DARBO GRUPĖS – SKAITMENINĖS
DARBOTVARKĖS TARYBOS
DARBŲ APTARIMAS

2014 m. lapkričio 12 d.

Skaitmeninės darbotvarkės tarybos teisinis pagrindas
Skaitmeninės darbotvarkės taryba buvo sudaryta susisiekimo
ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3-356, vadovaujantis
Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos
„Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 11
punktu.
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Pagrindinės Skaitmeninės darbotvarkės tarybos funkcijos
Skaitmeninės darbotvarkės programa įgyvendinama per Skaitmeninės
darbotvarkės programos tarpinstitucinio veiklos plano priemones.
Vienas iš pagrindinių planuojamų Skaitmeninės darbotvarkės tarybos
uždavinių – vertinti priemonių, siūlomų įtraukti į Skaitmeninės
darbotvarkės programos tarpinstitucinį veiklos planą, tikslingumą,
sąveikumą, atitiktį Skaitmeninės darbotvarkės programos tikslams ir
uždaviniams.
Didžioji dalis tarpinstituciniame veiklos plane numatytų priemonių
planuojama įgyvendinti iš 2014 – 2020m. Europos Sąjungos paramos
lėšų, todėl priemonės turi atitikti 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto “Informacinės
visuomenės skatinimas” uždavinius.
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2 prioriteto uždaviniai ir preliminarus lėšų pasiskirstymas
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje 2
prioritetui numatyta 843 mln. Lt (ERPF)
1 UŽDAVINYS:
Padidinti
plačiajuosčių
elektroninių ryšių
tinklų
infrastruktūros
prieinamumą ir
naudojimą
vietovėse, kuriose
naujos kartos
prieigos (NKP)
infrastruktūros
plėtros ir paslaugų
teikimo negali
užtikrinti rinka
(149 mln. Lt ERPF)

2 UŽDAVINYS:
Padidinti
valstybės
informacinės
infrastruktūros ir
išteklių apsaugos
efektyvumą
(43 mln. Lt
ERPF)

3 UŽDAVINYS:
Padidinti viešojo
sektoriaus
informacijos
pakartotinį
panaudojimą
verslo ir
visuomenės
poreikiams
(25 mln. Lt ERPF)

4 UŽDAVINYS:
Padidinti IRT
paklausą ir
naudojimą
gyventojų tarpe
(61 mln. Lt
ERPF)

5 UŽDAVINYS:
Padidinti
elektroninių
viešųjų ir
administracinių
paslaugų
prieinamumą ir
kokybę
(565 mln. Lt
ERPF)
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2 prioriteto uždaviniai, preliminarus lėšų paskirstymas,
veiklos, rodikliai ir siektinos jų reikšmės (1)
1 UŽDAVINYS: Padidinti plačiajuosčių elektroninių (el.) ryšių tinklų infrastruktūros
prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos (NKP) infrastruktūros
plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka
(149 mln. Lt ERPF)
Veiklos: 1) Spartųjį plačiajuostį ryšį įgalinančių NKP el. ryšių tinklų infrastruktūros plėtra. 2)
Konkurencijos ir pasiūlos bei paklausos plačiajuosčio el. ryšio rinkoje skatinimas, kuriant
efektyvesniam rinkos reguliavimui ir plėtrai skirtus technologinius sprendimus, įvairius
įrankius paslaugų teikėjams ir naudotojams.
Rezultato rodiklis

Produkto rodiklis

• Namų ūkių, esančių 30 Mbps ir
spartesniu plačiajuosčio interneto
ryšiu
padengtoje
šalies
teritorijoje, dalis (100 proc.)

