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Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas prie 
Susisiekimo ministerijos
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Pagrindiniai strateginiai dokumentaiPagrindiniai strateginiai dokumentai
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Europa 2020Europa 2020

� Pažangus augimas - žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio augimas.

Iniciatyvos: 
- ;
- Inovacijų sąjunga;
- Judus jaunimas.

� Tvarus augimas - išteklius tausiau naudojančio, ekologiškesnio ir konkurencingesnio 
ūkio skatinimas.

Iniciatyvos:

- Tausiai išteklius naudojanti Europa;
- Globalizacijos erai pritaikyta pramon÷s politika.

� Integracinis augimas - didelio užimtumo ūkio, kur užtikrinta socialin÷ ir teritorin÷
sanglauda, skatinimas.

Iniciatyvos:
- Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvark÷;

- Europos kovos su skurdu planas.
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Tikslas - sukurti bendrą skaitmeninę rinką, grindžiamą sparčiu ir itin sparčiu interneto 
ryšiu bei sąveikiomis taikomosiomis programomis.

Europos skaitmeninEuropos skaitmenin ÷÷ darbotvarkdarbotvark ÷÷

Dabar Siekis

1. Suskaidytos skaitmenin÷s rinkos Dinamiška skaitmenin÷ bendroji rinka

2. Sąveikos stoka Sąveika ir standartai 

3.  Augantis e. nusikalstamumas ir menko 
pasitik÷jimo tinklais pavojus

Pasitik÷jimas ir saugumas

4. Nepakankamos investicijos į tinklus Prieiga prie sparčiojo ir itin spartaus 
interneto

5. Nepakankama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikla

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

6. Nepakankamas skaitmeninis 
raštingumas ir įgūdžių stoka 

Skaitmeninio raštingumo didinimas, įgūdžių
gerinimas ir įtraukties stiprinimas

7. Neišnaudotos galimyb÷s spręsti 
visuomenei kylančias problemas

IRT teikiama nauda ES visuomenei
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Lietuvos paLietuvos pa žžangos strategija angos strategija ““ Lietuva 2030Lietuva 2030 ””

� Strategijos vizija:

- Lietuvai tapti modernia , veržlia, atvira 
pasauliui , puosel÷jančia savo nacionalinį
tapatumą šalimi.

� Pažangos sritys:
I. Sumani visuomen÷ – kūrybingumą
ugdanti erdv÷;

II. Sumani ekonomika – grindžiama 
žiniomis, verslumu ir atsakomybe;

III. Sumanus valdymas – efektyvus, 
naudingas ir užtikrinantis geros kokyb÷s 
paslaugas.
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Lietuvos informacinLietuvos informacin ÷÷s visuomens visuomen ÷÷s pls pl ÷÷tros tros 
programa 2011programa 2011 --2019 m.2019 m.
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� e. Infrastrukt ūra
- pažangios, šiuolaikiškos, saugios, užtikrinančios visų suinteresuotųjų veik÷jų

galimybes ja naudotis infrastruktūros kūrimas. 

� e. Turinys 
- technologiškai pažangių, į vartotoją orientuotų e. paslaugų ir e. turinio kūrimas.

� e. Geb÷jmai 
– Lietuvos gyventojų IRT naudojimo geb÷jimų, reikalingų s÷kmingai veiklai 
informacin÷s visuomen÷s sąlygomis, pl÷tojimas.

20142014--2020 m. numatomi IVP sektoriaus 2020 m. numatomi IVP sektoriaus 
prioritetaiprioritetai
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Prioriteto Prioriteto ““ ee. Infrastrukt. Infrastrukt ūūrara”” investavimo investavimo 
kryptyskryptys
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Skaitmenin ÷ darbotvark ÷
- Iki 2013 m. plačiajuostis interneto ryšys visiems;
- Iki 2020 m. galimyb÷ visiems naudotis spartesniu 
interneto ryšiu (30 Mbps ar daugiau);
- Iki 2020 m. 50 % ar daugiau Europos namų ūkių, 
turinčių spartesnį negu 100 Mbps interneto ryšį.;
- Pl÷toti atvirą ir neutralų internetą;
- Skatinti kurti naujos kartos prieigas prie interneto.

