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Sąvokos 

 

Sąvoka Paaiškinimas 

COSME ES programa skirta smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumui 

EK Europos Komisija 

EUGO Europos kontaktinių centrų tinklas 

HDM Harmonised Digital Market 

IL VšĮ „Investuok Lietuvoje“ 

KC Kontaktinis centras 

LINAVA Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija 

LINEKA Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija 

PGKC Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras 

SMART tikslai Konkretūs, išmatuojami, įgyvendinami, prasmingi, apriboti laike tikslai 

SSGG analizė Stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizė 

SVV Smulkus ir vidutinis verslas 

Ūkmin Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

VL VšĮ „Versli Lietuva“ 

VMI Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos 

VRM Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

VV „Verslo vartai“ 
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1. Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras 

 

Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras (PGKC) įkurtas remiantis Europos Sąjungos (ES) 

direktyvomis ir priklauso EUGO tinklui. Šis tinklas apjungia visus ES įkurtus PGKC, kurių tikslas – 

teikti informaciją apie su verslo ciklu susijusias operacijas, padėti greitai ir patogiai jas susitvarkyti. 

Taip siekiama supaprastinti procedūras, mažinti biurokratiją, verslininkų gaištamą laiką bei didinti 

verslumą ir bendradarbiavimą tarp ES valstybių.  

Lietuvos PGKC įkurtas 2010 m. ir plačiajai visuomenei yra labiau žinomas „Verslo Vartų“ 

(angl. Business Gateway) vardu. Pagal ES Paslaugų direktyvą visi kontaktiniai centrai (KC) turi teikti 

informaciją tiek pačios Kontaktinio centro šalies šeimininkės gyventojams, tiek ir bet kurios ES 

valstybės gyventojui, kad ir kur jis būtų. PGKC tai užtikrina informaciją pateikdami elektroniniu 

būdu bei dvejomis kalbomis (anglų ir lietuvių). Tačiau iš užsienio pritraukiamų vartotojų skaičius 

dešimteriopai mažesnis nei Lietuvos piliečių. 

 

1.1 Vizija 

„Kur mes norime būti?“ 

 

Projekto metu buvo atliktas vidaus auditas, kurio metu buvo apklausiami visi PGKC 

darbuotojai. Vidinio audito metu, visi darbuotojai pateikė PGKC viziją, tačiau beveik visi darbuotojai 

įsivaizduoja viziją santykinai skirtingai. Tokius jų atsakymus lemia tai, kad vizija nėra aiškiai 

suformuota ir užrašyta.  

Aiškaus tikslo ir vieningos krypties trūkumas, skirtingas požiūris į ateitį lemia darbuotojų 

asmeninės motyvacijos ir tobulėjimo sumažėjimą (nėra aišku, dėl ko stengiamasi), darbas ir laikas 

nėra pakankamai efektyviai paskirstomi, pasirenkamos nepakankamai efektyvios planavimo ir 

komunikacijos priemonės.  

 

1.2 Misija 

„Dirbame tam, kad verslo naujokai idėjas paverstų realybe  

greičiau ir paprasčiau, o senbuviai dirbtų sklandžiau!“ 

 

Aukščiau pateikiama PGKC misija, kuria vadovaujantis turėtų būti siekiama pasiekti norimus 

rezultatus. Misija turi atsakyti į klausimą – „Ką mes norime pasiekti?“. Šiuo atveju, turima misija 

aiškiai apibrėžia veiklos pobūdį bei naudą tikslinėms grupėms. Tačiau atliktas išorinis auditas su 
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vartotojais ir vidinis auditas su PGKC komandos nariais atskleidė, kad reali situacija yra kiek kitokia. 

Pasak vartotojų, ne visa informacija yra lengvai randama, informacija nėra pakankamai gerai 

struktūrizuota, taip pat teigiama, kad pateikiama informacija neapima viso verslo ciklo. Remiantis 

vidiniu auditu, teigiama, kad tinklalapyje trūksta efektyvesnio informacijos struktūrizavimo. 

Vertinant asmenines konsultacijas (el. paštas, skambučiai), teigiama, kad konsultacijos neapima viso 

verslo ciklo – vartotojai tam tikrais klausimais nukreipiami į kitus departamentus. 

 

1.3 Tikslai 

„Kaip įgyvendinti viziją ir misiją?“ 

 

PGKC tikslai iškeliami kartu pasirašant sutartį su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, kuri 

užtikrina priemonių finansavimą. Tai lemia, kad nustatomi tikslai yra labiau orientuoti į priemones ir 

jų skaičiaus matavimą, nei į rezultatą, kurį norime pasiekti. Tikslais neapibrėžiama kaip norime 

paveikti tikslinę rinką,  nei vienas komunikacijos tikslas nėra orientuotas į užsienio piliečius. Tokiu 

atveju, išsikeliami tikslai yra nepakankamai orientuoti į PGKC veiklos misiją ir viziją. 

