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2004–2006 m. Lietuvos bendrasis programavimo dokumentas
Viešoji įstaiga „Centrin÷ projektų valdymo agentūra“
Europos regionin÷s pl÷tros fondas
Europos socialinis fondas
Europos Sąjunga
Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“
Euras
Informacin÷s ir ryšių technologijos
Informacin÷s technologijos
Informacin÷s technologijos ir telekomunikacijos
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s
Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaip÷dos jūrų uostą, informacin÷ sistema
Kilometras
Litas
Lietuvos televizija
N÷ra duomenų
Nacionalin÷ e. sveikatos sistema
Nekilnojamojo turto sandorių bei nuosavyb÷s teisių įregistravimo viešoji
elektronin÷ paslauga
pirmin÷s sveikatos priežiūros centras
Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas
ES struktūrin÷s paramos informacin÷ valdymo ir priežiūros sistema
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Sveikatos priežiūros įstaiga
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
Saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas
Viešieji interneto prieigos taškai
Valstybin÷ įmon÷
Vienetas

1

BPD ir BPD priede buvo naudojamas trumpinys „ITT“ arba „IT“. V÷lesniuose teis÷s aktuose naudojamas
trumpinys „IRT“. Toliau tekste sutrumpinimas „ITT“ naudojamas tik cituojant BPD arba BPD priedą, kitais atvejais
naudojamas trumpinys „IRT“. Šie trys terminai (IT, ITT ir IRT) laikomi tapačiais.
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SANTRAUKA
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra Lietuvos teis÷s aktuose ir dokumentuose įvardinama kaip
ilgalaikis valstyb÷s raidos prioritetas. Informacin÷ visuomen÷ suprantama kaip atvira,
išsilavinusi ir besimokanti visuomen÷, kurios nariai gali, geba ir nori visose savo veiklos srityse
dirbti šiuolaikin÷mis informacin÷mis technologijomis, naudotis šalies bei pasaulio informacijos
resursais, o valdžios institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą. Informacin÷
visuomen÷ laikoma svarbiu veiksniu siekiant gyvenimo kokyb÷s, socialin÷s sanglaudos, šalies
ekonominio konkurencingumo, modernaus valstyb÷s valdymo.
Pagrindin÷s informacin÷s visuomen÷s pl÷tros problemos 2004–2008 m. laikotarpiu Lietuvoje
buvo (1) žemas gyventojų suinteresuotumas informacin÷mis technologijomis, (2) ribotas
naudojimasis IRT, (3) nepakankama IRT infrastruktūra bei ribotas el. turinys ir el. paslaugos, (4)
žymūs skirtumai tarp kaimo ir miesto gyventojų naudojimosi IRT. Žemą naudojimąsi IRT l÷m÷
kelios priežastys: motyvacijos ir informacijos stoka („n÷ra poreikio“), nepakankamas gyventojų
kompiuterinis raštingumas, nepakankami užsienio kalbos įgūdžiai. IRT infrastruktūros
nepakankamumą l÷m÷ aukšta plačiajuosčio interneto kaina, kuri Lietuvoje buvo viena didžiausių
tarp ES narių. Be to, dauguma kaimo gyventojų apskritai netur÷jo prieigos prie plačiajuosčio
interneto. El. paslaugų sektorius buvo nepakankamai išvystytas ir patrauklus vartotojams.
Valstyb÷s politika informacin÷s visuomen÷s srityje siekiant spręsti įvardytas problemas 2004–
2008 m. laikotarpiu ap÷m÷ įvairių paklausos ir pasiūlos priemonių taikymą. Skatinant paklausą
buvo taikomos mokestin÷s lengvatos, steigiami viešieji interneto prieigos taškai (VIPT),
kompiuterizuojamos bibliotekos, įgyvendinamos kompiuterinį raštingumą didinančios
priemon÷s. Pasiūlos pus÷ buvo formuojama panaudojant BPD 3.3 priemon÷s paramą: buvo
investuojama į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą kaimo vietov÷se, pl÷tojamos viešosios
elektronin÷s paslaugos. Valstyb÷s veiksmai pl÷tojant el. valdžią pirmiausia buvo nukreipti į 20
pagrindinių ES rekomenduojamų viešųjų paslaugų perk÷limą į internetą.
Pasirinkti informacin÷s visuomen÷s problemų sprendimo veiksmai didžia dalimi atitiko ES
rekomenduojamas kryptis ir priemones. Vienas iš ES informacin÷s politikos prioritetų yra
informacin÷s visuomen÷s visiems skatinimas arba el. įtraukties (angl. eInclusion) politika, kurios
tikslas – šalinti galimybių naudotis IRT, jų prieinamumo, įperkamumo ir geb÷jimų skirtumus.
Tokios krypties ir buvo laikomasi įgyvendinant BPD 3.3 priemonę „Informacinių technologijų
paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“. Šiai priemonei buvo iškeltas tikslas – sudaryti sąlygas
informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, kuri skatina ūkio pl÷trą ir augimą bei per÷jimą prie žinių
visuomen÷s, kurios nariai turi galimybę ir gali veiksmingai naudotis modernių ITT priemon÷mis
visose gyvenimo srityse. Tikslui pasiekti buvo nustatyti 4 uždaviniai:
(1) Pirmasis uždavinys. Modernizuoti viešojo administravimo sektorių didinant valdžios
institucijų veiklos veiksmingumą ir atvirumą, pl÷tojant elektronines viešąsias paslaugas ir
plečiant internete esančius viešosios informacijos šaltinius.
(2) Antrasis uždavinys. Užtikrinti galimybes šalies gyventojams įgyti IRT žinių ir įgūdžių, gauti
informaciją, studijuoti ir tobulinti geb÷jimus naudoti naujas technologijas ir tuo užtikrinti
išliekamųjų darbo vietų kūrimą.
(3) Trečiasis uždavinys. Pritaikyti programinę įrangą vietos vartotojų poreikiams, suteikti jiems
galimybes gauti išsamią, patikimą ir aktualią informaciją lietuvių kalba.
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(4) Ketvirtasis uždavinys. Užtikrinti galimybes visiems šalies gyventojams, nepaisant jų
socialin÷s būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties, naudotis informacin÷mis technologijomis ir šių
technologijų teikiamais informaciniais ištekliais.
Išvardintiems uždaviniams įgyvendinti pagal BPD 3.3 priemonę buvo skirta 258 mln. Lt iš
Europos regionin÷s pl÷tros fondo ir nacionalinio biudžeto. 99 proc. šių l÷šų buvo panaudota
kuriant elektronines viešąsias paslaugas ir IRT infrastruktūrą pagal 19 projektų, 1 proc. –
projektų dokumentacijos rengimui. 14 projektų buvo orientuoti į viešųjų el. paslaugų kūrimą, 5 –
į el. infrastruktūros kūrimą. Grupuojant projektus pagal BPD 3.3 priemon÷s uždavinius,
daugiausia jų (13) buvo skirta pirmojo uždavinio, t. y. viešojo administravimo sektoriaus
modernizavimui, pl÷tojant elektronines viešąsias paslaugas ir plečiant internete esančius
viešosios informacijos šaltinius, įgyvendinimui. Nors su ketvirtojo uždavinio – užtikrinti
galimybes visiems šalies gyventojams, nepaisant jų socialin÷s būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties,
naudotis informacin÷mis technologijomis ir šių technologijų teikiamais informaciniais ištekliais
– įgyvendinimu buvo susiję tik 2 projektai, jiems skirta trečdalis BPD 3.3 priemon÷s l÷šų.
Mažiausiai BPD l÷šomis įgyvendinti projektai prisid÷jo prie antrojo uždavinio, skirto geb÷jimų
naudotis IRT stiprinimui, įgyvendinimo.
Pagal steb÷senos rodiklius vertinant BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumą vertinimo ataskaitoje
konstatuojama, kad priemonei numatyti kiekybiniai tikslai pasiekimų lygiu buvo pasiekti ir net
viršyti. BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis buvo sukurta 17 viešųjų elektroninių paslaugų, tarp kurių
didžiausią dalį sudaro nacionalinio lygio el. valdžios paslaugos gyventojams. Tai pat
kaimiškosiose vietov÷se buvo nutiesta 3791 km plačiajuosčio ryšio, įsteigta 400 naujų ir
modernizuoti 83 VIPT, buvo sprendžiamos IRT saugumo problemos. Tiesa, reikia pažym÷ti, kad
buvo viršyti ne tik numatyti pasiekimai, bet ir beveik 16 proc. planuotas priemon÷s biudžetas.
Taip pat pasteb÷ta, kad projektų rodikliai daugeliu atveju buvo formuluojami nepakankamai
tiksliai, o jų kiekybin÷s išraiškos priemon÷s įgyvendinimo metu keit÷si. Be to, vertinimo metu
buvo nustatyti keli projektai, kuriuose nebuvo pasiekti pagrindiniai planuoti rezultatai, t. y.
nebuvo sukurta viešoji el. paslauga, arba ji sukurta, tačiau mažesne nei planuota apimtimi ar
brandos lygiu.
BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimo rezultatyvumas rezultatų lygiu yra prastesnis – sukurta mažiau
darbo vietų (iš viso – 1116) ir pritraukta mažiau privataus kapitalo (5,2 mln. eurų) nei planuota.
Tai rodo 2 dalykus. Viena vertus, buvo planuojama pernelyg optimistiškai. Kita vertus, min÷ti
rodikliai n÷ra itin tinkami informacin÷s visuomen÷s pl÷tros priemon÷s rezultatams steb÷ti ir
uždavinių pasiekimui matuoti. Darbo vietų kūrimas nebuvo priemon÷s uždavinys, o privataus
kapitalo pritraukimo klausimas aktualus tik keliuose iš 19 projektų.
Galiausiai, vertinant BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumą pagal poveikio rodiklius, nustatyta, kad
pagrindinis planuotas rodiklis d÷l nuolatinių interneto vartotojų skaičiaus augimo buvo pasiektas.
Vidutinis metinis nuolatinių interneto vartotojų skaičiaus augimas BPD įgyvendinimo
laikotarpiu buvo 5,85 procentinio punkto ir praktiškai atitiko siektą kiekybinį tikslą – metinį 6
proc. augimą. Tačiau vertinant priemon÷s rezultatyvumą pagal šį poveikio rodiklį, susiduriama
su problema siekiant išskirti konkrečiai priemon÷s ind÷lį į informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
rodiklio did÷jimą.
Vertinant pagal atskirtų projektų poveikį ir naudą, ataskaitoje konstatuojama, kad el.
infrastruktūros projektai iš visų finansuotų BPD 3.3 priemon÷s projektų padar÷ didžiausią
teigiamą poveikį informacinei visuomenei, nes sukūr÷ trūkstamas prielaidas tolesnei jos pl÷trai.
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Elektronin÷s infrastruktūros projektai pad÷jo padidinti gyventojų prieinamumą prie interneto. Iš
viso buvo įrengta 3791 km ilgio plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo, kurio didžioji dalis
įrengta kaimo ir mažiau urbanizuotose vietov÷se. Šio vertinimo tikslais atliktoje RAIN atvejo
studijoje apskaičiuota, kad prab÷gus ne daugiau kaip metams po RAIN projekto įgyvendinimo
pabaigos, RAIN tinklu naudojasi 25 tūkst. abonentų (tikslūs, operatorių pateikti duomenys), arba
(apytikriai) 19 proc. visų plačiajuosčio ryšio prieigą turinčių Lietuvos kaimiškųjų teritorijų
abonentų, arba 16 proc. visų kaimiškųjų vietovių interneto abonentų. Statistikos departamento
skelbiamais duomenimis, per BPD įgyvendinimo laikotarpį (nuo 2004 iki 2009 m.) namų ūkių,
kurie naudojasi internetu namuose, dalis kaime išaugo 20 kartų (nuo 2 proc. iki 40,8 proc.). Prie
interneto vartotojų skaičiaus augimo kaimiškosiose vietov÷se neabejotinai prisid÷jo ne tik RAIN,
bet ir VIPT projektas, kurio metu kaimo vietov÷se buvo įsteigta 400 naujų prieigos prie interneto
taškų ir modernizuoti 83 jau veikiantys. Įsteigus min÷tus taškus, Lietuva tapo viena iš
pirmaujančių Europos šalių pagal VIPT skaičių, tenkančių vienam gyventojui (1 VIPT Lietuvoje
tenka apie 4000 gyventojų). Taigi BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis įgyvendintų el. infrastruktūrinių
projektų d÷ka yra sumažinti prieigos prie interneto tinklo skirtumai tarp miesto ir kaimo
gyventojų, Lietuvos gyventojai turi daugiau galimybių naudotis internetu tiek namuose, tiek
viešosiose vietose.
Iš BPD3.3 priemon÷s l÷šomis finansuotų el. paslaugų projektų galima išskirti kelis
reikšmingesnius el. valdžios pl÷trai projektus. Pirma, verslo tikslinei grupei vienas iš didžiausią
teigiamą poveikį turinčių projektų yra „Elektroninių SD formų pri÷mimo ir apdorojimo
sistemos“ projektas. Jo reikšmingumą reik÷tų sieti su dviem faktais: (1) tai viena iš aktualiausių
el. paslaugų verslo sektoriui, (2) paslauga vartojama visų verslo subjektų. Antra, viešojo
administravimo sektoriaus efektyvumui didinti didžiausią reikšmę tur÷s elektroninių viešųjų
pirkimų projektas. Kasmet Lietuvoje viešųjų pirkimų vert÷ siekia apie 13 proc. Lietuvos
bendrojo vidaus produkto, tod÷l elektroninių viešųjų pirkimų sistemos sukūrimas, siekiant
didinti viešųjų pirkimų efektyvumą ir skaidrumą, laikytinas itin reikšmingu viešojo
administravimo sektoriaus modernizavimui skirtu BPD 3.3 priemon÷s projektu.
Gyventojams potencialiai didžiausią teigiamą poveikį gal÷jo tur÷ti el. sveikatos projektai. Vienas
iš dviejų šiai sričiai skirtų projektų – „Išankstin÷ pacientų registracijos sistema“ gali būti
priskirtas prie geros praktikos pavyzdžių. Projektas pagerino teikiamų pacientų registracijos pas
gydytojus paslaugų kokybę, išpl÷sdamas paslaugos turinį (sudarytos sąlygos ne tik
užsiregistruoti pas gydytoją, tačiau ir gauti informaciją apie sveikatos institucijas, jų teikiamas
paslaugas ir pan.). Esami paslaugos vartotojai paslaugą vertina kaip itin kokybišką ir naudingą,
tačiau siekiant maksimizuoti šio projekto naudą ir pl÷sti vartotojų skaičių būtina vykdyti tęstinį
projekto rezultatų viešinimą.
Vertinimo ataskaitoje taip pat išnagrin÷ti ir keli mažiau s÷kmingi BPD 3.3 priemon÷s projektai,
iš kurių, siekiant išvengti pasikartojančių klaidų, galima pasimokyti įgyvendinant naujus
projektus 2007–2013 m. Mažiau s÷kmingais projektais laikyti tie BPD 3.3 priemon÷s projektai,
kurie laiku nepasiek÷ planuotų rezultatų – t. y. jų metu sukurta viešoji el. paslauga neveikia
planuota apimtimi, tod÷l nesukuriama planuota nauda vartotojams. Šie projektai yra Sveikatos
apsaugos ministerijos vykdytas el. sveikatos projektas, Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos miestų
savivaldybių kurtas el. bilietas, Registrų centro sukurta NETSVEP sistema. Visuose šiuose
projektuose išryšk÷jo strateginio planavimo, suinteresuotų pusių bendradarbiavimo problemos.
Apskritai vertinimo metu išryšk÷jo šios pagrindin÷s projektų lygmens problemos, kurios
neigiamai veik÷ BPD 3.3 projektų įgyvendinimą, tur÷jo įtakos jų rezultatyvumui ir poveikiui:
9
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•

•

•

•

BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuotų projektų rezultatams ir jų kokybei reikšm÷s tur÷jo
projektų įgyvendinimo terminai. IRT diegimo projektai yra sud÷tingi, kompleksiški, imlūs
laikui. BPD įgyvendinimo laikotarpis apskritai buvo trumpas, o planuotus projektų
įgyvendinimo terminus daugelyje įgyvendintų projektų dar labiau sutrumpino užsitęsusios
viešųjų pirkimų procedūros;
Kai kuriuose BPD 3.3 priemon÷s projektuose ekspertinių žinių trūkumas, reikalingas
tinkamų techninių specifikacijų IT projektams parengimui, viešųjų pirkimų įvykdymui ir
diegiamų sistemų priežiūrai atlikti, tapo svarbia problema, tur÷jusia neigiamą įtaką projektų
rezultatyvumui;
Kita svarbi valdymo problema, tur÷jusi neigiamą įtaką projektų rezultatams ir jų kokybei, –
institucijos d÷mesys ir projektui teikiama reikšm÷. Su rimtomis problemomis buvo susidurta
tuose projektuose, kuriuose vadovyb÷s įsitraukimas įgyvendinant projektą buvo
nepakankamas (arba įgyvendinant projektą keit÷si politiniai prioritetai), kai informacinių
sistemų diegimo projektas institucijoje buvo suprantamas siaurai kaip IT padalinio
kompetencijos klausimas, kai projekto įgyvendinimas buvo deleguojamas darbuotojams kaip
dar viena papildoma funkcija neįvertinant darbo krūvių, kai projekto vadovai dažnai keit÷si ir
netur÷jo savo „šeimininko“;
Susidurta ir su kitomis „klasikin÷mis“ informacinių sistemų diegimo viešajame sektoriuje
problemomis – tarpinstitucinio bendradarbiavimo problemomis, nepakankamai efektyviu
pokyčio, kurį sąlygoja informacin÷s sistemos diegimas, valdymu, iššūkiais užtikrinant
viešosios elektronin÷s paslaugos įgyvendinimo aplinką. D÷l teisin÷s baz÷s trūkumo keletas
BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis sukurtų viešųjų el. paslaugų kol kas dar n÷ra įteisintos.

Projektų lygmens problemas buvo bandoma spręsti stiprinant išorinę projektų priežiūrą – IVPK
iniciatyva iš tarpin÷s ir įgyvendinančios institucijos atstovų buvo sudaryta speciali steb÷senos
darbo grup÷, kurioje buvo svarstomos ir sprendžiamos administracinio pobūdžio projektų
įgyvendinimo problemos. Tokia iniciatyva prisid÷jo prie s÷kmingesnio BPD 3.3 priemon÷s ir
atskirų projektų įgyvendinimo.
Vertinimo ataskaitoje pabr÷žiama, kad BPD 3.3 priemon÷s projektų rezultatų tęstinumui
daugiausia įtakos tur÷s finansiniai ištekliai, institucinis bendradarbiavimas ir sukurtų rezultatų
viešinimas tikslin÷ms grup÷ms. Pirma, tolesnis sukurtų rezultatų finansavimas IT projektams
dažnai yra esmin÷ tęstinumo sąlyga: įgyvendinus projektą kyla poreikis toliau investuoti į
informacin÷s sistemos, duomenų bazių palaikymą, spręsti technines problemas ir pan. Tolesnį
finansavimą reik÷s užtikrinti visų sukurtų viešųjų el. paslaugų palaikymui. Antra, jei tarp
institucijų, dalyvaujančių viešosios el. paslaugos teikime, nebus užtikrintas pakankamas tolesnis
bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas, gali kilti rizika d÷l sukurtų rezultatų tęstinumo,
nepakankamo jų naudojimo ir naudos. Tokia rizika kol kas išlieka NETSVEP projekto, taip pat
aktuali el. bilieto projekto metu sukurtiems rezultatams. Trečia, rezultatų tęstinumą taip pat gali
riboti aiškių tikslų (vizijos) d÷l informacin÷s sistemos pl÷tros įstaigoje ar sektoriuje netur÷jimas.
Ši problema ypač aktuali el. sveikatos projektuose. Galiausiai, siekiant skatinti platesnį
naudojimąsi sukurtomis el. paslaugomis, būtina vykdyti tęstines viešinimo veiklas.
Apibendrinant atliktą vertinimą, galima konstatuoti, kad nors neišvengta projektų lygmens
problemų, tačiau BPD 3.3 priemon÷ reikšmingai prisid÷jo prie informacin÷s visuomen÷s
problemų Lietuvoje sprendimo ir sudar÷ prielaidas tolimesnei informacin÷s visuomen÷s pl÷trai.
Siekiant maksimizuoti BPD 3.3 priemon÷s investicijų į el. paslaugų pl÷trą naudą, būtų naudinga
10
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įgyvendinti centralizuotą informacinę kampaniją, skatinančią gyventojus pereiti nuo tradicinio
paslaugų naudojimo būdo prie elektroninio.
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EXECUTIVE SUMMARY
Lithuanian legislation and documents establish information society development as a long-term
priority of the State development. Information society is viewed as open, educated, continuously
learning society, members of which can, are able and willing to use modern information
technology (IT), national and global information resources, while governmental and municipal
authorities guarantee the accessibility and reliability of information. Information society is
treated as a significant factor in seeking quality life, social cohesion, economic competitiveness,
modern governance.
The main issues of the information society development faced by Lithuania in 2004–2008 were:
(1) low interest of the public in IT, (2) limited use of information and communication
technologies (ICT), (3) weak ICT infrastructure as well as limited e-content and e-services, (4)
significant disparity in the ICT use between rural and urban inhabitants. A lack of motivation
and information (“no need”), poor computer literacy of inhabitants, weak foreign language skills
were the reasons for the limited use of ICT. Such inadequacy of the ICT infrastructure was
conditioned by broadband internet prices (which are one of the highest among EU Member
States). In addition, most rural inhabitants did not have access to the broadband internet. The eservice sector was not sufficiently developed and attractive to users.
The State policy included the implementation of various demand and supply measures in order
to tackle the aforementioned information society-related issues in 2004–2008. The demand was
promoted by applying tax advantages, establishing public internet access points (PIAP),
computerising libraries, implementing measures increasing computer literacy. The supply side
was formed with a help of the SPD assistance – the investment into the broadband connection in
rural areas, the development of public e-services. The State actions in developing e-government
were primarily focused on the transfer of the 20 key public services recommended by the EU
into the Internet.
The methods chosen to tackle the information society-related issues were mostly in line with the
axis and measures recommended by the EU. One of the priorities of the EU information policy is
the promotion of information society for all or e-Inclusion initiative, which seeks to eliminate
disparities in possibilities to use ICT, in their accessibility, affordability and capacities. The
implementation of SPD Measure 3.3 “Development of Information Technology Services and
Infrastructure” shared a similar goal – to create the necessary conditions for the information
society development which encourages economic development and growth and the transition to
a knowledge-based society, the members of which have a possibility and are able effectively to
use modern ICT in all spheres of life. To achieve the objective 4 tasks were set:
(1) Task 1. To modernise the public administration sector by increasing the efficiency and
openness of activities of public authorities, by developing public e-services and
expanding public information sources available on-line.
(2) Task 2. To ensure possibilities for the country’s residents to gain ICT knowledge and
skills, to obtain information, to study and improve their competence by using new
technologies and by this to secure the creation of sustainable jobs.
(3) Task 3. To adapt software to the needs of the domestic users and ensure possibilities for
them to receive extensive, reliable and urgent information in the Lithuanian language.
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(4) Task 4. To ensure access for all the country’s residents, irrespectively of their social or
geographical condition, to IT and information resources accessible through such
technologies.
LTL 258 million was allocated to the implementation of the aforementioned tasks under SPD
Measure 3.3. 99% of these funds were used for the development of public e-services and ICT
infrastructure under 19 projects, 1% for the preparation of the project documentation for 23
projects. 14 projects were focused on the creation of public e-services, 5 on the development of einfrastructure. The analysis of the projects under the tasks of the measure revealed that most of
the projects (13) were aimed at implementing Task 1, i.e. the modernisation of the public
administration sector by developing public e-services and expanding public information sources
available on-line. Even though only 2 projects were related to the implementation of Task 4 – to
ensure access for all the country’s residents, irrespectively of their social or geographical
condition, to IT and information resources accessible through such technologies – a third of the
SPD Measure 3.3 funds were allocated to it. The projects implemented with the SPD funds were
the least conducive to the implementation of Task 2 aimed at ICT capacity building.
The evaluation of the effectiveness of SPD Measure 3.3 against monitoring indicators showed
that the quantitative objectives set for the measure were achieved and even exceeded. The funds
of SPD Measure 3.3 contributed to the development of 17 e-services, most of which were
national-level e-government services for residents. Moreover, in rural areas, 3,791 km of
broadband network channels were built, 400 new PIAPs established and another 83 modernised,
ICT security problems tackled. In the interest of fairness, it should be mentioned that not only the
target level was exceeded. The budget planned for the measure was also exceeded by almost 16%.
It should also be noted that in most cases the formulation of the project indicators was not clear
enough, and their quantification was changing in the course of the measure implementation. In
addition, the evaluation determined that some projects had not achieved the target results, i.e. the
public e-service was not developed or it was developed but in a smaller scope or of lower
maturity level than planned.
The efficiency of the measure implementation is lower at the result level – fewer jobs were
created (1,116 in total) and less private capital raised (EUR 5.2 million) than planned. It indicates
two things. On the one hand, the plans were too optimistic. On the other hand, the said indicators
are not very suitable for monitoring the results of the information society development measure
and for measuring the outputs of the tasks. The measure was not aimed at creating jobs, and the
capital raising was relevant only for some of the 19 projects.
Finally, the assessment of the effectiveness of SPD Measure 3.3 against the impact indicators set
revealed that the key indicator planned – the increase in the number of the constant internet users
– had been achieved. During the SPD implementation period, the number of the constant internet
users increased approximately by 5.85% per year and almost achieved the quantity objective – the
annual rise of 6%. However, the assessment of the effectiveness against this impact indicator
struggled to identify the measure’s input into the increase in the information society development
indicator.
In terms of the impact and utility of individual projects, the report states that the e-infrastructure
projects had the greatest positive impact on information society, if compared to all the projects
funded under SPD Measure 3.3, since they created the missing preconditions for its further
development. The e-infrastructure projects were conducive to the increase of the residents’
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accessibility to the Internet. 3,791 km of broadband data transmission network channel was built
mostly in rural and less urbanised areas. The case study of RAIN carried out for the purpose of
this evaluation calculated that, in less than a year after the completion of the RAIN project
implementation, 25 thousand internet subscribers (the precise data submitted by the operators) or
(approximately) 19% of all Lithuanian rural subscribers having access to the broadband Internet,
or 16% of all rural Internet subscribers should use the RAIN network. According to the data of
the Public Company Plačiajuostis internetas, the number of the rural Internet subscribers
increased by 43% during the SPD implementation period. Not only the RAIN project helped to
achieve this result. The PIAP project which established 400 new public internet access points and
modernised the existing 83 ones in rural areas was also conducive. After the establishing of the
aforementioned points, Lithuania became one of the leading European countries in terms of the
number of PIAP per capita. Hence, one of the e-infrastructure projects has reduced the internet
connection disparities between urban and rural inhabitants. Lithuanian inhabitants have more
possibilities to use the Internet both at home and in public places.
A few more significant e-government development projects funded by the SPD funds may be
identified. Firstly, the project System for accepting and processing electronic social security
forms has one of the greatest impacts on the business target group. Its significance may be related
to two facts: (1) it is one of the most relevant services for the business sector; (2) the service is
used by all business entities. Secondly, the efficiency of the public administration is mostly
increased by the e-public procurement project. The value of public procurements in Lithuania
amounts to 13% of the Lithuanian GDP per year, therefore the development of e-public
procurement system, which will increase the efficiency and transparency of public procurements,
is deemed to be the SPD project of special importance to the modernisation of the public
administration sector.
E-health projects may have a potential of having the greatest positive impact on inhabitants. One
of the two projects of this kind Early Patient Registration System may serve as the good practice
example. The project has improved the quality of registration services by expanding the service
content (the patient may not only make a doctor’s appointment but also receive information of
health institutions, their services, etc.). According to service users, the service is high quality and
useful. Nevertheless, the sustainable publicity of the project results is essential to maximise the
project benefits and increase the number of users.
The aforementioned projects may serve as good practice examples since their implementation was
successful, their results and impact on the information society development proved to be
significant. Several projects of SPS Measure 3.3, which did not achieve the target results on time,
may be identified as unsuccessful, i.e. the scope of the public e-service developed is not as
planned, as a result of which the expected utility to users is not created. Such projects include the
e-health project implemented by the Ministry of Health, the e-ticket project implemented by
Municipalities of Vilnius, Kaunas and Klaip÷da, Public E-Service of Real Estate Dealings
(NETSVEP) developed by the Centre of Registers. All these projects faced problems related to
strategic planning and cooperation of stakeholders. In general, the evaluation identified the
following problems which negatively affected the implementation, effectiveness and impact of
SPD Measure 3.3 projects:
•

The absence of strategic decisions was obvious. The shortage of strategic documents in the
health, safety, ICT areas prevented from the proper definition of the final strategic vision and
had a negative effect on the project results.
14

Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemon÷s „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ poveikio vertinimas:
galutin÷ ataskaita

•

•

•

•

In some projects of SPD Measure 3.3, a lack of the expertise required for the preparation of
the proper Terms of Reference for IT projects, for the execution of public procurements and
maintenance of the systems installed proved to be a big problem which had a negative effect
on the efficiency of the projects.
The terms of most of the projects were extended. In the case of a few projects, it was
repeatedly rescheduled. The project planning and scheduling did not include additional time
costs. In most cases, some difficulties were faced with public procurement procedures which
took longer than planned.
Serious problems were faced in cases where the involvement of the authority in the project
implementation was not sufficient (or where the political priorities were changing during the
project implementation), where the institution viewed the information system installation
project as the issue only within the remit of the IT division, where the project implementation
was delegated to the employees as another additional function without giving much
consideration to workload, where the turnover of project managers was high and the project
did not have its “master”.
Other “classical” problems were faced in the installation of information system in the public
sector – interinstitutional cooperation issues, the insufficiently efficient management of the
changes conditioned by the installation of the information system, the guarantee of the
environment for the public e-service implementation by challenges. The shortage of the legal
framework resulted in the fact that several public e-services developed with the SPD funds
have not been legitimised yet.

