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Galimybės ir dabartinė strategija

◎ Ar PGKC tikslai padeda siekti vizijos ir vykdyti misiją?

◎ Ar efektyviai išnaudojami turimi resursai?

◎ Ar dabartinė strategija leidžia pasinaudoti esamomis galimybėmis?
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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

Ūkmin Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

VL VšĮ „Versli Lietuva“

VMI Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

VRM Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija



1. Vizija. Misija. 
Tikslai



Vizija
Kur mes norime būti?



Skirtingas požiūris į ateitį

Darbuotojų asmeninė 
motyvacija ir tobulėjimas

Nepakankamai efektyvus
darbo ir laiko paskirstymas

Nepakankamai efektyvios planavimo ir 
komunikacijos priemonės



Misija
Ką mes norime pasiekti?



“

Dirbame tam, kad verslo naujokai 
idėjas paverstų realybe greičiau ir 

paprasčiau, o senbuviai dirbtų 
sklandžiau!



Ar misija yra įgyvendinama?

Ar pateikiama informacija apima visą 
verslo ciklą?

Ar lengva ir paprasta vartotojui rasti 
informaciją tinklalapyje verslovartai.lt ?



Tikslai
Kaip įgyvendinti viziją ir 

misiją?



Tikslai nepakankamai orientuoti 
į PGKC veiklos misiją ir viziją

Komunikacijos tikslai 
neorientuoti į užsienio piliečius

Efektyvesnį komunikacijos tikslų 
išsikėlimą riboja skiriamo biudžeto lėšos

Tikslai matuoja priemonių skaičių, 
o ne norimą priemonių poveikį



2. PESTE analizė

Pateikiami 2014 m. ir 2015 m. duomenys



Politiniai 
veiksniai



Europos Sąjunga

◎ Digital Single Market (Vieninga 
Skaitmeninė Rinka) – vienas iš 
Europos Komisijos prioritetų 2014-
2020 strategijoje

◎ Digital Agenda for Europe iniciatyva

◎ Harmonised Digital Market (HDM) 
iniciatyva, siekianti pagerinti 
prekybos ir verslo procesų kokybę
tarp ES ir Rytų partnerystės šalių

Šaltinis: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/


Lietuva

◎ Lietuvos Respublikos
Vyriausybės prioritetai

◎ „Lietuva 2030“ pažangos 
strategijos prioritetai

◎ 2014 – 2020 m. programa 
„Lietuvos Respublikos
skaitmeninė darbotvarkė“

◎ Artėjantys rinkimai 2016 m. 
spalio 9 d.

Šaltinis: http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/2016_metu_prioritetai.pdf
https://www.lietuva2030.lt/lt
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_ l?p_ id=467638&p_ tr2=2

http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/2016_metu_prioritetai.pdf
https://www.lietuva2030.lt/lt
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=467638&p_tr2=2


Ekonominiai 
veiksniai



Nepaisant prarastos didžiulės eksporto 
rinkos, Lietuvos ekonomika nesustoja 
augusi

Šaltinis: https://www.lb.lt/lietuvos_ekonomikos_apzvalga_2015_m_gruodzio_men#page=5
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101 554
gyventojai veikiantys pagal verslo liudijimą

76 077
smulkaus ir vidutinio verslo įmonės

80 284
gyventojai veikiantys pagal individualios veiklos 
pažymą

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
LR Valstybinė mokesčių inspekcija
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos



20 000 000
smulkaus ir vidutinio verslo įmonių ES

7 %
ES smulkaus ir vidutinio verslo įmonių 
parduoda prekes ir paslaugas į kitas šalis

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

http://www.smeeurope.eu/introduction/sme-circle/


Socialiniai 
veiksniai



72 %
interneto naudotojų Europoje vis dar nerimauja 

dėl to, kad yra prašomi pateikti per daug 
asmeninę informaciją internetu

Šaltinis: Digital Single Market Factsheet



57 %
įmonių pradėtų arba padidintų pardavimų 
apimtis tarp kitų ES šalių, jei e-komercijos

teisiniai aspektai būtų vienodai taikomi visoje ES

Šaltinis: Digital Single Market Factsheet



1 iš 3
europiečių išvykę į užsienį naudojasi 

informacija, kurią pateikia gimtoji šalis

Šaltinis: Digital Single Market Factsheet



1 iš 5
europiečių norėtų naudotis informacija, kurią 

pateikia kitos ES šalys

Šaltinis: Digital Single Market Factsheet



.
Technologiniai 

veiksniai



Interneto naudojimas (2015 m.)