  

Apibendrinant 

 PGKC darbuotojai skirtingai mato KC ateitį; 

 Misija nėra pakankamai įgyvendinama; 

 Tikslai nepakankamai orientuoti į PGKC veiklos misiją ir viziją. 
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2. PESTE analizė 

 

PESTE analizė padeda įvertinti makroekonominę aplinką, kurioje veikia analizuojama 

institucija. Analizė sudaryta iš 5 pagrindinių veiksnių, kurie turi įtakos PGKC. Pirmasis veiksnys yra 

politinė aplinka. Politinių veiksnių analizė įvertina tarptautinę ir šalies vidaus politinę situaciją, 

santykius su valdžios institucijomis. Ekonominių veiksnių analizė padeda įvertinti BVP pokyčių ir 

šalies verslo struktūros įtaką įstaigos veiklai. Socialinių – kultūrinių veiksnių analizė įvertina 

vartotojų socialinius ir kultūrinius įpročius. Technologinių veiksnių analizė įvertina technologijų 

plėtra, naujų technologijų galimybes. Aplinkos veiksnių analizė padeda įvertinti aplinkosaugos, 

viešosios naudos įtaką įstaigos veiklai. 

 

2.1 Politiniai veiksniai 

 

Europos Sąjunga: 

 Digital Single Market (Vieninga skaitmeninė rinka)1 – vienas iš Europos Komisijos (EK) 

prioritetų 2014 – 2020 m. strategijoje; 

 Digital Agenda for Europe2 (Europos skaitmeninė darbotvarkė) iniciatyvos tikslas - užtikrinti, 

kad skaitmeninė bendroji rinka, grindžiama sparčiuoju ir itin sparčiu internetu ir sąveikiomis 

taikomosiomis programomis, suteiktų tvarios ekonominės ir socialinės naudos; 

 Harmonised Digital Market (HDM) iniciatyva, siekianti pagerinti prekybos ir verslo procesų 

kokybę tarp ES ir Rytų partnerystės šalių. 

Lietuva: 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetai3 – „Informacinių išteklių valdymo ir 

centralizuoto valstybės turto valdymo efektyvumo didinimas, tvarios viešųjų investicijų 

planavimo ir valdymo sistemos kūrimas“; 

 „Lietuva 2030“ pažangos strategijos prioritetai4 – „Gerinti paslaugų kokybę ir didinti jų 

prieinamumą visuomenei, palankių sąlygų verslumui didinimas bei ekonomikos 

infrastruktūros ekonomikos didinimas“; 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/ 
2 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en 
3 http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/2016_metu_prioritetai.pdf 
4 https://www.lietuva2030.lt/lt 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en
http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/2016_metu_prioritetai.pdf
https://www.lietuva2030.lt/lt
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 2014 – 2020 m. programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“5. Programos 

paskirtis – „nustatyti informacinės visuomenės plėtros tikslus ir uždavinius, kad būtų kuo 

daugiau naudojamasi informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) teikiamomis 

galimybėmis, pirmiausia internetu – labai svarbia ekonominės, socialinės ir kultūrinės veiklos 

priemone, kuria naudojantis galima teikti ir gauti paslaugas, dirbti, pramogauti, bendrauti ir 

laisvai reikšti savo nuomonę“. 

 Artėjantys rinkimai 2016 m. spalio 9 d. 

 

2.2 Ekonominiai veiksniai 

 

Žemiau pateikiamas 1 pav. paveikslas, kuriame vaizduojamas Lietuvos ekonomikos pokyčiai 

nuo 2014 m. iki 2016 m. Pirmųjų dvejų metų duomenys yra faktiniai, o 2016 m. – prognozuojami. 

Nepaisant prarastos didžiulės eksporto rinkos, Lietuvos ekonomika nesustoja augusi. Realusis prekių 

eksportas sumažėjo tik nedaug, palyginti su jo apimtimi praėjusiais metais, kai Rusijos ekonomikos 

nuosmukis pradėjo įsibėgėti. Eksporto į Rytų valstybes smukimo nemažą dalį atsveria didėjantis 

eksportas į kitas šalis, ypač ES. Sulėtėjusį ūkio augimą lemia ne tik tarptautinė aplinka - mažiau nei 

ankstesniais metais 2015 m. plėtėsi statybos sektorius.  

 

1 pav. BVP pokyčiai6 

 

                                                           
5 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=467638&p_tr2=2 
6 https://www.lb.lt/lietuvos_ekonomikos_apzvalga_2015_m_gruodzio_men#page=5 
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Remiantis Lietuvos statistikos departamento, LR Valstybinės mokesčių inspekcijos ir 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos duomenimis, 2015 m. 

Lietuvoje veikė 76 077 smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, 101 554 individualios veiklos pagal 

verslo liudijimą, 80 284 individualios veiklos pagal individualios veiklos pažymą. Tuo tarpu Europos 

Sąjungoje veikia 20 000 000 smulkaus ir vidutinio verslo įmonių7. Iš jų tik 7 %8 teikia savo paslaugas 

eksportuojant į kitas šalis. 

