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Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės
2014 – 2020 m. atnaujinimas
• 2017 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
Nr. 1085 buvo atnaujinta Informacinės visuomenės plėtros
programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“.
• Programos įgyvendinimą koordinuoja Susisiekimo ministerija.
• Programai įgyvendinti rengiamas tarpinstitucinis veiklos planas.
• Prie programos tikslų siekimo prisideda ir kitų institucijų priemonės.
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Skaitmeninės visuomenės plėtros
Lietuvoje prioritetai
PRIORITETINĖS KRYPTYS:
1. Gyventojų gebėjimai naudotis IRT.
2. Elektroninio turinio ir paslaugų
plėtra.
3. IRT infrastruktūros plėtra.

Gyventojų
gebėjimai
naudotis IRT

Skaitmeninis
turinys

IRT infrastruktūra
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Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės
strateginis tikslas
Naudojantis IRT teikiamomis galimybėmis pagerinti Lietuvos gyventojų
gyvenimo kokybę, didinti įmonių veiklos produktyvumą ir pasiekti, kad iki
2020 metų ne mažiau kaip 85 procentai Lietuvos gyventojų naudotųsi
internetu, o 95 procentai įmonių – sparčiuoju internetu.
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai
Gyventojų gebėjimas
Naudotis IRT

Gyventojų skaitmeninės atskirties
mažinimas ir skatinimas įgyti žinių,
kad jie sėkmingai naudotųsi IRT
Pažangių, gyventojų ir verslo
poreikius atitinkančių viešųjų el.
paslaugų kūrimas, skatinimas jomis
naudotis

Elektroninio turinio ir
paslaugų plėtra

Lietuvos kultūros ir lietuvių kalbos
sąsajomis pagrįsto skaitmeninio
turinio kūrimas

Gyventojai, nesinaudojantys internetu.

Gyventojai, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis
viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis.
Gyventojai, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis
viešosiomis paslaugomis, teikiamomis per Elektroninius
valdžios vartus
Gyventojai, kurie naudojasi su Lietuvos kultūros paveldu
susijusiomis el. paslaugomis.
Gyventojai, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis
el. paslaugomis.

IRT infrastruktūros
plėtra

Viešojo sektoriaus institucijų
duomenų atvėrimas, IRT naudojimo
verslui plėtoti skatinimas

Įmonės, kurios naudoja valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų informaciją savo komercinei veiklai

Geografiškai tolygios sparčiojo
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
plėtros užtikrinimas

Namų ūkiai, kurie naudojasi 100 Mbps ir spartesniu
plačiajuosčio interneto ryšiu.

Saugios, patikimos, sąveikios IRT
infrastruktūros plėtros užtikrinimas

Gyventojai, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su
valstybės institucijomis saugumu.
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
1 Tikslas: Gyventojų skaitmeninės atskirties mažinimas ir
skatinimas įgyti žinių, kad jie sėkmingai naudotųsi IRT

Gyventojai, nesinaudojantys
internetu

Pokyčių dinamika
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
1 tikslo vertinimo kriterijus: Gyventojai, nesinaudojantys
internetu

Priežastys, įtakojančios
vertinimo kriterijaus reikšmę:
• gyventojai neturi
pakankamai įgūdžių naudotis
internetu;
• gyventojai nemato poreikio
naudotis internetu.
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
1 tikslo vertinimo kriterijus: Gyventojai, nesinaudojantys
internetu
Projektu „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi ir atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“ siekiama:
• skatinti Lietuvos gyventojus įgyti
reikalingų
įgūdžių
efektyviai,
įvairiapusiškai,
saugiai
ir
atsakingai naudotis internetu;
• informuoti Lietuvos visuomenę,
apie IRT teikiamas galimybes;
• skatinami gyventojus, kurie turi
ribotus skaitmeninius įgūdžiustapti išmaniais naudotojais.
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
2 Tikslas: Pažangių, gyventojų ir verslo poreikius atitinkančių
viešųjų el. paslaugų kūrimas, skatinimas jomis naudotis
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
2 tikslo vertinimo kriterijus: Gyventojai, kurie naudojasi
elektroniniu
būdu
teikiamomis
viešosiomis
ir
administracinėmis paslaugomis

Priežastys įtakojusios
vertinimo kriterijaus
reikšmę:
• vykdomos viešinimo ir
informavimo veiklos;
• vis daugiau el. paslaugų
perkeliama į elektroninę
erdvę, jos tampa
patogesnės, paprastesnės.
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
2 tikslo vertinimo kriterijus: Gyventojai, kurie naudojasi
elektroniniu
būdu
teikiamomis
viešosiomis
ir
administracinėmis paslaugomis

