
KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PLATFORMOS, TINKAMIAUSIOS 

EKONOMINĖS INFORMACIJOS VALDYMO IR KEITIMOSI SISTEMAI 

LR Užsienio reikalų ministerija formuoja, organizuoja ir koordinuoja užsienio reikalų ir saugumo 

politiką, kuri apima tokias sritis kaip užsienio prekyba, ekonominis saugumas ir narystė 

tarptautinėse organizacijose. Įgyvendindama šias sritis, Užsienio reikalų ministerija pagal 

kompetenciją įgyvendina priemones, skirtas prekių ir paslaugų eksportui, atvykstamajam turizmui 

ir tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui skatinti, rengia ir pristato valstybės poziciją 

dvišaliuose ir tarptautiniuose formatuose, analizuoja ekonominiam saugumui aktualius procesus 

šalyje ir tarptautinės politikos veiksnius. Visoms šioms funkcijoms atlikti Užsienio reikalų 

ministerija pasitelkia Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių (LR DA) tinklą užsienyje ir 

bendradarbiauja su kitomis ministerijomis, įstaigomis, verslo asocijuotomis struktūromis, mokslo 

įstaigomis, tyrimų centrais, pramonės parkais.  

TIKSLAS 

Siekiant tinkamai įgyvendinti Užsienio reikalų ministerijai priskirtas funkcijas, būtina efektyvi 

tarpinstitucinė koordinacija, integrali ir koordinuota LR DA užsienyje veikla, sistemingas 

ekonominės informacijos kaupimas ir panaudojimas. Efektyvesnį tarp institucinį ir LR DA 

atstovybių tarpusavio bendradarbiavimą padėtų pasiekti esamos vieningos ekonominės 

informacijos valdymo ir keitimosi sistemos (EKODB), kuri sujungia LR DA, atsakingas 

ministerijas, kitas įstaigas bei organizacijas, tobulinimas arba naujos sukūrimas pasirenkant kitą, 

nei šiuo metu naudojama, platformą. Šiuo metu naudojama pradinė EKODB versija veikia 

Sharepoint 2016 (on-premises) aplinkoje, tačiau ji neatitinka greitaveikos bei vartotojų 

reikalavimų. Taigi pirmasis žingsnis efektyvios ir išmanios sistemos sukūrimo link būtų nustatyti, 

kokia platforma būtų tinkamiausia tokios sistemos kūrimui.  

EKODB sistemos pertvarkymas leistų LR DA efektyviau ir greičiau gauti centralizuotai 

suformuotas ekonominės veiklos užduotis metams, palengvintų raportavimo apie jų įgyvendinimą 

(kaip ir kitas ekonomines veiklas) EKODB sistemoje, būtų paprasčiau teikti ekonomines 

apžvalgas, gauti aktualius statistinius duomenis, registruoti ir saugoti rezidavimo šalies bei 

Lietuvos verslo kontaktus. Būtų įvedami nauji funkcionalumai, leidžiantys automatiškai analizuoti 

sistemoje esančią informaciją ir ją panaudoti naujų užduočių atlikimui. Sistemos patobulinimas 

leistų tiksliau įvertinti LR DA ekonominę veiklą ir sukuriamą pridėtinę vertę pagal EKODB 

fiksuotas veiklas.  

RINKOS ĮTRAUKIMAS 

Užduotis inovatyvioms komandoms: apsvarstyti įvairius platformų variantus ir įvertinti, kuri iš 

platformų labiausiai atitinka EKODB tikslus, viziją bei vartotojų poreikius.  

Teiktini pasiūlymai dėl vieningos ekonominės informacijos valdymo ir keitimosi sistemos 

(EKODB) sukūrimo: 

• Galimų platformų analizė, nurodant, kokias reikalingas EKODB funkcijas tos platformos 

palaiko ir įvertinant jų atitiktį EKODB tikslams, vizijai ir vartotojų poreikiams; 

• pasiūlymų dėl dirbtinio intelekto technologijos panaudojimo galimybių analizuojant 

sukauptus ekonominius duomenis pateikimas; 

• Tikslaus ir automatinio užduočių perkėlimo iš/į Excel ir Word įgyvendinimas; 



• EKODB mobiliosios programėlės sukūrimas (galima gauti statistinę informaciją, įvesti 

įrašus, kontaktus; įrašus galima įvesti offline režimu, atsiradus internetui sinchronizuojasi 

su online versija); 

• duomenų analizės įrankio, generuojančio kiekvienos užsienio šalies prekybos, investicijų 

ir turizmo informacinius pranešimus (naudojami Statistikos departamento, Lietuvos banko 

duomenys) sukūrimas; 

• ekonominės veiklos planų įgyvendinimo sekimo įrankio ir visų atstovybių 

konkurencingumo/palyginamojo dashboard‘o sukūrimas; 

• pozicijų derinimo įrankio (diplomatinės įstaigos prie tarptautinių organizacijų derina 

Lietuvos pozicijas su suinteresuotomis ministerijomis ir įstaigomis Lietuvoje – bendrai 

redaguojami dokumentai, išliekančios versijos, automatinis deadline‘ų sekimas ir pan.) 

sukūrimas; 

• jungties su Registrų centru, per kurią naudotojai galėtų pasitikrinti įmonių informaciją, 

sukūrimas; 

• automatiškai generuojamo ekonominių naujienų srauto sukūrimas, kalendoriaus 

automatinis sinchronizavimas su URM ir diplomatinių atstovybių kalendoriais, 

įtraukiamos svarbiausios tarptautinės parodos, renginiai LT ir užsienyje; 

• DI instrumento, analizuojančio EKODB kaupiamus bei interneto duomenis sukūrimas. 