 

2.3 Socialiniai veiksniai 

 

Remiantis statistiniais duomenimis, kurie pateikiami EK leidinyje „Digital Single Market“, net 

72 % interneto naudotojų Europoje vis dar nerimauja dėl to, kad yra prašomi pateikti per daug 

asmeninę informaciją internetu. Taip pat 57 % įmonių pradėtų arba padidintų pardavimų apimtis tarp 

kitų ES šalių, jei e-komercijos teisiniai aspektai būtų vienodai taikomi visoje ES.  

Teigiama, kad 1 iš 3 europiečių išvykęs į užsienį naudojasi informacija, kurią pateikia gimtoji 

šalis. Tuo tarpu, 1 iš 5 europiečių norėtų naudotis informacija, kurią pateikia kitos ES šalys.  

Įvertinus šiuos duomenis, teigiama, jog Europos Sąjungos vartotojai galėtų sutaupyti apie 11.7 

mlrd. eurų kasmet jei tik turėtų galimybę įsigyti produktus ar paslaugas rinkdamiesi iš pilno ES 

siūlomo spektro. 

 

2.4 Technologiniai veiksniai 

 

Žemiau pateikiamas 2 pav. paveikslas, kuriame pavaizduotas žmonių interneto naudojimas 

2015 m. Matoma, kad didžiausias procentas žmonių internetu naudojasi Lietuvoje lyginant su ES ir 

pasauliu. 

Remiantis statistiniais duomenimis, kurie pateikiami EK leidinyje „Digital Single Market 

Factsheet“ teigiama, jog 2013 m. 20 % skaitmeninių duomenų buvo laikoma debesyse, tačiau 2020 

m. šis rodiklis turėtų pasiekti 40 % ribą. Dideli duomenys, kuriuos sugeneruoja top 100 ES gamintojų 

turi potencialo sutaupyti apie 425 mlrd. eurų. Tyrimai rodo, kad iki 2020 m., didelių duomenų 

analitika gali pakelti ES ekonomiką per 1,9 % arba BVP pakilimą 206 mlrd. eurų. 

 

                                                           
7 http://www.smeeurope.eu/introduction/sme-circle/ 
8 Digital Single Market Factsheet 

http://www.smeeurope.eu/introduction/sme-circle/
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2 pav. Interneto naudojimas 2015 m. (%)9 

 

Žemiau pateikiamas 3 pav. paveikslas, kuriame pavaizduota procentas Lietuvos gyventojų, 

kurie naudojasi el. būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis. Matoma, kad vis 

daugiau vartotojų naudojasi šiomis paslaugomis Lietuvoje. 

 

 

3 pav. Gyventojai, kurie naudojasi el. būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis 

paslaugomis (visų šalies gyventojų procentais)10 

 

                                                           
9 http://www.internetworldstats.com/stats9.htm 
10 Lietuvos statistikos departamentas 
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Taip pat tik 59 % europiečių turi priėjimą prie 4G ryšio, o šalių regionuose pasiekiamumas 

lygus vos 15 %. Teigiama, kad beveik pusė (47 %) visų ES gyventojų nėra tinkamai edukuoti apie 

skaitmeninę erdvę, tačiau jau netolimoje ateityje 90 % darbų reikalaus tam tikro lygio skaitmeninių 

žinių. Taip pat teigiama, kad 36 % vyresnių nei 18 m. Lietuvos gyventojų11 turi galimybę identifikuoti 

save internete. 

 

2.5 Aplinkos veiksniai 

 

Aplinkos veiksniai parodo, kokią visuomeninę naudą galima gauti jei žmonės labiau naudotųsi 

el. paslaugomis. Atlikus skaičiavimus buvo išanalizuota, kad vienas žmogus gali sutaupyti 62 min.12 

laiko bent vieną kartą per metus naudodamasis e-paslaugomis. Tokiu atveju, būtų sutaupoma 0,5 mln. 

eurų nekeliaujant automobiliu kartą per metus (visi ūkio subjektai). Taip pat mažėtų aplinkos tarša 

bei gerėtų ekologinė situacija. 

Taip pat verta pastebėti, kad didėjant e-paslaugų naudojimui – gali mažėti korupcija ir 

biurokratija. Naudojantis e-paslaugomis žmonės nereikia akis į akį susitikti su valstybinių institucijų 

darbuotojais – mažėja rizika dėl kyšininkavimo. 

 

  

                                                           
11 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 
12 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 

Apibendrinant 
 

Išorės aplinkos veiksniai palankiai veikia PGKC galimybes didinti savo vaidmenį: 

 politinės iniciatyvos prisideda prie KC vaidmens didinimo ateityje; 

 ekonomikos augimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje skatina kurtis naujus verslus; 

 socialinių veiksnių analizė parodė, kad yra poreikis edukuoti žmones apie vieningos 

skaitmeninės rinkos naudą; 

 technologiniai veiksniai sukuria palankią terpę skatinti naudojimąsi el. paslaugomis; 

 skaitmeninės rinkos privalumai mažintų neigiamą poveikį aplinkai. 
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3. Resursų analizė 

 

Strategijos analizės metu buvo atliekama PGKC resursų analizė, kurios metu norėjome 

išsiaiškinti ar efektyviai panaudojami turimi resursai. Žemiau pateikiama resursų analizė, kurios metu 

buvo analizuojami pagrindiniai PGKC resursai: 

 darbuotojai; 

 biudžetas; 

 tinklalapis ir el. įrankiai; 

 patalpos; 

 turima informacija ir jos dalinimosi priemonės; 

 reklamos priemonės ir įrankiai. 