LIVP 2011-2019 m.
- Užtikrinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų
infrastruktūros pl÷trą vietov÷se, kuriose jos negali 
užtikrinti rinka;
- Atnaujinti viešosios prieigos prie interneto infrastruktūrą
bibliotekose;
- Skatinti konkurenciją plačiajuosčio elektroninio ryšio 
rinkoje;
- Pl÷toti bendrą valstyb÷s institucijų ir įstaigų
infrastruktūrą, kuri užtikrintų patikimą asmens tapatyb÷s 
nustatymą ir patvirtinimą e. erdv÷je;
- Kurti infrastruktūrą e. dokumentams valdyti.

Lietuva 2030
- Kurti moderniausias IRT ir skaitmeninę infrastruktūrą.

� Plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros pl÷tra, 
įskaitant “paskutin÷s mylios”
sprendimus;

� Viešųjų prieigos prie 
interneto taškų atnaujinimas 
šalies viešosiose 
bibliotekose;

� Asmens tapatyb÷s 
nustatymo ir privatumo 
išsaugojimo e. erdv÷je 
sprendimų pl÷tojimas;

� Viešojo sektoriaus bendro 
naudojimo infrastruktūros 
pl÷tra  (dokumentų, finansų, 
personalo valdymo ir kitų
sistemų bendro naudojimo 
infrastruktūros pl÷tra);

� Kosmoso resursų
panaudojimas elektroninių
ryšių paslaugoms.



Prioriteto Prioriteto ““ e. Turinyse. Turinys ”” investavimo kryptysinvestavimo kryptys
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LIVP 2011-2019 m.
- Kuo daugiau viešųjų paslaugų perkelti į elektroninę erdvę, siekti, kad 
paslaugos būtų teikiamos centralizuotai;
- Informuoti gyventojus apie galimybę naudotis teisine informacija internete, 
skatinti e. priemon÷mis teikti pastabas ir pasiūlymus d÷l valdžios sprendimų;
- Skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus;
- Diegti lietuvių kalbos skaitmeninius produktus į IRT;
- Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo įmones diegti ir naudoti IRT;
- Skatinti e. verslo pl÷trą.

Lietuva 2030
- Panaudoti  naujausias technologijas siekiant užtikrinti efektyvų paslaugų
teikimą, viešąsias paslaugas teikti ir e. erdv÷je;
- Viešajame valdyme plačiai įgyvendinti vert÷s už pinigus iniciatyvą, 
optimizuojant vykdomas veiklas ir viešųjų paslaugų teikimą pasirinktomis 
kryptimis;
- Sukurti mechanizmus kaip piliečius įtraukti į visuomen÷s poreikių nustatymą
ir užtikrinti jų dalyvavimą visuose sprendimų pri÷mimo lygmenyse;
- Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimą ir sklaidą pasaulyje;
- Didinti įmonių ir organizacijų geb÷jimą naudotis pasaulinio žinių tinklo 
teikiamomis galimyb÷mis.

Skaitmenin ÷ darbotvark ÷
- Siekti, kad e. paslaugos būtų orientuotos į vartotoją, indivizualizuotos, 
daugiaplatform÷s;
- Užtikrinti efektyvų ir saugų e. sveikatos paslaugų kūrimą bei naudojimąsi 
jomis nuotoliniu būdu; 
- Siekti kurti ir teikti tarpvalstybines viešąsias internetines paslaugas; 
- Plačiai skleisti kultūrinį ir kūrybinį turinį;
- Užtikrinti bendros turinio sektoriaus rinkos skatinimą, integruoti e. mok÷jimo 
ir e. sąskaitų faktūrų rinkas į vieną bendrą. 

�Viešųjų ir administracinių
paslaugų pl÷tra ir tobulinimas, 
kuriant gyventojams aktualias 
ir į vartotojų poreikius 
orientuotas elektronines 
paslaugas; 

�e. Demokratijos pl÷tra 
didinant  viešojo 
administravimo sektoriaus 
veiklos skaidrumą, atvirumą, 
atskaitomybę, sprendimų
pri÷mimo kokybę, piliečių
įtraukimą į valstyb÷s valdymą;

�Naujų, pažangių lietuvių
kalbos informacin÷je 
visuomen÷je sprendinių
taikymas e. paslaugose, 
siekiant išsaugoti lietuvių
tautos identitetą e. erdv÷je;

�Lietuvių kultūros paveldo 
perk÷limas į e. erdvę;

�e. Verslo ir viešojo 
sektoriaus informacijos 
pakartotinio panaudojimo 
skatinimas. 