It was attempted to tackle the project-level problems by enhancing the external supervision of
the projects – the Information Society Development Committee initiated the establishment of the
Monitoring Committee consisting of the representatives of the intermediate and implementing
bodies. The Committee considered and tackled administrative issues related to the project
implementation. Such initiative was conducive to a more successful implementation of SPD
Measure 3.3 and individual projects.
The evaluation report notes that the sustainability of the results of the projects funded under SPS
Measure 3.3 will be mostly affected by financial resources, institutional cooperation and the
communication of the created results to the target groups. Firstly, in the case of the IT projects,
further financing of the results created is often a prerequisite for sustainability: the project
implementation is followed by demand for further investments into the support of the information
system and databases, demand for tackling technical issues, etc. Further financing should be
guaranteed for the support of all developed public e-services. Secondly, the absence of sufficient
further cooperation and activity coordination among the authorities involved in the provision of a
public e-service endangers the sustainability of the results created, their use and utility. Such risk
is still relevant to the results created by NETSVEP and the e-ticket project. Thirdly, the
sustainability of the results may be also limited by the shortage of clear goals (vision) related to
the information system development in the institution or sector. This issue is of high relevance to
the e-health projects. Finally, it is essential to perform sustainable publicity activities in order to
promote the broader use of the e-services created.
To sum up the evaluation carried out, it may be stated that despite the project-level problems,
SPD Measure 3.3 significantly contributed to tackling the information society problems in
Lithuania and created preconditions for the further information society development. The
maximisation of the utility of the SPD investments into the development of e-services requires the
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implementation of a centralised publicity campaign encouraging inhabitants to progress from the
traditional service use to the electronic one.
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1. VERTINIMO PAGRINDAS
Šioje ataskaitos dalyje aprašomas vertinimo poreikis, pristatomas vertinimo tikslas, uždaviniai ir
klausimai. Paaiškinama vertinimo metodika.

1.1.

Vertinimo tikslas ir uždaviniai

ES parama Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 2004–2006 m. laikotarpiu buvo teikiama
pagal BPD 3 prioriteto „Gamybos sektoriaus pl÷tra“ 3 priemonę „Informacinių technologijų
paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ (toliau – BPD 3.3 priemon÷). Šios priemon÷s tikslas – sudaryti
sąlygas informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, kuri skatina ūkio pl÷trą ir augimą bei per÷jimą prie
žinių visuomen÷s, kurios nariai turi galimybę ir gali veiksmingai naudotis modernių
informacinių ir ryšių technologijų priemon÷mis visose gyvenimo srityse. Siekiant šio tikslo iš
BPD 3.3 priemon÷s buvo finansuoti ir įgyvendinti 42 projektai; jiems skirta daugiau kaip 258
mln. Lt Europos regionin÷s pl÷tros fondo (toliau – ERPF) ir bendrojo nacionalinio finansavimo
l÷šų.2 Įgyvendinus projektus ir pasibaigus programavimo laikotarpiui aktualu įvertinti, kokią
reikšmę informacin÷s visuomen÷s pl÷trai tur÷jo BPD 3.3 priemon÷.
Šio vertinimo tikslas ir yra įvertinti, kokį poveikį Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷trai
tur÷jo BPD 3.3 priemon÷s elektroninių paslaugų ir elektronin÷s infrastruktūros projektų
įgyvendinimas.
Vertinimui keliami trys uždaviniai:
(1) išanalizuoti esminius procesus ir pokyčius Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros srityje
2004–2008 m.;
(2) įvertinti BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumą, naudingumą, poveikį ir tvarumą;
(3) nustatyti geros ir blogos praktikos projektų pavyzdžius.
Kadangi vertinimas atliekamas programavimo laikotarpio pabaigoje, jis naudingas
atskaitomyb÷s tikslais. Vertinimas leido nustatyti, kokiu mastu BPD 3.3 priemon÷s tikslas,
uždaviniai buvo pasiekti, kokią naudą investuotos l÷šos sukūr÷, kokios intervencijos pasiteisino.
Vertinimas taip pat aktualus atsižvelgiant į tai, kad ES struktūrin÷ parama informacin÷s
visuomen÷s pl÷trai teikiama ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu.3 Šiuo laikotarpiu
išlaikomas tikslas – skatinti informacin÷s visuomen÷s pl÷tros procesus bei mažinti skaitmeninę
atskirtį, ES struktūrin÷ parama toliau teikiama elektroninių paslaugų ir turinio pl÷trai,
informacinių ir ryšių infrastruktūrai gerinti. Taigi BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimo įvertinimas
gali būti naudojamas tobulinant informacin÷s visuomen÷s projektų įgyvendinimą dabartiniame
programavimo laikotarpyje.

2

2009-06-30 Finansų ministerijos skelbiamais duomenimis.
Į informacin÷s visuomen÷s pl÷tros skatinimą yra nukreiptas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetas
„Informacin÷ visuomen÷ visiems“ bei Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1 ir 2 prioritetai. Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3 prioritetui skirta daugiau kaip 975 mln. litų.

3
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1.2.

Vertinimo kriterijai ir klausimai

Vertinimo objektas yra 2004–2006 m. BPD 3.3 priemon÷s elektroninių paslaugų ir elektronin÷s
infrastruktūros projektų (19 projektų) esamas ir būsimas poveikis informacin÷s visuomen÷s
pl÷trai. Analiz÷ atliekama 3 lygiais: (i) informacin÷s visuomen÷s srities, (ii) BPD 3.3 priemon÷s
ir (iii) projektų lygiais. BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimas vertinamas pagal keturis kriterijus:
rezultatyvumą, naudingumą, poveikį (poveikio tikimybę) ir tvarumą.
Rezultatyvumas

Rezultatyvumo kriterijus taikomas BPD 3.3 priemon÷s ir projektų
įgyvendinimo analizei, siekiant nustatyti priemon÷s bei projektų tikslų,
uždavinių pasiekimą. Šis vertinimas atliekamas lyginant planuotus
rodiklius
su
faktiniais,
analizuojant
rodiklių
pasiekimo/ nepasiekimo/ viršijimo priežastis, veiksnius. Rezultatyvumo
analiz÷ pateikta ataskaitos 3 skyriuje.

Naudingumas

Analiz÷ pagal naudingumo kriterijų leidžia įvertinti, ar BPD 3.3
priemon÷s rezultatai atitinka tikslinių grupių poreikius, ar jie prisid÷jo
prie nustatytų informacin÷s visuomen÷s problemų sprendimo. Kitaip
tariant, naudingumas parodo teigiamą programos poveikį.4 BPD 3.3
priemon÷s analiz÷ pateikta 4 skyriuje.

Poveikis

Vertinant BPD 3.3 priemonę pagal poveikio kriterijų siekiama nustatyti
tiesioginius / netiesioginius intervencijos padarinius. Šios analiz÷s
rezultatai pristatomi 5 ataskaitos skyriuje

Tvarumas

Atliekant BPD 3.3 priemon÷s vertinimą pagal tvarumo kriterijų siekiama
nustatyti, ar priemon÷s/projektų rezultatai, poveikis išliks pasibaigus
programos įgyvendinimui. Paramos tvarumo aspektai aptarti 5 ataskaitos
skyriuje.

Technin÷je specifikacijoje buvo suformuluota 18 klausimų, į kuriuos turi būti atsakyta atlikus
vertinimą. Šie klausimai nurodyti 1 lentel÷je. Vertinimo klausimai suskirstyti pagal vertinimo
uždavinius ir min÷tus kriterijus.
1 lentel÷. Vertinimo klausimai pagal vertinimo uždavinius ir kriterijus
Uždavinys
Išanalizuoti esminius
procesus ir pokyčius
Lietuvos informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros
srityje 2004–2008 m.

Kriterijus
--

Klausimai
(1) Kokiais esminiais procesais ir veiksniais Lietuvos
informacin÷s visuomen÷s srityje pasižym÷jo
analizuojamas laikotarpis?
(2) Kokios buvo pagrindin÷s Lietuvos informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros problemos 2004–2008 m.
laikotarpiu?
(3) Kaip viešasis sektorius prisid÷jo prie šių procesų ir
problemų
sprendimo,
kokios
svarbiausios
iniciatyvos įgyvendintos (teisin÷s baz÷s, mokestinių

4

D. Burakien÷, N. Jarmalavičiūt÷, V. Nakrošis. „Ką, kaip ir kod÷l vertiname? Trumpai apie Europos Sąjungos
finansuojamų
programų
vertinimą“.
–
p.
35–36.
//
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Leidinys_KA_KAIP_IR_KO
DEL_VERTINAME.pdf
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Uždavinys

Įvertinti BPD 3.3
priemon÷s
rezultatyvumą,
naudingumą, poveikį ir
tvarumą

Kriterijus

Rezultatyvumas

Klausimai
lengvatų, infrastruktūros, viešojo ir privataus
sektoriaus bendradarbiavimo srityse ir kt.)? Kiek jos
buvo efektyvios, kas buvo padaryta gerai ir ko
trūko?
(4) Kokios informacin÷s visuomen÷s pl÷tros temin÷s
sritys buvo pl÷tojamos tinkamai, kokioms pritrūko
d÷mesio? Ar jos atitiko ES politiką šioje srityje?
Priemon÷s rezultatyvumas:
(5) Koks yra BPD 3.3 priemon÷s tikslo, uždavinių ir
rodiklių („Viešųjų el. paslaugų, gavusių paramą
pl÷trai, skaičius“, „Įrengto plačiajuosčio duomenų
perdavimo tinklo ilgis“, „Svertų poveikis-pritraukta
privataus kapitalo, mln. eurų“ ir „Padid÷jęs
interneto vartotojų skaičius“) pasiekimo laipsnis?
Kas planuota ir kas pasiekta?
(6) Kas l÷m÷ tokį užsibr÷žto tikslo, uždavinių ir
rodiklių pasiekiamumą (pagrindiniai s÷km÷s
veiksniai ir kliūtys/problemos – vidiniai ir
išoriniai)?
Projektų rezultatyvumas:
(7) Koks yra BPD 3.3 priemon÷s projektų tikslų,
uždavinių ir rodiklių pasiekimo lygis (vertinant
kiekvieną iš 19 projektų)? Kas planuota ir kas
pasiekta?
(8) Kas l÷m÷ tokį pasiekiamumo lygį (pagrindiniai
s÷km÷s veiksniai ir kliūtys/problemos – vidiniai ir
išoriniai)?

Naudingumas

(9) Kiek BPD 3.3 priemon÷s padariniai prisid÷jo prie
svarbiausių informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
problemų sprendimo Lietuvoje?
(10)
Kaip BPD 3.3 priemon÷s projektų
įgyvendinimas l÷m÷ atskirų teminių informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros sričių (tokių kaip el. valdžia, el.
sveikata, el. verslas ir kt.) pl÷trą?

Poveikis

(11)
Kokie yra BPD 3.3 priemon÷s
įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai
(nauda ir žala)?
(12)
Ar įgyvendinus BPD 3.3 priemonę
pasireišk÷ neplanuotų padarinių, kurie teigiamai arba
neigiamai prisid÷jo prie visuomen÷s poreikių tenkinimo,
socialinių ir ekonominių problemų sprendimo?
(13)
Kokie prognozuotini ilgalaikiai BPD 3.3
priemon÷s įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai
padariniai?

Tvarumas

(14)
Ar BPD 3.3 priemon÷s projektų rezultatai
ir poveikis išliks ateityje? Kiek jie tęsis, pasibaigus
projektų finansavimui?
(15)
Kaip BPD 3.3 priemon÷s projektų
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Uždavinys

Kriterijus

Nustatyti geros ir
blogos praktikos
projektų pavyzdžius

--

Klausimai
poveikis prisid÷s prie darnaus vystymosi
koncepcijos įgyvendinimo?
(16)
Kurie BPD 3.3 priemon÷s projektai
tur÷jo/gali tur÷ti didžiausią teigiamą poveikį
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros procesams
Lietuvoje? Kod÷l ir kaip?
(17)
Kuriuos BPD 3.3 priemon÷s projektus
galima priskirti prie geros, kuriuos – prie blogos
praktikos pavyzdžių (vertinant pasiektų rezultatų,
poveikio ir kitais aspektais)? Kod÷l?
(18)
Kokios atsiskleid÷ svarbiausios BPD 3.3
priemon÷s
projektų
įgyvendinimo
pamokos
planuojant ir įgyvendinant užsibr÷žtus tikslus?
Kokios rekomendacijos gal÷tų būti pateikiamos
projektų
vykdytojams,
įgyvendinantiems
informacin÷s visuomen÷s srities projektus 2007–
2013 m. ES struktūrin÷s paramos laikotarpiu?

Šaltinis: technin÷ specifikacija.

1.3.

Vertinimo duomenų patikimumas ir naudoti metodai

Vertinimo metodai buvo pasirinkti taip, kad atitiktų vertinimo uždavinius ir klausimus, t. y.
leistų surinkti reikiamą informaciją ir užtikrintų išvadų patikimumą. Įvertinus vertinimo
uždavinių pobūdį, reikalingą informaciją, vertinimui skirtą laiką ir išteklius, poreikį užtikrinti
vertinimo duomenų patikimumą, reikalingi duomenys buvo rinkti iš pirminių ir antrinių
informacijos šaltinių. Vertinimo pradžioje buvo surinkti ir išanalizuoti su vertinimo objektu
susiję dokumentai, literatūra, statistiniai, steb÷senos duomenys. Siekiant surinkti pagilintus
kokybinius duomenis, buvo atlikti interviu su ES struktūrinių fondų paramą administruojančių
institucijų darbuotojais ir paramos gav÷jais. D÷l analizuojamo objekto šiame vertinime
daugiausia remtasi kokybiniais analiz÷s metodais: turinio analize, atvejo studijomis ir ekspertų
nuomon÷mis.
Šios ataskaitos 1 priede yra pateikiamas išsamus duomenų rinkimo ir analiz÷s metodų aprašymas
pagal atskirus vertinimo klausimus.
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2. LIETUVOS INFORMACINöS VISUOMENöS PLöTROS LIETUVOJE
APŽVALGA
Šioje dalyje pristatoma informacin÷s visuomen÷s pad÷tis Lietuvoje – aptariami esminiai
procesai, informacin÷s visuomen÷s pl÷tros veiksniai. Detaliau išnagrin÷jamos informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros Lietuvoje problemos, viešojo sektoriaus vykdyti jų sprendimo būdai.
Aptariama, kaip pl÷tojosi atskiros temin÷s informacin÷s visuomen÷s pl÷tros sritys, ar jų
pl÷tojimas atitiko ES politiką šioje srityje.

Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra Lietuvos teis÷s aktuose ir dokumentuose įvardinama kaip
ilgalaikis valstyb÷s raidos prioritetas. Informacin÷ visuomen÷ suprantama kaip atvira,
išsilavinusi ir besimokanti visuomen÷, kurios nariai gali, geba ir nori visose savo veiklos srityse
dirbti šiuolaikin÷mis informacin÷mis technologijomis, naudotis šalies bei pasaulio informacijos
resursais, o valdžios institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą. Informacin÷
visuomen÷ laikoma svarbiu veiksniu siekiant gyvenimo kokyb÷s, socialin÷s sanglaudos, šalies
ekonominio konkurencingumo, modernaus valstyb÷s valdymo.
Lietuvoje informacin÷ visuomen÷ buvo vystoma vadovaujantis šiais pagrindiniais nacionalinio
lygio dokumentais: 2001 m. Lietuvos nacionalin÷s informacin÷s visuomen÷s pl÷tros koncepcija,5
Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros strateginiu planu6 ir 2002 m. Elektronin÷s valdžios
koncepcija bei jos įgyvendinimo priemonių planu. BPD įgyvendinimo metu teisinę bazę
informacin÷s visuomen÷s srityje papild÷ Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategija ir
jos priemonių planas, o 2005 m. buvo patvirtinta Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
strategija šešeriems metams. Įgyvendinant BPD taip pat buvo priimta įvairių sektorinių strategijų
ir dokumentų.
Valstyb÷s politika informacin÷s visuomen÷s srityje buvo nukreipta į tris pagrindinius
prioritetus: elektronin÷s infrastruktūros vystymą, elektroninio turinio kūrimą ir gyventojų
kompetencijos naudotis IRT stiprinimą. Šiame ataskaitos skyriuje apžvelgiama, su kokiomis
pagrindin÷mis problemomis ir tendencijomis susidurta min÷tose srityse BPD įgyvendinimo
laikotarpiu, kokiomis priemon÷mis jos buvo sprendžiamos, ar šios priemon÷s atitiko pagrindines
ES kryptis ir kokios pažangos pasiekta. Tokia apžvalga suteiks bendresnį kontekstą tolesniam
BPD 3.3 priemon÷s rezultatų ir poveikio vertinimui. Atkreiptinas d÷mesys, kad šiame skyriuje
informacin÷s visuomen÷s būkl÷ ir procesai aptariami tiek, kiek jie susiję su sritimis, kurioms
teikta parama pagal BPD 3.3 priemonę (t. y. elektronin÷ infrastruktūra, viešosios elektronin÷s
paslaugos, el. geb÷jimai). D÷l šios priežasties į apžvalgą nepatenka tokie informacin÷s
visuomen÷s klausimai kaip el. verslo pl÷tra, telekomunikacijų rinka ir pan.
2.1.

Gyventojų naudojimasis IRT

BPD įgyvendinimo pradžioje pagrindiniai informacin÷s visuomen÷s rodikliai – namų ūkių
kompiuterizavimas, interneto skvarba – Lietuvoje buvo žemi, ypač lyginant su ES vidurkiu
(žr. 1 paveikslą). 2004 m. kompiuterį tur÷jo ketvirtadalis visų namų ūkių, o internetu nuolat
naudojosi 26 proc. Lietuvos gyventojų. Kompiuterių ir interneto naudojimas buvo ne tik žemas,
5
6

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 229.
Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 984.
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bet ir netolygus. IRT mažai naudojosi vyresnio amžiaus, neįgalūs žmon÷s, mažesnes pajamas
gaunantys gyventojai. Skaitmenin÷ atskirtis buvo ryški tarp miesto ir kaimo gyventojų (žr. 2
paveikslą).
1 pav. Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros rodikliai Lietuvoje ir ES, 2004 m.

Šaltinis: Statistikos departamentas ir EUROSTAT.

2 pav. Namų ūkių kompiuterizavimas ir prieiga prie interneto pagal gyvenamąją vietovę, 2004 m.

Šaltinis: Statistikos departamentas.

Žemą naudojimąsi IRT l÷m÷ kelios priežastys: motyvacijos ir informacijos stoka („n÷ra
poreikio“), nepakankamas gyventojų kompiuterinis raštingumas, užsienio kalbos įgūdžiai.7
Svarbus veiksnys, BPD įgyvendinimo pradžioje tur÷jęs įtakos naudojimuisi IRT, yra ne tik
7

Lietuvos statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s. Informacin÷s technologijos Lietuvoje. –
Vilnius, 2007 m.
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geb÷jimai ir motyvacija, bet ir ryšių infrastruktūros išvystymas, paslaugų prieinamumas
vartotojui (žr. 2 lentelę). Plačiajuosčio interneto kainos Lietuvoje buvo vienos didžiausių tarp
ES valstybių narių.8 Be to, dauguma kaimo gyventojų apskritai netur÷jo prieigos prie
plačiajuosčio interneto (žr. 3 lentelę).
2 lentel÷. Priežastys, d÷l kurių namų ūkiai nesinaudojo internetu namie, 2005 m.

Svarbiausios priežastys, d÷l kurių namų ūkiai
nesinaudoja internetu namuose
N÷ra poreikio
Brangi įranga
Brangus ryšys
Namuose nebūtinas, naudojasi internetu kitur
Neturi reikiamų žinių

2005 m.
Visi namų
ūkiai
56,2
28,2
21,9
15,3
7,8

Mieste

Kaime

52,3
28,1
21,6
19,7
6,3

63,2
28,3
22,3
7,5
10,5

Šaltinis: Statistikos departamentas.
3 lentel÷. Galimyb÷s naudotis plačiajuosčiu ryšiu pagal gyvenamąją vietovę, 2005 m.

Gyventojų dalis, turinti
galimybę naudotis
plačiajuosčiu ryšiu, %

Vietovių dalis, kuriose
yra galimyb÷ naudotis
plačiajuosčiu ryšiu, %

Miestai

99,8 %

95 %

Kaimai

16 %

1%

Viso

72 %

--

Gyvenamoji vietov÷

Šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas“.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje plačiajuosčio ryšio infrastruktūra n÷ra tolygiai išpl÷tota
bei tai, kad kaimiškosiose vietov÷se stokojama privačių investicijų į plačiajuosčių ryšių
tinklus, 2005–2008 m. ES paramos l÷šomis buvo įgyvendinamas projektas „Kaimiškųjų
vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ (toliau – RAIN projektas).
Šio projekto vykdymo metu sukurta plačiajuosčio ryšio infrastruktūra, jungianti kaimo
seniūnijas; prie plačiajuosčio tinklo prijungtos viešosios įstaigos, o privatiems operatoriams
suteikta atvira prieiga prie sukurtos infrastruktūros. Keliais m÷nesiais v÷liau nei skirta parama
RAIN projektui buvo patvirtinta Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005–2010 metų
pl÷tros strategija,9 kurioje numatytas uždavinys iki 2009 m. sausio m÷nesio 100 proc. viešojo
administravimo institucijų ir įstaigų prijungti prie plačiajuosčio ryšio tinklų, o iki 2010 m. sausio
m÷nesio sudaryti galimybę 98 proc. šalies teritorijos prie esamų plačiajuosčio ryšio tinklų
prisijungti visoms norinčioms smulkiojo ir vidutinio verslo įmon÷ms bei gyventojams.
Kita iniciatyva, įgyvendinta siekiant užtikrinti galimybes gyventojams, nepriklausomai nuo
jų gyvenamosios vietos ar pajamų, naudotis internetu, buvo viešojo interneto prieigos
pl÷tra. Šioje srityje svarbų vaidmenį tur÷jo privataus verslo ir viešojo sektoriaus
bendradarbiavimas. 2002–2008 m. laikotarpiu Lietuvoje privačiomis ir viešosiomis l÷šomis buvo
8

Lietuvoje m÷nesinis abonentinis mokestis už 1 Mb/s spartos plačiajuostį ryšį yra 42 eurai, o ES vidurkis – 33
eurai. // Europos Komisijos 2008 m. balandžio 17 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ruošiantis Europos skaitmeninei ateičiai. i2010
laikotarpio vidurio peržiūra“ (COM(2008) 199 final).
9
2005 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1231 d÷l Lietuvos plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros 2005–2010 metų pl÷tros strategijos patvirtinimo.
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įsteigti 875 nemokami viešieji interneto prieigos taškai (toliau – VIPT). Šiuo metu Lietuva pagal
VIPT skaičių vienam gyventojui yra viena iš pirmaujančių ES šalių. Steigiant VIPT
koncentruotasi į kaimiškąsias vietoves (žr. 1 pavyzdį).
1 pavyzdys. VIPT steigimas Lietuvoje
2002 m. verslo įmonių aljansas „Langas į ateitį“ įsteig÷ 75 nemokamus viešuosius interneto prieigos
taškus (VIPT). 2003 m. prie iniciatyvos prisid÷jo Vidaus reikalų ministerija ir kartu su aljansu įsteig÷ 100
naujų VIPT. 2005–2006 m. VIPT buvo steigiami iš PHARE-2003 socialin÷s ekonomin÷s sanglaudos
programos l÷šų, įgyvendinant projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimo vietov÷se“. D÷l
šio projekto įsteigta 300 VIPT. Įsteigtų VIPT atnaujinimas bei naujų VIPT steigimas buvo finansuotas ir
iš BPD l÷šų. Įgyvendinus 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuotą projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų
tinklo pl÷tra“ nuošaliose kaimo vietov÷se įsteigta 400 naujų VIPT ir modernizuoti 83 jau veikiantys.
VIPT buvo įsteigti bibliotekose, kultūros centruose, kaimo seniūnijose, bendruomen÷s centruose ir pan.
Steigiant VIPT buvo siekiama, kad artimiausias VIPT būtų 8–10 km atstumu nuo kaimo gyventojo.
VIPT atlieka kelias funkcijas: viešųjų paslaugų centro, bendruomen÷s centro, mokymo ir žinių centro.
Steigiant VIPT ne tik suteikiama interneto prieiga jos neturintiems gyventojams, bet taip pat tikimasi, kad
dalis lankytojų pajus interneto naudą ir ateityje įsives jį namuose.10

Paramą viešajai interneto prieigai Lietuvos bibliotekose įrengti bei bibliotekų kompiuterizavimui
taip pat skyr÷ Billo ir Melindos Gatesų fondas. Finansuojant šiam fondui ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei 2008–2011 m. įgyvendinamas projektas „Bibliotekos pažangai“.
Vienas iš šio projekto uždavinių – įrengti plačiajuostį ryšį 861 bibliotekoje.11
Gyventojų naudojimasis IRT buvo skatinamas ir mokestin÷mis lengvatomis. 2004–2008 m.
buvo taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata įsigyjant kompiuterius ir įsirengiant prieigą
prie interneto.12 Per ketverius metus šia lengvata pasinaudojo beveik 400 000 Lietuvos gyventojų
(žr. 4 lentelę).
4 lentel÷. Pajamų mokesčio lengvata pasinaudojusių gyventojų skaičius
Metai
2005
2006
2007
Mokesčių lengvata pasinaudojusių gyventojų
90,445
125,199 135,654
skaičius (tūkst.)