 

Darbuotojai ir patalpos 

Stiprybės Galimybės 

 Patyrę darbuotojai; 

 Gera vidinė darbo atmosfera; 

 Yra erdvė efektyviems komandos 

susitikimams. 

 Efektyvesnis ad-hoc darbų pasiskirstymas; 

 Efektyvesnis darbų perleidimo plano; 

 Efektyvesni komandos susitikimai: 

 Susirinkimų erdvė; 

 Padarytų darbų aptarimas; 

 Ateinančių darbų planas; 

 Susitikimų protokolai. 

Biudžetas ir reklamos priemonės 

Stiprybės Galimybės 

 Turime jau sukurtų viešinimo įrankių; 

 Turime patirties kuriant komunikacijos 

priemones. 

 Efektyviau paskirstyti biudžetą skirtingoms 

reklamos priemonėms; 

 Komunikacijos tikslus orientuoti į 

rezultatus; 

 Turimas ir kuriamas reklamos priemones 

orientuoti ne tik į Lietuvos, bet ir į užsienio 

rinką; 

 Įvertinti reklamos priemonių efektyvumą bei 

poveikį. 
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Tinklalapis ir el. įrankiai 

Stiprybės Galimybės 

 Verslo Vartų idėja pripažinta kaip itin 

inovatyvus e-turinys (World Summit Award 

2015); 

 Elektroninių įrankių kiekis. 

 Sistemingas el. įrankių kūrimo planas; 

 Sistemingas el. įrankių tikrinimo planas; 

 Sistemingas tinklalapyje pateikiamos 

informacijos tikrinimo planas. 

Informacija ir jos dalinimosi priemonės 

Stiprybės Galimybės 

 Informacijos kiekis; 

 Informacijos išsamumas; 

 Informacijos patikimumas (informacija 

gaunama iš patikimų šaltinių). 

 Efektyvesnis informacijos saugojimas; 

 Sisteminti didelius informacijos kiekius; 

 Analizuoti ir naudoti susistemintą 

informaciją. 

 

 

  

Apibendrinant 
 

 Vidinę komandos darbo atmosferą galima pagerinti efektyviau vykdant komandos 

susirinkimus ir ad-hoc darbų pasiskirstymą; 

 Panaudojant jau turimas komunikacijos priemones galima efektyviau pasiekti tikslinę 

auditoriją; 

 Dar patrauklesnius el. įrankius galima kurti panaudojant sistemingą el. įrankių kūrimo 

metodiką; 

 Siekiant efektyviai panaudoti turimą informaciją reikalingas sistemingas jos apdorojimas. 
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4. Konkurentai 
 

Įvertinus esamą situaciją buvo išanalizuota konkurentai ir galimybė bendradarbiauti su jais. 

Šiame kontekste konkurentai yra įmonės arba institucijos, kurios teikia informaciją vartotojams apie 

verslo galimybes ir aplinką Lietuvoje. Verta pastebėti, jog su kai kuriais konkurentais galima 

bendradarbiauti ir padidinti vartotojų kiekį puslapyje www.verslovartai.lt.  

Pagrindiniai konkurentai: 

 Konsultacinės įmonės – „Verslo sūkurys“, „Macro finance“ ir kt.; 

 Teisininkai – „Teisininkų biuras“, „Emerita“ ir kt.; 

 Verslo konsultaciniai centrai – Vilniaus, Panevėžio, Alytaus verslo konsultaciniai 

centrai; 

 Institucijos – Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), Registrų centras ir kt.; 

 Ambasados - Lietuvos ambasados užsienyje ir užsienio ambasados Lietuvoje; 

 Asociacijos – LINAVA, LINEKA, Lietuvos prekybos įmonių asociacija ir kt.; 

 Aukštosios mokyklos – Vilniaus universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos 

universitetas, kolegijos ir kt. 

Šie konkurentai teikia informaciją apie verslo pradžią, apie galimybes gauti finansavimą, apie 

dokumentų pildymą, licencijų bei leidimų išdavimą ir pan. Tokiu atveju su kai kuriais konkurentais 

galima bendradarbiauti, o su kitais galima konkuruoti pozicionuojant savo turimas stiprybes. 

PGKC privalumai lyginant su konkurentais: 

 patikima informacija; 

 nemokama informacija; 

 informacijos gausa; 

 informacijos išsamumas; 

 asmeninės konsultacijos; 

 el. įrankių kiekis; 

 kokybiški el. įrankiai‘ 

 gerosios verslo praktikos renginiai; 

 priklausymas EUGO tinklui, kurį kuruoja EK. 
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Išnaudodami savo galimybes, PGKC gali sustiprinti vartotojų nuomonę apie jų veiklą. Tikėtina, 

kad stiprybių pozicionavimas padidintų vartotojų apsilankymų kiekį tinklalapyje bei bendrą 

žinomumą „Verslo vartais“ ir „Verslia Lietuva“. 

