LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA
DARBO GRUPĖ – SKAITMENINĖS DARBOTVARKĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-10-30 Nr.
Vilnius
Posėdis įvyko – 2017 m. spalio 30 d. 13 val. Susisiekimo ministerijoje (111 kab.).
Posėdžio pirmininkas – Tarybos vadovas, Susisiekimo ministerijos viceministras Ričardas
Degutis.
Posėdžio sekretorius – Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos
departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Daugis.
Dalyvauja:
Tarybos nariai:
Arūnas Cijūnaitis, Aušra Kumetaitienė, Kęstutis Andrijauskas, Ramūnas Čepaitis, Darius
Gaižauskas, Rūta Pileckaitė, Erika Buivydienė, Sigita Panovienė, Rita Skaisgirytė, Laura
Lukoševičiūtė, Vaclovas Šalkauskas, Inga Steponavičienė, Dijana Šinkūnienė, Vytautas Krasauskas,
Daiva Vaišnienė, Petras Voveris, Ieva Žilionienė, Nerijus Gudelis, Vaino Brazdeikis, Evaldas
Germanas, Virginijus Jasaitis, Matas Vilūnas.
Kiti dalyviai:
Aušra Pipirienė (KAM), Jonas Skardinskas (KAM), Konstantinas Pečiulis (VšĮ „Versli
Lietuva“), Loreta Križinauskienė (asociacija „Langas į ateitį“), Aidas Žandaris (Nacionalinė
skaitmeninė koalicija), Romualdas Požėra (Registrų centras), Ieva Tarailienė (Registrų centras).
DARBOTVARKĖ:
1. Parengto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–
2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo“
projekto (po institucijų pastabų) aptarimas (Tarybos nariams buvo pateiktas projektas su padarytais
pakeitimais ir pažyma su institucijų pastabomis bei Susisiekimo ministerijos komentarais).
2. Kiti klausimai.
SVARSTYTA. Susisiekimo ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl
Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė
darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Programa) projektas, kuris nuo 2017-09-12 iki
2017-09-28 per Teisės aktų informacinę sistemą derintas su visuomene, suinteresuotomis
institucijomis ir pakoreguotas atsižvelgiant į gautas pastabas ir pasiūlymus.
Posėdžio dalyviams R. Degutis pristatė posėdžio darbotvarkę ir Programos projektą, o A.
Kumetaitienė prezentacijoje pristatė gautas institucijų pastabas, į kurias nebuvo atsižvelgta,
neatsižvelgimo priežastis ir kitus aktualius klausimus.
Po diskusijų sutarta, kad Krašto apsaugos ministerija bus skaitmeninės saugos rizikos
valdymą Lietuvoje koordinuojanti institucija (dalyvaujant ir kitoms institucijoms). J. Skardinsko
siūlymu Krašto apsaugos ministerija atitinkamai papildys Programos aprašomąją dalį.
V. Krasauskas pasiūlė papildyti Programos priedo 6.1. uždavinio vertinimą dar vienu
vertinimo kriterijumi (kaip intensyviai viešojo administravimo institucijos keičiasi elektroniniais
dokumentais). Sutarta, kad 6.1 punktas bus papildytas dar vienu kriterijumi.
Svarstytas Vidaus reikalų ministerijos siūlymas keisti nutarimo 2.2 papunktyje nurodytą
terminą (2018 m. sausio 1 d.) į vėlesnį. Tarybos sprendimu bei atsižvelgiant į Valstybės kontrolės
rekomendacijas nuspręsta nutarime nustatyto termino nekeisti.
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Diskutuota dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) siūlymo 5 tikslo 2
uždavinio vertinimo kriterijų „viešųjų bibliotekų viešosios interneto prieigos vietos, kuriose
naudojamas ne mažesnis nei 30 Mbps interneto ryšys (visų viešųjų bibliotekų viešosios interneto
prieigos vietų procentais)" reikšmę 2020 metams iš 80 proc. pakeisti į 95 proc. E. Buivydienės
siūlymu, nutarta neatsižvelgti į LSA siūlymą ir palikti Kultūros ministerijos siūlytą rodiklio
reikšmę (80 proc.)..
Nors ankstesniame SDT posėdyje buvo nuspręsta nustatyti du atskirus uždavinius dėl
Lietuvių kalbos skaitmeninių išteklių, tačiau šiuos uždavinius vertinant jų įgyvendinimo aspektu,
tikslingiau juos apjungti į vieną. Tarybos nariams pasiūlyta nauja uždavinio formuluotė, apjungiant
Programos 3 tikslo 2 ir 3 uždavinius: „Kurti ir plėtoti viešai prieinamus lietuvių kalbos ir raštijos
skaitmeninius išteklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas“. Pasiūlymui pritarta.
Kilus diskusijoms dėl 4 Programos tikslo 3 ir 4 uždavinių vertinimo kriterijų ir atsakingų
vykdytojų, I. Steponavičienė teigė, kad Ūkio ministerija sutinka būti pagrindine įgyvendinančioji
institucija tik už 3 uždavinio vertinimo kriterijaus įgyvendinimą ir pateiks siūlymą patikslinti šį
rodiklį.
Sutarta, kad aptarti diskusiniai klausimai su Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų
ministerija, Kultūros ministerija ir Ūkio ministerija bus suderinti darbine tvarka.
Taryba pritaria nutarimo projektui.
R. Degutis ir A. Kumetaitienė informavo posėdžio dalyvius apie tolesnę Programos ir
Tarpinstitucinio veiklos plano (TVP) derinimo eigą: galutinis Programos variantas bus teikiamas
tvirtinti Vyriausybei. Lygiagrečiai TVP projektas bus pateiktas derinti su institucijomis. Gavus ir
įvertinus institucijų pastabas, Tarpinstitucinis veiklos planas bus pristatytas Tarybai ir teikiamas
Vyriausybei.
NUTARTA. Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Kultūros ir Ūkio ministerijos iki š. m.
lapkričio 3 d. pateikia darbine tvarka savo pasiūlymus Tarybos posėdyje savo išsakytais diskusiniais
klausimais Susisiekimo ministerijai, kuri įtraukia juos į Programą ir teikia galutinį Programos
variantą tvirtinti Vyriausybei.
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