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Lietuvos skaitmeninės darbotvarkė 2014-2020 m.
LRV nutarimo „Dėl LR Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244
„Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos
„Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas nuo 2017-09-12 iki 2017-09-28 buvo pateiktas į TAIS derinti su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visuomene
Visomis ministerijomis
Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos Respublikos valstybės kontrole
Valstybine lietuvių kalbos komisija
Lietuvos savivaldybių asociacija
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Asociacija INFOBALT
Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka
Valstybine duomenų apsaugos inspekcija
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Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės 2014-2020 m.
derinimo eiga

• Paskutinės išvados iš institucijų gautos 2017 m. spalio 12 d.
• Pastabų ir pasiūlymų turėjo 7 institucijos.

• neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies į 3 institucijų pastabas (šios
pastabos teikiamos aptarimui).
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pastabos (1)
Pastaba
• Projektas parengtas neatsižvelgiant į Vyriausybės programos prioritetinius darbus,
neapima dalies Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonių, pavyzdžiui,
Balsavimo internetu sistemos sukūrimo, todėl jos gali likti neįgyvendintos.

Atsižvelgta iš dalies
• Programos projektas atitinka Septynioliktosios LR vyriausybės programos (nuostatas,
išdėstytas 35.4, 195.13, 197-197.19, 225.3, 225.4, 242 ir 335.12 punktuose.
• Balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir elektroninio balsavimo galimybių sudarymas
patenka į antrojo tikslo, kuris numato elektroninių paslaugų plėtrą, o taip pat šio tikslo
3 uždavinio („diegti IRT sprendinius, didinančius viešojo valdymo procesų atvirumą ir
skatinančius gyventojus aktyviau juose dalyvauti“) formuluotę.
• Atsižvelgiant į pastabą, papildyta programos 2 tikslo aprašomoji dalis, kurioje
paminėtas el. balsavimo įteisinimo aktualumas tolesnei demokratijos plėtrai.
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pastabos (2)
Pastaba
• Vienas Programos tikslas tik epizodiškai atspinti Valstybės kontrolės 2016 m. lapkričio
29 d. atlikto valstybinio audito „Ar užtikrinamas viešojo sektoriaus turimų duomenų
atvėrimas“ ataskaitos rekomendacijas.
• Šio tikslo uždaviniai tik fragmentiškai atspindi technologinės plėtros (bendrų integralių
sąveikumo technologinių sprendimų) suderinamumo dalykus ir nuosekliai neplėtoja
inovacinių technologinių sprendimų, susijusių su betarpiška registrų duomenų
automatine sąveika ir jų atvėrimu.

Neatsižvelgta
• Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės rekomendacijas, projekte nustatytas naujas
(ketvirtasis) programos tikslas, du nauji uždaviniai (1 ir 2) šiam tikslui pasiekti,
vertinimo kriterijai, jų reikšmės ir už jų pasiekimą atsakingos institucijos. Valstybės
kontrolė pastabų dėl minėto projekto neturi.
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pastabos (3)
Pastaba
• Programos tikslai ir uždaviniai išdėstyti fragmentiškai ir neturi nuoseklios loginės
sekos, todėl Programa nėra kryptinga ir tikslinga.

Neatsižvelgta
• Tikslai išdėstyti pagal aktualumą. Lietuvai prioritetiniu šios programos tikslu būtina
laikyti šalies gyventojų skaitmeninio raštingumo skatinimą, nes žmogiškųjų išteklių
(naudojimosi internetu įgūdžiai, IRT specialistai) srityje Lietuva užima tik 20 vietą
(pagal viešųjų elektroninių paslaugų plėtrą – 11; pagal junglumą – 8). EK
rekomenduoja ypatingą dėmesį skirti skaitmeniniams įgūdžiams, kurių stoka įtakoja ne
tik skaitmeninio turinio plėtrą ir jo naudojimo saugumą, bet ir infrastruktūrą.
• Informacinės visuomenės plėtros politika formuojama bei įgyvendinama
3 pagrindinėmis kryptimis: skaitmeniniai gebėjimai, elektroninis turinys ir
infrastruktūra. Atsižvelgiant į šias prioritetines kryptis išdėstyti programos tikslai ir
uždaviniai. Išdėsčius tikslus kitaip, neliktų prioritetų ir tikslų darnos.
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pastabos (4)

Pastaba
• Siekiant tinkamai įgyvendinti ketvirtąjį tikslą, t. y. atverti viešojo sektoriaus
duomenis, būtų tikslinga numatyti atskirą jo įgyvendinimo uždavinį dėl asmens
duomenų apsaugos.