 

  

Apibendrinant 
 

 Turimus konkurentus galime paversti partneriais; 

 Stipriųjų pusių pozicionavimas padėtų efektyviau pritraukti potencialius vartotojus į 

tinklalapį verslovartai.lt 
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5. Darbuotojų tyrimas 

 

Projekto metu buvo atliekama darbuotojų apklausa, kurios metu buvo apklausiami 6 PGKC 

darbuotojai išskyrus vadovę. Atliekant apklausą buvo norime išsiaiškinti darbuotojų nuomonę tam 

tikrais klausimais - sužinoti kokia yra vidinė darbo aplinka, ar kokios pagrindinės departamento 

problemos, kokių priemonių reikia norint patobulinti „Verslo vartų“ tinklalapį ir pan. Apklausos metu 

buvo pateikiami šie klausimai: 

 kaip manote, ar PGKC turi aiškią viziją? Kokią?; 

 kaip manote, kur PGKC turėtų būti po 3 metų?; 

 kokios yra didžiausios PGKC ir „Verslo vartai“ problemos?; 

 kokia yra vidinė komandos atmosfera?; 

 kaip manote, ar gerai yra paskirstyti darbai tarp komandos narių? Kodėl?; 

 ką galima būtų patobulinti PGKC veikloje ir tinklalapyje „Verslo vartai“?; 

 kaip manote, ar reikėtų tinklalapyje papildomų el. įrankių? Kokių? 

Susisteminus ir išanalizavus gautus duomenis buvo gauti tokie rezultatai: 

 darbuotojai skirtingai įsivaizduoja departamento viziją. Tai turi įtakos: 

o darbuotojų asmeninei motyvacijai ir tobulėjimui; 

o nepakankamai efektyviam darbo ir laiko paskirstymui; 

o nepakankamai efektyvioms planavimo ir komunikacijos priemonėms. 

 gera komandos vidinė atmosfera; 

 ateityje reikia papildomų el. įrankių gaminių, paslaugų ir statybos kontaktiniams 

centrams pagal aktualiausias veiklas; 

 reikia pagerinti vartotojų grįžtamojo ryšio vertinimo sistemą; 

 pagrindinės problemos: 

o PASIS sistemos problemos; 

o darbas su institucijomis – informacijos nepateikimas; 

o VL procesų valdymas; 

o nėra sistemingo portale pateikiamos informacijos atnaujinimo; 

o EUGO tinklo nebendradarbiavimas. 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus bus pateikiami pasiūlymai siekiant didinti PGKC vaidmenį ir 

galimybes ateityje.  
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6. Vartotojų tyrimas 

 

Projekto metu buvo atliktas vartotojų tyrimas, kuriuo buvo norima išsiaiškinti vartotojų 

nuomonę apie tinklalapį „Verslo vartai“. Tyrimas yra išskiriamas į dvi dalis. Pirmoji dalis apima 

lietuvius, kurie buvo apklausiami, o antroji dalis apima užsieniečius. Abejoms grupės buvo pateikiami 

tie patys klausimai: 

 ar lengva naršyti tinklalapyje?; 

 ar puslapio dizainas sukuria „vieno langelio principą“?; 

 ar gera tinklalapio kalbos stilistika?; 

 ar aiški tinklalapyje naudojamų sąvokų (atmintinės ir klausimynai) paskirtis?; 

 ar paprasta naudotis verslo atmintinėmis?; 

 ar paprasta naudotis klausimynais tavo verslui?; 

 pateikiama situacija: planuojate prekiauti suvenyrais Šilutės rajone. Ketinate prekiauti 

tik parduotuvėje. Ar paprasta rasti informaciją kokių dokumentų ir leidimų reikės?; 

 ar lengvai randate informaciją apie verslo finansavimą?; 

 ar manote, kad tinklalapyje pateikiama informacija apima visą verslo ciklą?. 

Žemiau pateikiami tyrimo rezultatai apklausus lietuvius: 

 lengva naudotis tinklalapiu; 

 informacija pateikiama nepakankamai struktūrizuotai; 

 verslo atmintinės – patogu naudotis, papildoma informacija apie finansavimą, rinkodarą 

ir mentorius; 

 klausimynai – patogu naudotis, asocijuojasi su DUK, neaišku dėl klausimynų rūšių; 

 klausimynas → atmintinė → kiti el. įrankiai; 

 el. įrankiai nepakankamai matomi; 

 visas verslo ciklas – verslo scenarijai neaiškūs; 

 nežinodami apie el. įrankius vartotojai neranda reikiamos informacijos; 

 pritaria idėjoms – „Gyvos konsultacijos“, „Online pokalbis“ ir kt. 

Žemiau pateikiami tyrimo pagrindiniai rezultatai apklausus užsieniečius: 

 tinklalapyje gausu aktualios ir naudingos informacijos; 

 tinklalapis patogus, bet labai daug teksto ir mažai interaktyvumo; 

 nėra informacijos apie vizų reikalavimus ne ES piliečiams; 
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 informacija apie leidimus pateikiamas tik lietuviškai, o kai kurios nuorodos neveikia. 

