 
REGULIACINĖS APLINKOS GERINIMAS ir KPI MONITORING 
 

• Bendravimas su suinteresuotomis institucijomis, siekiant įvertinti 
proceso privalumus bei trūkumus jam įsibėgėjus, išryškinant 
spragas; Iškilus poreikiui, teisiškai keisti procesą, siekiant efektyvių 
rezultatų; 

 
Suma: 2 val./ per savaitę 

 
PRELIMINARI ETATO VALANDŲ SUMA: 37-39 VAL/SAVAITĘ	

Projekto	apimtis	

Projekto	tikslas			 Tikslas	–administruoti	projektą;	užtikrinti	„Startup	Visa“	projekto	tęstinumą.	
	
Naujas	įstatymo	pakeitimas	(IX-2206	„Dėl	užsieniečio	teisinės	padėties“	45-
1punktas)	suteikia	naują	galimybę	užsieniečiams	iš	ne	ES	šalių	atvykti	į	LR	ir	
pradėti	verslą	-	naujovių	diegimu	pagrindu.	Palengvintos	migracijos	procedūros	
startuoliams-	galimybė	Lietuvai	prisitraukti	inovatyvių	verslų	ir	talentų.	Tačiau	po	
JPP	„Kurk	Lietuvai“	dalyvių	projekto	pabaigos,	2017m.	Kovo	mėnesio,	reikalingi	
žmogiškieji	resursai,	tęsiantys	projekto		įgyvendinimo	darbus,	palaikantys	projektą	
iš	administracinės	pusės,	bei	užsiimantys	rinkodaros	bei	komunikacijos	darbais.		
	

Projekto	rezultatai		 20/25	„Startup	Visa	išdavimas	trečiųjų	šalių	startuoliams	per	metus	
*Siekiamas	rezultatas	stipriai	priklauso	nuo	investicijų	į	rinkodarą	bei	
komunikaciją.		

Terminas	 Preliminariai	numatyta	darbo	pradžios	data	-	2017-02-26	

	


