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VšĮ „Versli Lietuva” pagrindinės funkcijos

Verslumo skatinimas,

parama verslo pradžioje

Plėtros skatinimas, parama
eksportuojantiems



Versli Lietuva MISIJA
Padėti konkurencingiems verslams kurtis ir plėstis Lietuvoje bei
eksportuoti teikiant mokymų, konsultacijų ir verslo partnerių
paieškos paslaugas panaudojant efektyvią organizacijos struktūrą
bei partnerių tinklą.

Verslumas

Verslo pradžia

Plėtra (eksportas)



Informacijos sklaida:

http://www.verslilietuva.lt



8 700 77001
Vieningas verslo informacijos

numeris visoje Lietuvoje.



Parama verslo pradžiai

• Elektroninės paslaugos verslui;

• Pirmųjų verslo metų paslaugų

krepšeliai;

• Verslumo skatinimo renginiai;

• Konsultacijos verslo kūrimo,

verslo pradžiai aktualiais

klausimais;

• Ugdomojo vadovavimo (koučingo)

programa.



Pirmųjų verslo metų paslaugų
krepšelis

• Virtualus biuras;

• Konsultacijos;

• Mokymai.



• Suskaičiuok

Verslo skaičiuoklė
www.verslilietuva.lt

www.verslovartai.lt



• Sužinok

LEIDIMAI,
REIKALAVIMAI?

www.verslovartai.lt
IDĖJA

Planuok verslą



Klausimynas Nr.1
(nepriklausomai nuo veiklos rūšies)

Bendrųjų reikalavimų klausimynas (7-12 kl.),
kuriame, atsakius į klausimus, pateikiami reikalavimai,
kuriuos reikia įvykdyti jau įregistravus įmonę arba įsigijus
verslo liudijimą / individualios veiklos pažymą iki leidimų
išsiėmimo.

Reikalavimai yra suskirstyti į keturias pagrindines sritis:
• Finansinės apskaitos
• Patalpos
• Darbuotojai
• Kiti reikalavimai (pvz., reikalavimai dėl atliekų tvarkymo)



Klausimynas Nr.2

• LEIDIMAI TAVO VERSLUI: Atsakęs į klausimus, verslininkas
sužino apie leidimus, reikalingus  planuojamam verslui (kokie
leidimai reikalingi ir kur juos gauti, kokių dokumentų tam reikia,
kiek kainuoja).

• Galima pateikti reikalingus dokumentus institucijai  elektroniniu
būdu -naudojantis Saugia pranešimų dėžute.

• Klausimynas apima 15 populiariausių veiklos rūšių (10-30
klausimų): Maisto prekių parduotuvė; Kioskas; Drabužių, avalynės parduotuvė;
Prekyba suvenyrais, knygomis, juvelyriniais dirbiniais; Prekyba gėlėmis;
Antikvariatas, komiso parduotuvė; Maitinimas; Kirpykla; Grožio salonas; Meno,
fotografijos galerija; Kaimo turizmas, Nakvynės namai; Ugdymo veikla; IT verslas,
el. prekyba; Konsultacijos; Namų ūkio paslaugos; Aptarnavimo paslaugos

• Veiklos rūšys dar skaidosi į veiklas (maitinimas: baras, restoranas, kavinė, valgykla,
picerija, kepyklėlė, aludė, vyninė ir kt.).



Pranešimų dėžutės schema

Versl
inink

as
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Pagrindinė pranešimų
dėžutė

Administratorius

Naudotojas1 Naudotojas2

Verslininkas



Leidimo gavimo procedūra



Parama verslo plėtrai

• Edukacija,
• Analitinės paslaugos,
• Kontaktų paieška užsienio rinkose (pasyvi, aktyvi,

individuali),
• Skandinavijos viešųjų pirkimų paketas,
• Konkurencingumo centras,



 Pasirengimo parodoms ir verslo misijoms mokymai;

 Seminarai apie užsienio rinkas;

 Eksporto akademija;

 E-biblioteka;

 In Tel S+.

Edukacinės paslaugos



Užsienio rinkos apžvalga (politinė, ekonominė
analizė, eksporto ir importo dinamika);

Užsienio rinkos dalyvio aprašymas (pagal
Euromonitor duomenų bazę plataus vartojimo
prekių įmonės);

 Rinkos tyrimas (pagal Euromonitor ir
BusinessMonitor).

Analitinės paslaugos



Kontaktų paieška užsienio rinkose (1)

• Eksportuotojų ir verslo pasiūlymų
duomenų bazė (nuo 2012 m.);

• Kompass duomenų bazė (56 šalys, verslas-
verslui);



• Parodos (įskaitant nacionalinį stendą);

• Verslo misijos;

• Kontaktų mugės;

• Verslo vizitai į Lietuvos įmones;

• Atvykstamosios verslo misijos;

• Paklausimai iš užsienio.

Kontaktų paieška užsienio rinkose (2)



Individuali kontaktų paieška
• 5 kontaktų paieška pasirinktoje šalyje;

• 5 individualių susitikimų organizavimas
pasirinktoje šalyje.

Šalys, kuriose siūloma paslauga: Švedija, Vokietija, Jungtinė
Karalystė, Nyderlandai, JAV, Kinija, Kazachstanas, Ukraina, Rusija,
Baltarusija, Lenkija, Prancūzija, Azerbaidžanas/Turkmėnistanas, Danija
ir Norvegija.

Pildoma anketa, įvardijant pageidavimus.
Namų darbai: svetainė anglų kalba, žmogus, kalbantis angliškai,

rinkodarinės priemonės (lankstinukai, pristatymai ir kt.)



Skandinavijos viešųjų pirkimų
paketas

 210 prisijungimų prie duomenų bazės (70
įmonių/metus);

 315 val. konsultacijų dėl dalyvavimo VP procese (2,5
val./įm.);

 Pirkimo dokumentų parengimas (15 įmonių/3 m.);

 3 praktiniai seminarai apie Skandinavijos viešųjų
pirkimų procedūrą (lektoriai iš Švedijos).



Konkurencingumo centras

Įmonių lyginamoji analizė:

I etapas – parodo problemines vietas
Lietuvos įmonės lyginamos su užsienio įmonėmis pagal žmogiškųjų išteklių,
pardavimų/rinkodaros, finansų valdymo, procesų valdymo kriterijus.

II etapas – sprendimų ieškojimas ir įgyvendinimas
Konkurencingumo plano parengimas ir specialistų konsultacijos jį
įgyvendinant,(finansuojama 75% nuo konsultacinių paslaugų vertės, bet ne daugiau
nei 40 tūkst. Lt su PVM).



Jūsų klausimai...



Dėkoju už Jūsų dėmesį!