Šaltinis: http://www.internetworldstats.com/stats9.htm
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Šaltinis: Digital Single Market Factsheet



206 mlrd. EUR
Iki 2020 m., didelių duomenų analitika gali
pakelti ES ekonomiką per 1.9 %

Šaltinis: Digital Single Market Factsheet



59 %
europiečių gali pasiekti 4G ryšį

15 %
europiečių gyvenančių kaimo vietovėse gali 
pasiekti 4G ryšį

Šaltinis: Digital Single Market Factsheet



47 %
europiečių nėra tinkamai pasiruošę dirbti su
skaitmeniniais įrankiais

90 %
darbų ateityje reikalaus tam tikro lygio
skaitmeninių įgūdžių

Šaltinis: Digital Single Market Factsheet



36 %
vyresnių nei 18 m. Lietuvos gyventojų turi galimybę
identifikuoti save internete

Šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos



Gyventojai vis labiau naudojasi el. 
būdu teikiamomis paslaugomis
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas



Aplinkos 
veiksniai



62 min.
sutaupoma naudojantis e-paslaugomis vienam 

žmogui kartą per metus

Šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo 
ministerijos



0,5 mln. EUR
sutaupoma 62 min. nekeliaujant automobiliu 

kartą per metus



Korupcijos ir 
biurokratijos 
mažinimas



3. Resursų analizė



Turimi resursai

Darbuotojai Biudžetas Tinklalapis ir el. 
įrankiai

Patalpos Turima informacija 
ir jos dalinimosi 
priemonės

Reklamos priemonės 
ir įrankiai



Stiprybės

 Patyrę darbuotojai

 Gera vidinė darbo atmosfera

 Yra erdvė efektyviems 
komandos susitikimams

Darbuotojai ir patalpos

Galimybės

 Efektyvesnis ad-hoc darbų 
pasiskirstymas

 Efektyvesnis darbų perleidimo planas

 Efektyvesni komandos susirinkimai:

• Susirinkimų erdvė

• Padarytų darbų aptarimas

• Ateinančių darbų planas

• Susitikimų protokolai



Stiprybės

 Verslo Vartų idėja pripažinta kaip 
itin inovatyvus e-turinys (World
Summit Award 2015)

 Elektroninių įrankių kiekis

Tinklalapis ir el. įrankiai

Galimybės

 Sistemingas el. įrankių kūrimo planas

 Sistemingas el. įrankių tikrinimo planas

 Sistemingas tinklalapyje pateikiamos 
informacijos tikrinimo planas



Stiprybės

 Turime jau sukurtų viešinimo 
įrankių

 Turime patirties kuriant 
komunikacijos priemones

Biudžetas ir reklamos priemonės

Galimybės

 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



Stiprybės

 Informacijos kiekis 

 Informacijos išsamumas

 Informacijos patikimumas 
(informacija gaunama iš 
patikimų šaltinių)

Informacija ir jos dalinimosi 
priemonės

Galimybės

 Efektyvus informacijos saugojimas

 Sisteminti didelius informacijos kiekius

 Analizuoti ir naudoti susistemintą 
informaciją



4. Konkurentai



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

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 ir kt.



Mūsų privalumai

◎ Patikima informacija

◎ Nemokama informacija

◎ Asmeninės konsultacijos

◎ Informacijos gausa

◎ Informacijos išsamumas

◎ El. įrankių gausa

◎ Kokybiški el. įrankiai

◎ Gerosios verslo praktikos renginiai

◎ Priklausymas EUGO tinklui, kurį kuruoja EK



5. Darbuotojų ir
vartotojų auditas



Darbuotojų auditas: pagrindinės 
problemos

PASIS sistemos problemos

EUGO tinklo 
nebendradarbiavimas

Nėra sistemingo tinklalapyje
pateikiamos informacijos atnaujinimo

VL procesų valdymas

Darbas su institucijomis –
informacijos nepateikimas



Vartotojų auditas: lietuviai

◎ Lengva naudotis tinklalapiu

◎ Informacija pateikiama nepakankamai struktūrizuotai

◎ Atmintinės – patogu naudotis, papildoma informacija apie finansavimą, rinkodarą ir
mentorius

◎ Klausimynai – patogu naudotis, asocijuojasi su DUK, neaišku dėl klausimynų rūšių

◎ Klausimynas → verslo 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.



Vartotojų auditas: užsieniečiai

Tinklalapis patogus, bet labai daug
teksto ir mažai interaktyvumo

Nėra informacijos apie vizų 
reikalavimus ne ES piliečiams

Informacija apie leidimus pateikiama 
tik lietuviškai, o kai kurios nuorodos 

neveikia

Tinklalapyje gausu aktualios ir
naudingos informacijos



6. SSGG (SWOT) 
analizė



Stiprybės

1. „Verslo vartų“ idėja pripažinta kaip itin inovatyvus e-turinys*

2. Informacija pateikiama nemokamai

3. Asmeninės konsultacijos

4. Informacijos kiekis 

5. Informacijos išsamumas

6. Elektroninių įrankių kiekis

7. Informacijos patikimumas (informacija gaunama iš patikimų šaltinių)

8. Gerosios verslo praktikos renginiai

9. Patyrę darbuotojai

10. Gera vidinė darbo atmosfera

11. Galimybė didinti žinias ir kompetencijas įvairiuose renginiuose

12. Turime jau sukurtų viešinimo įrankių

13. Priklausymas EUGO tinklui, kurį kuruoja Europos Komisija

*Šaltinis: World Summit Award 2015



Silpnybės (I)

