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Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės 2014-2020 m.
atnaujinimo priežastys
Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos
skaitmeninė darbotvarkė“ (toliau – Programa) atnaujinimą koordinuoja Susisiekimo
ministerija.

Kodėl atnaujinama Programa?
• 2017 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 167 patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.2.1. darbo
„Žmogaus patogumui skirtos viešosios paslaugos“ 4 veiksmas („Pažangių viešųjų ir
administracinių elektroninių paslaugų sukūrimas“) ir 3.3.2. darbo „Valstybės institucijų
duomenų atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos įdiegimas“
1 veiksmas („Viešojo sektoriaus nuasmenintų ir neslaptų duomenų atvėrimas“) ir
2 veiksmas („Atvirų duomenų inovatyvių įrankių, kurie leistų verslui ir visuomenei
patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis,
sukūrimas“).
• 2016 m. lapkričio 29 d. Valstybės kontrolės paskelbta valstybinio audito ataskaita
Nr. VA-P-900-1-25 „Ar užtikrinamas viešojo sektoriaus turimų duomenų atvėrimas“.
• Gautos pastabos ir pasiūlymai iš institucijų dėl būtinų pakeitimų programoje
atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją informacinės visuomenės sektoriuje.
2

Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės 2014-2020 m.
atnaujinimo eiga
Informacinės visuomenės plėtros programa
„LT skaitmeninė darbotvarkė“
Koordinuoja Susisiekimo ministerija

LT skaitmeninės darbotvarkės taryba
Vadovas: SM viceministras
Sudėtis: Vyriausybės kanceliarija, valstybės institucijų atstovai,
Seimo komiteto atstovas, LRV atstovas, socialiniai partneriai
Elektroninių
sąskaitų
forumas

TEMINĖS GRUPĖS

NSK
E.Įgūdžių
skatinimui

VLKK
Lietuvių
kalbos
sprendimams

SM
E. paslaugų
tobulinimui ir
technologiškai
pažangiems
sprendimams

KM
Kultūros
objektų
skaitmeninimo
sprendimams

SAM
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Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės 2014-2020 m.
atnaujinimas

Esminiai atnaujinimai Programos projekte:
1.

Atnaujintas pirmasis tikslas ir uždaviniai;

2.

Papildytas ir atnaujintas ketvirtasis tikslas, uždaviniai ir vertinimo
kriterijai;

3.

Papildyti ir atnaujinti šeštojo tikslo uždaviniai ir vertinimo kriterijai.

Kiti atnaujinimai: atnaujinta Programos aprašomoji dalis, statistinė informacija,
vertinimo kriterijai ir rodikliai Programos priede.
Nesikeičia: Programos strateginis tikslas, Programos struktūra, įgyvendinimo
periodas (2014-2020 m.).
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Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė 2014-2020 m.
Pirmasis Programos tikslas ir uždaviniai (nauja redakcija):
Mažinti Lietuvos gyventojų skaitmeninę atskirtį, skatinti juos įgyti žinių ir
įgūdžių, kad jie saugiai, sėkmingai ir visapusiškai naudotųsi IRT
- Pirmasis uždavinys – skatinti Lietuvos gyventojų grupes, kurios iki šiol dėl įvairių
priežasčių nesinaudojo ar mažai naudojosi šiuolaikiniais skaitmeniniais įrenginiais ir
internetu, įgyti reikiamų skaitmeninių gebėjimų ir juos taikyti įvairių sričių veikloje,
įtraukti į šią veiklą ir vietos bendruomenes;

- Antrasis uždavinys – skatinti Lietuvos gyventojus nuolat atnaujinti turimas IRT žinias ir
skaitmeninius įgūdžius, saugiai ir tikslingai naudotis interneto teikiamomis galimybėmis;

- Trečiasis uždavinys – skatinti Lietuvos gyventojus rinktis formaliojo ir neformaliojo
švietimo studijų programas, susijusias su IRT;

- Ketvirtasis uždavinys – sudaryti lanksčias mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų
individualizuoto mokymo ir mokymosi visą gyvenimą skaitmeninėje erdvėje galimybes.
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Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė 2014-2020 m.
Antrasis Programos tikslas ir uždaviniai (nauja redakcija):
Kurti saugias, pažangias, gyventojų ir verslo poreikius atitinkančias viešąsias
ir administracines elektronines paslaugas, skatinti jomis naudotis

- Pirmasis uždavinys – perkelti į skaitmeninę erdvę kuo daugiau viešųjų ir administracinių
paslaugų ir plėtoti jų funkcionalumą;

- Antrasis uždavinys – kurti ir plėtoti su sveikata susijusias elektronines paslaugas ir IRT
produktus;

- Trečiasis uždavinys – diegti IRT sprendinius, didinančius viešojo valdymo procesų
atvirumą ir skatinančius gyventojus aktyviau juose dalyvauti;