 

  

Apibendrinant 
 

 Tinklalapyje gausu aktualios ir naudingos informacijos; 

 Tinklalapis galėtų siūlyti platesnį paslaugų spektrą; 

 Tinklalapis patogus, bet jame labai daug teksto ir mažai interaktyvumo. 
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7. Einamieji darbai 

 

Kiekvienais metais PGKC pasirašo veiklos sutartį su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 

kurioje būna pateikiami kiekvienų metų siekiami rodikliai. Žemiau pateikiamos 10 sričių, kurių 

pagrindu yra pasitvirtinami rodikliai: 

 procedūrų ir formalumų atlikimo elektroninėmis priemonėmis užtikrinimas; 

 KC portalo www.verslovartai.lt turinio peržiūra ir atnaujinimas; 

 verslininkų konsultavimas dėl paslaugų teikimo ir gaminių bei statybos srities gaminių 

pardavimo; 

 KC 2016 m. komunikacijos plano vykdymas; 

 statybos srities gaminių KC funkcijų vykdymas; 

 gaminių KC funkcijų vykdymas; 

 reglamentuojamų profesijų KC funkcijų vykdymas; 

 elektroninių įrankių verslui kūrimas ir palaikymas; 

 parengiamieji KC plėtros darbai; 

 parengiamieji KC paslaugų kokybės gerinimo bei informacijos apie laikiną paslaugų 

 teikimą sklaidos darbai. 

Kiekvienais metais šie rodikliai keičiasi priklausomai nuo vyraujančių išorinės aplinkos 

veiksnių. Pateikiamos sritys yra suskaidomos į atskirus darbus, o juos pasiskirsto atsakingi PGKC 

asmenys. 

 

  

http://www.verslovartai.lt/
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8. SSGG analizė 

 

SSGG analizė pritaikyta PGKC padeda atskleisti kaip turimi resursai ir pranašumas prieš 

konkurentus padeda atskleisti stipriuosius faktorius bei silpnąsias vietas, o išoriniai aplinkos veiksniai 

sukuria galimybes bei grėsmes.  

 
 

• „Verslo vartų" idėja pripažinta kaip itin inovatyvus e-turinys (World Summit

Award 2015)

• Informacija pateikiama nemokamai

• Asmeninės konsultacijos

• Informacijos kiekis

• Informacijos išsamumas

• Elektroninių įrankių kiekis

• Informacijos patikimumas (informacija gaunama iš patikimų šaltinių)

• Gerosios verslo praktikos renginiai

• Patyrę darbuotojai

• Gera vidinė darbo atmosfera

• Galimybė didinti žinias ir kompetencijas įvairiuose renginiuose

• Turime jau sukurtų viešinimo įrankių

• Priklausymas EUGO tinklui, kurį kuruoja EK

S
ti

p
ry

b
ės

• Komunikacijos planas neorientuotas į tikslines rinkas

• Mažas VV įvertinimas lyginant su absolutine verte

• 2016-aisiais ir anksčiau iškelti tikslai neatitikdavo SMART modelio (A ir R)

• Nepakankamai aiškiai apibrėžtos tikslinės rinkos

• Itin mažas užklausų skaičius iš užsienio lyginant su bendru užklausų skaičiumi

• Mažas "Verslo vartų" žinomumas (UAB "RAIT" duomenimis ir kt.)

• Nepakankamai efektyvus ad-hoc darbų pasiskirstymas

• Skirtingas požiūris į ateitį (vizija)

• „Verslo vartų" tinklalapyje yra techninių klaidų

• Skirtingas suinteresuotų šalių suvokimas apie PGKC paskirtį ir galimybes

• Nepakankamas bendradarbiacimas su suinteresuotomis šalimis (IL, verslo

asociacijos, chamber of commerce)

• Nėra sistemingo planavimo kuriant naujus el. įrankius

• Nėra sistemos el. įrankiams atnaujinti

• Nėra sistemingo tinklalapyje pateikiamos informacijos atnaujinimo

• Tinklalapyje pateikiama informacija nėra pakankamai struktūrizuota

• Neišnaudojamos esamos galimybės (bendradarbiavimo su kitais KC, kitos

iniciatyvos (HDM) ir kt.)

• Yra spragų pateikiant informaciją užsieniečiams anglų kalba

• Daromų apklausų rezultatai nėra susisteminami ir įvertinami

• Vartotojai nepakankamai žino, kad paslaugos yra nemokamos

S
il

p
n
y

b
ės
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• Nepakankamas komunikacijos biudžetas

• PGKC finansavimo mažėjimas ateityje

• VL finansavimo mažėjimas ateityje

• Politinė rizika (pasikeitę valstybės prioritetai, politinis neapibrėžtumas)

• PGKC priklausymas nuo VRM

• Institucijų nebendradabiavimas (informacijos nepateikimas ir pateiktos informacijos

netikslumas)

