
KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL VIENO  LANGELIO PRINCIPU VEIKIANČIO INTERESANTŲ 

KONSULTAVIMO IR APTARNAVIMO CENTRO KŪRIMO  

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija formuoja, organizuoja, koordinuoja ir mokslo, technologijų ir 

inovacijų (toliau – MTI) politiką, į kurią patenka tokios sritys, kaip verslo aplinka, investicijos, inovacijos, 

eksportas, ES fondų investicijos, verslo ir mokslo bendradarbiavimas, smulkaus ir vidutinio verslo vystymas 

ir kitos. Šias sritis įgyvendina, t. y. teikia paslaugas, susijusias su verslo subjektų aptarnavimu, Lietuvos 

viešojo sektoriaus institucijos: „MITA“, „LIC“, „Invega“, „LVPA“, „Investuok Lietuvoje“ ir „Versli Lietuva“ 

(toliau – Institucijos). Institucijų paslaugomis pasinaudoja verslo klientai, akademinė bendruomenė, 

užsienio investuotojai (toliau – Interesantai), iš kurių kiekvienas prisideda prie šalies ekonomikos vystymo, 

sukurdami modernias technologijas, pritaikydami inovatyvius verslo metodus bei atskleisdami naujas 

galimybes Lietuvos ir užsienio verslui. 

TIKSLAS 

Siekiant tinkamai įgyvendinti MTI politiką minėtose srityse ir produktyviai pasinaudoti Institucijų 

teikiamomis paslaugomis, užtikrinti efektyvią komunikaciją tarp Institucijų ir Interesantų, reikalingas 

vieningas požiūris į Interesantų konsultavimą, reikiamų paslaugų suteikimą bei aptarnavimą. Tai užtikrintų 

vieningos informacinės ir verslo valdymo sistemos, galinčios laiku bei tinkamai suteikti atsakymus 

besikreipiantiems. Aiškūs ir skaidrūs procesai, greitai pateikiami kvalifikuoti atsakymai, skatintų verslo ir 

ekonomikos augimą šalyje. 

Formuojant vieno langelio principu grįstą aptarnavimą, pirmas žingsnis galėtų būti vieningos telefono 

linijos sukūrimas. Paskambinę vienu numeriu, Interesantai gautų greitą atsakymą į rūpimą klausimą, 

negaištant laiko reikiamo specialisto paieškoms. O vieninga Interesantų aptarnavimo sistema užtikrintų 

tinkamą užklausų gavimą, apdorojimą, tikslingą nukreipimą atsakingai Institucijai bei greito 

kompetentingo atsakymo suteikimą. Įdiegus vieningas informacines ir verslo valdymo sistemas Įstaigų 

specialistai daugiau dėmesio galėtų skirti klientų poreikių nustatymui bei sistemų sugeneruotų ataskaitų 

analizei. 

RINKOS ĮTRAUKIMAS 

Užduotis inovatyvioms komandoms: agentūroje „MITA“ sukurti vieno langelio principu veikiantį 

Interesantų konsultavimo ir aptarnavimo centrą, vieninga telefono linija sujungiant su „Invega“, „LIC“, 

„LVPA“, „Investuok Lietuvoje“ ir „Versli Lietuva“.  

Teiktini pasiūlymai dėl vieningos telefono linijos minėtose Institucijose diegimo: 

• Sukurti vieningą skambučių centrą (angl. Call Center) (toliau – CC) agentūroje „MITA“, vieninga 

telefono linija sujungiant su „Invega“, „LIC“, „LVPA“, „Investuok Lietuvoje“ ir „Versli Lietuva“; 

• Aprašyti CC techninius parametrus: įdiegimo procesas, geriausio operatoriaus parinkimas, CC 

palaikymas, skambučių fiksavimo ir apskaitos forma (programa); 

• Aprašyti kaip bus vykdoma įdiegto skirtingose Institucijose CC kontrolė bei analizuojama gauta 

informacija; Ar bus galimybė generuoti ataskaitas; 

• Nustatyti sąsajas su kitomis Institucijose naudojamomis sistemomis; 

• Atlikti DUK Institucijose apžvalgą bei suskirstyti klausimus į: paprastus ir sudėtingus; Aprašyti 

atsakymų suteikimo algoritmus abiem klausimų grupėms; 

• Aprašyti būtinus CC įrankius, sklandžiam CC funkcionavimui užtikrinti; 

• Aprašyti CC operatoriaus veiklą: kokių įrankių ir gebėjimų reikės, siekiant užtikrinti kvalifikuotą ir 

greitą atsakymų pateikimą telefonu; 

• Aprašyti CC ir CRM sąsajas, poreikį bei veikimo principus įdiegus CC anksčiau, negu CRM. 