Prioriteto Prioriteto ““ ee. Geb. Geb÷÷jimaijimai ”” investavimo investavimo 
kryptyskryptys
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LIVP 2011-2019 m.
- Sudaryti naujos kokyb÷s lanksčias mokymosi sąlygas, 
sudarančias individualizuoto mokymo ir mokymosi e. erdv÷je 
visą gyvenimą galimybes;
- Sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojų tikslin÷ms grup÷ms, 
kurios iki šiol d÷l įvairių priežasčių nesinaudojo kompiuteriais 
ir internetu ir kurioms to nereik÷jo, įgyti reikiamų žinių ir jas 
taikyti įvairiose veiklos srityse;
- Sumažinti atotrūkį tarp IRT specialistų paklausos ir 
pasiūlos, norint pasiekti dirbančiųjų IRT sektoriuje Europos 
Sąjungos vidurkį.

Lietuva 2030
- Sukurti veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemą, 
efektyviai pritaikančią IRT galimybes, užtikrinančią
dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei įgūdžių įgijimą;
- Skatinti asmenų dalyvavimą mokymosi ir kvalifikacijos 
tobulinimo procesuose.

Skaitmenin ÷ darbotvark ÷
- Vykdyti su formaliojo švietimo sistemomis nesusijusius 
veiksmingus IRT srities mokymus ir sertifikavimą;
- Užtikrinti, kad visas naujas e. turinys būtų prieinamas 
neįgaliesiems;
-- Pl÷sti ir tobulinti IRT specialistų ir e. verslo įgūdžius 
(skatinti moteris aktyviau dalyvauti IRT darbo rinkoje).

�Mokymosi visą
gyvenimą e. erdv÷je 
skatinimas;

�Gyventojų
skaitmeninio 
raštingumo ir 
geb÷jimo naudotis e. 
paslaugomis 
skatinimas, mažinant 
socialiai pažeidžiamų
grupių skaitmeninę
atskirtį;

�Informacinių ir ryšių
technologijų
kompetencijos ir 
įgūdžių ugdymas.



LIVP tendencijLIVP tendencij ųų ir prioritetir prioritet ųų 20142014--2020 m. 2020 m. 
vertinimas vertinimas 

� IVPK užsakymu nuo š.m. rugpjūčio m÷n. iki 2012 m. kovo m÷n. bus atliekamas 
“Lietuvos informacin ÷s visuomen ÷s pl ÷tros tendencij ų ir prioritet ų 2014-2020 
metais vertinimas”.

� Vertinimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti esminius LIVP procesus ir pokyčius 2007–2011 m. laikotarpiu bei 
numatomas jų tendencijas 2011–2013 m;
2. Išanalizuoti ne mažiau kaip 3 ES valstybių narių, taip pat JAV ir pasirinktinai 
Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos arba Japonijos strategiją, politiką, 
svarbiausius viešojo sektoriaus įgyvendinamos politikos prioritetus, programas ir 
iniciatyvas;
3. Parengti LIVP svarbiausių procesų prognozes ir scenarijus po 2013 m.;

4. Išanalizuoti planuojamas ES bendrosios politikos kryptis, susijusias su IVP 2014-
2020 m. periodu;

5. Atliktų analizių pagrindu pasiūlyti ir pagrįsti LIVP strategijos 

2014-2020 m. prioritetus, uždavinius, galimas priemones.
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SuinteresuotSuinteresuot ųųjjųų grupigrupi ųų atstovatstov ųų įįtraukimas traukimas 

� Vertinimo metu numatoma organizuoti fokusuotas grupines diskusijas ir ekspertų
paneles, skirtas aptarti esminius IVP aspektus, prognozes, gerosios praktikos 
pavyzdžius, suformuluoti galimus IVP strategijos prioritetus, tikslus, uždavinius ir 
galimas priemones; 

� Atlikus vertinimą ir pri÷mus jo rezultatus, bus organizuojamas vertinimo rezultatų ir 
išvadų aptarimas;

� Rezultatų ir išvadų viešinimas;

� Rezultatų ir išvadų pristatymas Komisijoje 2014-2020 metų ES paramos klausimams 
spręsti.
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AAččiiūū uužž dd÷÷mesmes įį!!
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