• El. įrankiai neatitiks rinkos poreikių

• Vykdant dabartinę strategiją (orientuojantis į vartotojus iš Lietuvos), tikslinės rinkos

dydis yra ribotas

• EK prioritetų pasikeitimas dėl vieningos skaitmeninės rinkos

• EK itin mažas įsitraukimas į EUGO tinklo komunikaciją

G
rė

sm
ės

• VšĮ „Investuok Lietuvoje" noras pritraukti investuotojus iš užsienio

• Gerėjanti verslumo aplinka didins besidominčius verslu ir jo plėtra

• Užsienio vartotojų informavimas dėl informacijos pateikimo lietuvių kalba

• Papildomo biudžeto paieškos (EK, Ūkmin)

• Vidinio tinklo naudojimas siekiant efektyviai saugoti ir naudotis duomenimis

• Chamber of Commerce ir kitų organizacijų noras pritraukti investuotojus iš užsienio

(Lietuvoje įsteigtos)

• VL resursai (pvz. dėl informacijos kiekio didinimo, komunikacijos priemonių ir kt.)

• Kitos, su vieninga skaitmenine rinka susijusios iniciatyvos (HDM)

• Užsienyje yra glaudus išeivijos lietuvių tinklas

• ES esančios Lietuvos ambasados nuolatos rengia renginius, susijusius su verslumo

aplinka

• Jauni potencialūs verslininkai yra pasiekiami per gimnazijas, profesines ir

aukštąsias mokyklas

• COSME programa skirta lėšų gavimui

• Bendradarbiavimas su kitais KC

• Sukurtas bendras visų KC LinkedIn - kaip mes jį galime išnaudoti?

• 2-os kartos PGKC su platesniu el. paslaugų spektru

• Naujų vartotojų pritraukimas pateikiant informaciją apie reglamentuojamas

profesijas

• Informacijos pateikimas visiems verslu besidomintiems užsieniečiams (ne tik ES)

G
al

im
y

b
ės
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9. Pasiūlymai 

 

Įžvalgas iš dabartinės strategijos analizės siūlome paversti projektais. Todėl savo siūlymus 

suskirstėme į penkias kategorijas: 

 planavimas; 

 organizaciniai darbai; 

 tinklalapis; 

 komunikacija; 

 bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis. 

 

Nr. Sprendimai Veiksmai 

Planavimas 

1. 

Strategijos sukūrimas ir tikslų 

išsikėlimas pagal SMART modelį 

padėtų sustiprinti VV vaidmenį ir 

finansavimo galimybes 

 Strategijos bei veiksmų plano sukūrimas 

 Individualių darbuotojų tikslų iškėlimas 

pagal SMART modelį 

2. 

Aiški vizija ir efektyvesnis darbų 

pasiskirstymas prisidėtų prie 2-os 

kartos PGKC projekto sėkmės 

 Nuolatinė strategijos ir veiksmų plano 

peržiūra 

Organizaciniai darbai 

3. 
Išnaudojant turimus resursus, galima 

efektyviau vykdyti susirinkimus 

 Moderatoriaus ir sekretoriaus, kurie 

paruošia susirinkimo planą ir protokolą, 

paskyrimas 

4. 

Didelį kiekį turimos informacijos ir 

darbuotojų sukurtus dokumentus 

galima būtų susisteminti ir saugoti 

vienoje erdvėje, pasitelkiant vidinį 

tinklą 

 Išsiaiškinimas, ar komanda gali naudotis 

VPN 

 Turimos informacijos susisteminimas 

 Informacijos įkėlimas į tinklą 

5. 

Sukurta VV įvertinimo sistema padėtų 

atpažinti besikeičiančius rinkos 

poreikius 

 VV įvertinimo sistemos sukūrimas 

 VV įvertinimo plano sudarymas 

 VV įvertinimų vykdymas 



22 

 

6. 

Susisteminus ir įvertinus daromas 

apklausas, gautus duomenis galima 

bus efektyviau saugoti ir analizuoti 

 Vartotojų apklausų sisteminimo metodikos 

sukūrimas 

 Duomenų peržiūrėjimo plano parengimas 

 Turimų duomenų analizė 

Tinklalapis 

7. 
Techninių klaidų likvidavimas 

užtikrintų grįžtančiųjų vartotojų srautą 

 VV struktūros peržiūra ir informacijos 

pateikimo formato sukūrimas 

 VV techninių funkcijų ir formatavimo 

tikrinimo plano sukūrimas 

 Tinklalapio testavimas 

8. 

Darbuotojų pagalba sukurti efektyvią 

paieškos sistemą vartotojams 

(keywords) 

 Keywords peržiūrėjimo metodikos 

sukūrimas 

 Keywords peržiūrėjimo plano sukūrimas 

9. 

Sukurti metodiką, kuria remiantis 

būtų peržiūrima tinklalapyje turima 

informacija 

 Informacijos peržiūrėjimo metodikos 

sukūrimas 

 Informacijos peržiūrėjimo plano sukūrimas 

 Informacijos peržiūrėjimas 

10. 
Sukurti metodiką, kuria remiantis 

būtų kuriami nauji el. įrankiai 

 El. įrankių peržiūrėjimo metodikos 

sukūrimas 

 El. įrankių peržiūrėjimo plano sukūrimas 

 Potencialių įrankių sąrašo sudarymas ir 

aptarimas 

11. 
El. įrankių informaciją galima keisti 

turimais resursais  

 Sistemingas informacijos atnaujinimo 

planas 

 Informacijos atnaujinimas 

12. 

