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                                                                  I SKYRIUS 

                                          BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Proveržio sričių departamento (toliau – Departamentas) Sumanios specializacijos skyriaus 

(toliau – Skyrius) projekto specialisto (konsultanto/vadybininko) (toliau – Projekto specialistas) pareigybės 

tikslas – įgyvendinti projekte „Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas“ (toliau – Projektas) 

numatytoms funkcijoms, skirtoms skatinti mokslo žinių perdavimą bei komercializavimą, startuolių ir atžalinių 

įmonių steigimą, jų aktyvesnį dalyvavimą tarptautinėse ir nacionalinėse programose, priemonėse, veiklų 

įgyvendinimui. Pareigybė finansuojama Projekto lėšomis. 

2. Projekto specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Projekto vadovui. 

3. Projekto specialistas turi vadovautis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymais, LR 

Vyriausybės nutarimais, tarptautiniais susitarimais bei sutartimis ir kitais su jo atliekamu darbu susijusiais 

teisės aktais, viešosios įstaigos Inovacijų agentūros (toliau – IA) įstatais ir IA direktoriaus įsakymais, 

Departamento ir Skyriaus nuostatais, IA vidaus procedūromis, tvarkomis, taisyklėmis ir kitais vidaus teisės 

aktais, darbo sutarties nuostatomis bei šiais pareigybės nuostatais. 

4. Privalomi kvalifikaciniai reikalavimai Projekto specialisto pareigybei užimti: 

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

4.2. turi būti įgijęs arba per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo kėlęs kvalifikaciją 

MTEP ir (ar) inovacijų (vadybos) ir (ar) verslumo skatinimo klausimais;  

4.3. per paskutinius trejus metus turi turėti ne mažiau kaip 2 metų inovacijų paramos ir (ar) 

verslumo skatinimo paslaugų teikimo patirtį ir per paskutinius trejus metus turi būti konsultavęs daugiau kaip 

20 MTEPI srityje veikiančių įmonių;  

4.4. turi turėti ne mažiau kaip penkių įmonių, veikiančių ne trumpiau kaip penkerius metus, 

konsultuotų MTEPI ir (ar) verslumo skatinimo klausimais, teigiamus atsiliepimus (vertinimus); 

4.5. būti susipažinus su Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų veiklą 

reglamentuojančiais LR įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais; 

4.6. būti susipažinus su inovacijų procesais, principais ir raida, teisės aktais, priemonėmis bei 

programomis, skatinančiomis ar remiančiomis inovacijų vystymą ir plėtrą; 

4.7. būti gerai susipažinus su Lietuvos akademine bendruomene: universitetais, institutais gyvybės 

mokslų srityje, MTEPI veiklą vykdančiais tyrėjais, mokslininkais ir kt.; 

4.8. būti gerai susipažinus su Lietuvos, tarptautine inovacijų ekosistema; 

4.9. darbinė patirtis su gyvybės mokslų įmonėmis, akademine bendruomene laikoma privalumu; 

4.10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu; 

4.11. mokėti dirbti MS Office programų paketu; 

4.12. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, 

greitai orientuotis įvairiose situacijose; 

4.13. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas; 

4.14. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti gerus gebėjimus 

viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti kitiems daryti įtaką; 

4.15. kitokie kvalifikaciniai reikalavimai gali būti nustatomi atskiru IA direktoriaus įsakymu. 
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II SKYRIUS 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS  

 

5. Projekto specialistas atlieka šias funkcijas: 

5.1. skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių kūrimąsi; 

5.2. skatina visų tipų įmonių MTEP rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą, 

perdavimą, taip pat mokslo ir studijų institucijų, kuriamų atžalinių (angl. spin-off) įmonių MTEP rezultatų 

komercinimą, bei MTEPI veiklas, skirtas naujiems gyvybės mokslų industrijos produktams kurti; 

5.3. vykdo besikuriančių ar ką tik įsikūrusių gyvybės mokslų industrijos įmonių plėtros ir jų 

MTEPI potencialo skatinimą, gerina verslo aplinką gyvybės mokslų industrijos startuoliams; 

5.4. vykdo nuolatinę startuolių kūrimosi ir pažangos stebėseną ir operatyviai reaguoti į šių įmonių 

poreikius; 

5.5. konsultuoja intelektinės nuosavybės teisių, dėl ankstyvo prototipo idėjos vertinimo, investicijų 

pritraukimo,  galimybių pasinaudoti rizikos kapitalo fondų galimybių; 

5.6. konsultuoja pasirengimo pristatyti idėją siekiant pritraukti investicijas dėl verslo plėtros ir 

vystymosi galimybių, produkto komercinimo, tarptautinių partnerių paieškos klausimais; 

5.7. organizuoja B2B susitikimus su rizikos kapitalo atstovais, akceleravimo programų 

organizatoriais ir kt.;  

5.8. konsultuoja gyvybės mokslų industrijų srityje veikiančias įmones apie ES ir Europos 

Komisijos finansavimo priemones; 

5.9. vykdo užsienio investicijų pritraukimo veiklas; 

5.10. atlieka viešinimo kampanijos turinio kūrimą bei įgyvendina start-up master classes programos 

turinį; 

5.11. pagal kompetenciją užtikrina Projekto rodiklių pasiekimą.  

5.12. pagal kompetenciją Projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių 

veikloje; 

5.13. rengia visus reikalingus su funkcijų įgyvendinimu susijusius dokumentus;   

5.14. vykdo kitas Skyriaus vadovo ir Projekto vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose 

nuostatuose išvardintomis funkcijomis; 

5.15. pareigas vykdo ir darbus atlieka tinkamai bei kokybiškai, t. y. nustatyta apimtimi, laiku, 

efektyviai naudojant skirtus išteklius, vadovaujantis IA veiklos procedūromis bei siekiant iškeltų procesų 

kokybės ir IA tikslų; vadovaujantis IA vertybėmis, IA etikos kodekso nuostatomis, IA kokybės politika ir kitų 

IA tvarkų bei taisyklių nuostatomis; 

5.16. kitos Projekto specialisto pareigos nustatomos IA darbo tvarkos taisyklėse, tvarkose, 

procedūrose, kituose IA vidaus teisės aktuose bei LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, 

reglamentuojančiose darbo santykius. 

 

III SKYRIUS 

TEISĖS  

 

 6. Projekto specialisto teisės yra nurodytos IA darbo tvarkos taisyklėse, tvarkose, procedūrose, 

kituose IA vidaus teisės aktuose bei LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbo 

santykius. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖS 

 

7. Projekto specialistas atsako už: 

7.1. tinkamą ir kokybišką pareigų vykdymą ir darbų atlikimą; 

7.2. IA darbo tvarkos taisyklių, tvarkų, procedūrų, kitų IA vidaus teisės aktų bei šių pareigybės 

nuostatų reikalavimų laikymąsi, LR darbo kodekso bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, 

laikymąsi. 

8. Projekto specialistas už pareigų ir (arba) darbų neatlikimą, atlikimą ne laiku, netinkamą ir (arba) 

nekokybišką atlikimą atsako LR darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų LR teisės aktų nustatyta 

tvarka, IA darbo tvarkos taisyklių, kitų tvarkų, taisyklių, procedūrų ir kitų IA teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

_________________________________ 