• Namų ūkių, kurių teritorijos projektų metu
padengtos plačiajuosčiu ryšiu (30 Mbps ir daugiau),
skaičius (254.000)
• Įgyvendintų sprendimų, skirtų plačiajuosčio el. ryšio
plėtrai, skaičius (3)
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2 prioriteto uždaviniai, preliminarus lėšų paskirstymas,
veiklos, rodikliai ir siektinos jų reikšmės (2)
2 UŽDAVINYS: Padidinti valstybės informacinės infrastruktūros ir išteklių
apsaugos efektyvumą
(43 mln. Lt ERPF)
Veiklos: Ypatingai svarbios informacinės infrastruktūros objektų identifikavimas,
šių objektų stebėsenos metodikos ir priemonių jai sukūrimas ir įdiegimas;
technologinių priemonių ir sprendimų ypatingos svarbos informacinių ir ryšių
technologijų (IRT) infrastruktūros ir informacijos apsaugai kūrimas ir diegimas.
Rezultato rodiklis

Produkto rodiklis

• Saugos reikalavimus atitinkančių valstybės • Įgyvendintų sprendimų, skirtų
informacinių išteklių ir kritinės informacinės kibernetinio saugumo didinimui,
infrastruktūros objektų dalis (98 proc.)
skaičius (5)
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2 prioriteto uždaviniai, preliminarus lėšų paskirstymas,
veiklos, rodikliai ir siektinos jų reikšmės (3)
3 UŽDAVINYS: Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą
verslo ir visuomenės poreikiams
(25 mln. Lt ERPF)
Veiklos: Priemonių kūrimas ir iniciatyvų rėmimas, orientuotas į viešojo sektoriaus
informacijos efektyvų atvėrimą pakartotiniam panaudojimui ir jos panaudojimą,
kuriant tiek komercinius, tiek nekomercinius skaitmeninius produktus ir
paslaugas.
Rezultato rodiklis

Produkto rodiklis

• Įmonių, kurios panaudoja viešojo • Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo
sektoriaus
informaciją
savo sektoriaus
informacijos
pakartotiniam
komercinei veiklai, dalis (85 proc.) panaudojimui, skaičius (3)
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2 prioriteto uždaviniai, preliminarus lėšų paskirstymas,
veiklos, rodikliai ir siektinos jų reikšmės (4)
4 UŽDAVINYS: Padidinti IRT paklausą ir naudojimą gyventojų tarpe
(61 mln. Lt ERPF)
Veiklos: 1) Viešųjų prieigos prie interneto taškų šalies viešosiose bibliotekose
infrastruktūros atnaujinimas. 2) IRT produktų ir paslaugų paklausos Lietuvos
gyventojų tarpe didinimas. Iniciatyvų, skatinančių Lietuvos gyventojus efektyviau,
saugiau ir atsakingiau naudotis internetu, rėmimas.
Rezultato rodiklis

Produkto rodiklis

• Gyventojų, kurie nuolat • Vietos bendruomenių, įtrauktų į gyventojų
naudojasi
internetu, skatinimo efektyviau, saugiau ir atsakingiau
dalis (87 proc.)
naudotis internetu veiklų tinklą, skaičius (120)
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2 prioriteto uždaviniai, preliminarus lėšų paskirstymas,
veiklos, rodikliai ir siektinos jų reikšmės (5)
5 UŽDAVINYS: Padidinti el. viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę
(565 mln. Lt ERPF)
Veiklos: 1) El. paslaugų gyventojams ir verslui kūrimas ir tobulinimas tokiose srityse kaip:
administracinių procedūrų tvarkymas; el. sveikatos sistemos ir el. sveikatos paslaugų plėtra; Lietuvos
kultūros skaitmeninio turinio sklaida; el. demokratijos plėtra; erdvinių duomenų suderinamumo ir
pasiekiamumo užtikrinimas; intelektualių transporto sistemų ir universaliosios pašto paslaugos
pažangūs IRT sprendimai ir kt. 2) Lietuvių kalbos informacinių technologijų (IT) sprendimų, skirtų tam,
kad el. paslaugos būtų kuo patogesnės ir patrauklesnės naudotojams, plėtojimas. 3) Viešojo
sektoriaus bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimo, sąveikumo ir saugumo priemonių
kūrimas, diegiant IRT sprendimus, leidžiančius kuo efektyviau panaudoti turimą valstybės IRT bazę,
jau sukurtus IT įrankius ir sukauptus informacinius išteklius; asmens tapatybės nustatymo ir privatumo
išsaugojimo el. erdvėje sprendimų kūrimas ir tobulinamas.
Rezultato rodiklis

Produkto rodiklis

•Gyventojų, kurie naudojasi el. būdu teikiamomis
viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis
(63 proc.)
• Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios
naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo
platformos paslaugomis, dalis (50 proc.)