Neatsižvelgta
• Tinkamą asmens duomenų nuasmeninimo užtikrinimą numato 4 Programos tikslo 2
uždavinys („sudaryti teisines valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų duomenų
atvėrimo prielaidas, taip pat sukurti veiksmingą duomenų atvėrimo valdymo
struktūrą“).
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pastabos (5)

Pastaba
• Nėra aiškiai nurodytas ketvirtojo tikslo antrojo uždavinio vertinimo kriterijus, nes
lieka neaišku, kaip bus vertinama atveriamų duomenų branda, todėl siūlytina tikslinti.

Neatsižvelgta
• Brandos lygiai yra nustatyti IVPK atliktuose galimybių tyrimuose, skirtuose atvirų
duomenų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje architektūros modeliui apibrėžti. IVPK
parengs šio vertinimo kriterijaus apskaičiavimo metodiką.
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pastabos (6)

Pastaba
• Svarstytina, ar vienas iš antrojo tikslo uždavinių neturėtų būti nukreiptas ir į
technologinių sprendimų ir projektų, skirtų skatinti demokratinius procesus
naudojantis IRT, kūrimą ir plėtrą.

Neatsižvelgta
• 2 programos tikslo 3 uždavinys („diegti IRT sprendinius, didinančius viešojo
valdymo procesų atvirumą ir skatinančius gyventojus aktyviau juose dalyvauti“)
pilnai apima technologinių sprendimų ir projektų, skirtų skatinti demokratinius
procesus naudojantis IRT, kūrimą ir plėtrą.

9

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pastabos (7)

Pastaba
• Šeštojo tikslo atskiras pirmasis uždavinys turėtų būti siekis užtikrinti betarpišką
registrų ir valstybės informacinių sistemų automatinę sąveiką ir integralumą. Be to,
svarstytina, ar tai neturėtų būti vienas iš siūlomo pirmojo tikslo uždavinių.

Atsižvelgta iš dalies
• Papildytas programos 6 tikslo 2 uždavinys („užtikrinti valstybės institucijų bendro
naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių sistemų ir
registrų automatinę sąveiką ir integralumą“), kadangi, vykdant informacinių sistemų
ir registrų optimizavimą, iškils IRT sistemų sąveikumo ir integralumo klausimų.
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Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministerijos pastabos
Pastebėjimas
• Skaitmeninės saugos rizikos valdymas (kartu su tam skirtomis priemonėmis) turėtų
būti numatytas programiniame dokumente, numatančiame informacinės visuomenės
plėtros gaires. Už šios skaitmeninės saugos rizikos valdymui skirtų priemonių
įgyvendinimą kaip atsakingąsias institucijas siūlytume įtraukti Susisiekimo, Ūkio
ministerijas ir kitas suinteresuotas institucijas.

Komentaras
• Skaitmeninės saugos rizikos valdymas yra svarbi nauja sritis, tačiau manome, kad
pagrindine institucija, atsakinga už šiai sričiai skirtų priemonių įgyvendinimą, turėtų
būti paskirta Krašto apsaugos ministerija.
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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
pastabos
Pastaba
• Vyriausybės nutarimu turėtų būti tvirtinama programa, o viešojo sektoriaus subjektų
įpareigojimai planuoti atverti turimus duomenis ar įtraukti priemones turėtų būti
įtraukti į tarpinstitucinį veiklos planą.
• 2.2 papunktyje nurodytas įpareigojimas turėtų būti suderintas su biudžeto projekto
rengimo ciklu – abejotina, ar viešojo sektoriaus subjektai galėtų iki 2018 m. sausio 1
d. įtraukti priemones, kurioms reikalingas papildomas finansavimas 2018 m.

