LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA
DARBO GRUPĖ – SKAITMENINĖS DARBOTVARKĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018-03- Nr.
Vilnius
Posėdis įvyko – 2018 m. kovo 23 d. 10.00 val. Susisiekimo ministerijoje (111 kab.).
Posėdžio pirmininkas – Tarybos vadovas susisiekimo viceministras Ričardas Degutis.
Posėdžio sekretorė – Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos
departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Šimkienė.
Dalyvauja:
Tarybos nariai:
Petras Jakavonis, Kęstutis Andrijauskas, Martynas Jokūbauskas, Darius Gaižauskas, Evaldas
Germanas, Renaldas Gudauskas, Linas Kavolius, Edvinas Kerza, Aušra Kumetaitienė, Gytis
Morkūnas, Sigita Panovienė, Rita Skaisgirytė, Deimantas Stasaitis, Gintarė Surblytė-Namavičienė,
Darius Urbonas, Andrius Utka, Petras Voveris, Ieva Žilionienė,
Kiti dalyviai:
Paulius Martinkus (susisiekimo viceministras); Elijus Čivilis (ūkio viceministras); Arūnas
Cijūnaitis (Ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas); Vaclovas Šalkauskas (Užsienio reikalų
ministerijos Informacinių technologijų departamento direktorius); Nerijus Gudelis (Žemės ūkio
ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus
vedėjas); Rūta Pileckaitė (Kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus
vyresnioji patarėja); Vilma Telyčėnienė (Sveikatos apsaugos ministerijos E. sveikatos
koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti vedėjo pareigas);
Arūnas Tepelys (Energetikos ministerijos Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis
specialistas); Laura Lukoševičiūtė, (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Seimo kanclerio
biuro patarėja); Vaino Brazdeikis (Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių
technologijų centro direktorius); Raimundas Veikutis (Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas
informacinės visuomenės plėtros klausimais); Daiva Vaišnienė (Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos narė); Gediminas Budvytis (Registrų centro Infrastruktūros valdymo departamento
viršininkas; Matas Vilūnas (Lietuvos mokslo tarybos informacinių technologijų sistemų
administratorius); Virginijus Jasaitis (asociacija INFOBALT).
DARBOTVARKĖ:
1. Informacinės visuomenės plėtros 2014 – 2020 metų programos „Lietuvos Respublikos
skaitmeninė darbotvarkė“ 2017 m. pasiektų įgyvendinimo vertinimo kriterijų dinamikos aptarimas
ir projektų, kurie bus įgyvendinami 2018 m., pristatymas.
2. Projekto „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės
informacinių sistemų modernizavimas“ pristatymas.
3. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos Elektroninių sąskaitų forumo pogrupio veiklos
pristatymas.
4. Kiti klausimai.
Tarybos vadovas R. Degutis pasveikino posėdžio dalyvius, pristatė darbotvarkės klausimus ir
pakvietė pradėti posėdį.
1. SVARSTYTA. Informacinės visuomenės plėtros 2014 – 2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ (toliau – Programa) 2017 m. pasiektų įgyvendinimo
vertinimo kriterijų dinamikos aptarimas ir projektų, kurie bus įgyvendinami 2018 m., pristatymas.
Klausimą pristatė A. Kumetaitienė. Buvo pristatytos pagrindinių Programos vertinimo
kriterijų planines ir pasiektos reikšmės 2017 m. ir jų kaita 2014 m. – 2017 m. laikotarpyje,
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apžvelgtos priežastys, įtakojusios vertinimo kriterijų reikšmių kitimą. Taip pat buvo pristatyta
esama situacija dėl projektų, įgyvendinamų iš Veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės
visuomenės skatinimas“. Tarybos nariai buvo informuoti, kad dėl išaugusios rizikos, kad nebus
įsisavintos lėšos, 55 mln. eurų yra mažinamas 2 prioriteto finansavimas.
Kilus diskusijai, ar dėl finansavimo mažinimo nenukentės 2 prioriteto priemonės ir ar nebuvo
galimybės perskirstyti finansavimą kitoms 2 prioriteto priemonėms, R. Degutis informavo, kad
finansavimas buvo mažinamas priemonėms, atsižvelgiant į visas rizikas, be to, 2 prioriteto
priemonių finansavimas ir galimas lėšų perskirstymas ir toliau periodiškai bus vertinamas, todėl tai
dar ne galutinė suma.
A. Kumetaitienė taip pat informavo Tarybos narius, kad Susisiekimo ministerijos interneto
svetainėje yra patalpintas Programos vertimas į anglų kalbą ir iki 2018 m. balandžio 16 d. paprašė
Tarybos narių teikti pastabas ir pasiūlymus vertimui. Taip pat priminė, kad institucijos iki 2018 m.
balandžio 15 d. turi pateikti pasiūlymus Programos tarpinstituciniam veiklos planui.
NUTARTA.
1. Tarybos nariai iki 2018 m. balandžio 16 d. teikia pastabas Programos vertimui.
2. Sekantį posėdį organizuoti 2018 m. liepos mėnesį ir jo metu aptarti Programos
tarpinstitucinio veiklos plano projektą.
2. SVARSTYTA. Projekto „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir
valstybės informacinių sistemų modernizavimas“ pristatymas.
P. Martinkus informavo Tarybos narius, kad konsolidavimo klausimą perima Ūkio ministerija,
kuri bus atsakinga už valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo koordinavimą,
o už įgyvendinimą bus atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo
ministerijos.
K. Andrijauskas pristatė Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo tikslą
ir uždavinius. Taip pat buvo pristatyti „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros
konsolidavimas ir įgyvendinimas“ (finansuojamas iš Veiksmų programos 10 prioriteto) ir
„Valstybės debesijos paslaugų teikimui skirtos infrastruktūros sukūrimas“ (finansuojamas iš
Veiksmų programos 2 prioriteto) projektai, jų paskirtis, įgyvendinimo trukmė, eiga ir finansavimas.
Buvo diskutuojama klausimais, susijusiais su valstybės informacinių išteklių konsolidavimo
procesais (valstybės informacinių sistemų migravimu, sąnaudomis, atsakomybėmis, terminais).
Diskusijų metu buvo akcentuota, kad paslaugų teikėjas teiks tik IT paslaugas (t. y. duos tik įrankius
ir priemones), o atsakomybė už valstybės informacinės sistemos veiklą ir veiklos rezultatus lieka tos
informacinės sistemos valdytojui.
3. SVARSTYTA. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos Elektroninių sąskaitų forumo pogrupio
(toliau – e. Sąskaitų forumas) veiklos pristatymas.
Klausimą pristatė e. Sąskaitų forumo pirmininkas V. Jasaitis, kuris papasakojo kaip buvo
priimtas sprendimas įkurti e. Sąskaitų forumą, kaip jis buvo įkurtas, trumpai pristatyta e. Sąskaitų
forumo veikla. Taip pat buvo pristatyta kokią naudą e. Invoicing forumo (europiniu lygiu) veikla
gali atnešti tiek Lietuvai, tiek visai Europos Sąjungai kuriant bendrąją skaitmeninę rinką.
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