Viso
2008
41,942

393,240

Šaltinis: Valstybin÷ mokesčių inspekcija13

Atsižvelgiant į tai, kad svarbi prielaida aktyviai naudotis IRT yra kompiuterinio raštingumo
įgūdžiai, 2004–2012 m. įgyvendinama visuotinio kompiuterinio raštingumo programa.14
Įgyvendinant šią programą, kasmet atliekami kompiuterinio raštingumo tyrimai, organizuojamos
10

Jastiuginas S., Malaiša R., Krasauskas V., Ramanauskait÷ E. Elektronin÷s valdžios pl÷tra Lietuvoje. // Viešasis
administravimas. – 2007 – Nr. 3 (15).
11
Daugiau apie projektą žr. http://www.bibliotekospazangai.lt.
12
Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas,
nuolatinis Lietuvos gyventojas iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų gal÷jo atimti sumą, sumok÷tą mokestiniais
metais už įsigytą asmeninio kompiuterio vienetą su programine įranga ir/ar interneto prieigos įrengimą kartu su
įsigyta šiai prieigai reikalinga įranga. Per 2004–2009 metus sumok÷ta suma negal÷jo būti didesn÷ kaip 4000 Lt.
13
Duomenys iš GPM deklaracijų.
14
2004 m. rugs÷jo 15 d. Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1176 d÷l visuotinio kompiuterinio
raštingumo programos.
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socialin÷s reklamos kampanijos apie IRT taikymą, rengiami leidiniai ir pan. Nemokamus
gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus vykd÷ aljansas „Langas į ateitį“.15 Didžiausias
d÷mesys buvo skiriamas kaimiškųjų vietovių gyventojams bei vyresnio amžiaus žmon÷ms.
Min÷tos priemon÷s atitiko bendras ES informacin÷s visuomen÷s politikos kryptis. Vienas iš
ES informacin÷s politikos prioritetų yra informacin÷s visuomen÷s visiems skatinimas arba
el. įtraukties (angl. eInclusion) politika. El. įtraukties tikslas – šalinti galimybių naudotis IRT, jų
prieinamumo, įperkamumo ir geb÷jimų skirtumus. Atskirties problemas skatinama spręsti
didinant skaitmeninę kompetenciją, užtikrinant galimybes gyventojams naudotis sparčiu
plačiajuosčiu ryšiu. Europos Komisija įvairiuose dokumentuose atkreip÷ d÷mesį į plačiajuosčio
ryšio naudą ir išliekančias problemas, susijusias su galimyb÷s naudotis tokiu ryšiu nebuvimu.
Šiai problemai buvo skirtas atskiras 2005 m. komunikatas „Atotrūkio įdiegiant plačiajuostį ryšį
mažinimas“.16 Komunikate nurodoma, kad įvesti plačiajuostį ryšį gali trukdyti netinkamai
veikianti rinka kaimo ir atokiose vietov÷se; tokiu atveju naudinga kryptinga valstyb÷s pagalba
siekiant pagreitinti plačiajuosčio ryšio įdiegimą. Plačiajuosčio ryšio pl÷trai gali būti naudojamos
ES struktūrinių fondų l÷šos. Tokios krypties ir buvo laikomasi įgyvendinant BPD.
2 pavyzdys. Rinkos trūkumai elektronin÷s infrastruktūros srityje
D÷l mažo gyventojų skaičiaus miesteliuose ir kaimuose n÷ra masto ekonomijos, paklausa interneto
paslaugoms mažesn÷, mažiau pelno tikimasi gauti iš investicijų, tad neužtenka komercinių paskatų
investuoti į plačiajuosčio ryšio diegimą. Valstyb÷s intervencija gali paskatinti plačiajuosčio ryšio diegimą
tokiose vietov÷se, o nustačius laisvos prieigos reikalavimus užtikrinama, kad ateityje būtų išlaikyta
konkurencija.
Šaltinis: Europos Komisijos komunikatas d÷l atotrūkio diegiant plačiajuostį ryšį mažinimo (KOM/2006/0129
galutinis).

Žvelgiant į informacin÷s visuomen÷s pl÷tros rodiklių dinamiką BPD įgyvendinimo
laikotarpiu matyti, kad per penkerius metus (2004–2008 m.) asmeninį kompiuterį turinčių
namų ūkių dalis padid÷jo beveik dvigubai, o interneto prieigą turinčių namų ūkių dalis –
daugiau nei keturis kartus (žr. 3–4 paveikslus). Didžiausias apsirūpinimo kompiuteriu ir
internetu namų ūkiuose augimas pastebimas 2006 m. BPD įgyvendinimo laikotarpiu taip pat
did÷jo plačiajuosčio interneto skvarba (žr. 6 paveikslą), augo nuolatinių interneto vartotojų
skaičius (žr. 5 paveikslą). Visgi nepaisant min÷tų informacin÷s visuomen÷s pl÷tros rodiklių
ger÷jimo, skaitmenin÷s atskirties tarp kaimo ir miesto gyventojų tendencijos išliko ir net
pasižym÷jo did÷jančia tendencija 2004–2007 m.

15

Galima pamin÷ti, kad aljansas „Langas į ateitį“ buvo apdovanotas aukso medaliu kaip 2008 metų Europos
e. įtraukties konkurso nugal÷tojas „Skaitmeninio raštingumo“ kategorijoje. „Langas į ateitį“ apdovanotas už
projekto „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ rezultatus. Daugiau kaip 2 metus asociacija
„Langas į ateitį“ vykd÷ ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą, suteikusį kompiuterinio raštingumo ir
interneto pradmenų 50 400 suaugusių Lietuvos gyventojų.
16
KOM(2006) 129 galutinis.
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3 pav. Namų ūkių kompiuterizavimas 2004–2008 m.

Šaltinis: Statistikos departamentas.

4 pav. Namų ūkiai, turintys interneto prieigą namuose 2004–2008 m.

Šaltinis: Statistikos departamentas.

26

Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemon÷s „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ poveikio vertinimas:
galutin÷ ataskaita

5 pav. Nuolatiniai interneto vartotojai 2004–2008 m.

Šaltinis: Statistikos departamentas.

6 pav. Plačiajuosčio ryšio skverbtis 2004–2008 m.

Šaltinis: EUROSTAT.
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2.2.

Elektroninis turinys ir viešosios elektronin÷s paslaugos

Gyventojų bei verslo naudojimasis IRT susijęs ir su tuo, kiek prieinamas elektroninis
turinys, kiek išpl÷totos viešosios elektronin÷s paslaugos. Turinio ir viešųjų paslaugų
pl÷tojimas panaudojant IRT yra prioritetin÷ kryptis tiek ES, tiek Lietuvoje. ES lygiu šalys nar÷s
skatinamos vystyti kompleksines, į vartotojo poreikius orientuotas viešąsias paslaugas
(angl. friendly user-centric services) bei šalinti teisines, technines ir organizacines kliūtis
viešųjų paslaugų teikimui pasinaudojant IRT. 2006 m. Europos Komisija paskelb÷
el. valdžios veiksmų planą,17 kuriame numat÷ 5 veiklos šioje srityje prioritetus: (i) užtikrinti, kad
visi gyventojai tur÷tų galimybę lengvai naudotis patikimomis ir naujoviškomis paslaugomis, (ii)
didinti administracinį efektyvumą ir našumą, (iii) vykdyti elektroninius viešuosius pirkimus, (iv)
užtikrinti prieigą prie viešųjų paslaugų; (v) skatinti el. dalyvavimą ir demokratiją.
7 pav. El. valdžios prioritetai ES
Įtraukioji
el. valdžia

Našumas ir
efektyvumas

Plataus poveikio
paslaugos

↓
El. įtrauktis
Lanksčios ir
daugiaplatform÷s
paslaugos

↓
Vertinimas,
steb÷sena

↓
Elektroniniai
viešieji pirkimai,
kitos paslaugos

Prieigos prie
viešųjų paslaugų
sąlygos
(angl. enablers)
↓
eID
Sąveikumas

El. dalyvavimas
↓

Iki 2010 m.
parengti priemones

Šaltinis: Europos Komisija.

Viešųjų elektroninių paslaugų teikimo uždaviniai numatyti ir įvairiuose Lietuvos informacin÷s
visuomen÷s pl÷trai skirtuose dokumentuose. Iš pradžių didžiausias d÷mesys buvo skiriamas
viešųjų paslaugų perk÷limui į elektroninę terpę, prioritetizuojant 20 pagrindinių viešųjų
paslaugų, įvardintų ES programiniuose dokumentuose18 (žr. 3 pavyzdį), perk÷limą.
V÷lesniuose dokumentuose skiriama d÷mesio ir viešųjų elektroninių paslaugų kokyb÷s bei
naudojimo klausimams. Taip pat buvo sprendžiami viešųjų paslaugų teikimo sąlygų klausimai
(daugiau apie tai žr. 2.2.2 skyriuje).
3 pavyzdys. 20 pagrindinių viešųjų paslaugų sąrašas.
Paslaugos gyventojams
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pajamų deklaravimas (turto, pajamų).
Laisvų darbo vietų paieška.
Socialin÷s išmokos ir kompensacijos.
Asmens dokumentai.
Transporto priemonių registravimas.
Leidimai statyti pastatus.
Pranešimai policijai.
Leidinių, publikacijų paieška viešosiose
bibliotekose.
9. Gimimo ir mirties liudijimai.

Paslaugos verslo subjektams
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Įmonių mokesčiai.
Prid÷tin÷s vert÷s mokestis (PVM).
Naujų įmonių registravimas.
Duomenų teikimas Statistikos departamentui
prie LRV.
Viešieji pirkimai.*
Socialin÷s išmokos darbuotojams.
Muitin÷s deklaracijos.
Leidimai, kuriuos reikia derinti su aplinkos
apsaugos tarnybomis.

17
18

i2010 e. valdžios veiksmų planas: e. valdžios pl÷tros spartinimas Europoje visų labui. KOM(2006) 173 galutinis.
2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 2115 „D÷l Elektronin÷s valdžios
koncepcijos patvirtinimo“ 2 priedas „Viešosios paslaugos, numatytos pagal Europos Sąjungos programinius
dokumentus“.
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Paslaugos gyventojams
10. Gyvenamosios vietos deklaracijos.
11. Interaktyvios gydytojų konsultacijos
registracija poliklinikose.
12. Paraiškos.

Paslaugos verslo subjektams
ir

*Elektroninių viešųjų pirkimų paslaugai ES teikiamas prioritetas d÷l šios paslaugos aktualumo, potencialo
sutaupyti pirkimo išlaidų.19 Valstyb÷s nar÷s įsipareigojo suteikti galimybes visoms viešojo administravimo
institucijoms Europoje 100 proc. pirkimų vykdyti elektroniniu būdu (kai teisiškai leistina) ir užtikrinti, kad bent
50 proc. viešųjų pirkimų, kai viršijama EB ribin÷ suma, iki 2010 m. būtų vykdomi elektroniniu būdu.

2.2.1. El. valdžios ir kitų viešųjų elektroninių paslaugų pasiūla
Viešosios paslaugos
Viešųjų paslaugų perk÷limo į elektroninę terpę uždavinį numat÷ dar 2002 m. priimta
Elektronin÷s valdžios koncepcija.20 Elektronin÷s valdžios koncepcijos uždavinys buvo iki
2005 m. perkelti viešąsias paslaugas21 į internetą iki trečiojo brandos lygio (informaciją apie
brandos lygius žr. 4 pavyzdyje). Perkeliant paslaugas tur÷jo būti atsižvelgiama į ES
programiniuose dokumentuose numatytas paslaugas. Min÷tas uždavinys numatytu laiku
pasiektas nebuvo.
4 pavyzdys. Elektronin÷s viešosios paslaugos brandos lygiai.
(1) Pirmasis lygis – informacinio pobūdžio viešosios paslaugos. Institucija pateikia viešąją informaciją
internetu.
(2) Antrasis lygis – dalin÷ transakcija. Institucija pateikia vartotojui savo tinklalapiuose iš dalies
automatizuotas formas ir anketas, kurias užpildęs ir išspausdinęs vartotojas gali jomis naudotis (pvz.,
pateikti institucijai duomenis).
(3) Trečiasis lygis – dalinis interaktyvumas. Vartotojo tapatyb÷ nustatoma sistemoje. Jis gali pateikti
paklausimus, ir institucija elektroninio paklausimo pagrindu atsako į šį paklausimą. Tačiau viešoji
paslauga (pvz., pažyma) pristatoma neelektronine forma.
(4) Ketvirtasis lygis – visiškas interaktyvumas. Vartotojas elektroniniais kanalais paduoda užklausą ir
gauna galiojančią elektroninę viešąją paslaugą.
(5) Penktasis lygis. Šis brandos lygis ES lygiu imtas steb÷ti tik nuo 2007 m.22 Jis reiškia, kad viešosios
elektronin÷s paslaugos teikiamos automatiškai panaudojant praeities registraciją ir duomenis apie
paslaugų vartotoją, tokiu būdu atsisakant pakartotinio duomenų įvedimo.

19

E. valdžios priemonių plane nurodoma, kad valdžios institucijų pirkimai sudaro 15–20 % BVP. Taip pat
nurodoma, kad elektroniniai pirkimai ir elektronin÷s sąskaitos gali pad÷ti sutaupyti apie 5 % visų pirkimų išlaidų ir
10 % ar daugiau sumažinti sandorio išlaidas. // i2010 e. valdžios veiksmų planas: e. valdžios pl÷tros spartinimas
Europoje visų labui. KOM(2006) 173 galutinis.
20
Patvirtinta 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s nutarimu Nr. 2115 „D÷l elektronin÷s
valdžios koncepcijos patvirtinimo“. Elektronin÷s valdžios koncepcija nebegalioja nuo 2009 m. geguž÷s 29 d.,
įsigaliojus Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s nutarimui d÷l Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 28
d. nutarimo Nr. 488 „D÷l viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo ir 2002
m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 2115 „D÷l elektronin÷s valdžios koncepcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu
galios.
21
Išskyrus viešąsias paslaugas, kurios negali būti teikiamos nuotoliniu būdu.
22
Europos Sąjungos Komisijos užsakymu įmon÷s Capgemini 2007 m. atliktame tyrime „Paslaugos naudotojo
iššūkis.
Viešųjų
elektroninių
paslaugų
teikimo
tyrimas“.
//
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2007.pdf
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Elektronin÷s valdžios koncepcijai įgyvendinti 2003 m. buvo patvirtintas priemonių planas.23
Pradin÷je priemonių plano redakcijoje nebuvo nuorodos į 20 pagrindinių viešųjų paslaugų.
Priemon÷s pagrindinių viešųjų paslaugų įgyvendinimui buvo aiškiai numatytos 2006 m.
priemonių plano redakcijoje. Be to, naujojoje plano redakcijoje buvo nustatytas patikslintas
viešųjų paslaugų perk÷limo tikslas – iki 2008 m. pabaigos 90 proc. pagrindinių viešųjų paslaugų
teikti naudojant IRT.
Viešųjų paslaugų perk÷limo į elektroninę erdvę klausimai buvo reglamentuojami ir 2004 m.
patvirtintoje Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijoje. Šioje strategijoje
įtvirtinta, kad naudojant IRT, turi būti teikiama bent 20 pagrindinių viešųjų paslaugų. Viešosios
paslaugos turi būti teikiamos naudojant modernias, saugias IRT ir kuo aukštesniu brandos lygiu,
kur įmanoma siekiant visiško interaktyvumo. Siekiant viešųjų paslaugų prieinamumo turi būti
sudarytos sąlygos visuomen÷s nariams naudotis IRT teikiamomis galimyb÷mis, ypač kaimo
vietov÷se. Kalbant apie viešųjų paslaugų perk÷limo terminus galima pamin÷ti, kad 2005 m. buvo
patvirtintas Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2005–
2006 m. priemonių planas, kuriame numatyta siekti, kad iki 2006 m. visos valstyb÷s ir
savivaldybių institucijų bei įstaigų teikiamos viešosios paslaugos24 būtų perkeltos į internetą ar
teikiamos kitais nuotoliniais būdais. Taigi skirtinguose el. valdžios klausimams skirtuose
dokumentuose buvo formuluojami gana skirtingi viešųjų paslaugų perk÷limo uždaviniai ir
terminai.
Dar kitokius uždavinius viešųjų elektroninių paslaugų srityje numat÷ 2005 m. priimta Lietuvos
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros strategija. Šioje strategijoje iškeltas tikslas, kad iki 2010 m.
viešosiomis elektronin÷mis paslaugomis naudotųsi 40 proc. Lietuvos gyventojų, o 70 proc.
viešųjų elektroninių paslaugų būtų teikiama „vieno langelio“ principu. Taigi šiame dokumente
jau teikiamas d÷mesys viešųjų elektroninių paslaugų paklausai – paslaugos ne tik turi būti
perkeliamos į elektroninę erdvę, bet ir siekiama jų naudojimo, patogumo. Lietuvos informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros strategiją įgyvendinančioje Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros 2006–
2008 m. programoje nurodoma, kad gyventojams teikiamos paslaugos turi būti orientuotos į
vartotoją, kokybiškos, jomis tur÷tų būti lengva ir greita pasinaudoti, jos tur÷tų būti visuotinai
prieinamos. Modernizuojant viešąsias paslaugas, prioritetas teikiamas 20 pagrindinių viešųjų
paslaugų ir europin÷ms paslaugoms (angl. pan-European services).
5 pavyzdys. El. valdžios reglamentavimas.
2007 m. Valstyb÷s kontrol÷, atlikusi veiklos auditą „Informacinių sistemų valdymo elektronin÷s valdžios
kūrimo kontekste“, atkreip÷ d÷mesį į tai, kad kai kurios Elektronin÷s valdžios koncepcijos nuostatos yra
pasenusios, o šios koncepcijos ir susijusių strategijų įgyvendinimo priemon÷s dubliuojasi, kai kurioms
priemon÷ms numatyti skirtingi įgyvendinimo terminai. Viena iš šio nenuoseklumo priežasčių buvo ta, kad
sektorin÷ Elektronin÷s valdžios koncepcija priimta anksčiau nei platesn÷s apimties strateginiai dokumentai
– t. y. Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategija bei Lietuvos informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros strategija. Atitinkamai atsakingoms institucijoms buvo rekomenduota peržiūr÷ti ir atnaujinti su
elektronin÷s valdžios pl÷tra susijusius dokumentus, juos suderinti tarpusavyje.25 Atsižvelgiant į Valstyb÷s
kontrol÷s rekomendacijas, atnaujinta ir papildyta Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategija ir
jos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių planas. Į šiuos dokumentus perkeltos aktualios nuostatos iš
23

2003 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1468 „D÷l elektronin÷s valdžios
koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.
24
Išskyrus viešąsias paslaugas, kurios negali būti teikiamos nuotoliniu būdu.
25
Valstyb÷s kontrol÷. Audito ataskaita „Valstybinių institucijų informacinių sistemų valdymas elektronin÷s valdžios
kontekste“. – 2007 – Nr. IA-9000-4-3.
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Elektronin÷s valdžios koncepcijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano, o pastarieji dokumentai neteko
galios nuo 2009 m. geguž÷s 29 d.

Viešųjų paslaugų perk÷limo į elektroninę erdvę steb÷senai buvo atliekami specialūs tyrimai. Šie
tyrimai rodo, kad BPD įgyvendinimo pradžioje, 2004 m., pagrindinių viešųjų paslaugų
perk÷limo į internetą brandos lygis Lietuvoje buvo 50 proc. Tai reiškia, kad dauguma
viešųjų paslaugų buvo teikiama pirmuoju ir antruoju lygiais. Verslui ir gyventojams skirtų
paslaugų brandos lygis pastebimai skyr÷si – gyventojams skirtos paslaugos į internetą
perkeliamos l÷čiau negu skirtos verslui. Viešųjų paslaugų perk÷limas į elektroninę terpę buvo
finansuojamas iš BPD l÷šų.
BPD įgyvendinimo laikotarpiu pagrindinių viešųjų paslaugų perk÷limo į elektroninę terpę
lygis pasižym÷jo augimo tendencija (žr. 5 lentelę).
5 lentel÷. Lietuvoje teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų brandos lygis
Metai
2004
2005
2006
Pagrindinių viešųjų paslaugų perk÷limo į
50
64
69
elektroninę terpę lygis, %
Verslui skirtų paslaugų perk÷limo į internetą
60
76
76
lygis, %
Gyventojams skirtų paslaugų perk÷limo į tinklą
44
56
57
lygis, %

2007*
63

2008*
74

75

84

51

67

Šaltinis: Statistikos departamentas ir VRM.
*2007 m. viešųjų paslaugų perk÷limo į elektroninę terpę lygis Lietuvoje lyginant su 2006 m. sumaž÷jo d÷l bendros
ES vertinimo metodikos pakeitimų.

Visgi didel÷ dalis
viešųjų elektroninių
paslaugų dar n÷ra
teikiamos
maksimaliu galimu
interaktyvumo lygiu.
2008 m.
VRM
užsakymu
atlikto
tyrimo duomenimis,
viešosios paslaugos,
teikiamos aukščiausiu
interaktyvumo lygiu
(angl.
fully-online
availability), sudaro
apie
trečdalį
pagrindinių viešųjų
paslaugų.26 Geriausiai
išvystytos viešosios
elektronin÷s
paslaugos Lietuvoje
yra susijusios su

8 pav. Viešųjų elektroninių paslaugų aktualumas, 2008 m.
Vie šųjų e le ktroninių paslaugų aktualumas
(% nuo res pondentų, k urie per pas taruos ius 6 m ÷nes ius nors k artą lank ÷s i vieš ojo s ek toriaus ins tituc ijų
interneto
N = 219)
itnerneto s vetain÷s e, N=

45.9

P ajam ų m ok es tis
S u s veik atos aps auga s us ijus ios pas laugos

24.4

Darbo paieš k a

23.7

P ri÷m im as į auk š tąs ias m ok y k las

15.0

Teis in÷s inform ac ijos paieš k a

14.1
10.4

S oc ialin÷s aps augos paš alpos

9.4

V ieš ųjų bibliotek ų pas laugos
S u trans portu s us ijus ios pas laugos

6.2

A s m ens dok um entų

6.0
5.9

K ultūros pas laugos

4.1

A utom obilio regis trac ija
Leidim ų s taty bom s iš davim as

4.1

M ok y m os i pas laugos

3.4

Liudijim ų (s antuok os , gim im o ir k t.) iš davim as

1.7

P areiš k im ų polic ijai

1.6

P raneš im as apie gy venam os ios vietos pak eitim ą

1.4

P ilietinis daly vavim as ir k ons ultavim as

1.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Šaltinis: IVPK užsakymu atliktas TNS Gallup tyrimas, 2008 m.

26

Socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros centras. Viešųjų paslaugų, teikiamų informacin÷mis technologijomis, esamos
būkl÷s analiz÷. – 2008 // http://www.vrm.lt/index.php?id=528
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mokesčių deklaravimu, darbo paieška, muitin÷s deklaracijų, statistikos duomenų teikimu, viešųjų
bibliotekų paslaugomis. Mažai išvystytos su sveikatos apsauga susijusios paslaugos – sveikatos
priežiūros paslaugų perk÷limo į elektroninę terpę brandos rodiklis 2008 m. buvo 11 %.27 Verta
atkreipti d÷mesį, kad elektronin÷s sveikatos paslaugos per visą laikotarpį buvo įvardinamos kaip
vienos aktualiausių gyventojams (žr. 8 paveikslą). Joms taip pat teikiamas prioritetas ES lygiu.
Europos Komisija 2004 m. paskelb÷ veiksmų planą Europos el. sveikatos erdvei,28 kuriame
pabr÷žiamas poreikis el. sveikatos valdymui, teisin÷s aplinkos pl÷trai, paciento katalogo kūrimui
ir pan.
Institucijos nurodo, kad joms viešąsias paslaugas teikti aukščiausiu interaktyvumo lygiu
trukdo nepakankama valstyb÷s registrų ir informacinių sistemų duomenų kokyb÷ bei
tarpusavio sąveika, nepakankamos sąlygos saugiam asmenų identifikavimui elektronin÷je
erdv÷je (apie tai daugiau žr. šios ataskaitos 2.2.2. skyrių).29 Kita kliūtis elektroninių paslaugų
vystymui yra ta, kad tam reikia parengti teis÷s aktus30 ar įvykdyti būtinas reformas.
Pavyzdžiui, l÷tas el. sveikatos paslaugų diegimas susijęs tiek su sveikatos apsaugos reformos
problemomis, tiek su aiškios strategijos el. sveikatos srityje stoka. Iki šiol n÷ra dokumento, skirto
el. sveikatos vystymui nacionaliniu lygiu koordinuoti, n÷ra aišku, kokios paslaugos tur÷tų būti
vystomos.
6 pavyzdys. E. sveikatos reglamentavimas.
El. sveikatos 2007–2015 m. strategija buvo patvirtinta 2007 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-811. 2008 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
Informacin÷s ir žinių visuomen÷s pl÷tros komisija paved÷ Sveikatos apsaugos ministerijai nustatytąja
tvarka iki 2008 m. geguž÷s 1 d. pateikti tvirtinti strategiją Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimu.
Taip pat nurodyta, kad El. sveikatos 2007–2015 m. strategijoje turi būti numatytas el. sveikatos pl÷tros
valdymas, įgyvendinančioji institucija, priemonių įgyvendinimo planai. 2008 m. geguž÷s m÷n. Sveikatos
apsaugos ministerija informavo Vyriausyb÷s kanceliariją, kad Lietuvos el. sveikatos 2007–2015 m.
pl÷tros strategijos projektas parengtas ir išsiųstas derinti suinteresuotoms institucijoms. Tokia strategija
iki šiol n÷ra patvirtinta.
15-osios Vyriausyb÷s programos priemonių įgyvendinimo plane numatyta, kad iki 2009 m. II ketvirčio
tur÷jo būti parengta el. sveikatos 2009–2015 metų pl÷tros programa. Šios programos ir jos priemonių
plano projektai parengti, jiems iki 2009 m. spalio 9 d. buvo galima teikti pastabas.

Viešųjų elektroninių paslaugų pl÷trą apsunkina ir tai, kad diegiant informacines
technologijas, būtina pertvarkyti institucijų veiklos ir bendradarbiavimo procesus. Tai
reikalauja naujo požiūrio, viešojo administravimo tradicijų pokyčių. Galiausiai papildoma kliūtis
elektroninių paslaugų diegimui yra nepakankami IRT projektų valdymo geb÷jimai institucijose.

