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Verslo plane aiškiai ir argumentuotai išdėstoma, ko siekia 
įmonė ir kaip savo tikslus ji planuoja įgyvendinti. Tai patogi 
priemonė sistemiškai apmąstyti savo verslo idėją ir įvertinti 
ateities perspektyvas. Rekomenduojamo verslo plano dalių 
aprašymus rasite čia:      
  h�ps://www.verslilietuva.lt/verslauk/verslo-planas/ 
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ŽINGSNIS
3 Verslo pradžia dažnai reikalauja finansinių investicijų. 

Susipažinkite, kokio tipo veiklas finansuoja skirtingos 
organizacijos. Detalius finansavimo šaltinių aprašymus 
rasite čia:                                                   

h�ps://www.verslilietuva.lt/verslauk/finansavimo-saltiniai/     

Pradedant verslą svarbu atsižvelgti į skirtingų verslo formų 
niuansus. Pateikiame šešias populiariausias verslo formas 
bei jų bruožus. Išsamius visų verslo formų aprašymus bei 
palyginimą tarpusavyje rasite čia:          

h�ps://www.verslilietuva.lt/verslauk/verslo-formos-ir-mokesciai/ 

FINANSAVIMAS VERSLO 
PRADŽIAI

• INVEGA

• Savivaldybės

• LR žemės ūkio ministerija

• Užimtumo tarnyba

Pasinaudok 
galimais 
finansavimo 
šaltiniais

FINANSAVIMAS VERSLO 
KONSULTACIJOMS IR 

MOKYMAMS
• INVEGA

FINANSAVIMAS DARBO 
VIETOS STEIGIMUI

• INVEGA
• Užimtumo tarnyba

FINANSAVIMAS 
APYVARTINĖMS

LĖŠOMS
• INVEGA

FINANSAVIMAS ĮRANGAI 
ĮSIGYTI
• INVEGA

• Užimtumo tarnyba
• Savivaldybės

Vadovas atsako savo asmeniniu 
turtu

Palanki forma norint prekiauti 
užsienyje

Palanki forma norint samdyti 
darbuotojus

Netaikomas minimalaus įstatinio 
kapitalo reikalavimas

Palanki verslo forma, kai klientai yra 
ir juridiniai asmenys

Galima vykdyti licencijuojamą 
veiklą

Palanki verslo forma, kai 
planuojama imti paskolą

Uždaroji 
akcinė 

bendrovė

Verslo 
liudijimas

Individuali 
veikla pagal 

pažymą

Individuali 
įmonė

Viešoji 
įstaiga

Mažoji 
bendrija
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*Kiekvienu atveju gali prireikti papildomų leidimų.

Pasirinkus verslo sritį, reikia įvertinti, kokių leidimų ar 
licencijų prireiks, norint ją vykdyti. „Versli Lietuva“ portale 
rasite 33 atmintines skirtingoms verslo sritims, kuriose 
pateikta, kokių leidimų reikia kiekvienai sričiai. Čia pateikti 
keli verslo sričių pavyzdžiai su privalomais leidimais. Visas 
verslo atmintines rasite čia: 

h�ps://www.verslilietuva.lt/verslauk/atmintines-verslo-sritimis/ 

„Versli Lietuva“ atstovai teikia nemokamas konsultacijas 
įmonių steigimo ir kitais verslo pradžios klausimais. Jeigu 
norite pagalbos pasirenkant verslo formą, ieškant 
tinkamiausio finansavimo šaltinio ar kyla kitų su verslo 
pradžia, vystymu susijusių klausimų, kreipkitės!
Savo klausimą galite pateikti užpildydami čia pateiktą užklausos formą:
  h�ps://www.verslilietuva.lt/uzklausos-forma/ 

Daugiau naudingos informacijos apie verslo pradžią rasite portale
  www.verslilietuva.lt

Privalomi leidimai:
• Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas arba Maisto 
tvarkymo subjekto registravimas;
• Registracija Atliekų tvarkytojų valstybės registre.

PASLAUGOS / Keli pavyzdžiai

Privalomi leidimai:
• Deklaracija apie ketinimą vykdyti keleivių vežimą už atlygį 
lengvaisiais automobiliais.

KAVINĖ ARBA 
RESTORANAS

KELEIVIŲ 
VEŽIMAS

KITOJE ŠALYJE ĮGYTA PROFESIJA / Keli pavyzdžiai 
SLAUGYTOJAS
Privalomi leidimai:
• Bendrosios slaugos 
praktikos licencija.

GIDAS 
Privalomi leidimai:
• Gido pažymėjimas.

KREIPKITĖS Į MUS:
El. p. info@verslilietuva.lt

www.verslilietuva.lt
Tel. +370 5 249 90 83

PRODUKTAI / Keli pavyzdžiai

Privalomi leidimai:
• Higienos pasas; 
• Registracija Atliekų tvarkytojų valstybės registre;
• Kosmetikos gaminių notifikavimas.

Privalomi leidimai:
• Eksploatacinių savybių deklaracija (ESD);
• Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas;
• Registracija Atliekų tvarkytojų valstybės registre;
• Statybos produktų ir Statybos produktų gamybos kontrolės sistemų 
sertifikatas.

KOSMETIKOS 
GAMINIAI

STATYBOS 
PRODUKTAI