Atsižvelgta iš dalies
• Valstybės kontrolės pateiktų rekomendacijų 3.3. priemonė įpareigoja papildyti
Nutarimą pareiga viešojo sektoriaus subjektams į strateginius veiklos planus ar kitus
planavimo dokumentus įtraukti duomenų atvėrimo pažangos vertinimą ir jo rezultatus
pateikti Susisiekimo ministerijai. Todėl į siūlymą nustatyti įpareigojimus viešojo
sektoriaus subjektams planuoti atverti turimus duomenis Tarpinstituciniame veiklos
plane neatsižvelgta.
• Atsižvelgiant į siūlymą nutarimo projekto 2.2. punkte numatytas terminas (2018 m.)
pakeistas į 2019 m.
Pastaba – Nutarimo projekte sąvokos, kalbant apie duomenų atvėrimą, naudojamos
tokios, kokios yra TGIĮ.
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Spartesnio ryšio bibliotekose plėtra
Dėl Programos 5 tikslo 2 uždavinio („Atnaujinti ir plėtoti viešosios interneto
prieigos infrastruktūrą“) vertinimo kriterijaus
„Viešųjų bibliotekų viešosios
interneto prieigos vietos, kuriose naudojamas 30 Mbps ir spartesnis interneto
ryšys, dalis, procentais“ 2020 m. reikšmės:

• Savivaldybių asociacijos siūlymas – 95 proc.
(2017-09-28 raštas Nr. (19) SD-727 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014—2020
metų programos „Lietuvos Respublikos Skaitmeninė darbotvarkė" projekto“.
• Kultūros ministerijos siūlymas – 80 proc.
(2017-05-23 raštas Nr. S2-1381“Dėl tarpinstitucinio veiklos plano priemonių
pateikimo).
• Projekte – 95 proc.
(Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, atsakinga už viešosios
interneto prieigos infrastruktūros plėtrą viešosiose bibliotekose).
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Lietuvių kalbos ir raštijos skaitmeniniai ištekliai

• Antrasis uždavinys – kurti ir plėtoti viešai prieinamus kalbos ir raštijos
skaitmeninius išteklius.

• Trečiasis uždavinys – diegti lietuvių kalbos technologijas ir skaitmeninius
produktus į IRT ir elektronines paslaugas.
Nors ankstesniame SDT posėdyje buvo nuspręsta nustatyti du atskirus
uždavinius, tačiau šiuos uždavinius vertinant jų įgyvendinimo aspektu,
tikslingiau juos apjungti į vieną:
• Kurti ir plėtoti viešai prieinamus lietuvių kalbos ir raštijos skaitmeninius
išteklius, diegti juos į IRT ir elektronines paslaugas.
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E-verslo plėtra
Ketvirtasis Programos tikslas – atverti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turimus
duomenis visuomenei ir verslui, skatinti naudoti šiuos duomenis
inovatyviems
sprendiniams ir elektroninėms paslaugoms kurti, taip pat sudaryti sąlygas verslui diegti ir
naudoti IRT, kad būtų padidintas verslo efektyvumas ir konkurencingumas.

•

3 uždavinys – didinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklos efektyvumą ir
konkurencingumą – skatinti jas diegti ir naudoti IRT.
Vertinimo kriterijus 3 uždaviniui įgyvendinti:
Pardavimų el. tinklais dalis, procentais (2020 m. tikslas – 20 proc.).
• 4 uždavinys – tobulinti informacinės visuomenės paslaugų teisinį, organizacinį ir
techninį reguliavimą – sudaryti naujų verslo galimybių ir sąlygas geriau ginti gyventojų
ir įmonių teises skaitmeninėje erdvėje, taip prisidėti prie sėkmingos bendrosios ES
skaitmeninės rinkos plėtros.
Vertinimo kriterijai 4 uždaviniui įgyvendinti:
1. Gyventojų, pirkusių (užsisakiusių) prekes ar paslaugas internetu iš kitų valstybių, dalis,
procentais (2020 m. tikslas – 25proc.).
2. Gyventojų, pirkusių (užsisakiusių) prekes ar paslaugas internetu, dalis, procentais
(2020 m. tikslas – 70 proc.).
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Tolesni žingsniai
• Projekto teikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
• Programai įgyvendinti
institucijoms derinimui.

skirtas

TVP

projekto

teikimas

• Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdis Tarpinstitucinio
veiklos plano projektui aptarti.
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Prašome pritarti parengtam SDP projektui!
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