Elektroninis turinys lietuvių kalba
27

Socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros centras. Viešųjų paslaugų, teikiamų informacin÷mis technologijomis, esamos
būkl÷s analiz÷. – 2008 // http://www.vrm.lt/index.php?id=528
28
e-Health – Making Healthcare Better for European citizens: An Action Plan for a European e-Health Area, COM
(2004) 356 final.
29
Socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros centras. Viešųjų paslaugų, teikiamų informacin÷mis technologijomis, esamos
būkl÷s analiz÷. – 2008 // http://www.vrm.lt/index.php?id=528
30
Trakimavičius A. Viešųjų elektroninių paslaugų, teikiamų per internetą, pl÷tra, problemos ir perspektyvos. //
www.ivpk.lt/dokumentai/prezentacijos/seminaras/vep.ppt
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Be viešųjų paslaugų perk÷limo, kita aktuali veiklos sritis yra el. turinio lietuvių kalba
kūrimas. Kaip min÷ta šios ataskaitos 2.1 skyriuje, nepakankamos užsienio kalbos žinios yra
viena iš kliūčių naudotis internetu. Kalbant apie elektroninio turinio lietuvių kalba kūrimą,
pamin÷tina Lietuvių kalbos informacin÷je visuomen÷je programa,31 kuria siekiama užtikrinti
visavertį lietuvių kalbos funkcionavimą lituanizuojant kompiuterinę programinę įrangą, pl÷tojant
ir norminant kompiuterinių sąvokų terminologiją, kaupiant lietuvių kalbos bei raštijos išteklius ir
jų pagrindu kuriant skaitmeninius produktus, diegiant lietuvių kalbos vartojimą kompiuteriuose
ir kompiuterizuotuose prietaisuose bei kuriant lietuvių kalbos automatinio vertimo ir sintaksin÷ssemantin÷s analiz÷s įrankius, pagrįstus naujausiomis technologijomis. Taip pat svarbi 2005 m.
patvirtinta Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija.32 Ši koncepcija nustat÷ tikslą
perkelti į skaitmeninę formą unikalius, vertingus kultūros paveldo objektus ir informaciją apie
juos. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija parengta siekiant nuosekliai ir
kryptingai vykdyti skaitmeninimo darbus, užtikrinti kultūros paveldo prieinamumą, aktualumą.33
Iš BPD l÷šų buvo finansuoti du projektai, kurių metu buvo skaitmeninamas Lietuvos
nacionalin÷s televizijos programose įamžintas audiovizualinis paveldas, taip pat viešosiose
bibliotekose, archyvuose ir muziejuose sukaupti vertingi dokumentai. Galima pamin÷ti, kad
skaitmenin÷s bibliotekos yra viena iš ES lygio informacin÷s visuomen÷s iniciatyvų. Šalims
nar÷ms rekomenduojama pl÷sti skaitmeninimo galimybes, tuo greitinant nuotolin÷s prieigos prie
Europos kultūros paveldo per Europos skaitmeninę biblioteką kūrimo procesą.
El. dalyvavimas
Kita el. valdžios sritis, kuriai ES lygiu buvo suteiktas prioritetin÷s srities statusas, yra
el. dalyvavimas (žr. 7 pavyzdį). Iki 2010 m. Europos Komisija vykdo parengiamuosius
el. dalyvavimo darbus. 2005 m. Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros strategijoje buvo
iškeltas uždavinys aktyvinti visuomen÷s ir viešojo administravimo institucijų sąveiką, užtikrinti
visuomen÷s įtaką politiniams sprendimams. Visgi per BPD įgyvendinimo laikotarpį mažai
d÷mesio skirta viešųjų elektroninių paslaugų demokratiniam potencialui, komunikavimui
ir bendravimui tarp piliečių ir institucijų panaudojant IRT galimybes (forumai, elektroninis
balsavimas).
7 pavyzdys. El. dalyvavimo iniciatyvos.
2006 metais Seime buvo pritarta Balsavimo internetu rinkimuose ir referendumuose koncepcijai34,
kurioje suformuluoti internetinio balsavimo įvedimo tikslai, pagrindiniai el. balsavimo principai,
aprašoma balsavimo internetu schema, numatoma kaina ir reikalavimai teisinei bazei. 2007 m.
Vyriausyb÷je buvo patvirtinta Balsavimo internetu diegimo programa, numatytos programos
įgyvendinimo priemon÷s ir finansavimo šaltiniai, sudaryta Vyriausyb÷s darbo grup÷. Buvo planuojama,
kad el. balsavimui bus pasirengta iki 2008 m. spalio m÷n. Tačiau balsavimo internetu rinkimuose ir
referendumuose įtvirtinimui dar reikia koreguoti teisinę bazę.
31

Iki dabar buvo patvirtintos trys lietuvių kalbos informacin÷je visuomen÷je programos: 2000–2006 m. programa,
patvirtinta 2000 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 471; 2007–2010 m. programa,
patvirtinta 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 319, ir 2009–2013 m. programa,
patvirtinta 2009 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1304.
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Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933.
Koncepcijai įgyvendinti tur÷jo būti priimta atskira strategija. Toks dokumentas – Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija – priimtas 2009 m. geguž÷s 20 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 493.
34
2006 metų lapkričio 16 dienos Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. X-912.
33
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2.2.2. Viešųjų elektroninių paslaugų paklausa
Nepaisant did÷jančios viešųjų elektroninių paslaugų ir el. turinio pasiūlos, el. valdžios
paslaugomis naudojasi santykinai nedidel÷ dalis Lietuvos gyventojų (žr. 9 paveikslą). Be to,
gyventojų paklausa viešosioms paslaugoms augo l÷čiau nei buvo tikimasi nustatant informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros steb÷senos rodiklius. Kita vertus, įmon÷s aktyviai naudojasi el. valdžios
teikiamomis galimyb÷mis – šie rodikliai net viršija ES vidurkį (žr. 10 paveikslą).
9 pav. Gyventojai, kurie naudojosi el. valdžios paslaugomis ( % nuo visų 15-74 m. gyventojų)

Šaltinis: EUROSTAT.
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10 paveikslas. Įmon÷s, kurios naudojasi el. valdžios paslaugomis

Šaltinis: EUROSTAT.

Paklausą paslaugoms sąlygoja keletas veiksnių. Teikiamos viešosios elektronin÷s paslaugos
turi būti aktualios, apie jas gyventojai turi žinoti, tur÷ti geb÷jimų ir galimybių naudotis
elektronin÷mis paslaugomis, paslaugos turi būti kokybiškos, patogios vartotojui. 2008 m.
VRM užsakymu atlikto tyrimo duomenys rodo, kad dažniausia priežastis, d÷l kurios
gyventojai nesinaudoja viešosiomis paslaugomis, yra ne informacijos apie jas stoka, bet
galimybių netur÷jimas (nemoka naudotis kompiuteriu, internetu, neturi prieigos prie interneto)
(žr. 6 lentelę). Tai rodo, kad Lietuvoje išlieka aktualios priemon÷s, nukreiptos į galimybių
naudotis IRT ir viešosiomis paslaugomis didinimą. Kitas aspektas yra tai, kad Lietuvoje
viešosios elektronin÷s paslaugos n÷ra daugiaplatform÷s – iki šiol Lietuvoje didžiausias
d÷mesys buvo skiriamas viešųjų paslaugų teikimui internete, nors tai n÷ra vienintelis
paslaugų teikimo būdas panaudojant IRT. El. paslaugos taip pat gali būti teikiamos naudojant
skambučių centrus, mobiliuosius telefonus ir pan.
6 lentel÷. Priežastys, d÷l kurių gyventojai nesinaudoja viešosiomis elektronin÷mis paslaugomis,
proc.
2008 m.
Neturiu galimybių bendrauti su valstybin÷mis institucijomis internetu (nemoku naudotis
44,84
kompiuteriu, internetu, neturiu prieigos prie interneto)
Teikiu pirmenybę reikalus tvarkyti tiesiogiai bendraudamas su žmon÷mis
19,76
Sud÷tinga naudotis viešosiomis paslaugomis, teikiamomis internetu
16,52
Bendrauti su valstybin÷mis institucijomis man yra per brangu (reikia įsigyti kompiuterį,
15,04
įsivesti internetą ir pan.)
Kita
9,44
Nepasitikiu internetu teikiamomis paslaugomis (galimas asmeninių duomenų nutek÷jimas,
5,60
neteis÷tas jų panaudojimas)
Viešosios paslaugos, teikiamos internetu, n÷ra išbaigtos, bet kokiu atveju vis tiek reikia
3,24
nuvažiuoti į įstaigą, kuri teikia paslaugą
Nežinau, kad viešosios paslaugos yra teikiamos internetu
2,95
Šaltinis: SEPC, 200835
35

Socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros centras. Viešųjų paslaugų, teikiamų informacin÷mis technologijomis, esamos
būkl÷s analiz÷. – 2008 // http://www.vrm.lt/index.php?id=528
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Svarbi sąlyga naudotis interaktyviomis viešosiomis paslaugomis yra elektroninis parašas.36
Elektroninio parašo naudojimą Lietuvoje reglamentuoja 2000 m. Elektroninio parašo įstatymas.
Per 2004–2008 m. laikotarpį buvo priimta įvairių teis÷s aktų ir jų nuostatų pakeitimų, turinčių
sudaryti teisines prielaidas elektroninio parašo naudojimui. IVPK užsakymu sukurta ir
nemokamai platinama elektroninio parašo formavimo ir tikrinimo taikomoji programin÷ įranga.
Piliečių aprūpinimas elektroninio parašo įranga ir sertifikatais vykdomas įgyvendinant
Elektroninio parašo proveržio programą bei išduodant elektroninę asmens tapatyb÷s kortelę
(eID).
8 pavyzdys. Elektroninio parašo proveržio programa.
Elektroninio parašo proveržio programa pasirašyta 2006 m. spalio 18 d. tarp valdžios ir verslo atstovų;
joje numatyta per 2007–2009 m. pasiekti, kad Lietuvoje saugaus elektroninio parašo naudojimas įgautų
masinį pobūdį, t. y. aktyviai besinaudojančių šia infrastruktūra interneto ir mobiliųjų vartotojų skaičius
siektų ne mažiau kaip 300 000.

Nuo 2009 m. sausio m÷n. išduodama lustin÷ asmens tapatyb÷s kortel÷ (eID) su kontaktiniame
luste įrašytais asmens atpažinimo elektronin÷je erdv÷je sertifikatu ir kvalifikuotu sertifikatu. Ši
asmens tapatyb÷s kortel÷ eID suteikia galimybę pasirašyti elektroninius dokumentus saugiu
elektroniniu parašu, taip pat galimybę informacin÷ms sistemoms, kitiems paslaugų teik÷jams
identifikuoti asmenį, kuris jungiasi prie informacinių sistemų ir registrų, siunčiant duomenis
internetu.
Valstyb÷s tarnautojams nuo 2008 m. pabaigos išduodami nauji valstyb÷s tarnautojų pažym÷jimai
– lustin÷s kortel÷s su elektroninio parašo sertifikatais. Toks pažym÷jimas suteikia galimybę
valstyb÷s tarnautojui pasirašyti dokumentą saugiu elektroniniu parašu ir dirbti su valstyb÷s
informacin÷mis sistemomis, teikti į elektroninę erdvę perkeltas paslaugas, siųsti duomenis bei
elektroninius dokumentus per SVDPT ir internetu.
Nepaisant įgyvendintų priemonių elektroninio parašo diegimo srityje, BPD įgyvendinimo
laikotarpiu elektroninis parašas buvo vangiai naudojamas viešojo administravimo sektoriuje.
Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2008 m. ataskaitoje pažymima,
kad elektroninį parašą reglamentuojanti teis÷s aktų baz÷ jau nesudaro kliūčių diegti ir naudoti
elektroninį parašą. Pagrindin÷s problemos, trukdančios plačiai taikyti elektroninį parašą
viešajame sektoriuje, yra nepakankama valstyb÷s institucijų darbuotojų motyvacija naudoti
elektroninį parašą ir rengti elektroninius dokumentus, nepakeisti institucijų vidaus darbo
reglamentai, neišspręstas elektroninių dokumentų ilgalaikio saugojimo klausimas, dokumentų
valdymo sistemose neįdiegtos elektroninių dokumentų kūrimo, tvarkymo ir saugojimo
posistem÷s. Elektroninio parašo paplitimą taip pat riboja žinių ir kompetencijos stoka vartotojo ir
kituose lygiuose, aktualių elektroninių paslaugų trūkumas.37
Kita svarbi priežastis, d÷l kurios Lietuvos gyventojai nesinaudoja viešosiomis paslaugomis,
yra jų kokyb÷s trūkumai – jomis sud÷tinga naudotis (žr. 6 lentelę). Galima pamin÷ti, kad
2007 m. Europos Komisijos užsakymu atliekant viešųjų elektroninių paslaugų tyrimą ES buvo

36

Ketvirtojo ir penktojo lygio elektronin÷s paslaugos teikimas reikalauja patikimos asmens identifikavimo sistemos.
Elektroninio parašo priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo
2008 m. ataskaita. // http://epp.ivpk.lt/epp/Dokumentai/2008_EPI_ataskaita.pdf.
37
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vertinamas naujas rodiklis – viešųjų elektroninių paslaugų orientacija į vartotoją (angl. usercentricity).38 Pagal šį rodiklį Lietuva buvo įvertinta prastai – 8 proc. (ES vidurkis – 19 proc.).
Siekiant viešąsias elektronines paslaugas vartotojui teikti patogiai, įvairiuose Lietuvos
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros dokumentuose buvo iškeltas uždavinys jas teikti „vieno
langelio“ principu. 2003 m. prad÷tas įgyvendinti projektas, skirtas valdžios elektroniniams
vartams sukurti. Iš pradžių valdžios vartų portalas buvo tik nuorodų sąrašas – jame buvo
pateikiamos nuorodos į institucijų svetaines, kuriose teikiamos elektronin÷s viešosios paslaugos
ar informacija. „Vieno langelio“ principo efektyviam įgyvendinimui ir kompleksinių paslaugų
teikimui trukdo nepakankama valstyb÷s informacijos šaltinių, registrų integracija, standartizuoto
keitimosi duomenimis stoka. Siekiant spręsti šias problemas ir sukurti vieningą valstyb÷s
institucijų informacinių sistemų bei registrų duomenų apsikeitimo sistemą, 2006–2008 m. buvo
įgyvendinamas BPD l÷šomis finansuotas projektas „Viešojo administravimo institucijų
informacinių sistemų interoperabilumo – sistemų sąveikos gebos sukūrimas“. Projekto
įgyvendinimo metu taip pat buvo pl÷tojamas valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
elektroniniu būdu teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų centrinis portalas.39 2009 m. liepos
m÷nesio duomenimis, šiame portale gyventojams buvo teikiama 18 viešųjų elektroninių
paslaugų ir buvo 8000 užsiregistravusių vartotojų.
Pl÷tojant viešąsias elektronines paslaugas, taip pat būtina užtikrinti informacijos saugumą. 2001–
2006 m. galiojo Informacijos technologijų saugos valstybin÷ strategija ir jos įgyvendinimo
planas. 2006 m. buvo patvirtinta Elektronin÷s informacijos saugos valstyb÷s institucijų
informacin÷se sistemose valstybin÷ strategija iki 2008 metų40 ir jos įgyvendinimo priemonių
planas. Iš BPD l÷šų buvo finansuotas ir sukurtas saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas
(SVDPT), sudarantis sąlygas valstyb÷s ir savivaldybių institucijoms saugiai keistis informacija
tarpusavyje bei su ES ir valstybių narių institucijomis. Galima pamin÷ti, kad nepaisant to, jog
SVDPT jau sukurtas, saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo pl÷tros strategija dar tik
rengiama (daugiau apie tai žr. šios ataskaitos 3.2.3 skyrių).
Valstyb÷s kontrol÷, 2006–2008 metais atlikdama valstybinius auditus, identifikavo įvairių su
elektronin÷s informacijos saugos užtikrinimu susijusių trūkumų – teisinio reglamentavimo,
institucin÷s sistemos, finansavimo ir pan. 2009 m. audito ataskaitoje „Strategin÷s informacijos
sauga“ buvo konstatuota, kad Lietuvoje trūksta nuoseklaus ir visapusiško teisinio elektronin÷s
informacijos saugos reglamentavimo.41
2.3.

Apibendrinimas ir išvados

Apibendrinant galima konstatuoti, kad BPD įgyvendinimo pradžioje svarbiausios informacin÷s
visuomen÷s problemos buvo žemas IRT naudojimo lygis tarp gyventojų ir verslo. Gyventojai
tur÷jo mažai galimybių ir suinteresuotumo naudotis IRT, IRT infrastruktūra buvo nepakankamai
išpl÷tota kaimo vietov÷se, o interneto ryšio kainos buvo aukštos. Stigo turinio lietuvių kalba,
viešųjų elektroninių paslaugų pasiūla ir paklausa buvo maža.
38

Šis rodiklis pagrįstas 4 kitais rodikliais: (i) saugumas, (ii) patogumas, (iii) daugiaplatformiškumas (alternatyvūs
perdavimo kanalai), (iv) prieinamumas, pvz., pritaikymas neįgaliesiems, etc.
39
Šis portalas pasiekiamas interneto adresais www.evaldzia.lt, www.epaslaugos.lt ir www.govonline.lt.
40
Patvirtinta 2006 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ nutarimu Nr. 601.
41
Valstyb÷s kontrol÷. Strategin÷s informacijos sauga. Išankstinio tyrimo ataskaita. – 2009 m. kovo 16 d. – Nr. IT-P900-1-3.
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11 pav. Informacin÷s visuomen÷s Lietuvoje problemų medis
Žemas IRT taikymo lygis, skaitmenin÷ atskirtis

Nepakankami el.
geb÷jimai

IRT infrastruktūros
trūkumai

Nepakankamos
el. paslaugos ir el. turinys

Mokymo galimybių
stoka
Šaltinis: sudar÷ autoriai.

Viešasis sektorius, siekdamas spręsti nepakankamo gyventojų naudojimosi IRT problemą, taik÷
pasiūlos ir paklausos skatinimo priemones. Skatinant paklausą buvo taikomos mokestin÷s
lengvatos, steigiami VIPT, įgyvendinamos kompiuterinį raštingumą didinančios priemon÷s.
Kalbant apie pasiūlos pusę, buvo pl÷tojama plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimo vietov÷se,
pl÷tojamos viešosios elektronin÷s paslaugos. Valstyb÷s veiksmai pl÷tojant el. valdžią pirmiausia
buvo nukreipti į ES rekomenduojamų 20 pagrindinių viešųjų paslaugų perk÷limą į internetą
(siekiant didinti teikiamų paslaugų skaičių, brandą).
Min÷ti veiksmai didžia dalimi atitiko ES rekomenduojamas kryptis bei priemones ir tur÷jo
teigiamos įtakos informacin÷s visuomen÷s pl÷trai Lietuvoje. Informacin÷s visuomen÷s rodikliai
per BPD įgyvendinimo laikotarpį sparčiai augo. Pastebimai išaugo kompiuterių ir interneto
naudojimo apimtis, ger÷jo el. valdžios rodikliai. Šie pokyčiai prisid÷jo prie Lietuvos atsilikimo
nuo ES vidurkio maž÷jimo. Visgi, nepaisant teigiamų pokyčių, atotrūkis tarp Lietuvos ir ES
vidurkio informacin÷s visuomen÷s srityje išlieka. Teb÷ra aktuali skaitmenin÷s atskirties
problema, kurią sąlygoja teritoriniai, demografiniai ir socialiniai skirtumai. Viešųjų paslaugų
perk÷limo į elektroninę terpę lygis vis dar yra nepakankamas, ypač paslaugų gyventojams atveju.
Tam tikros informacin÷s visuomen÷s temin÷s sritys susilauk÷ nepakankamo d÷mesio. Mažai
pažangos pasiekta gyventojams aktualių el. sveikatos paslaugų diegimo srityje, nebuvo aktyviai
pl÷tojama ir el. dalyvavimo sritis.
Dar nedaug paslaugų yra teikiama „vieno langelio“ principu; l÷tai vyksta elektroninio parašo
diegimas viešajame sektoriuje. Gyventojų paklausa ir naudojimasis elektronin÷mis paslaugomis
išlieka mažas. Kyla abejonių, ar iki 2010 m. bus pasiektas Lietuvos informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros strategijoje numatytas tikslas, kad viešosiomis elektronin÷mis paslaugomis naudotųsi
40 proc. gyventojų. Siekiant didinti gyventojų naudojimąsi IRT ir sukurtomis viešosiomis
paslaugomis teb÷ra aktuali tiek galimybių, tiek motyvacijos problema. Perkeliant viešąsias
paslaugas iki šiol nepakankamai d÷mesio buvo skiriama vartotojų poreikiams, paslaugų kokybei,
patogumui, žinomumui.
Bendresn÷ sistemin÷ problema, su kuria Lietuvoje susiduriama pl÷tojant informacinę visuomenę,
yra šios srities horizontalumas ir nepakankama strategin÷ lyderyst÷. Įgyvendinant informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros priemones ir iniciatyvas susiduriama su institucijų žinybiškumu, laikui imliu
platesnių iniciatyvų derinimu. Už informacin÷s visuomen÷s pl÷tros koordinavimą atsakingas
IVPK neturi politinių įgaliojimų.
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3. BPD 3.3 PRIEMONöS
VERTINIMAS

IR

PROJEKTŲ

REZULTATYVUMO

Šioje vertinimo ataskaitos dalyje analizuojama, koks yra BPD 3.3 priemon÷s tikslo, uždavinių ir
rodiklių pasiekimo laipsnis, išskiriami veiksniai, l÷mę tokį užsibr÷žto tikslo, uždavinių ir rodiklių
pasiekimą. Taip pat analizuojamas tikslo, uždavinių ir rodiklių pasiekimo laipsnis projektų lygiu.
Atkreipiamas d÷mesys į projektų steb÷senos rodiklių apibr÷žimo, skaičiavimo ir naudojimo
projektų vertinimui problemas.

3.1.

BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumo vertinimas

Lietuvos informacin÷s visuomen÷s problemų sprendimui ir pl÷trą ribojančių veiksnių
šalinimui buvo skirta 2004–2006 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinių fondų
parama. Sąlygų informacin÷s visuomen÷s pl÷trai sudarymas buvo pagrindinis BPD 3.3
priemon÷s tikslas.
BPD 3.3 priemon÷s tikslas – sudaryti sąlygas informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, kuri skatina ūkio
pl÷trą ir augimą bei per÷jimą prie žinių visuomen÷s, kurios nariai turi galimybę ir gali
veiksmingai naudotis modernių ITT priemon÷mis visose gyvenimo srityse“.42
Siekiant BPD 3.3 priemon÷s tikslo buvo iškelti 4 uždaviniai:
•
•
•
•

Pirmasis uždavinys. Modernizuoti viešojo administravimo sektorių didinant valdžios
institucijų veiklos veiksmingumą ir atvirumą, pl÷tojant elektronines viešąsias paslaugas ir
plečiant internete esančius viešosios informacijos šaltinius.
Antrasis uždavinys. Užtikrinti galimybes šalies gyventojams įgyti IRT žinių ir įgūdžių, gauti
informaciją, studijuoti ir tobulinti geb÷jimus naudoti naujas technologijas ir tuo užtikrinti
išliekamųjų darbo vietų kūrimą.
Trečiasis uždavinys. Pritaikyti programinę įrangą vietos vartotojų poreikiams, suteikti jiems
galimybes gauti išsamią, patikimą ir aktualią informaciją lietuvių kalba.
Ketvirtasis uždavinys. Užtikrinti galimybes visiems šalies gyventojams, nepaisant jų
socialin÷s būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties, naudotis informacin÷mis technologijomis ir šių
technologijų teikiamais informaciniais ištekliais.

Min÷tam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti buvo numatyta 217,7 mln. Lt BPD 3.3 priemon÷s
l÷šų. Paskelbus kvietimus ir įvertinus paraiškas parama skirta 42 informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros projektams. Jiems skirta daugiau kaip 258 mln. Lt Europos regionin÷s pl÷tros fondo
(toliau – ERPF) ir bendrojo nacionalinio finansavimo l÷šų.43 Parama buvo nukreipta į 2
pagrindines sritis – elektronin÷s infrastruktūros ir elektroninių viešųjų paslaugų pl÷trą. ES
struktūrinių fondų investicijomis į infrastruktūrą buvo siekiama spręsti rinkos trūkumus, mažinti
skaitmeninę atskirtį tarp miesto ir kaimo bei prisid÷ti prie didesnio informacinių technologijų
saugumo. Įgyvendinant elektronin÷s valdžios ir viešųjų elektroninių paslaugų projektus, siekta
sudaryti galimybes gyventojams ir verslo įmon÷ms naudotis IRT bendraujant su nacionalin÷s ir
42
43

BPD priedas.
2009-06-30 Finansų ministerijos skelbiamais duomenimis.
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vietos valdžios institucijomis ir elektroniniu būdu gauti jų teikiamas paslaugas bei informaciją.
Nedidel÷ dalis priemon÷s l÷šų – 1 proc. – buvo skirta informacin÷s visuomen÷s projektų
dokumentacijos rengimui.44 Parengus šią dokumentaciją, projektus buvo numatyta įgyvendinti
2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos l÷šomis. BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuotų
projektų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateikiamas 7 lentel÷je.
7 lentel÷. BPD 3.3 priemon÷s projektų ir finansavimo pasiskirstymas pagal veiklos sritis
Veiklos sritis
Projektų skaičius
Skirta l÷šų, mln. Lt
Paramos pagal BPD
3.3 priemonę dalis, %
Elektronin÷ valdžia ir
14
139,5 mln. Lt
53 %
elektronin÷s paslaugos
Elektronin÷ infrastruktūra
5
116,4 mln. Lt
46 %
Projektų dokumentacijos
23
2,75 mln. Lt
1%
rengimas
Viso:
42
258,65 mln. Lt
100 %
Šaltinis: BPD įgyvendinimo ataskaitos.

Daugiausia projektų ir l÷šų skirta pirmojo BPD 3.3 priemon÷s uždavinio įgyvendinimui –
t. y. modernizuoti viešojo administravimo sektorių didinant valdžios institucijų veiklos
veiksmingumą ir atvirumą, pl÷tojant elektronines viešąsias paslaugas ir plečiant internete
esančius viešosios informacijos šaltinius. Nors su ketvirtojo uždavinio įgyvendinimu buvo
susiję tik 2 projektai, jiems skirtas trečdalis BPD 3.3 priemon÷s l÷šų. BPD 3.3 priemon÷s
l÷šomis įgyvendinti projektai mažiausiai prisid÷jo prie antrojo uždavinio įgyvendinimo
„užtikrinti galimybes šalies gyventojams įgyti IT žinių ir įgūdžių, gauti informaciją, studijuoti ir
tobulinti geb÷jimus naudoti naujas technologijas ir tuo užtikrinti išliekamųjų darbo vietų
kūrimą“.
8 lentel÷. BPD 3.3 priemon÷s projektų ir l÷šų pasiskirstymas pagal priemon÷s uždavinius
BPD 3.3 priemon÷s uždavinys
Projektų
BPD 3.3
skaičius* priemon÷s
l÷šų dalis
1. Modernizuoti viešojo administravimo sektorių didinant valdžios institucijų
13
50 %
veiklos veiksmingumą ir atvirumą, pl÷tojant elektronines viešąsias
paslaugas ir plečiant internete esančius viešosios informacijos šaltinius.
2. Užtikrinti galimybes šalies gyventojams įgyti IT žinių ir įgūdžių, gauti
1
4%
informaciją, studijuoti ir tobulinti geb÷jimus naudoti naujas technologijas ir
tuo užtikrinti išliekamųjų darbo vietų kūrimą.
3. Pritaikyti programinę įrangą vietos vartotojų poreikiams, suteikti jiems
3
13 %
galimybes gauti išsamią, patikimą ir aktualią informaciją lietuvių kalba.
4. Užtikrinti galimybes visiems šalies gyventojams, nepaisant jų socialin÷s
2
32 %
būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties, naudotis informacin÷mis technologijomis ir
šių technologijų teikiamais informaciniais ištekliais
Viso:
19
99 %**
Šaltinis: BPD įgyvendinimo ataskaitos ir projektų galutin÷s ataskaitos.
* Konkretūs projektai išvardinti šios ataskaitos 4 priede.
**1 % priemon÷s l÷šų skirtas projektų dokumentacijos rengimui.

44

Kadangi šių projektų įgyvendinimo metu nebuvo kuriamos paslaugos ar infrastruktūra, šie projektai n÷ra
nagrin÷jami atliekant BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumo, poveikio, naudos vertinimą. Tačiau vertinant BPD 3.3
priemon÷s tęstinumą, bus analizuojama, kiek iš 2004–2006 m. paramą dokumentacijai parengti gavusių projektų yra
pateikę paraiškas įgyvendinimui ar įgyvendinami.
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Šiame ataskaitos skyriuje vertinama, kokiu mastu įgyvendinti projektai ir skirtos l÷šos leido
pasiekti BPD 3.3 priemon÷s tikslą ir uždavinius. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į
priemon÷s įgyvendinimo steb÷senai nustatytus rodiklius, kurie nurodyti 9 lentel÷je. BPD 3.3
priemon÷s steb÷senos rodiklių planuotos ir faktiškai pasiektos reikšm÷s pateiktos 10 lentel÷je.
9 lentel÷. BPD 3.3 priemon÷s tikslo, uždavinių ir steb÷senos rodiklių sąsaja
BPD 3.3 priemon÷s tikslas, uždaviniai, veiklos
Rodikliai
Tikslas
Poveikio
Sudaryti sąlygas informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, kuri skatina ūkio • sukurtų papildomų darbo
pl÷trą ir augimą bei per÷jimą prie žinių visuomen÷s, kurios nariai turi
vietų
skaičius
galimybę ir gali veiksmingai naudotis modernių ITT priemon÷mis
(vyrų/moterų) (vnt.)
visose gyvenimo srityse.45
• padid÷jęs interneto
vartotojų skaičius
(procentiniai punktai)
Uždaviniai
Rezultato
(1) Modernizuoti viešojo administravimo sektorių didinant valdžios • svertų poveikis – pritraukta
institucijų veiklos veiksmingumą ir atvirumą, pl÷tojant
privataus kapitalo (mln.
elektronines viešąsias paslaugas ir plečiant internete esančius
Eur)
viešosios informacijos šaltinius.
(2) Užtikrinti galimybes šalies gyventojams įgyti IT žinių ir įgūdžių, • bendras sukurtų/išlaikytų
darbo vietų skaičius (vyrų,
gauti informaciją, studijuoti ir tobulinti geb÷jimus naudoti naujas
moterų) (vnt.)
technologijas ir tuo užtikrinti išliekamųjų darbo vietų kūrimą.
(3) Pritaikyti programinę įrangą vietos vartotojų poreikiams, suteikti
jiems galimybes gauti išsamią, patikimą ir aktualią informaciją
lietuvių kalba.
(4) Užtikrinti galimybes visiems šalies gyventojams, nepaisant jų
socialin÷s būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties, naudotis
informacin÷mis technologijomis ir šių technologijų teikiamais
informaciniais ištekliais.
Veiklos
Pasiekimo
• oficialios informacijos šaltinių sistemos pl÷tra
• viešųjų
el. paslaugų,
gavusių paramą pl÷trai,
• el. viešųjų paslaugų pl÷tra
skaičius (vnt.)
• lietuviškos informacin÷s aplinkos sukūrimas
• saugaus interneto turinio priemonių diegimas
• įrengto
plačiajuosčio
• duomenų perdavimo tinklų pl÷tra
duomenų perdavimo tinklo
• VIPT kūrimas
ilgis (km)
• projektų dokumentacijos rengimas
• informavimas
Šaltinis: sudar÷ autoriai.

10 lentel÷. BPD 3.3 priemon÷s steb÷senos rodiklių įgyvendinimas
Rodiklis
Matavimo
BPD numatytų
Faktinis
vnt.
tikslų kiekybin÷
pasiekimas
išraiška
Pasiekimo
Viešųjų el. paslaugų, gavusių
Vnt.
paramą pl÷trai, skaičius
Įrengto plačiajuosčio duomenų Km
45

Faktinis
pasiekimas
lyginant su
BPD tikslu, %

15

17*

113 %

2000

3791

190 %

BPD priedas.
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Rodiklis

perdavimo tinklo ilgis
Rezultato
Bendras sukurtų darbo vietų
skaičius
Svertų poveikis – pritraukta
privataus kapitalo
Poveikio
Papildomų darbo vietų
skaičius
padid÷jęs interneto vartotojų
skaičius

Matavimo
vnt.

Vnt.
mln. eur

Vnt.
Procentiniai
punktai

BPD numatytų
tikslų kiekybin÷
išraiška

Faktinis
pasiekimas

Faktinis
pasiekimas
lyginant su
BPD tikslu, %

1500

1116

74 %

10

5,2

52 %

2000

1300**

65

6

5,85***

97,5

Šaltinis: SFMIS, 2009 m. rugpjūtis.
* Apskaičiuota vertintojų, įvedus vienodą viešosios el. paslaugos apibr÷žimą. Plačiau žr. 3.1.1 skyrių.
** Apskaičiuota ES struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį
programavimo dokumentą vertinime (2008 m. spalį atliko Viešosios politikos ir vadybos institutas Finansų
ministerijos užsakymu).
*** Apskaičiuotas 2005–2008 m. vidurkis. Daugiau žr. 3.1.3 skyrių.

Prieš analizuojant BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumą remiantis rodikliais, tikslinga pateikti
keletą pastabų d÷l numatytų steb÷senos rodiklių tinkamumo ir pakankamumo priemon÷s
rezultatams, poveikiui steb÷ti bei steb÷senos duomenų patikimumo. Vertinimo metu atlikta
analiz÷ atskleid÷ keletą BPD 3.3 priemon÷s steb÷senos rodiklių trūkumų.
Priemon÷s
uždavinių,
veiklų ir
rodiklių
santykis

Pasiekimų lygiu priemon÷s rodikliai leidžia steb÷ti dviejų pagrindinių veiklos
sričių – elektronin÷s infrastruktūros ir elektroninių paslaugų – pasiekimus, o
veiklai, pagal kurią finansuotas projektų dokumentacijos rengimas, skirtų
rodiklių nebuvo numatyta. Saugos klausimams skirtų infrastruktūrinių projektų
pasiekimai atskirai nebuvo stebimi. Pasiekimo rodikliai taip pat neatspindi tokių
finansuotų veiklų kaip VIPT steigimas, lietuviškos informacin÷s aplinkos
kūrimas įgyvendinimo metu sukurtų produktų.
Rezultatų lygiu svarbi problema yra tai, kad numatyti rodikliai mažai atspindi
priemon÷s uždavinius: rezultatų lygmeniu stebimas tik bendras sukurtų /
išlaikytų darbo vietų skaičius ir pritraukto privataus kapitalo apimtis. BPD 3.3
priemon÷s projektų atveju pritraukto privataus kapitalo apimtis skaičiuota tik
viename – RAIN – projekte. Be to, informacinių technologijų diegimas ir
taikymas gali sąlygoti ne darbo vietų sukūrimą, bet priešingai, jų sumaž÷jimą.
Min÷ti rodikliai, susiję su kapitalo pritraukimu ir darbo vietų skaičiumi buvo
reikalingi siekiant skaičiuoti šiuos rodiklius „aukštesniu“ prioriteto ir BPD
lygiu. Visgi buvo tikslinga numatyti ir kitus, informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
specifiką atitinkančius ir priemon÷s uždavinius leidžiančius steb÷ti rodiklius.

Rodiklių
apibr÷žimas
ir taikymas
BPD
įgyvendi-

Stebint BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimą buvo susidurta su kai kurių
steb÷senos rodiklių matavimo sunkumais. Siekiant nustatyti faktinį pasiekimo
rodiklio „viešųjų elektroninių paslaugų, gavusių paramą pl÷trai, skaičius“
įgyvendinimą, susidurta su sunkumais d÷l to, kad BPD įgyvendinimo pradžioje
nebuvo apibr÷žta, kas laikoma viešąja elektronine paslauga. Tad elektroninių
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nimo metu

paslaugų projektų vykdytojai, nurodydami kuriamų / pl÷tojamų viešųjų
elektroninių paslaugų skaičių įvairiai traktavo viešąją paslaugą; priklausomai
nuo apibr÷žimo skyr÷si ir sukuriamų paslaugų skaičius (daugiau apie šią
problemą žr. 3.1.1. skyrių). D÷l min÷tų matavimo problemų, susijusių su
vieningo viešųjų elektroninių paslaugų apibr÷žimo stoka, yra rizika, kad
steb÷senos duomenys, surinkti iš projektų įgyvendinimo ataskaitų, yra
nepatikimi.
Pamin÷tina, kad vieno poveikio rodiklio – „padid÷jęs interneto vartotojų
skaičius“ – apibr÷žimas, matavimas ir susijęs kiekybinis tikslas buvo keičiamas
BPD įgyvendinimo pabaigoje (2008 m.). BPD programavimo metu buvo
numatyta, kad bus stebimas metinis gyventojų dalies, naudojančios internetą,
padid÷jimas procentais (tikslas – 30 proc.). 2008 m. nuspręsta, kad bus
vertinamas gyventojų dalies, naudojančios internetą bent kartą per savaitę ir
dažniau, metinis augimas procentiniais punktais (6 procentiniai punktai).46 Šio
rodiklio keitimas didel÷s įtakos priemon÷s steb÷senai nepadar÷, nes poveikio
rodikliai skaičiuojami tik pasibaigus priemon÷s įgyvendinimui.
Priemon÷s rezultatų steb÷seną apsunkino ir tai, kad ne visų projektų rodikliai
buvo susieti su priemon÷s rodikliais. Šią problemą buvo bandoma spręsti
projektų įgyvendinimo metu tikslinant projekto lygio rodiklius (daugiau žr.
3.2.1. skyrių).

Atliekant tolesnį BPD 3.3 priemon÷s vertinimą pagal galimybes atsižvelgta į min÷tas steb÷senos
problemas: pavyzdžiui, analizuojant BPD priemon÷s rezultatyvumą aptariami ne tik suplanuoti
priemon÷s rodikliai, bet ir papildomi kiekybiniai ar kokybiniai indikatoriai, apie kuriuos buvo
prieinama informacija.47
3.1.1. BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumas pasiekimo lygiu
BPD 3.3 priemon÷s pasiekimo lygiu buvo numatyti 2 rodikliai, iš kurių vienas buvo skirtas
steb÷ti elektroninių paslaugų projektų pasiekimus (viešųjų el. paslaugų, gavusių paramą pl÷trai,
skaičius), o kitas – elektronin÷s infrastruktūros projektų pasiekimus (įrengto plačiajuosčio
duomenų perdavimo tinklo ilgis, km).

46

Toks pakeitimas darytas atsižvelgiant į tai, kad pasiekus aukštesnį interneto skvarbos lygį, metinis gyventojų
dalies, naudojančios internetą, procentinis augimas l÷t÷ja. Kadangi nuolatinių interneto vartotojų dalis nuo visų
gyventojų kasmet yra vis didesn÷, tai metinis šio rodiklio augimas sudaro vis mažesnę procentinę dalį lyginant su
pra÷jusių metų rodikliu. Pavyzdžiui, 2003 m., lyginant su 2002 m., nuolatinių interneto vartotojų dalis išaugo 5
procentiniais punktais (nuo 15 proc. iki 20 proc. visų gyventojų), ir tai sudar÷ 33 procentų metinį gyventojų dalies,
naudojančios internetą, augimą. 2008 m., lyginant su 2007 m., interneto vartotojų dalis išaugo 4,8 procentinio
punkto (t. y. beveik tiek pat, kiek ir 2003 m.), tačiau procentinis augimas sudar÷ tik 11 procentų. // IVPK
informacija.
47
Pasirenkant papildomus kiekybinius rodiklius atsižvelgta į 2007–2013 m. informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
priemonių steb÷senos rodiklius. 2007–2013 m. informacin÷s visuomen÷s srityje naudojama daugiau rodiklių, jie
labiau specializuoti pagal atskiras informacin÷s visuomen÷s politikos sritis.
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11 lentel÷. BPD 3.3 priemon÷s steb÷senos rodiklių įgyvendinimas (SFMIS duomenys)
Rodiklis
Matavimo
BPD numatytų
Faktinis
Faktinis
vnt.
tikslų kiekybin÷
pasiekimas
pasiekimas
išraiška
lyginant su
BPD tikslu, %
Pasiekimo
Viešųjų el. paslaugų, gavusių
Vnt.
15
27*
180 %
paramą pl÷trai, skaičius
Įrengto plačiajuosčio duomenų Km
2000
3791
190 %
perdavimo tinklo ilgis
Šaltinis: SFMIS, 2009 m. rugpjūtis.
* šio rodiklio faktinis pasiekimas šioje lentel÷je nurodomas toks, koks fiksuojamas SFMIS duomenų baz÷je,
remiantis projektų įgyvendinimo ataskaitose pateikiama informacija. D÷l metodologinių rodiklio matavimo
problemų vertinimo ataskaitoje rodiklis perskaičiuotas. Suvienodinus viešosios elektronin÷s paslaugos
interpretaciją, suskaičiuota, kad pagal BPD 3.3 priemonę paramą pl÷trai gavo 17 viešųjų el. paslaugų.

Viešųjų elektroninių paslaugų pl÷tra
Rengiant BPD buvo planuota suteikti paramą 15 viešųjų elektroninių paslaugų pl÷trai.
Paskelbus kvietimus ir atrinkus paraiškas, parama buvo paskirstyta 14 elektroninių paslaugų
projektų, kurių įgyvendinimo metu, SFMIS duomenimis, buvo pl÷tojamos 27 viešosios
elektronin÷s paslaugos, t. y. beveik dvigubai daugiau nei planuota. Tačiau šiuos skaičius der÷tų
vertinti atsargiai. Kaip jau min÷ta, d÷l šio rodiklio skaičiavimo kyla problemų, nes BPD
įgyvendinimo pradžioje viešoji elektronin÷ paslauga nebuvo aiškiai apibr÷žta; projektų
vykdytojai skirtingai interpretavo ir skirtingai skaičiavo kuriamų paslaugų skaičių, o pati
kuriama paslauga ne visuomet būdavo aiškiai įvardinta projekto sutartyje (žr. 9 pavyzdį).
9 pavyzdys. Elektroninių paslaugų samprata ir rodikliai BPD 3.3 priemon÷s projektuose.
•

Pavyzdžiui, daugiausia pl÷tojamų viešųjų elektroninių paslaugų buvo įvardinta „Lietuvos geografin÷s
informacijos infrastruktūros (LGII) išvystymo“ projekte. Galutin÷je šio projekto ataskaitoje
nurodoma, kad viešųjų elektroninių paslaugų, gavusių paramą pl÷trai šiame projekte, buvo net 12.
Tarp šių paslaugų vardinamos, detalizuojamos tokios paslaugos kaip internetinio žem÷lapio vaizdo,
interneto dinaminio žem÷lapio, vietovardžių rodykl÷s, vartotojų informavimo, aptarnavimo,
grįžtamojo ryšio, atsiskaitymų ir panašios paslaugos. Palyginimui, SoDros vykdytame projekte
„Elektroninių SD formų pri÷mimo ir apdorojimo sistema“, galutin÷s ataskaitos duomenimis, paramą
pl÷trai gavo 1 viešoji paslauga. Tačiau prisijungus prie elektronin÷s draud÷jų aptarnavimo sistemos
(EDAS)48 matyti, kad draud÷jams šioje sistemoje yra teikiamos kelios „smulkesn÷s“ susijusios
paslaugos: elektroninių SD pranešimų pateikimo, pažymų užsakymo paslaugos, teikiama informacija
iš SoDros duomenų baz÷s. Dar vienas iliustracinis pavyzdys, kaip įvairiai buvo traktuojamos sukurtos
paslaugos, – „Integralios virtualios bibliotekų informacin÷s sistemos sukūrimo“ projektas. Galutin÷je
ataskaitoje nurodoma, kad šiame projekte paramą pl÷trai gavo 1 viešoji elektronin÷ paslauga, o
sukurtos 3: (i) Lietuvos nacionalin÷s Martyno Mažvydo bibliotekos sukaupti dokumentai, perkelti į
skaitmeninį formatą; (ii) Lietuvos dail÷s muziejaus sukaupti dokumentai, perkelti į skaitmeninį
formatą; (iii) Lietuvos archyvų departamento sukaupti dokumentai, perkelti į skaitmeninį formatą.
Pažym÷tina, kad min÷ti suskaitmeninti objektai yra prieinami per vieną portalą (www.epaveldas.lt ) ir
bendrą paieškos sistemą.

•

Kita paslaugų projektų steb÷senos problema buvo ta, kad kai kuriuose projektuose buvo stebimas ne
tik bendrasis BPD 3.3 priemon÷s rodiklis „viešosios elektronin÷s paslaugos, gavusios paramą
pl÷trai“, bet ir kiti su paslaugų kūrimu susiję rodikliai: įdiegtų naujų viešųjų paslaugų skaičius,

48

Kokias paslaugas teikia EDAS? http://www.sodra.lt/index.php?cid=2696
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sukurtų elektroninių paslaugų skaičius, įdiegtų paslaugų skaičius. Tokių įvairių duomenų fiksavimas
įneša painiavos siekiant suskaičiuoti bendrą viešųjų elektroninių paslaugų rodiklį.
•

Galiausiai, žvelgiant ne tik į viešųjų elektroninių paslaugų statistiką, bet ir į konkrečių paslaugų
aprašymą matyti, kad ne visos paramą pl÷trai gavusios paslaugos buvo viešosios. Jau min÷tame
projekte „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“
buvo inter alia kuriamos transporto valdymo ir kontrol÷s paslaugos, kurios n÷ra viešosios paslaugos.
Tačiau jos buvo įtrauktos į „įdiegtų naujų viešųjų paslaugų skaičių“.

Be to, analizuojant projektų įgyvendinimo galutines ataskaitas kai kuriais atvejais buvo susidurta
su problema, kai projekto steb÷senos rodikliuose n÷ra nurodyta faktiškai sukurta paslauga, nes ji
nebuvo numatyta, arba priešingai – deklaruota sukurta paslauga, kuri realiai n÷ra teikiama taip,
kaip numatyta (žr. 10 pavyzdį).
10 pavyzdys. Viešųjų elektroninių paslaugų diegimas: skirtumai tarp planuotų ir pasiektų rezultatų.
•

Iš BPD l÷šų finansuotame ir IVPK įgyvendintame projekte „Viešojo administravimo institucijų
informacinių sistemų interoperabilumo – sistemų sąveikos gebos sukūrimas“ nebuvo planuota sukurti
viešųjų elektroninių paslaugų, o galutin÷je ataskaitoje nurodoma, kad šiam projektui netaikomas
steb÷senos rodiklis „viešosios elektronin÷s paslaugos, gavusios paramą pl÷trai“. Tačiau faktiškai min÷to
projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtos 2 viešosios paslaugos: (i) gyvenamosios vietos deklaravimo
ir (ii) vienkartin÷s vaiko gimimo išmokos bei motinyst÷s pašalpos n÷štumo ir gimdymo laikotarpiu
išdavimo. Paslaugos sukurtos siekiant išbandyti projekto rezultatų funkcionalumą, jomis galima
pasinaudoti apsilankius portale www.evaldzia.lt.

•

Parama pagal BPD 3.3 priemonę buvo skirta ir projektui „E. sveikatos paslaugos“. Šio projekto
įgyvendinimo metu buvo numatyta prapl÷sti nacionalin÷s el. sveikatos sistemos (toliau – NESS)
branduolį sukuriant 11 pilotinių el. sveikatos funkcijų ir automatizuoti Kauno, Klaip÷dos, Vilniaus
regionų sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) vidaus procesus. Nacionaliniu lygiu buvo planuojama
sukurti tokias funkcijas kaip paciento atvykimo į SPĮ registracija, elektroninių receptų išrašymas,
telemedicina ir pan. Šioms paslaugoms sukurti viešojo konkurso metu buvo atrinktas paslaugos teik÷jas,
pasirašyta sutartis, vykdyti darbai. Tačiau 2008 m. projekto paramos sutartis buvo pakeista numatant,
kad 11 min÷tų nacionalinio lygmens el. sveikatos funkcijų bus kuriamos iš Valstyb÷s investicijų
programos l÷šų, o iš BPD l÷šų bus finansuojamas tik Kauno, Klaip÷dos, Vilniaus regionų SPĮ vidaus
procesų automatizavimas. Atitinkamai 3,6 mln. Lt buvo sumažinta paramos projektui suma. Galutin÷je
projekto įgyvendinimo ataskaitoje nurodoma, kad projekto metu sukurta viena viešoji el. paslauga –
„Interaktyvios gydytojų konsultacijos ir registracija poliklinikose“. Tačiau kol n÷ra sukurta trūkstama
NESS branduolio dalis, tol ši viešoji paslauga neveikia pilna apimti – t. y. tarp sveikatos priežiūros
įstaigų n÷ra galimyb÷s keistis pacientų sveikatos priežiūros įrašais.

•

ES struktūrinių fondų parama pagal BPD 3.3 priemonę taip pat buvo skirta projektui „Teis÷s aktų
registro modernizavimas ir pl÷tra“. Projekto galutin÷je ataskaitoje nurodyta, kad šiame projekte paramą
pl÷trai gavo 1 viešoji elektronin÷ paslauga ir konstatuota, kad ji sukurta. Min÷toje ataskaitoje taip pat
nurodoma, kad viešoji paslauga bus prad÷ta teikti 2008 m. spalio pradžioje. Tačiau nors teis÷s aktų
paieškos paslauga sukurta, ji n÷ra teikiama taip, kaip numatyta. Vienas iš min÷to projekto uždavinių
buvo „parengti, įdiegti ir įteisinti naujas Teis÷s aktų registro priemones“, tačiau registras iki šiol n÷ra
įteisintas. 2009 m. lapkričio 10 d. apsilankius tinklalapyje http://tar.tic.lt/ vis dar galima buvo perskaityti
žinutę, kad „šiuo metu pateikiama tik registro versija, tod÷l duomenys yra neoficialūs, kol neįsigalios
nauja registro nuostatų redakcija“. Daugiau apie šį projektą ir problemas žr. 3.3 skyrių.

Atsižvelgiant į min÷tas steb÷senos problemas, sukurtų viešųjų elektroninių paslaugų skaičius
buvo tikslinamas vertinimo metu atliekant interviu, dokumentų, lyginamąją analizę. El. viešąja
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paslauga laikyta kompleksin÷ elektroniniu būdu paslaugų teik÷jo paslaugų gav÷jui suteikiama
viešoji paslauga, t. y. kreipimasis d÷l paslaugos suteikimo, duomenų pateikimas / generavimas,
rezultato gavimas skaičiuotas kaip viena paslauga. Atlikus šią analizę nustatyta, kad BPD 3.3
priemon÷s l÷šomis finansuotų projektų įgyvendinimo metu sukurta 17 viešųjų elektroninių
paslaugų (žr. 3 priedą). Lyginant sukurtų viešųjų elektroninių paslaugų skaičių su planuotu
rodikliu galima konstatuoti, kad kiekybiniai tikslai buvo pasiekti. Tačiau pažym÷tina, kad
viena iš min÷tų paslaugų sukurta, bet neįteisinta (elektronin÷s teisin÷s informacijos
paslauga), dvi paslaugos veikia ne visa planuota apimtimi (apmok÷jimo už transportą
paslauga ir interaktyvios gydytojų konsultacijos bei registracijos poliklinikose paslauga).
12 lentel÷. Viešųjų elektroninių paslaugų rodiklio įgyvendinimas: vertinimo rezultatai
Rodiklis
Matavimo BPD numatytų
Faktinis
Faktinis pasiekimas
pasiekimas*
vnt.
tikslų kiekybin÷
lyginant su BPD
išraiška
tikslu, %
Pasiekimo
Viešųjų el. paslaugų,
Vnt.
15
17
113 %
gavusių paramą pl÷trai,
skaičius
Šaltinis: autoriai.
* Sukurtos viešosios elektronin÷s paslaugos nurodytos 3 Priede.

Dauguma sukurtų elektroninių
paslaugų priskirtinos el. valdžios
paslaugoms. Tarp jų yra ir viešųjų
pirkimų elektronin÷ paslauga,
kuriai teikiamas prioritetas ES
lygiu. Paslaugų buvo sukurta
kultūros ir lietuvių kalbos,
transporto bei el. sveikatos srityse.
Beveik pus÷ sukurtų paslaugų
gali
būti
siejamos
su
pagrindin÷mis
viešosiomis
elektronin÷mis
paslaugomis,
kurių perk÷limas stebimas ES
lygiu. Dauguma sukurtų paslaugų
yra aktualios arba gyventojams,
arba gyventojams ir verslui. Tik
verslui skirtos paslaugos sudaro
nedidelę
dalį
visų
sukurtų
paslaugų. Apie puse paslaugų gali
naudotis
visi
Lietuvos
gyventojai, o kita pus÷ sukurtų
elektroninių
paslaugų
yra
aktualios tam tikrų regionų
gyventojams, verslo subjektams
(pvz., e-bilieto paslauga Vilniaus,
Kauno ir Klaip÷dos mieste,
Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto
informacin÷ sistema ir pan.).

12 pav. Sukurtos viešosios elektronin÷s paslaugos pagal
sritis

13 pav. Sukurtos viešosios elektronin÷s paslaugos pagal
tikslinę grupę
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Kalbant apie sukurtų paslaugų brandos lygį pamin÷tina, kad BPD 3.3 priemon÷s gair÷se
pareišk÷jams buvo nustatyta, kad finansuojami elektroninių paslaugų projektai turi sukurti ne
mažesnio negu 3 viešųjų paslaugų perk÷limo į internetą brandos lygio paslaugas. Ataskaitos 3
priede yra pateikiama lentel÷, kurioje nurodyta, kokio brandos lygio elektronin÷s paslaugos buvo
sukurtos įgyvendinant BPD 3.3 priemonę. Pasteb÷tina, kad keliuose projektuose buvo sukurtos
aukštesn÷s – 4 brandos lygio elektronin÷s paslaugos (draud÷jų aptarnavimo elektronin÷ paslauga,
gyvenamosios vietos deklaracijos paslauga).
Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo pl÷tra
Be viešųjų elektroninių paslaugų, kitas BPD 3.3 priemon÷s pasiekimo lygio rodiklis buvo
įrengto plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo ilgis. Šis rodiklis atspind÷jo 3
infrastruktūrinių projektų49 pasiekimus. BPD rengimo metu buvo planuojama, kad įgyvendinus
elektronin÷s infrastruktūros projektus bus nutiesta 2000 km plačiajuosčio duomenų perdavimo
tinklo. Planuotasis rodiklis buvo viršytas beveik dvigubai – buvo nutiesta 3791 km
plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo. Labiausiai prie rodiklio pasiekimo prisid÷jo
projektas RAIN.
13 lentel÷. Įrengto plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo ilgis pagal projektus
Projektas
Įrengto plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo ilgis
Planuota
Faktinis pasiekimas
„Kaimiškųjų
vietovių
informacinių
3200 km
3357 km
technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“
„Saugaus valstybinio duomenų perdavimo
0 km
317 km
tinklo (SVDPT) kamienin÷s dalies
sukūrimas“
„Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo
117 km
117 km
sukūrimas Lazdijų ir Alytaus rajonų
savivaldyb÷se“
Viso:
3317 km
3791 km
Šaltinis: projektų galutin÷s ataskaitos.

Min÷to rodiklio viršijimą l÷m÷ kelios priežastys. Pirma, įgyvendinant projektą RAIN buvo
nutiesta daugiau plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo nei planuota iš pradžių (t. y. buvo
planuota 2953 km). Pasikeitimai planuotų kilometrų skaičiuje atsirado d÷l to, kad projekto
įgyvendinimo metu buvo nuspręsta visus kaimiškųjų seniūnijų centrus sujungti su
savivaldyb÷mis. Be to, papildomi plačiajuosčio ryšio kilometrai buvo nutiesti siekiant atvesti
RAIN šviesolaidžius į magistralinius ryšio bokštus, statomus įgyvendinant kitą BPD 3.3
priemon÷s l÷šomis finansuotą projektą „Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas
Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldyb÷se“. Galiausiai tam tikri pasikeitimai buvo neišvengiami
praktikoje atliekant rangos darbus. Pamin÷tina, kad keičiantis tiesiamo plačiajuosčio ryšio
kilometrų skaičiui pasikeit÷ ir projekto RAIN vert÷.
Kitas projektas, neplanuotai prisid÷jęs prie rodiklio „įrengto plačiajuosčio duomenų perdavimo
tinklo ilgis“ viršijimo, buvo „Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT)
kamienin÷s dalies sukūrimas“. Paramos sutartyje nebuvo numatyta, kad šis projektas prisid÷s
prie analizuojamo pasiekimo rodiklio, tačiau įgyvendinus projektą buvo nutiesta 317 km
plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo.
49

Iš viso iš BPD 3.3 priemon÷s l÷šų buvo finansuoti 5 infrastruktūriniai projektai.
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Kiti BPD 3.3 priemon÷s pasiekimai
Nors BPD 3.3 priemon÷s atveju buvo numatyti du apžvelgti pasiekimo rodikliai, galima
pamin÷ti ir kitus finansuotomis veiklomis sukurtus produktus. Du finansuoti elektronin÷s
infrastruktūros projektai sprend÷ duomenų saugos problemas. Šių projektų įgyvendinimo metu
buvo sukurtas saugus valstybinio duomenų perdavimo tinklas (kamienin÷ dalis), apimantis šalies
teritoriją, įsigyta informacinių sistemų saugos programin÷ ir technin÷ įranga. BPD 3.3 priemon÷s
l÷šomis taip pat buvo įsteigta 400 naujų ir modernizuoti 83 veikiantys VIPT. Įgyvendinant
kultūros paveldo skaitmenizavimo projektus buvo suskaitmeninta 5500 val. audiovizualin÷s
medžiagos ir 2 800 051 kultūros paveldo objektų puslapis.
14 lentel÷. Kiti BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuotų veiklų pasiekimai
Rodiklis
Kiekybin÷ išraiška
Saugos projektų skaičius
2
Įsteigtų/modernizuotų VIPT skaičius
400 nauji / 83 modernizuoti
Suskaitmenintų kultūros objektų skaičius

5500 val. audiovizualin÷s medžiagos
2 800 051 kultūros paveldo objektų puslapis

Šaltinis: projektų galutin÷s ataskaitos.

3.1.2. BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumas rezultatų lygiu
BPD 3.3 priemon÷s rezultato lygiu buvo numatyti 2 steb÷senos rodikliai: bendras sukurtų darbo
vietų skaičius ir svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo.
11 pavyzdys. Svertų poveikis – pritraukta privataus kapitalo.
Pagal Finansų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. 1K-254, svertų poveikio (pritraukta privataus
kapitalo) rodiklis skaičiuojamas kaip:
(i)
(ii)

projektui įgyvendinti projekto vykdytojų ir (arba) jų partnerių skirtos privačios l÷šos;
d÷l BPD priemon÷s l÷šomis įgyvendinamo projekto papildomai iki projekto pabaigos pritrauktos
privačios l÷šos.

Iš BPD 3.3 priemon÷s finansuotuose projektuose privatus kapitalas iki projekto
įgyvendinimo pabaigos buvo pritrauktas tik viename – RAIN – projekte. SFMIS
duomenimis, buvo pritraukta 5 213 160,33 mln. eurų arba 52 proc. viso priemon÷s lygiu
planuoto kiekybinio tikslo. Dar dviejuose projektuose privačių l÷šų numatoma pritraukti pra÷jus
tam tikram laikui po projekto pabaigos (E-bilieto ir Lazdijų savivaldyb÷s administracijos
projektuose).
Vertinant kitą BPD 3.3 priemon÷s steb÷senos rodiklį – bendrą sukurtų darbo vietų skaičių –
tenka pasteb÷ti, kad planuoti kiekybiniai tikslai taip pat nebuvo pilnai pasiekti. Projektų
įgyvendinimo metu buvo sukurta 1116 darbo vietų, o tai sudar÷ 74 proc. planuoto rodiklio.
Kita vertus, daugelio projektų sutartyse ir nebuvo numatyta kurti darbo vietas, tačiau v÷liau šie
rodikliai buvo skaičiuojami atskaitomyb÷s tikslais. Tie projektai, kuriuose buvo planuota kurti
darbo vietas, kiekybinius tikslus beveik visais atvejais viršijo (žr. 5 priedą), tad darytina išvada,
kad BPD lygiu buvo suplanuotas pernelyg optimistinis siekis. Daugiausia prie darbo vietų
skaičiaus rodiklio pasiekimo prisid÷jo 2 infrastruktūriniai projektai – RAIN ir Lazdijų
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savivaldyb÷s administracijos projektai, kurių metu buvo vykdomi didel÷s apimties rangos darbai.
Tiesa, daugiausia tai buvo laikinos darbo vietos, sukurtos atliekant infrastruktūros tiesimo
darbus. Apskritai šis rodiklis, kaip jau buvo min÷ta, neatspindi informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros uždavinių įgyvendinimo, tad jo steb÷sena buvo tikslinga tik siekiant skaičiuoti
rodiklį BPD prioriteto ir programos lygiu.
Atsižvelgiant į BPD 3.3 priemon÷s uždavinius, rezultatų lygiu būtų buvę naudinga steb÷ti
sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų skaičių.50 Kita vertus, informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros projektai baig÷si paslaugų sukūrimu / įdiegimu, tad duomenys apie paslaugų vartojimo
apimtis dažniausiai gali būti pateikti tik pra÷jus tam tikram laikui po projekto įgyvendinimo (be
to, kaip analizuojama v÷lesniame 3.2.1 skyriuje, ne visi projektai numat÷ rodiklius, skirtus
paslaugų naudojimo steb÷senai). Kitas galbūt naudingas rodiklis, kuris atspind÷tų priemon÷s
ketvirtojo uždavinio įgyvendinimą (užtikrinti galimybes visiems šalies gyventojams, nepaisant jų
socialin÷s būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties, naudotis informacin÷mis technologijomis ir šių
technologijų teikiamais informaciniais ištekliais), yra potencialių vartotojų, gyvenančių iš
priemon÷s l÷šų nutiesto plačiajuosčio ryšio vietov÷se, skaičius. Pavyzdžiui, įvairiais vertinimais,
nutiesus plačiajuostį ryšį RAIN, galimybes plačiajuosčiam ryšiui įgijo apie 300 – 370 tūkst.
kaimiškųjų vietovių gyventojų iš 1,1 milijono.
3.1.3. BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumas poveikio lygiu
BPD 3.3 priemon÷s poveikiui vertinti buvo nustatyti 2 rodikliai: bendras visoms BPD
priemon÷ms taikytas rodiklis „papildomų darbo vietų skaičius“ ir šiai priemonei specifinis
rodiklis „padid÷jęs interneto vartotojų skaičius“. Šio vertinimo metu nebuvo galimybių
apskaičiuoti papildomų darbo vietų skaičiaus, nes jos apibr÷žiamos kaip „d÷l įgyvendinto
projekto per dvejus trejus ateinančius metus projekto vykdytojų ir (arba) jų partnerių
numatomos sukurti nuolatin÷s ir laikinos darbo vietos“51. Taip pat skaičiuojamos projekto
vykdytojo surinktais duomenimis projekto įgyvendinimo metu d÷l įgyvendinto projekto ne
projekto vykdytojo ir (arba) jų partnerių sukurtos nuolatin÷s ir laikinos darbo vietos. Tokių
duomenų BPD 3.3 priemon÷s vykdytojai nebuvo pateikę. Pamin÷tina, kad vienintelio projekto
RAIN atveju yra numatyta ateityje projekto poveikio d÷ka sukurti 4700 darbo vietų.52 2008 m.
spalį Finansų ministerijos užsakymu atliktas ES struktūrinių fondų poveikio užimtumui
įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą vertinimas pateik÷
pesimistiškesnį vertinimą. Jame ekonometrinio modeliavimo būdu apskaičiuota, kad
įgyvendinus BPD 3.3 priemonę bus sukurta 1300 papildomų darbo vietų. Min÷toje vertinimo
ataskaitoje pastebima, jog d÷l BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimo specifikos šios priemon÷s
poveikio steb÷senai nustatyti papildomų darbo vietų sukūrimo rodiklį buvo netikslinga.
BPD 3.3 priemon÷s investicijos nukreiptos į naujų technologijų diegimą, kurios gali lemti, jog
dalis darbo vietų yra panaikinamos ir pakeičiamos mažesniu kokybiškesnių darbo vietų
skaičiumi.53

51

Finansų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.1K-254 „D÷l Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo
programavimo dokumento rodiklių apskaičiavimo“ patvirtinti nurodymai d÷l priežiūros rodiklių apskaičiavimo.
52
Projekto galutin÷ ataskaita.
53
Viešosios politikos ir vadybos institutas. ES struktūrinių fondų poveikio užimtumui įgyvendinant Lietuvos 2004–
2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą vertinimas, 2008 m. – P. 38, 81.
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Kitas poveikio lygio rodiklis – padid÷jęs interneto vartotojų skaičius – tiesiogiai susijęs su
priemon÷s tikslais. Buvo planuojama, kad interneto vartotojų skaičius kasmet augs 6
procentiniais punktais.54 Statistikos departamento statistiniai duomenys rodo, kad BPD
įgyvendinimo laikotarpiu nuolatinių interneto vartotojų skaičius augo nevienodai. 2005 m.
pastebimas santykinai nedidelis augimas, 2006–2007 m. nuolatinių interneto vartotojų skaičius
did÷jo gana žymiai, o 2008 m. augimas v÷l sumaž÷jo. Atitinkamai planuotasis BPD 3.3
priemon÷s poveikio rodiklis, susijęs su interneto vartotojų skaičiaus augimu, nebuvo
pasiektas 2005 m. ir 2008 m., tačiau buvo viršytas 2006–2007 m. Vidutinis metinis nuolatinių
interneto vartotojų skaičiaus augimas BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo 5,85 procentinio
punkto ir praktiškai atitiko siektą kiekybinį tikslą. Apskritai svarstytina, ar metinis augimas
procentiniais punktais yra tinkamas matas pokyčiui ir poveikiui po priemon÷s įgyvendinimo
matuoti. Manytina, kad interneto vartojimo pokytį geriau atspind÷tų nuolatinių interneto
vartotojų skaičius procentais, lyginant pradinę situaciją su situacija po priemon÷s
įgyvendinimo. Pavyzdžiui, lyginant nuolatinių interneto vartotojų skaičių 2004 m. ir 2008 m.
matyti, kad jų padaug÷jo beveik dvigubai.
15 lentel÷. Nuolatinių interneto vartotojų skaičiaus augimas 2004–2008 m.
Metai
2004
2005
2006
2007
Gyventojai, naudojantys internetą bent kartą 26,4
29,8
37,6
45,1
per savaitę ir dažniau (nuo visų 16–74 m.
asmenų)
Metinis augimas procentiniais punktais
3,4
7,8
7,5
16–74 m. gyventojų skaičius (mln.)
2,58
2,58
2,58
2,57

Vidurkis
2008
49,8

4,7
2,57

--

5,85

Šaltinis: Statistikos departamentas.

Kaip jau analizuota šios ataskaitos 2 skyriuje, BPD įgyvendinimo laikotarpiu taip pat did÷jo
plačiajuosčio interneto ryšio skvarba, ger÷jo į elektroninę terpę perkeltų paslaugų rodikliai. Visgi
sud÷tinga įvertinti, kiek prie šių min÷tų informacin÷s visuomen÷s pl÷tros rodiklių prisid÷jo
būtent BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimas. Nors interneto vartojimą lemia prieinamas
plačiajuostis ryšys ir įvairesnis elektroninis turinys, kurie buvo kuriami BPD 3.3 priemon÷s
l÷šomis, tačiau reikšm÷s turi ir kiti veiksniai – poreikis, perkamoji galia, įgūdžiai. Aišku tai, kad
BPD 3.3 priemon÷s projektai negal÷jo žymiai prisid÷ti prie informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
rodiklių augimo 2004–2007 m., nes pirmieji projektai buvo baigti įgyvendinti tik 2008 m.
sausio–vasario m÷nesiais. Daugiau d÷mesio BPD 3.3 priemon÷s poveikio klausimams skiriama
tam skirtoje ataskaitos dalyje.
3.2.

BPD 3.3 projektų rezultatyvumo vertinimas

3.2.1. Projektų steb÷senos rodiklių kokyb÷
Priemon÷s rezultatyvumas priklauso nuo rezultatyvumo projektų lygiu. Siekiant apskaičiuoti
tokius BPD 3.3 priemon÷s lygio rodiklius kaip viešųjų elektroninių paslaugų, gavusių paramą
pl÷trai, skaičius, plačiajuosčio ryšio kilometrų skaičius, sukurtų darbo vietų skaičius, jie buvo
stebimi projektų lygiu. Tiesa, min÷ti bendrieji rodikliai į projektų rodiklių sąrašus buvo įtraukti
ne nuo BPD įgyvendinimo pradžios. Bendra BPD problema buvo ta, kad rengiant paraiškas ir
sudarant sutartis nebuvo reikalavimo į projekto rodiklius įtraukti priemon÷s lygio rodiklių, tod÷l
54

Toks rodiklio matavimas ir kiekybinis tikslas buvo suformuluoti jau baigiantis BPD įgyvendinimui – 2008 m.
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rodikliai buvo gana specifiniai kiekvieno projekto atveju, o sąsajos su priemon÷s lygio rodikliais
trūko. Siekiant spręsti šią problemą bei užtikrinti nuoseklią BPD 3.3 priemon÷s pasiekimų,
rezultatų steb÷seną, projektų įgyvendinimo metu buvo koreguojamos paramos sutartys ir
įtraukiami konkrečiam projektui aktualūs priemon÷s lygio rodikliai. Kai kuriais atvejais d÷l šių
pakeitimų projekte imti steb÷ti keletas panašių rodiklių – pavyzdžiui, viešosios elektronin÷s
paslaugos, gavusios paramą pl÷trai, įdiegtų naujų viešųjų paslaugų skaičius, sukurtų elektroninių
paslaugų skaičius, įdiegtų paslaugų skaičius (žr. ankstesnį 9 pavyzdį). Be to, kadangi priemon÷s
lygio rodikliai nebuvo numatyti projekto paraiškoje, nebuvo planuojamas ir jų pasiekimo lygis.
Įtraukus į projekto steb÷senos rodiklius priemon÷s lygio rodiklį „sukurtų darbo vietų skaičius“,
jo atskaitos tašku (kiekybiniu tikslu) nustatytas 0. Kadangi visuose projektuose buvo sukurta
darbo vietų, projektų rezultatyvumas vertinant pagal šį rodiklį yra aukštas, nors priemon÷s
kiekybiniai tikslai šiuo aspektu ir nepasiekti.
Siekiant vertinti projektų rezultatyvumą atsižvelgiant į jų specifinius rodiklius, susiduriama su
sunkumais d÷l nepakankamos šių rodiklių kokyb÷s. Bendra projekto lygio rodiklių problema
buvo jų skaičius, sąsaja su projekto tikslais ir uždaviniais, išmatuojamumas: nors kai
kuriais atvejais projekto rodiklių skaičius buvo labai didelis, trūko tikslių, išmatuojamų,
aiškiai su projekto uždaviniais susijusių rodiklių (12 pavyzdys).
12 pavyzdys. Projektų rodiklių kokyb÷.
•

Pradinis sutartyse numatytas projektų rodiklių skaičius įvairavo. Buvo tokių projektų, kuriuose
rodiklių skaičius iš pradžių buvo labai mažas – pavyzdžiui, projekte „Elektroninių SD formų
pri÷mimo ir apdorojimo sistema“ buvo numatyti 2 rodikliai. Kita vertus, kai kuriuose BPD 3.3
priemon÷s projektuose buvo galima suskaičiuoti 10, 15, 20 ar net 28 rodiklius (projektas „Lietuvos
geografin÷s informacijos infrastruktūros (LGII) išvystymas“).

•

Kai kuriais atvejais projektų pasiekimų rodikliais buvo numatyti įvairių administracinių veiklų
indikatoriai, mažai susiję su projektų įgyvendinimo metu kuriamais produktais: pavyzdžiui, darbo
laikas, per kurį atrinkta projekto technines administravimo paslaugas teikianti ekspertų grup÷,
parengtų projekto įgyvendinimo ataskaitų skaičius, projekto vykdymo grup÷s asmenų skaičius,
viešųjų pirkimų skaičius ir pan.

•

Tarp projektų rodiklių taip pat buvo rodiklių, nesusijusių su projekto uždaviniais ir veiklomis.
Pavyzdžiui, projekte RAIN skaičiuojamas apmokytų dirbti IT ir internetu žmonių skaičius, nors
kompiuterinio raštingumo mokymai nepateko į projekto veiklas ir uždavinius. Projekte VIISS,
kuriame diegtos informacinių sistemų saugos priemon÷s, pasiekimo lygiu buvo numatyta steb÷ti, kiek
viešųjų paslaugų teikiama „vieno langelio“ principu. V÷liau pastarojo rodiklio atsisakyta. Projekte,
kurio įgyvendinimo metu kurta internetin÷ informacijos vertimo iš anglų į lietuvių kalbą priemon÷,
buvo numatyta steb÷ti tokį globalų rodiklį kaip socialin÷ ir ekonomin÷ nauda didinant lietuviškojo
verslo konkurencingumą, žmonių integraciją į pasaulinę informacinę visuomenę, Lietuvos integraciją
į globalią, daugiakultūrinę socialinę aplinką.

•

Kai kurie projektuose numatyti rodikliai sunkiai apskaičiuojami, ypač siejant juos tik su konkrečiu
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projekto įgyvendinimu. Tarp tokių sunkiai matuojamų rodiklių
min÷tini: (i) taršių išmetamųjų visuomeninio transporto dujų sumaž÷jimas, (ii) aplinkos taršos
maž÷jimas d÷l kasmet maž÷jančio gyventojų apsilankymų skaičiaus bibliotekose, archyvuose ar
muziejuose, susisiekimui naudojant motorines transporto priemones, (iii) sutaupytas laivų prie
krantin÷s stov÷jimo laikas, (iv) išorin÷ ekonomin÷ nauda, (v) BVP augimas d÷l sukurtų naujų darbo
vietų, racionaliai išnaudojamo darbo laiko, studijų kokyb÷s išaugimo, (vi) įplaukų į biudžetą
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padid÷jimas d÷l dirbančių gyventojų pajamų bei socialinio draudimo mokesčių ir pan. Visų šių
rodiklių BPD įgyvendinimo metu buvo atsisakyta.

BPD 3.3 priemon÷s projektų rodiklių kokyb÷s problemos buvo svarstomos IVPK sudarytos
Steb÷senos darbo grup÷s metu, jos buvo sprendžiamos paramos sutartyse koreguojant rodiklius.
Nors tokia peržiūra buvo tikslinga ir naudinga, buvo atvejų kai po rodiklių koregavimo projekte
apskritai nebeliko specifinių rodiklių, atspindinčių projekto tikslus ir uždavinius. Pavyzdžiui,
2008 m. buvo pakeista projekto „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių
informavimo sistemos sukūrimas“ paramos sutartis, atsisakant 6 iš 7 rezultato lygmens rodiklių
ir paliekant tik darbo vietų skaičiaus rodiklį.
Tikslinant projektų rodiklius ne tik buvo atsisakoma tam tikrų rodiklių ar įtraukiami nauji – kai
kuriais atvejais taip pat buvo keičiamos planuotos kiekybin÷s išraiškos. Tai kelia tam tikrų
sunkumų siekiant įvertinti projektų rezultatyvumą. Viena vertus, projektai atsiskait÷ ir buvo
užbaigti atsižvelgiant į patikslintus rodiklius ir jų reikšmes; tik tokie rodikliai nurodomi
galutin÷se ataskaitose. Kita vertus, vien tik patikslintų rodiklių analiz÷ yra gana formali ir
neatskleidžia, kiek praktinis įgyvendinimas pakoregavo pradinius planus bei id÷jas, kurioms
skirta parama. Tod÷l apžvelgiant projektų rezultatyvumą yra atsižvelgiama ir į pradinius
planuotus kiekybinius tikslus. Tolesniame skyriuje nagrin÷jamas projektų rezultatyvumas
pasiekimo lygiu. Poveikio rodiklių pasiekimo vertinimas yra ankstyvas, nes projektų vykdytojai
dar neteik÷ duomenų apie šių rodiklių įgyvendinimą.55
3.2.2. Projektų pasiekimų vertinimas
Tam, kad projektai gal÷tų būti s÷kmingai pabaigti, jie tur÷jo pasiekti visus pasiekimo
(rezultatų) rodiklius arba aiškiai pagrįsti, kad d÷l objektyvių priežasčių jų negalima buvo
pasiekti. Kai kuriuose projektuose buvo viršytų rodiklių. Kaip min÷ta, projekte RAIN buvo
viršytas priemon÷s lygiu skaičiuotas rodiklis „plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo ilgis“.
Šis rodiklis keit÷si kelis kartus – skiriant paramą buvo numatyta nutiesti 2953 km plačiajuosčio
ryšio, v÷liau šis rodiklis buvo didinamas iki 3200 km, o faktiškai buvo nutiesta 3357 km. Taip
pat buvo įrengta daugiau terminalinių mazgų nei planuota iš pradžių. Šioje vietoje svarbu
pažym÷ti, kad projekto įgyvendinimo metu keit÷si ir jo biudžetas – jis išaugo nuo 53 mln. Lt iki
74 mln. Lt. Viršytų rodiklių buvo ir kituose projektuose: suskaitmenizuota daugiau valandų
archyvin÷s audiovizualin÷s LTV medžiagos56, suklasifikuota daugiau teis÷s aktų pagal tezaurą
EUROVOC,57 sukurtos 2 neplanuotos viešosios elektronin÷s paslaugos (gyvenamosios vietos
deklaravimo ir vienkartin÷s vaiko gimimo išmokos bei motinyst÷s pašalpos n÷štumo ir gimdymo
laikotarpiu išdavimo)58.
Taip pat buvo keletas projektų, kurių rezultatyvumas nebuvo toks, kaip planuota.
Įgyvendinus projektą „Teis÷s aktų registro modernizavimas ir pl÷tra“ informacin÷ sistema
nebuvo įteisinta, o d÷l šios priežasties ji negal÷jo būti integruota į ES nacionalin÷s teis÷s portalą
55

CPVA turi teisę 5 metus po projektų įgyvendinimo pabaigos paprašyti projektų vykdytojų pateikti informaciją
apie poveikio rodiklių pasiekimą, kurie buvo numatyti projektų paraiškose ar galimybių studijose.
56
Projekte „Televizijos produkcijos virtualios bibliotekos, užtikrinančios viešą el. prieigą prie Lietuvos
audiovizualinio paveldo, įamžinto Lietuvos televizijos (LTV) programose, sukūrimas ir tęstinio šio paveldo
skaitmenizavimo, išsaugojimo bei prieinamumo visuomenei užtikrinimas“.
57
Projekte „Teis÷s aktų registro modernizavimas ir pl÷tra“.
58
„Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo – sistemų sąveikos gebos sukūrimas“.
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NAT-Lex. Teis÷s aktų registras negal÷jo būti laiku įteisintas, nes tam turi būti pakeista teisin÷
baz÷, reglamentuojanti teis÷kūros procesą Lietuvoje (plačiau žr. 15 pavyzdį). Neįteisinus teis÷s
aktų registro informacin÷s sistemos, viešoji elektronin÷ paslauga n÷ra pilnai teikiama – iki šiol
galima naudotis tik bandomąja sistemos versija. Kitas projektas, kurio galutiniai rezultatai
skyr÷si nuo pradin÷je sutartyje planuotųjų, buvo jau min÷tas el. sveikatos paslaugų projektas.
Skiriant paramą šiam projektui buvo planuojama sukurti 11 nacionalinio lygio el. sveikatos
funkcijų ir automatizuoti vidaus procesus 3 sveikatos priežiūros įstaigose. Projekto
įgyvendinimo metu projekto apimtis ir, atitinkamai, sutartis buvo keičiama, atsisakant min÷tų
nacionalinio funkcijų kūrimo iš ES struktūrinių fondų l÷šų. D÷l šių keitimų iš struktūrinių fondų
l÷šų sukurta riboto naudojimo viešoji el. paslauga.
Buvo ir kitų projektų rodiklių, kurie nebuvo pasiekti pradiniu planuotu mastu, tačiau jų
nepasiekimas netur÷jo tokių reikšmingų pasekmių. Projekte „Integralios virtualios bibliotekų
informacin÷s sistemos sukūrimas“ buvo planuota suskaitmeninti 3 605 654 puslapius, tačiau
planuojant šį skaičių buvo neįvertintas laikas, reikalingas jautrių kultūros paveldo objektų
skaitmeninimui. Pasteb÷jus, kad tokių objektų skaitmeninimas trunka l÷čiau, buvo keičiama
rodiklio kiekybin÷ išraiška. Projekto įgyvendinimo pabaigoje buvo suskaitmeninta 2 800 051
puslapis, o taip pat buvo numatyta, kad pasibaigus projektui per metus bus suskaitmeninta dar
500 000 kultūros paveldo objekto puslapių. IVPK įgyvendintame projekte buvo planuojama, kad
bus steigiamas naujas juridinis asmuo, kuris vykdys tarpžinybinių duomenų saugyklos ir
duomenų mainų technologin÷s sąsajos bei elektronin÷s valdžios vartų pl÷tros ir administravimo
funkcijas. Tačiau Vyriausyb÷ nusprend÷ tokio juridinio asmens nesteigti; min÷toms funkcijoms
vykdyti buvo įsteigtas specialus IVPK Tarpžinybinių duomenų valdymo skyrius. Projekte
„Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldyb÷se“
nebuvo pasiektas rodiklis d÷l viešųjų administravimo, švietimo, sveikatos įstaigų, prijungtų prie
plačiajuosčio duomenų perdavimo infrastruktūros, skaičiaus. Buvo planuojama, kad tokių
institucijų bus 277, tačiau faktiškai prijungta mažiau – 242 institucijos. Šie pasikeitimai atsirado
d÷l viešųjų institucijų skaičiaus pokyčio Lazdijų ir Alytaus rajonuose (pavyzdžiui, dalis mokyklų
buvo likviduota ir pan.).
Kaip min÷ta, vertinti projektų rezultatyvumą poveikio lygiu atsižvelgiant į jų nustatytus rodiklius
n÷ra galimyb÷s, nes duomenys šiems rodikliams dauguma atvejų dar n÷ra prieinami. Kita vertus,
galima pateikti tam tikrų pastabų d÷l to, kokius rezultatus projektuose planuojama steb÷ti.
Esminis klausimas sukūrus viešąsias elektronines paslaugas ir infrastruktūrą – kiek apie jas
žinoma, kiek jomis naudojamasi ir koks yra vartotojų požiūris į tiekiamų
paslaugų/infrastruktūros kokybę. Tačiau projektų galutin÷se ataskaitose pateiktų rodiklių
apžvalga atskleid÷, kad net 6 iš 14 įgyvendintų elektroninių paslaugų projektų n÷ra
numatyta rodiklių, susijusių su paslaugų naudojimu.59 N÷ viename projekte neskirta d÷mesio
paslaugų žinomumo60 ir vartotojų pasitenkinimo paslaugomis matavimui. Tai ne tik kels
sunkumų siekiant ateityje įvertinti įdiegtų paslaugų ir sukurtos infrastruktūros naudą, bet ir
59

Šie projektai: (1) „E. sveikatos paslaugos“, (2) „Internetin÷ informacijos vertimo priemon÷“, (3) „Teis÷s aktų
registro modernizavimas ir pl÷tra“, (4) „Televizijos produkcijos virtualios bibliotekos, užtikrinančios viešą el.
prieigą prie Lietuvos audiovizualinio paveldo, įamžinto Lietuvos televizijos (LTV) programose, sukūrimas ir
tęstinio šio paveldo skaitmenizavimo, išsaugojimo bei prieinamumo visuomenei užtikrinimas“, (5) „Viešojo
administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo – sistemų sąveikos gebos sukūrimas“, (6)
„Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“. Tiesa, viename iš šių
projektų – „e. sveikatos paslaugos“ – vertinimo metu nebuvo identifikuota sukurtų viešųjų elektroninių paslaugų.
60
Kai kuriuose projektuose buvo rodiklių, kurie nurodo įgyvendintų viešinimo priemonių skaičių – pvz.,
organizuota viešinimo kampanija, surengta seminarų, išleista leidinių ir pan. Tačiau šie pasiekimo lygio rodikliai
neatskleidžia, kiek apie paslaugą yra žinoma.
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indikuoja bendresnę informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų problemą – nepakankamą
paslaugų kūr÷jų orientaciją į vartotoją.
13 pavyzdys. Projektų steb÷senos rodikliai – orientacija į vartotoją.
BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis buvo finansuojamas projektas „Teis÷s aktų registro modernizavimas ir
pl÷tra“. Šio projekto tikslas buvo „sukurti kokybiškas elektronines paslaugas, kurios būtų prieinamos ir
naudingos visiems Lietuvos gyventojams, turintiems interneto prieigą ir suteiks didesnes galimybes su
jomis susipažinti ir naudotis ES bei kitiems užsienio šalių elektroninių paslaugų naudotojams.“ Kaip
matyti iš projekto tikslo formuluot÷s, akcentuojamas kuriamos paslaugos prieinamumas ir naudingumas
gyventojams. Nepaisant to, tarp projekto rodiklių nebuvo rodiklių, skirtų steb÷ti paslaugos populiarumą
tarp vartotojų. Tačiau tarp rodiklių buvo rodiklis, kuriuo matuojama projekto rezultatų teikiama nauda
valstyb÷s tarnyboms – t. y. „sumažintas valstyb÷s tarnybų krūvis“. Verta pamin÷ti, kad šio projekto
įgyvendinimo metu kurtos paslaugos populiarumo tarp vartotojų klausimas atrodo itin aktualus
atsižvelgiant į Valstyb÷s kontrol÷s 2007 m. audito „Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų
registro administravimas“ išvadas, kuriose konstatuojama, kad teis÷s aktų registru naudojosi nedidel÷
dalis teisin÷s informacijos naudotojų, kad vartotojai patrauklesn÷mis laik÷ Lietuvos Respublikos Seimo
teis÷s aktų duomenų bazę ir teis÷s aktų paieškos ir peržiūros sistemą LITLEX.61

3.3.