- Ketvirtasis uždavinys – plėtoti transporto ir erdviniams duomenims tvarkyti skirtas
elektronines paslaugas ir IRT produktus.
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Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė 2014-2020 m.
Trečiasis Programos tikslas ir uždaviniai (nauja redakcija):
Puoselėti IRT priemonėmis Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą – kurti
visuomenės poreikius atitinkantį kultūrinį ir lietuvių rašytinės ir sakytinės
kalbos sąsajomis pagrįstą skaitmeninį turinį, plėtoti skaitmeninius produktus
ir elektronines paslaugas
- Pirmasis uždavinys – skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus ir jų pagrindu
plėtoti viešai prieinamus skaitmeninius produktus ir elektronines paslaugas, siekti, kad
suskaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektai būtų išsaugomi ilgai, o jų sklaida
Lietuvoje ir ES – vienoda;

- Antrasis uždavinys – kurti ir plėtoti viešai prieinamus kalbos ir raštijos išteklius ir
paslaugas, diegti lietuvių kalbos technologijas ir skaitmeninius produktus į IRT.
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Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė 2014-2020 m.
Ketvirtasis Programos tikslas ir uždaviniai (nauja redakcija):

Atverti viešojo sektoriaus turimus duomenis visuomenei ir verslui, skatinti
juos naudoti IRT inovatyviems sprendimams kurti
- Pirmasis uždavinys – sukurti veiksmingus ir inovatyvius įrankius, leisiančius užtikrinti
vieningą ir standartizuotą viešojo sektoriaus atvirųjų duomenų teikimą, neribotą prieigą prie
šių duomenų ir galimybę visuomenei ir verslui juos pakartotinai panaudoti;

- Antrasis uždavinys – sudaryti teisines ir technines prielaidas viešojo sektoriaus duomenų
atvėrimui, nustatant tinkamą apmokėjimą už juos, taip pat terminus ir kitus reikalavimus,
sukuriant veiksmingą duomenų atvėrimo valdymo struktūrą;

- Trečiasis uždavinys – didinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklos efektyvumą ir
konkurencingumą – skatinti jas diegti ir naudoti IRT;

- Ketvirtasis uždavinys – tobulinti informacinės visuomenės paslaugų teisinį reguliavimą –
sudaryti naujų verslo galimybių ir sąlygas geriau ginti gyventojų ir įmonių teises
skaitmeninėje erdvėje, taip prisidėti prie sėkmingos ES bendrosios skaitmeninės rinkos
plėtros.
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Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė 2014-2020 m.
Penktasis Programos tikslas ir uždaviniai (nauja redakcija):
Užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
plėtrą ir taip labiau paskatinti naudotis internetu
- Pirmasis uždavinys – plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse,
kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų
teikimo;

- Antrasis uždavinys – atnaujinti ir plėtoti viešosios interneto prieigos infrastruktūrą
viešosiose bibliotekose.
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Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė 2014-2020 m.
Šeštasis Programos tikslas ir uždaviniai (nauja redakcija):
Užtikrinti saugios, patikimos ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą
- Pirmasis uždavinys – skatinti gyventojus naudotis elektroninės atpažinties priemonėmis ir
elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugomis, plėtoti asmens duomenų
apsaugos skaitmeninėje erdvėje sprendinius;

- Antrasis uždavinys – užtikrinti valstybės institucijų bendro naudojimo IRT infrastruktūros
optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų automatinę sąveiką;

- Trečiasis uždavinys – užtikrinti ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir
valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą (elektroninės informacijos saugą).
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Skaitmeninės darbotvarkės taryba
(papildytos funkcijos)
Skaitmeninės darbotvarkės taryba:
• padeda Programos koordinatorei vertinti, kaip siekiama tikslų ir
įgyvendinami uždaviniai, kurie numatyti Programoje;
• stebi elektroninių paslaugų kūrimo ir naudojimosi jomis rezultatus,
• analizuoja pokyčius, rengia pasiūlymus dėl informacinei visuomenei
plėtoti reikalingų prioritetinių sprendimų;
• prireikus inicijuoja teminių pogrupių sudarymą ir koordinuoja jų veiklą.
Papildyta:
• atlieka viešojo sektoriaus subjektų turimų duomenų atvėrimo metinės
pažangos ir trumpojo laikotarpio tikslų pasiekimo poveikio vertinimą;
• informacija apie Tarybos veiklą ir institucijų turimus duomenų atvėrimo
rezultatus skelbiama Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.
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Programos derinimo eiga
1. Programos svarstymas Skaitmeninės darbotvarkės Taryboje:
• Pirmasis posėdis – šis posėdis – nauja redakcija išdėstyto
Programos projekto pristatymas.
• Antrasis posėdis – patikslinto po institucijų pastabų
Programos projekto aptarimas.
• Trečiasis posėdis – Programos įgyvendinimui skirto
Tarpinstitucinio veiklos plano svarstymas.
2. Programos derinimas su institucijomis.

3. Programos pateikimas Vyriausybei.
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Programos derinimo eiga

Tikimės Skaitmeninės darbotvarkės tarybos
pritarimo Programos projekto teikimui derinti su
institucijomis!
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Ačiū už dėmesį

