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Veiksmų planas 2016 m.

◎ PGKC vizija - kur mes norime būti?

◎ Kaip mes norime, kad mus matytų suinteresuotosios šalys?

◎ Ar verta toliau naudoti pranešimų dėžutę?

◎ Kasdieniai darbai - kaip yra paskirstyti einamieji darbai tarp PGKC 
darbuotojų?

◎ Projektai - kokius projektus turėtumėme įgyvendinti?



Turinys

1. Vizija

2. Einamieji darbai

3. Identitetas

4. Tinklalapio struktūra

5. Pranešimų dėžutė

6. Pasiūlymai



Sąvokos

Sąvoka Paaiškinimas

COSME ES programa skirta smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumui

EK Europos Komisija

EUGO Europos kontaktinių centrų tinklas

HDM Harmonised Digital Market

KC Kontaktinis centras

PGKC Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras

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

SVV Smulkus ir vidutinis verslas

Ūkmin Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

VL VšĮ „Versli Lietuva“

VPN Virtualus privatus tinklas

VRM Vidaus reikalų ministerija

VV „Verslo vartai“



1. Vizija



Vizijos kūrimas

Nėra aiškios 
vizijos

Vienas langelis 
visam verslo ciklui

Verslo informacijos 
lyderis Lietuvoje

Verslo informacijos 
lyderis Lietuvoje

E-valdžios lyderis 
Lietuvoje

Vienas langelis 
verslui



Diskusija

Verslo informacijos 
gidas Lietuvoje

El. paslaugos

Verslo informacijos 
lyderis Lietuvoje

Privatus ir viešasis 
sektorius

Visas verslo ciklas
Lyderis

Ekspertas



“

Verslo informacijos ir el. paslaugų 
lyderis Lietuvoje



2. Einamieji darbai



Einamieji darbai (sutartis su Ūkmin)

◎ 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

http://www.verslovartai.lt/


Planavimas

Komunikacija

Organizaciniai darbai Tinklalapis

Bendradarbiavimas su
suinteresuotomis šalimis

Įžvalgas iš dabartinės strategijos 
analizės siūlome paversti projektais



3. Identitetas



Koks yra mūsų identitetas?

VV „atskyrimas“
nuo VL

VV priklausymas 
nuo VL

Orientacija į KC kaip į 
atskirą subjektą

Takoskyra tarp VV ir 
KC

E-valdžios lyderis VV, PGKC, KC, VL?



Diskusija
2 tinklalapiai 

klaidina vartotoją

Verslo vartai labiau 
siejasi su verslo ciklu VV ir VL teikiamos 

paslaugos ir informacija 
dubliuojasi

Rizika dėl įstaigos 
pavadinimo keitimo

VV visos organizacijos 
prekės ženklas

Vienas verslo ir
kontaktų centras



4. Tinklalapio 
struktūra



Kaip turėtų atrodyti tinklalapio struktūra?

Kokia reglamentuojamų 
profesijų KC vizija?

Ar reikalingi 4 
skirtingi KC?

Kaip pateikti vartotojui 
KC struktūrą?

Koks turėtų būti 
skirtingų KC turinys?

Kaip padaryti tinklalapį 
interaktyvesnį?



Diskusija

Šiuo metu 
neakcentuojame 4 KC

Nuolatinės tinklalapio 
peržiūros

VL tinklalapis turi įtakos 
ateities sprendimams

Vartotojams išryškiname 
turimus el. įrankius

Orientuojamės į 
visą verslo ciklą



“

Šiuo metu orientuojamės į visą 
verslo ciklą



5. Pranešimų 
dėžutė



Ar verta toliau naudoti pranešimų dėžutę?

Epaslaugos.lt ar 
pranešimų dėžutė?

3-4 vartotojai per 
mėnesį

Ar sutaupytas biudžetas gali 
būti perskirstytas?

Išlaikymo sąnaudos 400-
500 Eur. per mėnesį



Diskusija
Technologiškai 

pasenusi sistema

Šiuo metu labiau 
viešiname epaslaugos.lt

nei pranešimų dėžutę Nuorodų pateikimas per 
„Verslo vartų“ tinklalapį

Visos el.paslaugos turi 
būti prieinamos per VV

E.paslaugos.lt
naudojimas

E-pristatymo 
naudojimas



6. Pasiūlymai



Planuojami projektai

1 Planavimas

2 Organizaciniai darbai

3 Tinklalapis

4 Komunikacija

5 Bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis



1. Planavimas

Nr. Sprendimai Veiksmai

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



2. Organizaciniai darbai

Nr. Sprendimai Veiksmai

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

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



3. Tinklalapis (I)

Nr. Sprendimai Veiksmai

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



3. Tinklalapis (II)

Nr. Sprendimai Veiksmai

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 

• Įspėjamosios ir kontaktinės žinučių parengimas 
užsienio vartotojams

• Įspėjamosios ir kontaktinės žinučių 
patalpinimas tinklalapyje 



4. Komunikacija (I)

Nr. Sprendimai Veiksmai

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



4. Komunikacija (II)

Nr. Sprendimai Veiksmai

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



5. Bendradarbiavimas su suinteresuotomis
šalimis (I)

Nr. Sprendimai Veiksmai

20.

Efektyvesnis komunikacijos planas padėtų 
pasiekti išeivijos lietuvius, įvairių asociacijų bei 
Chamber of Commerce narius, ambasadų 
auditoriją

• Suinteresuotų šalių žemėlapio sudarymas

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



5. Bendradarbiavimas su suinteresuotomis
šalimis (II)

Nr. Sprendimai Veiksmai

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



Mėnuo
Veiksmas

Vasaris Kovas Balandis Gegužė

Strategijos parengimas

Susitikimų organizavimas

Vidinės informacijos dalinimasis

Informacijos atnaujinimas

El. įrankių atnaujinimas

VV tinklalapio atnaujinimas

Pakeitimai tinklalapyje

Komunikacijos plano sudarymas

Komunikacijos plano vykdymas

COSME paraiškos

EUGO viešinimas

Suinteresuotų šalių žemėlapis

Komunikacijos planas 
suinteresuotoms šalims

Bendradarbiavimo planai



Ačiū!