1. Komunikacijos planas neorientuotas į tikslines rinkas 

2. Mažas „Verslo vartų“ įvertinimas lyginant su absoliutine verte 

3. 2016-aisiais ir anksčiau iškelti tikslai neatitikdavo SMART modelio (ypač A ir R)

4. Nepakankamai aiškiai apibrėžtos tikslinės rinkos

5. Itin mažas užklausų skaičius iš užsienio lyginant su bendru užklausų skaičiumi

6. Mažas „Verslo vartų“  žinomumas (UAB „RAIT“ duomenimis ir kt.)

7. Nepakankamai efektyvus ad-hoc darbų pasiskirstymas

8. Skirtingas požiūris į ateitį (vizija)

9. „Verslo vartų“ tinklalapyje yra techninių klaidų

10. Skirtingas suinteresuotų šalių suvokimas apie PGKC paskirtį ir galimybes

11. Nepakankamas bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis (IL, verslo asociacijos, chamber of
commerce)



Silpnybės (II)

12. Nėra sistemingo planavimo kuriant naujus el. įrankius

13. Nėra sistemos el. įrankiams atnaujinti

14. Nėra sistemingo tinklalapyje pateikiamos informacijos atnaujinimo

16. Tinklalapyje pateikiama informacija nėra pakankamai struktūrizuota

17. Neišnaudojamos esamos galimybės (bendradarbiavimo su kitais KC, kitos iniciatyvos (HDM) ir kt.)

18. Yra spragų pateikiant informaciją užsieniečiams anglų kalba

19. Daromų apklausų rezultatai nėra susisteminami ir įvertinami

20. Vartotojai nepakankamai žino, kad paslaugos yra nemokamos



Galimybės (I)

1. „Investuok Lietuvoje“ noras pritraukti investuotojus iš užsienio

2. Gerėjanti verslumo aplinka didins besidominčius verslu ir jo plėtra

3. Užsienio vartotojų informavimas dėl informacijos pateikimo lietuvių kalba

4. Papildomo biudžeto paieškos (EK, Ūkmin)

5. Vidinio tinklo naudojimas siekiant efektyviai saugoti ir naudotis duomenimis

6. Chamber of Commerce ir kitų organizacijų noras pritraukti investuotojus iš užsienio (Lietuvoje
įsteigtos)

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

8. Kitos, su vieninga skaitmenine rinka susijusios iniciatyvos (HDM)

9. Užsienyje yra glaudus išeivijos lietuvių tinklas

10. ES esančios Lietuvos ambasados nuolatos rengia renginius, susijusius su verslumo aplinka



Galimybės (II)

11. Jauni potencialūs verslininkai yra pasiekiami per gimnazijas, profesines ir aukštąsias 
mokyklas

12. COSME programa skirta lėšų gavimui

13. Bendradarbiavimas su kitais KC

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

15. 2-os kartos PGKC su platesniu el. paslaugų spektru

16. Naujų vartotojų pritraukimas pateikiant informaciją apie reglamentuotas profesijas

17. Informacijos pateikimas visiems verslu besidomintiems užsieniečiams (ne tik ES)



Grėsmės

1. Nepakankamas komunikacijos biudžetas

2. PGKC finansavimo mažėjimas ateityje

3. VšĮ „Verslios Lietuvos“ finansavimo mažėjimas ateityje

4. Politinė rizika (pasikeitę valstybės prioritetai, politinis neapibrėžtumas)

5. PGKC priklausymas nuo VRM

6. Institucijų nebendradarbiavimas (informacijos nepateikimas ir pateiktos informacijos netikslumas)

7. El. įrankiai neatitiks rinkos poreikių

8. Vykdant dabartinę strategiją (orientuojantis į vartotojus iš Lietuvos), tikslinės rinkos dydis yra ribotas

9. EK prioritetų pasikeitimas dėl vieningos skaitmeninės rinkos

10. EK itin mažas įsitraukimas į EUGO tinklo komunikaciją



7. Išvados



Vaidmuo ir galimybės

◎ Stiprus „Verslo vartų“ turinys

◎ Vizija interpretuojama skirtingai

◎ Misija nepakankamai įgyvendinama

◎ Tikslai nėra orientuoti į rezultatus

◎ Palanki išorinių veiksnių aplinka didinti KC vaidmeniui ir svarbai

◎ Efektyvus turimų resursų panaudojimas gali padėti pasiekti esamas galimybes

◎ Turime galimybę esamus konkurentus paversti partneriais

◎ Norint sumažinti ateities grėsmes, turime didinti KC svarbą ir vaidmenį



Ačiū!