Prie vertinimo kriterijaus rodiklio pasiekimo prisidės:
• Viešųjų ir administracinių e. paslaugų kūrimas ir tobulinimas (2015 m.
lapkričio 18 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-470(1.5E) patvirtintas
Prioritetinių elektroninių paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų sąrašas);
• e. sveikatos paslaugos;
• IRT sprendinių, didinančių viešojo valdymo procesų atvirumą diegimas;
• Transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtos e. paslaugos.
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
2 Tikslas: Pažangių, gyventojų ir verslo poreikius atitinkančių
viešųjų el. paslaugų kūrimas, skatinimas jomis naudotis

Gyventojai,
kurie
naudojosi
elektroniniu būdu teikiamomis
viešosiomis
paslaugomis,
teikiamomis per Elektroninius
valdžios vartus.
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
2 tikslo vertinimo kriterijus: Gyventojai, kurie naudojosi
elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis paslaugomis,
teikiamomis per Elektroninius valdžios vartus

•Siekiant, kad elektroniniu
būdu teikiamos viešosios ir
administracinės
paslaugos
gyventojams būtų patogios ir
lengvai prieinamos, toliau
tobulinamas
Elektroninių
valdžios vartų portalas.
• Įgyvendinamas
projektas
„Valstybės
informacinių
išteklių sąveikumo platformos
(VIISP)
portalo patogumo
vartotojams,
platformos
duomenų
mainų
įrankių
vystymas, bendro naudojimo
paslaugų sukūrimas“.
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
3 Tikslas: Lietuvos kultūros ir lietuvių kalbos sąsajomis pagrįsto
skaitmeninio turinio kūrimas
Gyventojai, kurie naudojasi su
Lietuvos kultūros paveldu
susijusiomis el. paslaugomis

Pokyčių dinamika
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
3 tikslo vertinimo kriterijus: Gyventojai, kurie naudojasi su
Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis el. paslaugomis

Vertinimo kriterijaus reikšmė
kasmet svyruoja panašiame
lygyje, tai susiję ne tiek su
paslaugos teikimo formos
(elektroninė
ar
įprasta)
naudojimu, kiek su paslaugų
turiniu
(kultūrinėmis
paslaugomis
naudojasi
sąlyginai
nedidėlė
visuomenės dalis).
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
3 Tikslas: Lietuvos kultūros ir lietuvių kalbos sąsajomis pagrįsto
skaitmeninio turinio kūrimas

Gyventojai, kurie naudojasi su
lietuvių kalba susijusiomis
elektroninėmis paslaugomis

Pokyčių dinamika
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
3 tikslo vertinimo kriterijus: Gyventojai, kurie naudojasi su
lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis

• Toliau plėtojami anksčiau pradėti
įgyvendinti
sprendimai,
siekiant
integruoti juos į kuriamas ir / ar
tobulinamas el. paslaugas, taip
skatinant naudojimąsi elektroninėmis
paslaugomis.
• Platesnė lietuvių kalbos integracija į
IRT priemones prisidės išsaugant ir
užtikrinant
lietuvių
kalbos
funkcionavimą įvairiose gyvenimo
srityse.
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
4 Tikslas: Viešojo sektoriaus institucijų duomenų atvėrimas,
IRT naudojimo verslui plėtoti skatinimas

Įmonės, kurios naudoja valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
informaciją savo komercinei veiklai
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
4 tikslo vertinimo kriterijus: Įmonės, kurios naudoja
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją savo
komercinei veiklai.

Priežastys įtakojusios vertinimo
kriterijaus reikšmę:
• ne visos institucijos supranta kas
yra atviri duomenys;
• nėra
noro
atverti
turimus
duomenis;
• trūksta kompetencijų duomenų
atvėrimo srityje;
• nėra pakankamos techninės ir
programinės infrastruktūros.
Projektas „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus
informacijos pakartotinį panaudojimą verslui ir jos valdymo įrankių sukūrimas“
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
5 Tikslas: Geografiškai tolygios sparčiojo plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros plėtros užtikrinimas

Namų ūkiai, kurie naudojasi 100
Mbps ir spartesniu plačiajuosčio
interneto ryšiu.