•Sukurtų el. paslaugų skaičius (200)
• Įgyvendintų
sprendimų, skirtų viešojo
sektoriaus
bendro
naudojimo
IRT
infrastruktūros optimizavimui, sąveikumui ir
saugai užtikrinti, skaičius (7)
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2 prioriteto preliminarūs projektų sąrašai
•Siekdama pasiruošti įgyvendinti 2 prioriteto uždavinius Susisiekimo
ministerija kreipėsi į institucijas prašydama pateikti siūlymus dėl projektų
įtrauktinų į valstybės projektų sąrašus. Iki 2014 m. rugsėjo mėn. 96
organizacijos pateikė 233 pasiūlymus dėl preliminarių projektų, kurių
vertė 1,8 mlrd. Lt (ERPF).
Uždavinio Pateiktų pasiūlymų
Nr.
skaičius

Pasiūlymų vertė,
mln. Lt (ERPF)

Planuojamas finansavimas,
mln. Lt (ERPF)

1

5

365

149

2
3

16
5

63
36

43
25

4

23

61

61

184
243

1,256
1,782

565
843

5
Iš viso:
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2 prioriteto preliminarių projektinių pasiūlymų pasiskirstymas pagal
institucijų veiklos sritis
Eil. Nr.

Institucija pagal kurios veiklos sritį
pateikti pasiūlymai

Pateiktų projektinių
pasiūlymų skaičius

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LR Seimo kanceliarija
LR Vyriausybė
Aplinkos ministerija
Energetikos ministerija
Finansų ministerija
Krašto apsaugos ministerija
Kultūros ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija
Susisiekimo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
Teisingumo ministerija
Ūkio ministerija
Vidaus reikalų ministerija
Žemės ūkio ministerija
Vyriausiojo archyvaro tarnyba

5
1
21
1
16
4
10
14
16
31
56
18
4
30
11
5

11

2 prioriteto preliminarių projektinių pasiūlymų
vertinimas
Gauti projektiniai pasiūlymai buvo vertinami šiais pjūviais:
• ar pasiūlymai atitinka skaitmeninės darbotvarkės programos tikslus ir uždavinius;
• ar pasiūlymai atitinka Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų apibrėžimo,
tipizavimo ir vertinimo studijoje nustatytus reikšmingumo, reikalingumo,
kompleksiškumo, sukuriamos naudos principus ir prioritetines sritis;
• ar pasiūlymai atitinka Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros,
planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014-2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo studiją, kurioje siūloma riboti
atskirų institucijų techninės įrangos įsigijimą;
Paaiškėjo, kad dauguma pateiktų projektinių pasiūlymų yra neišsamūs, siekiant juos
tinkamai įvertinti, trūksta papildomos informacijos. Dauguma jų yra
nekompleksiniai ir skirti tik konkrečių institucijų poreikiams, didžioji dalis
pasiūlymų nurodė techninės įrangos įsigijimo poreikį, kurį reikėtų svarstyti
optimizavimo aspektu.
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Skaitmeninės darbotvarkės tarybos indėlis

Įvertinus pateiktų preliminarių pasiūlymų dėl projektų skaičių, parengtumą ir
atsižvelgiant į horizontalių klausimų sprendimui reikalingą tarpinstitucinį derinimą,
didžiausio indėlio iš Skaitmeninės darbotvarkės tarybos tikimasi atrenkant
priemones, įgyvendinančias 5 uždavinį “Padidinti el. viešųjų ir administracinių
paslaugų prieinamumą ir kokybę”.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ

