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Investavimo logika ir pagrindimas
• Strategija „Europa 2020” ir jos iniciatyva „Europos
skaitmeninė darbotvarkė“.
• Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 m.
programa.
• Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir
prioritetų 2014-2020 metais vertinimas.

• 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programa –
dalys susijusios su IRT.

Investiciniai prioritetai
Tematinis tikslas - Informacinių ir ryšių technologijų
prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokybės gerinimas.
1. Plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir sparčiųjų
tinklų plėtojimas ir naujų technologijų ir
skaitmeninės ekonomikos tinklų pasirinkimo
rėmimas.
2. IRT produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos
tobulinimas ir IRT paklausos didinimas.
3. Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e.
įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos programų
tobulinimas.

1 IP - Plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir sparčiųjų tinklų
plėtojimas ir naujų technologijų ir skaitmeninės ekonomikos
tinklų pasirinkimo rėmimas (1)
Pasirinkimo pagrindimas:
–

Lietuva yra viena pirmaujančių šalių Europoje pagal fiksuoto plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
rodiklius, tačiau
fiksuotojo plačiajuosčio ryšio skverbtis (t. y. 100 gyventojų tenkantis
plačiajuosčio ryšio linijų skaičius), parodanti infrastruktūros teikiamų galimybių panaudojimą, vis
dar yra žemesnė nei ES vidurkis.

–

„Europos skaitmeninėje darbotvarkėje" valstybės įpareigotos siekti, kad plačiajuostis ryšys
(fiksuotasis ir belaidis) būtų prieinamas visiems ir kad iki 2020 m. pab. visi ES gyventojai turėtų
prieigą prie sparčiojo plačiajuosčio interneto ryšio (30 Mbps ir daugiau) paslaugų, o 50 proc. ES
namų ūkių naudotųsi plačiajuosčiu internetu (100 Mbps ir daugiau).

–

IRT infrastruktūros sauga tampa viena svarbiausių problemų šiandienos visuomenėse, kuriose
reikšminga tiek valstybės, tiek atskirų jos narių veiklos dalis persikelia į skaitmeninę erdvę. Todėl
ypatingai svarbios valstybės IRT infrastruktūros apsaugai reikalingų technologinių sprendimų
diegimas tampa būtina prielaida tam, kad valstybės ir jos piliečiai galėtų sėkmingai išnaudoti IRT
teikiamas galimybes.

–

Pasitikėjimas ir saugumas skaitmeninėje erdvėje yra viena iš 7 ašinių temų, nustatytų „Europos
skaitmeninėje darbotvarkėje“.

1 IP - Plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir sparčiųjų tinklų
plėtojimas ir naujų technologijų ir skaitmeninės ekonomikos
tinklų pasirinkimo rėmimas (2)
Įgyvendinimo veiklos:

Prioriteto uždavinys:
Kurti pažangią, saugią ir
prieinamą IRT
infrastruktūrą šalyje,
užtikrinant visų šalies
gyventojų galimybes ja
naudotis.

NKP ryšio infrastruktūros plėtra, įskaitant
„paskutinės mylios“ sprendimus, vietovėse,
kuriose šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų
teikimo negali užtikrinti rinkos dalyviai;
Plačiajuosčio elektroninio ryšio pasiūlos
skatinimas, kuriant efektyvesniam rinkos
reguliavimui ir plėtrai skirtus technologinius
sprendimus;
Ypatingai svarbios valstybės IRT infrastruktūros
apsaugos priemonių diegimas.

2 IP - IRT produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos
tobulinimas ir IRT paklausos didinimas (1)

Pasirinkimo pagrindimas:
–

„Europos skaitmeninėje darbotvarkėje" viešųjų duomenų atvėrimas pakartotiniam panaudojimui
yra akcentuojamas kaip viena reikšmingų veiklos sričių, siekiant skaitmeninės bendrosios rinkos
plėtros. Be to, pakartotinis viešųjų duomenų panaudojimas atveria plačias galimybes kurti
naujus verslus ir darbo vietas, naujus veiklos modelius ir produktus.

–

Nors Lietuvos teisinė bazė sudaro visas prielaidas privatiems asmenims gauti ir naudoti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių, tačiau verslo įmonės vis dar mažai išnaudoja viešojo
sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo galimybes.

–

Dalis šalies gyventojų vis dar nesinaudoja internetu namuose, nes tai yra pernelyg brangu ir
(arba) nepakankamai suvokiamas interneto poreikis. Lietuvos gyventojai vis dar gana nedidele
dalimi naudojasi pirkimo internetu galimybėmis.

–

IRT paklausos skatinimo veiklos turi būti plėtojamos kompleksiškai, t. y. derinant viešosios
interneto prieigos infrastruktūros atnaujinimo ir jos panaudojimo gyventojų gebėjimų plėtrai
veiksmus.