Pokyčių dinamika
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
5 tikslo vertinimo kriterijus: Įmonės, kurios naudoja
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją savo
komercinei veiklai

Priežastys įtakojusios
vertinimo kriterijaus reikšmę:
• augantis sparčiojo
interneto poreikis;
• didelė operatorių
konkurencija ir jų turima
moderni įranga
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Pagrindiniai vertinimo kriterijai, jų analizė
6 Tikslas: Saugios, patikimos, sąveikios IRT infrastruktūros
plėtros užtikrinimas

Gyventojai, kurie pasitiki
elektroninio bendravimo su
valstybės institucijomis saugumu

Pokyčių dinamika
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Valstybės projektai
Priemonė

ES
parama,
mln. Eur

Sumažinus,
mln. Eur

Proj. sąr.
vertė, mln.
Eur

43

35

0,2

61,7

42,8

2,3

7

5,1

2,5

Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis
internetu atnaujintoje viešosios interneto
prieigos infrastruktūroje
Elektroninės sveikatos paslaugos
Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida

17,5

14,5

9,1

24
28

10
23,1

0
21

Lietuvių kalba informacinėse technologijose

12,1

11,1

11,2

15

12

9

35,2

35,2

30,4

Naujos kartos prieigos plėtra
IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga
Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas

Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji
sprendimai
Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas
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Projektai, įtraukti į Valstybės projektų sąrašą

1 Priemonė: Naujos kartos prieigos plėtra
-

2 Priemonė: IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga
1.

Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS)
kompiuterinės infrastruktūros užtikrinimas.

3 Priemonė: Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas
1.

Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus
informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių
sukūrimas.
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Projektai, įtraukti į Valstybės projektų sąrašą

4 Priemonė: Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu
atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje
1.

Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje
viešosios interneto prieigos infrastruktūroje

2.

„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė

5 Priemonė: Elektroninės sveikatos paslaugos
1

-
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Projektai, įtraukti į Valstybės projektų sąrašą
6 Priemonė: Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida
1.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vartai

2.

Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės
vystymas

3.

Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida

4.

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros,
modernizavimo ir naujų elektroninių paslaugų sukūrimo projektas
„Virtualus muziejus“

5

Naujos kartos elektroninių paslaugų kūrimas LRT archyvo duomenų
pagrindu
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Projektai, įtraukti į Valstybės projektų sąrašą

7 Priemonė: Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida
1.

Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės
sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)

2.

Lietuvių šneka valdomų paslaugų plėtra - LIEPA 2

3.

Mašininio vertimo sistemų ir lokalizavimo paslaugų tobulinimas ir plėtra

4.

Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos
plėtra – Raštija 2

5

Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba)
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Projektai, įtraukti į Valstybės projektų sąrašą
8 Priemonė: Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai
1.

Važtos ir krovinį lydinčių dokumentų įforminimas ir panaudojimas su
kontroliuojančiomis institucijomis elektroninėje erdvėje, vykdant
krovinių vežimus geležinkelio transportu

2.

Atvirų, proaktyvių ir mobilumui pritaikytų priemonių sukūrimas
Integruotoje krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu
informacinėje sistemoje

3.

Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas

4.

Kelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir
informavimo sistemos sukūrimas
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Projektai, įtraukti į Valstybės projektų sąrašą
9 Priemonė: Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas
1.

Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) sukūrimas

2.

Elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemio sukūrimas

3.

Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą
modernizavimas ir plėtra

4.

Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)

5.

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir
įdiegimas

6.

Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra

7.

Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiam verslui (i.APS) sukūrimas ir įdiegimas

8.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos elektroninių paslaugų plėtra

9.

Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas

10.

Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas

11.

Elektroninių migracijos paslaugų kūrimas

12.

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtra įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl
erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (INSPIRE-2)

13.

Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

14.

Elektroninių paslaugų, skirtų fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio tyrimo vykdymo metu,
sukūrimas

15.

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos
duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas

16.

Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų (i.EKA) posistemio sukūrimas
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Tolesnė Tarybos veikla

• Iki 2018 m. balandžio 15 d. institucijos turi pateikti
pasiūlymus tarpinstituciniam veiklos planui.
• Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (IVP
srityje, Skaitmeninės darbotvarkės tarybos veiklos
dalyje) patalpintas Skaitmeninės darbotvarkės
programos vertimas į anglų kalbą. Tarybos narių
pastabų dėl vertimo laukiame iki 2018 m.
balandžio 16 d.
• Sekantis posėdis – TVP projektui aptarti.
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Ačiū! Klausimai
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