Kuriant metodiką naujiems el. 

įrankiams ir informacijos atnaujinimui 

bei sistemą VV įvertinimui, 

atsižvelgti į potencialių vartotojų 

lūkesčius 

 Žmogaus, kuris reguliariai informuotų 

komandą apie naujausias tendencijas ir 

rinkos poreikius, paskyrimas 

13. 
Užsienio vartotojų informavimas dėl 

informacijos pateikimo lietuvių kalba 

 Tinklalapio vietų sąrašo sudarymas kur 

užsienio vartotojas nukreipiamas į 

informaciją tik lietuvių kalba  
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 Įspėjamosios ir kontaktinės žinučių 

parengimas užsienio vartotojams 

 Įspėjamosios ir kontaktinės žinučių 

patalpinimas tinklalapyje 

Komunikacija 

14. 

Platesnių tikslinių rinkų nustatymas 

(užsienis ir Lietuva) padėtų išspręsti 

dabartinės tikslinės rinkos ribotumą 

 Rinkos nustatymo kriterijų pasirinkimas 

 Tikslinių rinkų nustatymas 

15. 

Potencialius vartotojus galime 

pritraukti efektyviau panaudojant jau 

egzistuojančias komunikacijos 

priemones ir turimus el. įrankius 

 Efektyviausių priemonių nustatymas 

 Komunikacijos plano parengimas 

 Komunikacijos plano vykdymas 

16. 

Viešinant VV stipriąsias puses 

(paslaugos yra nemokamos, 

informacija yra patikima ir pan.), 

didėtų tikslinės rinkos dydis 

 Stipriųjų pusių įtraukimas į komunikacijos 

žinutes 

17. 

2-os kartos PGKC ir 

reglamentuojamos profesijos padės 

praplėsti VV paslaugas ir pritraukti 

daugiau vartotojų taip didinant VV 

vaidmenį ir svarbą ir užtikrinant 

finansavimą ateityje 

 Viešinimo planų parengimas 

 Viešinimo planų įgyvendinimas 

18. 

Didinti viso EUGO tinklo žinomumą 

per bendrą komunikacijos kampaniją 

(pasinaudojant COSME lėšomis) 

 Potencialių partnerių įvertinimas 

 Galimų COSME projekto scenarijų 

sukūrimas 

 Geriausio varianto atsirinkimas 

 Paraiškos teikimas 

19. 

EUGO tinklo bendradarbiavimas 

padėtų pritraukti daugiau vartotojų iš 

užsienio 

 EUGO tinklo narių tikslų apsibrėžimo 

inicijavimas 

 EUGO viešinimo plano parengimas 

Bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis 

20. 
Efektyvesnis komunikacijos planas 

padėtų pasiekti išeivijos lietuvius, 
 Suinteresuotų šalių žemėlapio sudarymas 
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įvairių asociacijų bei Chamber of 

Commerce narius, ambasadų 

auditoriją 

21. 

VV bendradarbiavimas su 

potencialiais partneriais pateikiant 

jiems patikimą ir išsamią informaciją 

apie SVV galimybes Lietuvoje 

 Potencialių partnerių sąrašo paruošimas 

 Santraukos (angl. one-pager) paruošimas 

 Susisiekimas su potencialiais partneriais 

 Sutarčių pasirašymas 

 Nuolatinis bendradarbiavimas 

22. 

Glaudesnis bendradarbiavimas su 

VRM ir kitomis institucijomis padėtų 

išspręsti kai kurias tinklalapyje 

esančias technines klaidas ir 

sumažintų politinį neapibrėžtumą 

 Komunikacijos plano suinteresuotoms 

šalims parengimas 

 Komunikacijos plano vykdymas 

23. 
Bendravimas su naujomis 

suinteresuotomis šalimis 

 Reprezentatyvios medžiagos parengimas 

(pvz. prezentacija) 

24. 

VV pripažinimas ir įvertinimas kaip 

naudingą turinį siūlantis šaltinis 

suteikia pagrindą derėtis dėl didesnio 

finansavimo 

 Ūkmin vadovų informavimas apie VV 

pasiekimus 

25. 

Informacijos gausa ir patikimumas 

gali padėti bendradarbiaujant su HDM 

iniciatyva 

 Susitikimas su „Infobalt“ atstovais 

 Bendradarbiavimo plano parengimas 

26. 

Išnaudojant partnerystės su kitomis 

iniciatyvomis galimybes, didinti VV 

vaidmenį ir sumažinti priklausomybę 

nuo EK prioritetų pasikeitimų 

 Įvertinimas kokias papildomas paslaugas 

galėtume teikti 

 Bendradarbiavimo planų parengimas 

 

Žemiau pateikiamoje lentelėje parodytas preliminarus laikas, kurio metu bus atliekami 

pasiūlyti ir patvirtinti projektai.
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