2 IP - IRT produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos
tobulinimas ir IRT paklausos didinimas (2)

Įgyvendinimo veiklos:
Prioriteto uždavinys:
Didinti IRT paklausą
gyventojų ir įmonių
tarpe, siekiant sumažinti
skaitmeninę atskirtį ir
padidinti galimybes
naudotis šiuolaikinėmis
IRT priemonėmis

Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio
panaudojimo, verslui kuriant komercinius ir
nekomercinius skaitmeninius produktus ir
paslaugas, sprendimų rėmimas;
Viešųjų prieigos prie interneto taškų šalies
viešosiose bibliotekose infrastruktūros
atnaujinimas;
Lietuvos gyventojų elektroninių gebėjimų
plėtojimas panaudojant viešųjų prieigos prie
interneto taškų infrastruktūrą;
Gyventojų saugumo internete didinimas.

3 IP - Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e.
kultūros ir e. sveikatos programų tobulinimas (1)

Pasirinkimo pagrindimas:
–

IRT sprendimų diegimas tokiose įvairiose srityse, kaip administracinių procedūrų tvarkymas,
kultūros turinio skaitmeniniams ir sklaida, sveikatos apsauga, mokymasis ir švietimas,
intelektualusis transportas yra labai svarbios tiek geresniam atitinkamų veiklos sričių valdymui,
tiek naujos kartos, pažangių e. paslaugų, skirtų gyventojams, ir verslui, teikimui.

–

EK „Europos skaitmeninės darbotvarkės“ įgyvendinimo 2011 m. ataskaitos duomenimis, lietuviai
yra mažiau linkę internetu bendrauti su viešojo sektoriaus institucijomis. Tačiau daugėjant
naudingų ir reikalingų viešųjų ir administracinių paslaugų pasiekiamumui internete, vis daugiau
gyventojų yra linkę jas išbandyti ir pradėti jomis naudotis.

–

Iniciatyvos „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ dalyje „IRT teikiama nauda ES visuomenei“ yra
akcentuojama tokių sričių, kaip elektroninės valdžios paslaugos (tame tarpe - teikiamos
tarpvalstybiniu lygiu ES mastu), kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida e. erdvėje,
elektroninės sveikatos sprendimų diegimas, e. mokymasis, pažangiųjų transporto sistemų plėtra,
svarba.

3 IP - Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e.
kultūros ir e. sveikatos programų tobulinimas (2)
Įgyvendinimo veiklos:

Prioriteto uždavinys:
Technologiškai pažangių
ir į vartotoją orientuotų
elektroninių sprendimų
pagalba didinti viešųjų ir
administracinių paslaugų
prieinamumą ir kokybę

El. viešųjų ir administracinių paslaugų plėtra ir tobulinimas,
užtikrinant kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką, jų
orientavimą į vartotoją;
Erdvinių duomenų tvarkymo paslaugų ir infrastruktūros plėtra;
Naujų, pažangių lietuvių kalbos IT sprendimų taikymas kuriant į
vartotoją orientuotas e. paslaugas;
El. demokratijos sprendimų, viešumo bei skaidrumo užtikrinimo
priemonių kūrimas ir diegimas;
Asmens tapatybės nustatymo ir privatumo išsaugojimo el.
erdvėje sprendimų diegimas;
Lietuvos el. sveikatos sistemos ir el. sveikatos paslaugų plėtra,
užtikrinant jau sukurtų sprendimų panaudojimą, sąveikumą ir
integraciją;
Viešojo sektoriaus bendro naudojimo IRT infrastruktūros
optimizavimo, sąveikumo ir saugumo priemonių diegimas;
Lietuvos kultūros paveldo perkėlimas į skaitmeninę erdvę ir
inovatyvių, pažangių e. paslaugų ir e. produktų kūrimas;
Kultūros skaitmeninio turinio ir paslaugų, atitinkančių
šiandienos visuomenės poreikius ir raidos tendencijas, kūrimas
ir sklaida.

Ex ante sąlygų įgyvendinimas (1)
• Skaitmeninis augimas: nacionalinėje arba regioninėje
inovacijų strategijoje, skirtoje pažangiajai specializacijai,
yra atskiras skaitmeniniam augimui skirtas skyrius.
1 sąlyga

Veiksmai

• Atnaujinama Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
2011-2019 m. programa.

• 2013 m. IV ketv.

Data

Ex ante sąlygų įgyvendinimas (2)

2 sąlyga

• Naujos kartos prieigos (NKP) infrastruktūra: parengti
nacionaliniai NKP planai.

• Parengtas Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros
ir paslaugų naudojimo skatinimo modelis;
Veiksmai • Parengtas investavimo modelis ir NKP planas.

Data

• 2014 m. I ketv.;
• 2014 m. II-III ketv.

Ačiū už dėmesį!

Simonas Razgus
Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie Susisiekimo ministerijos
Struktūrinių fondų administravimo skyriaus vedėjas