BPD 3.3 priemon÷s ir projektų rezultatyvumo veiksniai

BPD 3.3 priemon÷s bei projektų įgyvendinimui ir pasiektiems rezultatams įtakos tur÷jo
keletas skirtingo lygio veiksnių: strategin÷, teisin÷ aplinka, pokyčio ir projekto valdymo
geb÷jimai, bendradarbiavimas ir suinteresuotųjų grupių įtraukimas, įgyvendinimo
terminai, išorin÷ projektų įgyvendinimo kontrol÷.
Iš BPD 3.3 priemon÷s l÷šų buvo finansuojami tik viešųjų subjektų projektai, kurių metu buvo
kuriamos viešosios paslaugos ir infrastruktūra. Diegiant informacines sistemas valstyb÷s
įstaigose ir kuriant viešąją infrastruktūrą reikalingi strateginio lygio sprendimai d÷l to,
kokių paslaugų/infrastruktūros reikia ir kaip jos turi būti teikiamos. Nors BPD įgyvendinimo
pradžioje, kai buvo skirstoma parama, galiojo bendri informacin÷s visuomen÷s pl÷trą
reglamentuojantys dokumentai62, sektorinių strategijų (sveikatos, saugos, IRT infrastruktūros
srityse) trūko. Strategin÷s vizijos ir sprendimų stoka neigiamai l÷m÷ keleto BPD 3.3 priemon÷s
projektų rezultatus.
14 pavyzdys. Strateginių sprendimų reikšm÷ įgyvendinant informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
projektus.
•

Kaip jau min÷ta, iš BPD 3.3 priemon÷s l÷šų buvo finansuojama el. sveikatos paslaugų pl÷tra. Tačiau
BPD įgyvendinimo laikotarpiu nebuvo strateginių dokumentų, reglamentuojančių el. sveikatos pl÷trą
Lietuvoje. Tokios vizijos ir strateginių sprendimų stoka tur÷jo tiesiogin÷s įtakos iš ES struktūrinių
fondų įgyvendintam projektui „E. sveikatos paslaugos“. Šiame projekte iš pradžių buvo planuojama
prapl÷sti NESS branduolį sukuriant 11 naujų e. sveikatos funkcijų. Projekto įgyvendinimo eigoje
buvo priimtas sprendimas šias funkcijas kurti iš nacionalinių l÷šų, buvo sumažinta paramos l÷šomis
finansuoto projekto apimtis ir, atitinkamai, rezultatai. O 2008–2009 m. Sveikatos apsaugos

61

Valstyb÷s kontrol÷. Valstybinio audito ataskaita „Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų registro
administravimas“. – 2007 m. geguž÷s 3 d. – Nr. VA-40-3P-7.
62
2001 m. Lietuvos nacionalin÷s informacin÷s visuomen÷s pl÷tros koncepcija, Lietuvos informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros strateginis planas, 2002 m. Elektronin÷s valdžios koncepcija bei jos įgyvendinimo priemonių planas, Viešojo
administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategija ir jos priemonių planas
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ministerijos darbuotojų viešuose pasisakymuose jau buvo kalbama apie tai, kad Lietuvoje apskritai
n÷ra tikslinga diegti plačią el. sveikatos sistemą – pirmiausia reikia pilnai įgyvendinti 2–3
svarbiausias el. sveikatos funkcijas ir užtikrinti jų sklaidą, tik tada diegti likusias, o prioritetas
teiktinas informacinių sistemų gydymo įstaigose pl÷trai.63
•

2002 m. Elektronin÷s valdžios koncepcija numat÷, kad turi būti sukurtas saugus valstyb÷s institucijų
tinklas, apimantis visas valstyb÷s institucijas. 2005–2008 m. ES struktūrinių fondų l÷šomis buvo
įgyvendintas projektas „Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) kamienin÷s dalies
sukūrimas“. Jo tikslas buvo sukurti uždarą valstyb÷s, savivaldybių institucijų, įstaigų ir kitų asmenų,
vykdančių teis÷s aktais priskirtas valstyb÷s funkcijas, tinklą, kuriuo institucijos saugiai tarpusavyje
keistųsi duomenimis, bendradarbiautų su ES institucijomis, komunikacijų metu užtikrinant
perduodamos informacijos šifravimą ir duomenų mainų dalyvių identifikavimą. Projekte numatyti
rezultatai ir steb÷senos rodikliai buvo pasiekti. Tačiau 2008 m. Valstyb÷s kontrol÷, atlikusi auditą
„Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriaus veikla“, konstatavo, kad sukurtas
tinklas funkcionuoja nerezultatyviai, neišnaudojamos jo galimyb÷s. 2008 m. tik daugiau nei 3 proc.
potencialių šio tinklo naudotojų buvo sudarę sutartis d÷l SVDPT paslaugų teikimo, be to, Lietuvoje
kuriami, modernizuojami ir funkcionuoja atskiri institucijų žinybiniai, specialūs duomenų perdavimo
tinklai, kurių veikla n÷ra koordinuojama valstyb÷s mastu. Valstyb÷s kontrol÷ kritikavo, kad SVDPT
prad÷tas kurti neparengus nuoseklios valstybinių duomenų perdavimo tinklų kūrimo ir pl÷tros
politikos (strategijos), kad neišspręstas klausimas d÷l SVDPT ir kitų Lietuvoje jau veikiančių
funkcionuojančių specialiųjų tinklų atliekamų funkcijų derinimo, kad n÷ra teis÷s aktų, įpareigojančių
institucijų elektronine informacija keistis tarpusavyje ir su ES institucijomis naudojant SVDPT.64
Atsižvelgiant į Valstyb÷s kontrol÷s išvadas ir rekomendacijas, 2009 m. prad÷ta rengti saugaus
valstybinio duomenų perdavimo tinklo pl÷tros iki 2015 m. strategija. Ši strategija tur÷tų apibr÷žti
saugaus tinklo sampratą ir paskirtį, nustatyti veiklos bei valdymo teisinius ir organizacinius principus,
išspręsti, kokias elektroninių ryšių paslaugas valstyb÷s institucijoms tikslinga pirkti iš komercinių
paslaugų tiek÷jų ir kokias paslaugas tur÷tų teikti SVDPT. Siekiant, kad nebūtų iškraipoma
elektroninių ryšių paslaugų rinka, strategijoje tur÷tų būti išspręstas valstyb÷s duomenų perdavimo
tinklo priežiūros finansavimo modelio klausimas.

Susijęs veiksnys, tur÷jęs įtakos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų rezultatyvumui, yra
teisin÷ aplinka, kuri sudaro sąlygas arba kliudo viešosios elektronin÷s paslaugos teikimui,
infrastruktūros naudojimui. Jau kelis kartus buvo min÷tas projekto „Teis÷s aktų registro
modernizavimas ir pl÷tra“ pavyzdys, kai numatytu laiku nepasiekti du esminiai projekto
rezultatai – įteisinti sukurtą registrą ir integruoti į ES NAT-Lex sistemą – nes tam reikalingi
teis÷kūros procesą reglamentuojančių teis÷s aktų pakeitimai (žr. 15 pavyzdį). Neužbaigus
registro kūrimo proceso, registro duomenys negali būti laikomi teisingais ir oficialiais. Teisin÷
baz÷ tur÷jo įtakos ir kitų informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų įgyvendinimui: buvo
susidurta su poreikiu keisti ar parengti naujus teis÷s aktus, kad viešąja elektronine paslauga
galima būtų efektyviai naudotis, arba daryti pakeitimus įdiegtose sistemose, kad jos atitiktų
naujus teis÷s aktų reikalavimus.
15 pavyzdys. Teisin÷ aplinka ir informacin÷s visuomen÷s projektų įgyvendinimas.
2007 m. Valstyb÷ kontrol÷, atlikusi auditą „Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų registro
administravimas“, konstatavo, kad Teis÷s aktų registras neatlieka pagrindinių registro funkcijų –
pirminio, oficialaus, patikimo, išsamaus informacijos šaltinio, jame nesukaupti visi teis÷s aktai,
63

Pavyzdžiui, E. Minkevičiaus, LR sveikatos apsaugos ministerijos IT skyriaus ved÷jo pranešimas „E. sveikatos
paslaugų tolimesn÷s pl÷tros gair÷s“ Infobalt konferencijoje „E. sveikatos sprendimai ir iššūkiai“, 2009 m. sausio
29 d. // http://www.emedicine.lt/files/docs/Eimantas_Minkevicius.pdf
64
Valstyb÷s kontrol÷. Valstybinio audito „Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo operatoriaus veikla“
ataskaita. – 2008 m. spalio 27 d. – Nr. VA-P-40-11-21.
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įregistruoti teis÷s aktai netinkamai susisteminti.65 Duomenų Teis÷s aktų registro pateikimą ir tvarkymą,
registro duomenų naudojimo tvarką reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų registro
įstatymas. Atsižvelgiant į min÷tas Valstyb÷s kontrol÷s išvadas, 2008 m. buvo parengtas ir Seimui
pateiktas66 Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų registro įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas. Jo tikslas – suderinti galiojantį įstatymą su Valstyb÷s registrų įstatymo, Viešojo
administravimo įstatymo nuostatomis ir perduoti Teis÷s aktų registro tvarkymo funkciją VĮ Registrų
centrui. Teis÷s aktų registro kūrimo procesą planuojama užbaigti po to, kai bus priimtas Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų registro įstatymo pakeitimo įstatymas.
2009 m. geguž÷s m÷nesį Vyriausyb÷s nutarimu buvo patvirtinta Teis÷s aktų skelbimo koncepcija.67 Šioje
koncepcijoje siūloma nustatyti, kad visi teis÷s aktai oficialiai įsigaliotų juos paskelbus elektroniniame
Teis÷s aktų registre. Siekiant įgyvendinti šias nuostatas turi būti priimtas Lietuvos Respublikos teis÷kūros
proceso pagrindų įstatymas, taip pat parengti įvairių teis÷s aktų pakeitimų projektai.

BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuotų projektų rezultatams ir jų kokybei reikšm÷s tur÷jo
projektų įgyvendinimo terminai. IRT diegimo projektai yra sud÷tingi, kompleksiški, imlūs
laikui. BPD įgyvendinimo laikotarpis apskritai buvo trumpas, be to, planuotus projektų
įgyvendinimo terminus dar labiau sutrumpino užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros. Ne
viename informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projekte susidurta su tiek÷jų skundais vykdant
viešuosius pirkimus, teismin÷mis procedūromis, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.
Užtrukus viešųjų pirkimų procesams trečdalyje projektų buvo iškilusi rizika d÷l rezultatų
pasiekimo laiku. Apskritai daugumos projektų įgyvendinimo terminas buvo v÷linamas, kai kurių
projektų jis buvo atid÷tas kelis kartus. Tai indikuoja, kad planuojant projektus ir rengiant
tvarkaraščius nebuvo įvertintos galimos v÷lavimo rizikos.
16 pavyzdys. Viešųjų pirkimų problemos.
Nuo 2007 m. Vadovaujančiajai institucijai buvo teikiama informacija apie BPD l÷šomis finansuojamus
projektus, priskirtinus prie didesn÷s įgyvendinimo priežiūros reikalaujančių BPD projektų. Tarp tokių
projektų buvo ir 9 BPD 3.3 priemon÷s projektai. Iš jų 6 projektai buvo įvardinti rizikingais būtent d÷l
problemų, susijusių su viešaisiais pirkimais: užtrukęs pirkimo dokumentų ruošimas ir derinimas, pirkimas
apskųstas teismui, kuris pritaik÷ laikinąsias apsaugos priemones, d÷l užsitęsusio pagrindinio pirkimo
užtrukęs kitų susijusių projekto pirkimų vykdymas ir pan.

Min÷tos problemos išryškina dar vieną svarbų projektų rezultatyvumui įtakos turintį veiksnį
– projektų valdymo ir priežiūros efektyvumą. BPD 3.3 priemon÷s projektų valdymo modeliai
skyr÷si – buvo formuojami projekto priežiūros komitetai, steigiama speciali viešoji įstaiga,
perkamos technin÷s pagalbos, konsultacin÷s paslaugos ir pan. Taip pat skyr÷si projektų
vykdytojų patirtis, strateginio planavimo ir administraciniai geb÷jimai. Pasteb÷tina, kad ne visi
projektų vykdytojai, kurių administraciniai geb÷jimai (ypač technin÷s – ekspertin÷s žinios) buvo
nepakankami projektų rezultatų kokyb÷s priežiūrai, pirko išor÷s paslaugas techninei priežiūrai
atlikti. Peržiūr÷jus galutines BPD 3.3 priemon÷s projektų ataskaitas matyti, kad tik 6 projektuose
iš 19 buvo pasinaudota tokia galimybe. Pasteb÷tina, kad būtent ekspertinių žinių trūkumas,
reikalingas tinkamų techninių specifikacijų IT projektams parengimui, viešųjų pirkimų
65

Valstyb÷ kontrol÷. Valstybinio audito „Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų registro
administravimas“ ataskaita. – 2007 m. geguž÷s 3 d. – Nr. VA-40-3P-7.
66
2008 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s nutarimas Nr. 115 „D÷l Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų teis÷s aktų registro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“. Įstatymo
projektas 2008 m. vasario 19 d. registruotas Lietuvos Respublikos Seime (Nr. XP-2854).
67
2009 m. geguž÷s 27 d. Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s nutarimas Nr. 485 „D÷l teis÷s aktų skelbimo
koncepcijos patvirtinimo“.
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įvykdymui ir diegiamų sistemų priežiūrai atlikti, tapo svarbia BPD 3.3 priemon÷s projektų
valdymo ir priežiūros problema, tur÷jusia neigiamą įtaką projektų rezultatyvumui. Vertinimo
metu atliktos atskirų projektų atvejo studijos patvirtina šį teiginį68. Kita svarbi valdymo
problema, tur÷jusi neigiamą įtaką projektų rezultatams ir jų kokybei, – institucijos d÷mesys ir
projektui teikiama reikšm÷. Šio vertinimo tikslais atliktų interviu rezultatai skatina daryti išvadą,
kad su rimtomis problemomis buvo susiduriama tuomet, kai vadovyb÷s įsitraukimas
įgyvendinant projektą buvo nepakankamas (arba įgyvendinant projektą keit÷si politiniai
prioritetai), kai informacinių sistemų diegimo projektas institucijoje buvo suprantamas siaurai
kaip IT padalinio kompetencijos klausimas, kai projekto įgyvendinimas buvo deleguojamas
darbuotojams kaip dar viena papildoma funkcija neįvertinant darbo krūvių, kai projekto vadovai
dažnai keit÷si ir netur÷jo savo „šeimininko“ (žr. 17 pavyzdį).
17 pavyzdys. Sveikatos apsaugos ministerijos vykdyto projekto „E. sveikatos paslaugos“ valdymo
pavyzdys.
Sveikatos apsaugos ministerijos vykdytą projektą „E. sveikatos paslaugos“ galima būtų priskirti prie
nepasiteisinusios projekto valdymo praktikos pavyzdžių. Reikšmingą įtaką šio projekto rezultatų
pasiekiamumui tur÷jo nepakankami Sveikatos apsaugos ministerijos, kaip projekto įgyvendinimą
koordinuojančios ir prižiūrinčios institucijos, strateginio planavimo ir administraciniai geb÷jimai.
Nacionalinio masto projekto įgyvendinimas nebuvo paremtas strateginiais dokumentais, nebuvo parengta
aiški šio projekto įgyvendinimo strategija, apimanti ne tik projekto veiklų įgyvendinimo sistemą, bet ir
pagrindinių tikslinių grupių (ligoninių personalo) apmokymų dirbti su nauja sistema planus, vadovyb÷s
įsitraukimas ir d÷mesys buvo nepakankamas, o ministerijos darbuotojams trūko laiko ir techniniųekspertinių žinių.
Nors ministerija netur÷jo pakankamai administracinių geb÷jimų šiam projektui suvaldyti69, sprendimas
pirkti administravimo ir technin÷s priežiūros paslaugas nebuvo priimtas. Vietoj to buvo sukurta hibridin÷
(pusiau vidin÷-pusiau išorin÷) projekto valdymo struktūra. Pradžioje projekto organizacin÷ struktūra
ap÷m÷: (1) ministerijos sekretoriaus vadovaujamą el. sveikatos koordinacinę tarybą, kuriai buvo patik÷tas
strateginių nacionalin÷s el. sveikatos sistemos kūrimo klausimų sprendimas; (2) ministerijos IT skyriaus
ved÷jo vadovaujamą projekto valdymo komitetą, kuris buvo atsakingas už sprendimų pri÷mimą šiame
projekte; (3) VšĮ „Sveikatos projektų biuras“, kuriam buvo deleguoti projekto veiklų koordinavimo,
ekspertų darbo organizavimo ir dalyvių bendradarbiavimo darbai. Visuose projekto valdymo lygiuose
buvo numatyta užtikrinti sveikatos priežiūros gydymo įstaigų atstovų (ekspertų) dalyvavimą: darbo
grup÷se (kaip techninių ekspertų ir sprendimų pateik÷jų), projekto įgyvendinimo grup÷je (atliekant
sprendimų pri÷mimo funkcijas) ir Valdymo komiteto veikloje (atliekant strateginio vadovavimo projektui
funkcijas). 2008 m. vasario 29 d. Valstyb÷s kontrol÷s audito ataskaitoje Nr. IA-9000-6-2 buvo
konstatuota, kad patvirtintoje projekto valdymo struktūroje tie patys asmenys atlieka kelias, tarpusavyje
nesuderinamas funkcijas, tod÷l nurod÷ kylančią riziką d÷l projekto kokyb÷s ir rezultatų. Nuo projekto
įgyvendinimo pradžios ypač reikšminga funkcija buvo patik÷ta VšĮ „Sveikatos projektų biuras“, tačiau
Sveikatos apsaugos ministras 2008-07-28 įsakymu Nr. V-694 likvidavo šią viešąją įstaigą. Sveikatos
projektų biuras nuo 2008 m. gruodžio 1 d. veiklą nutrauk÷, o biuro projekte vykdytos funkcijos perduotos
Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams.
Projekto valdymo struktūros ir komandos sukūrimas vietoj planuoto 1 m÷nesio užtruko 32 m÷nesius – t.
y. visą projekto įgyvendinimo laikotarpį taip ir nebuvo pasamdytas nacionalinis IT konsultantas, kelis
kartus buvo keičiami už projekto priežiūrą atsakingi asmenys. Atkreiptinas d÷mesys, kad nacionalin÷s
svarbos projekto vadovu buvo paskirtas ministerijos vyriausiasis specialistas. Tai parod÷ mažą vadovyb÷s
suinteresuotumą šiuo projektu ir įsitraukimą, nesudar÷ prielaidų spręsti projekto įgyvendinimo problemas,
susijusias su strateginių sprendimų pri÷mimu.
68
69

Plačiau žr. 6 priede pateiktas el. bilieto, el. sveikatos paslaugų, NETSVEP projektų atvejo studijas.
2009 m. sausio 5 d. Sveikatos apsaugos ministerijos projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita.
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Keliuose BPD 3.3 priemon÷s projektuose valdymo, veiklų ir partnerių koordinavimo
problemos išryšk÷jo kaip pagrindin÷ s÷kmingo projektų įgyvendinimo rizika ir tur÷jo įtakos
projektų rezultatams, jų tolesniam naudojimui. Viename iš BPD 3.3 priemon÷s projektų
įgyvendinimo pabaigoje iškilo sukurtų rezultatų tolesnio naudojimo rizika d÷l pagrindin÷s
suinteresuotosios grup÷s pasipriešinimo (18 pavyzdys).
18 pavyzdys. Bendradarbiavimas informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektuose.
•

BPD 3.3 priemon÷s parama buvo skirta projektui „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir
keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ įgyvendinti. Šį projektą įgyvendino Vilniaus, Kauno ir
Klaip÷dos miestų savivaldybių administracijos; įgyvendinus projektą buvo sukurtas viešojo
transporto elektroninis bilietas (apmok÷jimas už transportą ir bilietų infrastruktūra). Projekto metu
iškilo bendradarbiavimo problemų tarp projekto įgyvendintojų. D÷l nepakankamo partnerių
bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo projektas buvo priskirtas prie didesn÷s įgyvendinimo
priežiūros reikalaujančių BPD 3.3 priemon÷s projektų. Iš dalies d÷l bendradarbiavimo problemų
įgyvendinus projektą liko neišspręstų klausimų d÷l vieningo elektroninio bilieto funkcionavimo
(technologinių parametrų suderinamumo, tarifų, apmok÷jimų už paslaugas paskirstymo), o sukurtos
viešosios paslaugos kol kas veikia nepilna apimtimi. Pavyzdžiui, iš pradžių buvo planuojama, kad
visų trijų miestų elektroninio bilieto paslaugos tiek÷jai suderins tarpusavyje savo sistemas ir naudos
vienos „elektronin÷s pinigin÷s“ principą. Tačiau nors elektroninis bilietas yra integruotas tarp
Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos miestų, kol kas vieninga apmok÷jimo už bilietus sistema neveikia, tod÷l
viename mieste naudojamos elektronin÷s kortel÷s tur÷tojas kitame mieste negali naudotis ta pačia
kortele. Šis trūkumas riboja projekto naudą galutiniams vartotojams – miestų gyventojams ir
svečiams. (Daugiau apie šio projekto įgyvendinimą žr. atvejo studiją 6 priede).

•

Iš BPD 3.3 priemon÷s l÷šų buvo įgyvendintas Registrų centro projektas, kurio tikslas buvo sukurti ir
įgyvendinti nekilnojamojo turto sandorių viešąją elektroninę paslaugą NETSVEP, supaprastinančią
gyventojams sandorių registravimo procedūras. Naudojantis NETSVEP paslauga, nekilnojamojo
turto registro ir kadastro informacija tiesiogiai elektronin÷mis priemon÷mis teikiama notarams ir
sandorio dalyviams notaro darbo vietoje. Tokiu būdu NETSVEP nekilnojamojo turto sandorio
dalyviams suteikia galimybę sudaryti sandorį atliekant visus su nekilnojamojo turto įsigijimu ir teisių
į jį įregistravimu susijusius veiksmus notarų biure be tiesioginio kreipimosi į Registrų centrą. Viena
didžiausių šio projekto įgyvendinimo metu iškilusių problemų buvo susijusi su projekto vykdytojo ir
projekto įgyvendinimo metu sukurtos paslaugos naudotojų (notarų) nesutarimais. Šie nesutarimai
išryšk÷jo projekto pabaigoje, pagrindiniams naudotojams kritikuojant sukurtą paslaugą kaip
nepatogią, nepritaikytą jų darbo specifikai ir techniškai tobulintiną. Tokiu būdu iškilo rizika, kad
sukurta paslauga pagrindiniai jos naudotojai gali nesinaudoti, o tokiu atveju numatytos naudos
nepatirtų gyventojai, verslo subjektai. Galutin÷je ataskaitoje projekto vykdytojas konstatavo, kad
rengiant techninę užduotį buvo sud÷tinga numatyti vartotojų (notarų) poreikius, tod÷l projekto
įgyvendinimo metu daug laiko už÷m÷ vartotojų poreikių analiz÷ ir kuriamos paslaugos
funkcionalumo pritaikymas jų poreikiams. Siekiant įvertinti, kiek min÷tos problemos tur÷jo įtakos
sukurtos paslaugos naudojimui ir tęstinumui, šio vertinimo metu buvo atlikta notarų apklausa. Jos
rezultatai pateikiami ataskaitos 6 priede.

Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų įgyvendinimo efektyvumą ir rezultatyvumą
buvo siekiama užtikrinti taikant išorines kontrol÷s priemones. BPD 3.3 priemon÷s projektų
įgyvendinimo steb÷senai IVPK sudar÷ specialią Steb÷senos darbo grupę, į kurią buvo
įtraukti tarpin÷s ir įgyvendinančios institucijos atstovai. Šioje darbo grup÷je buvo aptariami
probleminiai projektai, kviečiami projektų vadovai, priimami nutarimai su įpareigojimais
projektų vykdytojams. Pagal kompetenciją daugiausia šioje darbo grup÷je buvo svarstomos ir
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sprendžiamos administracinio pobūdžio projektų įgyvendinimo problemos. Tokią išorinę
projektų priežiūros priemonę Valstyb÷s kontrol÷ įvertino kaip gerąją praktiką.70
3.4.

Apibendrinimas ir išvados

BPD 3.3 priemon÷s pagrindinis tikslas buvo sudaryti sąlygas informacin÷s visuomen÷s pl÷trai.
Šiam tikslui įgyvendinti buvo skirta 258 mln. Lt. 99 proc. šios paramos panaudota kuriant
elektronines viešąsias paslaugas ir IRT infrastruktūrą. BPD 3.3 priemon÷s projektų
įgyvendinimas labiausiai prisid÷jo prie pirmojo ir ketvirtojo priemon÷s uždavinių įgyvendinimo,
t. y. (1) modernizuoti viešojo administravimo sektorių didinant valdžios institucijų veiklos
veiksmingumą ir atvirumą, pl÷tojant elektronines viešąsias paslaugas ir plečiant internete
esančius viešosios informacijos šaltinius, (2) užtikrinti galimybes visiems šalies gyventojams,
nepaisant jų socialin÷s būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties, naudotis informacin÷mis technologijomis
ir šių technologijų teikiamais informaciniais ištekliais.
Žvelgiant į steb÷senos rodiklius ir pagal juos vertinant BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumą galima
konstatuoti, kad numatyti kiekybiniai tikslai pasiekimų lygiu buvo pasiekti ir net viršyti. BPD
3.3 priemon÷s l÷šomis buvo sukurta 17 viešųjų elektroninių paslaugų, tarp kurių didžiausią dalį
sudaro nacionalinio lygio el. valdžios paslaugos gyventojams. Tai pat kaimiškosiose vietov÷se
buvo nutiesta 3791 km plačiajuosčio ryšio, įsteigta 400 naujų ir modernizuoti 83 nauji VIPT,
buvo sprendžiamos IRT saugumo problemos. Tiesa, reikia pažym÷ti, kad buvo viršyti ne tik
numatyti pasiekimai, bet ir beveik 16 proc. planuotas priemon÷s biudžetas.
Priemon÷s įgyvendinimo rezultatyvumas rezultatų lygiu yra prastesnis – sukurta mažiau darbo
vietų ir pritraukta mažiau privataus kapitalo nei planuota. Tai indikuoja 2 dalykus. Viena vertus,
buvo planuojama pernelyg optimistiškai. Kita vertus, min÷ti rodikliai n÷ra itin tinkami
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros priemon÷s rezultatams steb÷ti ir uždavinių pasiekimui matuoti.
Darbo vietų kūrimas nebuvo priemon÷s uždavinys, o privataus kapitalo pritraukimo klausimas
aktualus tik keliuose iš 19 projektų.
Galiausiai, vertinant BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumą pagal nustatytus poveikio rodiklius,
konstatuotina, kad pagrindinis planuotas rodiklis d÷l nuolatinių interneto vartotojų skaičiaus
augimo buvo pasiektas, tačiau šiuo atžvilgiu susiduriama su problema siekiant nustatyti
konkrečiai priemon÷s ind÷lį į informacin÷s visuomen÷s pl÷tros rodiklio did÷jimą.71
Analizuojant BPD 3.3 priemon÷s projektų rezultatyvumą (pasiekimo lygiu) buvo nustatyta, kad
dauguma projektų nustatytus kiekybinius tikslus pasiek÷, o kai kurie ir viršijo, sukurdami
daugiau paslaugų, daugiau elektroninio turinio ir daugiau plačiajuosčio ryšio kilometrų. Visgi
taip pat tenka pasteb÷ti, kad projektų rodikliai daugeliu atveju buvo formuluojami nepakankamai
korektiškai, o jų kiekybin÷s išraiškos keit÷si. Be to, buvo identifikuota keletas projektų, kuriuose
nebuvo pasiekti pagrindiniai planuoti rezultatai (nebuvo sukurta paslauga), juos lyginant su
pradine projekto id÷ja. Tačiau reikia pamin÷ti ir tai, kad šie projektai (el. sveikatos ir el. bilieto)
turi po sutartinių įsipareigojimų, kuriuos turi įvykdyti savo l÷šomis ir pilna apimtimi pasiekti
pagrindinius planuotus rezultatus.
70

Valstyb÷s kontrol÷. Valstybinio audito „Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šomis finansuojamų informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros projektų valdymas“ ataskaita. - 2008 m. lapkričio 19 d. - Nr. VA-9000-2-25.
71
Priemon÷s poveikio klausimams skirta atskira ataskaitos dalis.
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Projektų įgyvendinimui, rezultatams ir, atitinkamai, priemon÷s rezultatyvumui įtakos tur÷jo
keletas skirtingo lygio veiksnių. Įgyvendinant BPD 3.3 priemon÷s projektus susidurta su
„klasikin÷mis“ informacinių sistemų diegimo viešajame sektoriuje problemomis – nepakankamu
vadovyb÷s įsitraukimu, tarpinstitucinio bendradarbiavimo problemomis, nepakankamai
efektyviu pokyčio, kurį sąlygoja informacin÷s sistemos diegimas, valdymu, iššūkiais užtikrinant
viešosios elektronin÷s paslaugos įgyvendinimo aplinką. Tinkamas įgyvendinimo aplinkos
(strategin÷s, teisin÷s, organizacin÷s) įvertinimas, rizikų identifikavimas ir problemų sprendimas
yra viena svarbiausių sąlygų efektyviam sukurtos paslaugos teikimui ir tęstinumui. Kaip ir
daugelyje BPD priemonių BPD 3.3 priemon÷s projektuose taip pat susidurta su rizikomis d÷l
viešųjų pirkimų proceso problemų.
Kai kurios iš min÷tų problemų jau bandomos spręsti 2007–2013 m. laikotarpiu. Siekiant stiprinti
projektų valdymo geb÷jimus, nustatytas reikalavimas projektų vykdytojams įsigyti projekto
administravimo ir technin÷s priežiūros paslaugas. Siekiant išvengti neigiamos viešųjų pirkimų
proceso įtakos savalaikiam projektų įgyvendinimui, numatytas reikalavimas pareišk÷jui iki
projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo prad÷ti pagrindinius viešuosius
pirkimus. Nepakankamo projektų įgyvendintojų d÷mesio teisinei aplinkai problemą bandoma
spręsti Projektų finansavimo sąlygų aprašuose bei projektų finansavimo ir administravimo
sutartyse nustatant reikalavimą pareišk÷jams per 3 m÷nesius nuo projekto finansavimo ir
administravimo sutarties įsigaliojimo dienos pateikti teis÷s aktų, kuriuos būtina priimti ar
pakeisti, kad būtų užtikrintas projekto metu numatomų perkelti į elektroninę terpę paslaugų
teikimas, sąrašą, nurodant planuojamas teis÷s akto pri÷mimo ar pakeitimo datas, atsakingus
vykdytojus, taip pat priežastis, kod÷l reikia priimti ar keisti atitinkamą teis÷s aktą, bei pasekmes,
kaip teis÷s akto nepri÷mimas ar nepakeitimas paveiktų projekto rezultatus. Problemas, kylančias
kai projektas įgyvendinamas nesant strateginių sprendimų d÷l jo poreikio ir rezultatų naudojimo,
teoriškai tur÷tų spręsti 2007–2013 m. naujai taikoma projektų atrankos procedūra – valstyb÷s
(regionų) projektų planavimas. Visgi šiuo atžvilgiu galima įžvelgti ir naujų rizikų. Kaip min÷ta,
projektų s÷kmingas įgyvendinimas priklauso ir nuo vadovyb÷s d÷mesio, „šeimininkiško“
požiūrio į projektą, suvokto „vidinio“ institucijos poreikio. Tokio požiūrio ir projekto vizijos gali
pritrūkti, jei paraiška projekto įgyvendinimui teikiama tik vykdant teis÷s aktų reikalavimus.
Apibendrinant galima teigti, kad dauguma planuotų BPD 3.3 priemon÷s kiekybinių tikslų buvo
pasiekti. Priemon÷s rezultatyvumas ir nauda potencialiai gal÷jo būti dar didesni, jei būtų buvę
realizuoti visi planuoti pradiniai tikslai (pavyzdžiui, el. sveikatos srityje). Kitas klausimas, kiek
sukurta infrastruktūra ir paslaugomis naudojamasi, kokią naudą jos teikia ir kokį poveikį jau
galima identifikuoti. Šiems klausimams skiriamos tolesn÷s ataskaitos dalys.
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4. BPD 3.3 PRIEMONöS NAUDINGUMO VERTINIMAS
Ataskaitos 2 dalyje buvo kalbama apie tai, kad viena iš svarbių priežasčių, kod÷l Lietuvos
gyventojai ir verslas mažai naudojasi viešosiomis elektronin÷mis paslaugomis, yra
nepakankama šių paslaugų orientaciją į vartotoją. Tod÷l šioje dalyje, visų pirma, vertinant
BPD 3.3 priemon÷s naudingumą yra pristatomas BPD l÷šomis finansuotų viešųjų
elektroninių paslaugų naudojimo mastas. V÷liau apibendrinama, kaip BPD 3.3 priemon÷
paveik÷ atskirų teminių informacin÷s visuomen÷s sričių pl÷trą ir prie kokių konkrečių
informacin÷s visuomen÷s problemų sprendimo prisid÷jo.

4.1. BPD 3.3 priemon÷s nauda tikslin÷ms grup÷ms
Esminis klausimas sukūrus viešąsias elektronines paslaugas ir infrastruktūrą – kiek apie juos
žinoma, kiek šiais rezultatais naudojamasi ir koks yra vartotojų požiūris į tiekiamų
paslaugų/infrastruktūros kokybę ir naudą. BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuoti projektai
buvo orientuoti į kelias pagrindines vartotojų grupes: gyventojus, verslo subjektus, viešojo
administravimo ir paslaugų sektorių. 5 priede pateiktoje lentel÷je atskirai pagal kiekvieną
projektą išskiriama, į kokias pagrindines vartotojų grupes yra orientuotos BPD 3.3
priemon÷s subsidijų l÷šomis finansuotos viešosios el. paslaugos ar el. infrastruktūra. Matyti,
kad daugumos finansuotų projektų rezultatai yra skirti kelioms tikslin÷ms grup÷ms.
Gyventojams yra skirta 9, verslui – 8, o viešojo administravimo ir paslaugų sektoriui –
6 projektų metu sukurtos viešosios el. paslaugos ar el. infrastruktūra. Didesn÷
orientacija į gyventojus kaip tikslinę grupę yra svarbi, nes, kaip buvo nurodyta šios
ataskaitos 2 dalyje pateiktoje Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros apžvalgoje,
pagrindinių viešųjų paslaugų gyventojams perk÷limo į elektroninę terpę lygis yra
nepakankamas.

BPD 3.3. priemon÷s nauda gyventojams
Gyventojų tikslin÷ grup÷ BPD 3.3 priemon÷s naudą pajuto ir iš elektronin÷s
infrastruktūros, ir iš elektroninių paslaugų sričių projektų. Visų pirma, elektronin÷s
infrastruktūros projektai (RAIN ir „Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas
Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldyb÷se“) pad÷jo padidinti gyventojų prieinamumą prie
interneto. Iš viso buvo įrengta 3791 km ilgio plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo, kurio
didžioji dalis įrengta kaimo ir mažiau urbanizuotose vietov÷se. Šio vertinimo tikslais
atliktoje RAIN atvejo studijoje72 apskaičiuota, kad prab÷gus ne daugiau kaip metams po
RAIN projekto įgyvendinimo pabaigos, RAIN tinklu naudojasi 25 tūkst. abonentų (tikslūs,
operatorių pateikti duomenys), arba (apytikriai) 19 proc. visų plačiajuosčio ryšio prieigą
turinčių Lietuvos kaimiškųjų teritorijų abonentų, arba 16 proc. visų kaimiškųjų vietovių
interneto abonentų. Statistikos departamento skelbiamais duomenimis73, per BPD
įgyvendinimo laikotarpį (nuo 2004 iki 2009 m.) namų ūkių, kurie naudojasi internetu
namuose, dalis kaime išaugo 20 kartų (nuo 2 proc. iki 40,8 proc.).
72

Atvejo studiją skaitykite 6 ataskaitos priede.
Statistikos departamento duomenų baz÷ M9020101: Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto
prieigą. Požymiai: gyvenamoji vietov÷, informacin÷s technologijos.
73
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Prie interneto vartotojų skaičiaus augimo kaimiškosiose vietov÷se neabejotinai prisid÷jo ne
tik RAIN, bet ir VIPT projektas, kurio metu kaimo vietov÷se buvo įsteigta 400 naujų
prieigos prie interneto taškų ir modernizuoti 83 jau veikiantys. Įsteigus min÷tus taškus, 4000
Lietuvos gyventojų tenka po 1 VIPT. Pagal VIPT skaičių, tenkančių vienam gyventojui,
Lietuva tapo viena iš pirmaujančių Europos šalių.74 Pasak VIPT projekto vykdytojo, VIPT
lankytojų srautas per metus viršija 2,3 mln. Taigi BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis įgyvendintų
el. infrastruktūrinių projektų d÷ka yra sumažinti prieigos prie interneto tinklo skirtumai tarp
miesto ir kaimo gyventojų, Lietuvos gyventojai turi daugiau galimybių naudotis internetu
tiek namuose, tiek viešosiose vietose. El. infrastruktūros projektai, užtikrindami galimybes
visiems šalies gyventojams, nepaisant jų socialin÷s būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties, naudotis
informacin÷mis technologijomis ir šių technologijų teikiamais informaciniais ištekliais,
prisideda ir prie ES horizontalių politikų įgyvendinimo, ypač regionin÷s pl÷tros ir darnaus
vystymosi skatinimo. Apibendrinant galima teigti, kad el. infrastruktūros projektai iš visų
finansuotų BPD 3.3 priemon÷s projektų padar÷ didžiausią teigiamą poveikį
informacinei visuomenei, nes sukūr÷ trūkstamas prielaidas tolesnei jos pl÷trai.
Antra, BPD 3.3 priemon÷ pad÷jo išpl÷sti gyventojams teikiamų viešųjų el. paslaugų skaičių.
Iš 17 viešųjų el. paslaugų, kurių pl÷trai buvo skirtos BPD 3.3 priemon÷s l÷šos, net 14 yra
skirtos gyventojams (detaliau žr. 5 priedą). Naujos viešosios el. paslaugos gyventojams
priskirtinos įvairioms informacin÷s visuomen÷s pl÷tros sritims – el. valdžios, el. sveikatos,
el. turinio. Teigiamai vertintina tai, kad dalis paslaugų apima būtinųjų ir dažnai naudojamų
viešųjų paslaugų grupę, pavyzdžiui, socialines išmokas ir kompensacijas, naudojimąsi
viešuoju transportu, sveikatos apsaugos paslaugas. Vertinant pagal sukurtų viešųjų el.
paslaugų naudojimosi mastą75 pakankamai didelę paklausą turi el. bilietas, statybos
leidimų išdavimo informacin÷ sistema, internetin÷ informacijos vertimo priemon÷,
virtuali bibliotekų informacin÷ sistema (žr. 19 pavyzdį).
19 pavyzdys. Gyventojų naudojimasis sukurtomis viešosiomis el. paslaugomis
•

74
75

Projektu „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“
siekta sukurti ir įdiegti vieningą (suderintą tarp Vilniaus, Kauno, Klaip÷dos miestų)
visuomeninio miesto transporto valdymo bei apmok÷jimo elektronin÷mis priemon÷mis už
keleivių pervežimą sistemą, siekiančią sumažinti miesto valdymo institucijų kaštus ir
užtikrinančią palankias sistemos naudojimosi sąlygas keleiviams nepriklausomai nuo jų
socialin÷s ir geografin÷s pad÷ties. Projekto metu sukurtos dvi viešosios el. paslaugos. Pirmoji
viešoji el. paslauga leidžia vartotojams lanksčiau rinktis viešojo transporto bilietus ir jų
apmok÷jimą. Projekto vykdytojų pateikti duomenys rodo, kad iki 2009 m. spalio Vilniuje jau
išplatinta 269 000 el. bilieto kortelių, Kaune – 100 000, Klaip÷doje – 40 000. Jei darytume
prielaidą, kad viena el. kortele naudojasi vienas miesto gyventojas, tuomet Vilniuje el. kortelę
turi beveik kas antras gyventojas (49 proc.), Kaune – kas ketvirtas (28 proc.), o Klaip÷doje – kas
penktas gyventojas (22 proc.). Antroji projekto viešoji el. paslauga skirta pagerinti viešojo
transporto keleivių informavimo sistemą. Lankomiausiose Vilniaus miesto viešojo transporto
stotel÷se įdiegta švieslenčių, kuriose rodomas laikas iki viešojo transporto priemon÷s (autobuso,
troleibuso, ateityje planuojama ir mikroautobuso) atvykimo momentų, sistema, kuri padeda
keleiviams planuoti savo laiką. Tačiau siekiant maksimalios projekto naudos būtina išspręsti
likusias problemas d÷l kartinio bilieto ir vieningos apmok÷jimo sistemos tarp skirtingų miestų
įvedimo.

Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijos įgyvendinimo 2008 m. ataskaita.
Visų sukurtų viešųjų el. paslaugų naudojimosi mastas pateiktas 5 priede.
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•

Projekto „Viešųjų paslaugų teikimo nuotoliniu ryšiu ir statybos leidimų informacin÷s sistemos,
įgyvendinant elektronin÷s valdžios koncepciją (pagal ES programinius dokumentus) sukūrimo ir
įdiegimo išpl÷timo“ metu buvo sukurta elektronin÷ informacin÷ sistema „Infostatyba“
www.planuojustatyti.lt, kuri leidžia nuotoliniu būdu pateikti ir išduoti įvairius statybų
reguliavimo dokumentus. 2008 m. spalio 1 d. – 2009 m. rugs÷jo 30 d. laikotarpiu informacin÷je
sistemoje įregistruoti 3853 prašymai išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, 3042 prašymai išduoti
statybos leidimą, 41 prašymas perregistruoti leidimą kito vardu, 4 prašymai pratęsti statybos
leidimo galiojimą, 34 prašymai išduoti pažymą apie nebaigtą statybą, 268 pašymai pripažinti
statinį tinkamu naudoti. Iš viso pateikti 7242 prašymai. Remiantis Statistikos departamento
duomenų baze76, per 2008 m. IV ketv. – 2009 m. III ketv. iš viso buvo išduotas 6501 statybos
leidimas, o remiantis projekto vykdytojo duomenimis, per informacinę sistemą šiuo laikotarpiu
išduoti 2486 statybos leidimai. Vadinasi, pasinaudojant naująja el. paslauga, išduota 38 proc.
visų statybos leidimų. Projekto vykdytojo teigimu, sistema populiaresn÷ tarp fizinių asmenų
(statytojų) nei juridinių asmenų (statytojų): prašymus išduoti statybos leidimus pateik÷ apie 66
proc. fizinių asmenų, prašymus išduoti projektavimo sąlygų sąvadus – 73 proc. fizinių asmenų.

Gyventojų naudojimosi sukurtomis el. viešosiomis paslaugomis mastą lemia keli veiksniai,
priklausantys tiesiogiai nuo projektų vykdytojų77: paslaugų žinomumas, paslaugų atitikimas
gyventojų poreikiams, patogumas naudoti (14 pav.).
14 pav. El. paslaugos naudojimą apsprendžiantys veiksniai
Potencialus vartotojas

Sužinojimas apie paslaugą

Sprendimas pasinaudoti paslauga

Pasinaudojimas paslauga

Sprendimas toliau naudotis /
nesinaudoti paslauga

Paslaugos patogumo ir
naudos įvertinimas

Šaltinis: The Introduction to E-Government. Demand-Side Metrics - User Preferences and Attitudes;
http://www.egov.infodev.org/en/Section.106.html

76

Statistikos departamento duomenų baz÷s. „ M4060301: Išduota leidimų naujų gyvenamųjų pastatų statybai.
Požymiai: Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC), ketvirtis“.
77
Be abejo, vienas svarbiausių veiksnių, apsprendžiantis gyventojų naudojimąsi el. paslaugomis, yra gyventojų
kompiuterinio raštingumo geb÷jimai ir galimybių naudotis elektronin÷mis paslaugomis tur÷jimas.

63

Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemon÷s „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ poveikio vertinimas:
galutin÷ ataskaita

Įgyvendinant BPD 3.3 priemon÷s projektus, buvo vykdomos privalomos78 paramos
viešinimo veiklos, tačiau jos daugiausia buvo skirtos informavimui apie BPD paramos
suteikimą (skelbimo lentos, atminimo lentos, informaciniai pranešimai apie projekto pradžią
ar pabaigą), o ne sukurtų rezultatų naudos tikslin÷ms grup÷ms viešinimui (informaciniai
klipai TV ir radijuje, specialios brošiūros, konferencijos). BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimo
pabaigoje būtų buvusi naudinga centralizuota BPD paramos l÷šomis sukurtų el. viešųjų
paslaugų ir jų naudos tikslin÷ms grup÷ms viešinimo kampanija, kurią gal÷jo įgyvendinti
IVPK technin÷s paramos l÷šomis. 2005 m. OECD studijoje79 pažymima, kad siekiant
maksimizuoti investicijų į el. paslaugų pl÷trą naudingumą, reikalinga įgyvendinti
plataus masto informacines kampanijas, skatinančias gyventojus pereiti nuo tradicinio
paslaugų naudojimo būdo prie elektroninio. Tokias viešinimo kampanijas, kuriant el.
valdžios projektus, įgyvendino JAV, Kanada, Vokietija ir kitos šalys.
Analizuojat atskirus BPD 3.3 15 pav. Išankstin÷s pacientų registracijos paslaugos
priemon÷s projektus platesnio žinomumas tikslin÷s grup÷s tarpe
rezultatų viešinimo pritrūko
internetinei
informacijos
vertimo priemonei, el. bilieto
sukūrimui,
Lietuvos
audiovizualinio
paveldo
sukūrimui, statybos leidimų
informacin÷s
sistemos
sukūrimui, iš dalies išankstin÷s
pacientų registracijos sistemos
sukūrimui. Pastarojo projekto
atveju gana dideliu tiražu (25
000 egz.) buvo parengti
lankstinukai
apie
sukurtą
paslaugą ir išplatinti visose Šaltinis: TNS Gallup apklausa „Išankstin÷s pacientų registracijos
projekte
dalyvaujančiose sistemos vertinimas: pacientų apklausa“, 2009 m. rugs÷jis.
įstaigose, tačiau papildomai
būtų buvę naudinga įgyvendinti šios sukurtos paslaugos viešinimą (reklamą) per masin÷s
informacijos priemones (TV ir radiją). Visgi vertinimo metu atlikta pacientų, besilankančių
projekto partnerių sveikatos priežiūros įstaigose, apklausa80 rodo, kad šios paslaugos
žinomumas yra gana didelis (15 pav.), apie ją žino beveik 78 proc. tikslin÷s grup÷s atstovų.
BPD 3.3 priemon÷s projektams nebuvo keliamas reikalavimas atlikti vartotojų
pasitenkinimo sukurtomis viešosiomis el. paslaugomis tyrimus, tod÷l sunku įvertinti,
kiek sukurtų paslaugų naudojimo mastą apsprendžia jų kokyb÷, patogumas naudoti,
kokie yra tobulinimo ir pl÷tros poreikiai. Šio vertinimo metu iliustraciniais tikslais buvo
atlikta www.sergu.lt tinklalapio lankytojų apklausa, siekiant panagrin÷ti, kaip vartotojai
vertina BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis sukurtos išankstin÷s pacientų registracijos sistemos
kokybę, patogumą naudotis, šios paslaugos naudą. Kaip matyti iš 16 paveiksle pateiktų
78

BPD paramos viešinimas privalomas pagal informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą
pagal BPD ir suteiktos paramos viešinimo taisykles, patvirtintas LR finansų ministro 2004 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. 1K-233.
79
OECD e-Goverment Studies. „ E-Goverment for Better Government“, 2005. – P. 39.
80
ESTEP užsakymu 2009 m. rugs÷jo m÷n. apklausą atlikto TNS Gallup. Daugiau apklausos duomenų pateikta
atvejo studijoje ataskaitos 6 priede.
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apklausos rezultatų, gyventojai ypač vertina sistemos patogumą (nurod÷ 83 proc.
respondentų) ir laiko,
siekiant gauti paslaugą, 16 pav. Naudojimosi išankstin÷s pacientų registracijos internetu
sutaupymą (pažym÷jo 75 paslauga priežastys
proc. respondentų).
Daugumai respondentų
(73
proc.),
kurie
registravosi pas gydytoją
per
www.sergu.lt,
techninio
pobūdžio
problemų registruojantis
neiškilo.
89
proc.
respondentų nurod÷, kad
šia
paslauga
ketina
naudotis
ir
ateityje.
Reziumuojant šį pavyzdį
galima
teigti,
kad
elektronin÷ išankstin÷s
pacientų registracijos pas
gydytojus paslauga yra
kokybiška ir naudinga,
nes ji priskirtina prie
būtinųjų
ir
dažnai Šaltinis: TNS Gallup apklausa „Išankstin÷s pacientų registracijos sistemos
gyventojų
naudojamų vertinimas: www.sergu.lt lankytojų apklausa“, 2009 m. rugs÷jis.
paslaugų, elektroninis registravimasis yra patogus, nes taupo laiką, leidžia pasirinkti
gydytoją iš įvairių gydymo įstaigų, suteikia priminimą apie registraciją, o pats registravimosi
procesas yra nesud÷tingas.
Tokios vartotojų nuomon÷s d÷l teikiamų paslaugų apklausos ypač naudingos siekiant kurti
vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines viešąsias paslaugas,
šalinti sukurtų paslaugų trūkumus, nustatyti tolesn÷s pl÷tros poreikius. Tod÷l labai pozityviai
vertinamas 2007–2013 m. laikotarpiu įvestas projektų, gavusių paramą pagal Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ įgyvendinimo
priemones, kurių metu bus kuriamos elektronin÷s paslaugos (el. valdžios, el. demokratijos,
el. kultūros, el. mokymosi, el. sveikatos ir kt.), rezultato lygmens steb÷senos rodiklis
„Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2
metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo“81. Tokio rodiklio steb÷jimas didins
projektų vykdytojų atsakomybę už kuriamų viešųjų el. paslaugų kokybę, skatins didesnę el.
paslaugų orientaciją į vartotoją, prisid÷s prie į rezultatus orientuoto valdymo koncepcijos82
įgyvendinimo.
BPD 3.3. priemon÷s nauda verslui

81

Šis rodiklis yra numatytas 11 iš 13 patvirtintų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto
„Informacin÷ visuomen÷ visiems“ priemonių aprašymuose ir yra perkeliamas į projektų finansavimo sąlygų
aprašus bei projektų finansavimo ir administravimo sutartis.
82
Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, 65.1.2 punktas.
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Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse nar÷se, verslo sektoriui teikiamos aukštesnio
interaktyvumo viešosios el. paslaugos lyginant su teikiamomis gyventojams.83 Pagrindin÷
viešųjų paslaugų nauda verslui yra siejama su mažesniais veiklos kaštais (elektronin÷s
transakcijos sutapo paslaugų gavimo laiką ir, atitinkamai, kaštus) bei geresniu informacijos
prieinamumu (pagal klasikinę ekonomikos teoriją, informacijos nepakankamumas yra
priskiriamas prie rinkos trūkumų, ribojančių konkurenciją). Jau buvo min÷ta, kad
įgyvendinant BPD 3.3 priemonę verslui buvo skirtos 9 el. paslaugos: draud÷jų
aptarnavimo, viešųjų pirkimų vykdymo, statybos leidimų išdavimo, krovos operacijų
Klaip÷dos jūrų uoste, nekilnojamojo turto sandorių bei nuosavyb÷s teisių įregistravimo,
geografin÷s informacijos ir metaduomenų, teisin÷s informacijos ir interneto puslapių
mašininio vertimo paslaugos. Pirmosios keturios priskirtinos pagrindin÷ms viešosioms
paslaugoms, kurių pl÷tra numatyta pagal Europos Sąjungos programinius
dokumentus. Šios viešosios paslaugos buvo perkeltos į el. erdvę 3 elektronin÷s brandos
lygiu (komunikacija, duomenų perdavimas vykdomi interaktyviai, paslauga suteikiama
neelektronine forma), išskyrus draud÷jų aptarnavimą, kuris perkeltas 4 brandos lygiu ir tapo
visiškai interaktyvus. Dauguma šių paslaugų yra būtinos verslo sektoriuje, tod÷l, bendrai
vertinant, sukurtos naujosios viešosios paslaugos prisideda prie verslo sektoriaus pl÷tros,
mažindamos paslaugų gavimo kaštus. Kita vertus, daugiau būtinųjų viešųjų paslaugų gal÷tų
tapti visiškai interaktyviomis. Remiantis statistika (žr. 10 paveikslą 2.2 dalyje), Lietuvoje
verslo įmonių naudojimasis el. valdžios paslaugomis yra labai aukštas (beveik 90 proc.
įmonių, tai viršija ES vidurkį), taigi poreikis kuo didesnį viešųjų paslaugų skaičių teikti
aukščiausiu įmanomu elektronin÷s brandos lygiu yra didelis. Be to, 2008 m. Vidaus reikalų
ministerijos užsakymu atliktas tyrimas parod÷, kad kas penkta verslo įmon÷, kuri vis d÷lto
nesinaudoja viešosiomis el. paslaugomis (21,2 proc.), nesinaudojimo priežastimi nurodo tai,
jog teikiamos viešosios el. paslaugos yra neišbaigtos ir bet kokiu atveju tektų vykti į tam
tikrą instituciją.84 Taigi iš esm÷s yra poreikis didinti verslo sektoriui teikiamų viešųjų el.
paslaugų brandos lygį ir paslaugų teikimą pagal „vieno langelio“ principą. Aukščiausiu
brandos lygiu, pasinaudojant BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis, buvo sukurta draud÷jų
aptarnavimo paslauga – šį projektą galima priskirti prie geros praktikos pavyzdžių.
„Vieno langelio“ principas buvo diegiamas nekilnojamojo turto sandorių bei nuosavyb÷s
teisių įregistravimo procedūroms, tačiau šio projekto metu sukurtos viešosios el. paslaugos
naudojimas kol kas ribotas.
20 pavyzdys. Sukurtų el. paslaugų verslui nauda ir naudojimo mastas.
•

Projektas „Elektroninių SD formų pri÷mimo ir apdorojimo sistemos“ buvo skirtas pagerinti LR
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gav÷jų
registrą. Buvo sukurta Elektronin÷ draud÷jų aptarnavimo sistema (EDAS). Poreikis tokiai
sistemai sukurti iš verslo sektoriaus buvo didelis: po mokesčių deklaracijų teikimo VMI, antroji
pagal aktualumą paslauga buvo teikti socialinio draudimo pranešimus ir prašymus bei gauti
informaciją iš Sodros duomenų baz÷s.85 Pasteb÷tina, kad sistema privalomai turi naudotis
įmon÷s, kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų.86 Remiantis šio vertinimo metu iš projekto

83

European Commission, Directorate General for Informatikon Society and MediaThe User Challenge
Benchmarking The Supply Of Online Public Servines, 2007. – P.20.
84
Socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros centro atlikta Viešųjų paslaugų, teikiamų informacin÷mis technologijomis,
esamos būkl÷s analiz÷. – 2008 // http://www.vrm.lt/index.php?id=528
85
Socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros centro atlikta Viešųjų paslaugų, teikiamų informacin÷mis technologijomis,
esamos būkl÷s analiz÷. – 2008 // http://www.vrm.lt/index.php?id=528
86
LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gav÷jų registro
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007-04-25 nutarimu Nr. 435.
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vykdytojo gautais duomenims, 2009 m. spalį paslauga naudojosi 36 514 fizinių asmenų, kurie
teikia SD pranešimus iš 48 tūkst. draud÷jų (įmonių) – tai sudaro 58 proc. visų įmonių. Buvo
planuota, kad 2009 m. pabaigoje sistema naudosis 80 proc. visų draud÷jų, tačiau vargu ar iki
2009 m. pabaigos pavyks pasiekti planuotą procentą. Vis d÷lto per 2009 m. EDAS užsiregistravo
3 kartus daugiau naudotojų nei per 2008 m., tod÷l tik÷tina, kad artimiausiu metu išliks
registracijos augimo tendencija ir rodiklis gali būti pasiektas 2010 m. I ketvirtį. VRM užsakytas
tyrimas87 atskleid÷, kad bendras viešosios el. paslaugos kokyb÷s vertinimas yra aukštas. Labai
gerai ir gerai šią el. paslaugą įvertino 66,7 proc. apklaustų verslo įmonių.
•

VĮ „Registrų centras“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta Nekilnojamojo turto sandorių
viešoji elektronin÷ paslauga (toliau – NESVEP), leidžianti supaprastinti sandorių sudarymo
tvarką, sutrumpinti nekilnojamojo turto sandorių įforminimo ir įregistravimo terminus, sutaupyti
sandoryje dalyvaujančių subjektų laiką, atliekant visus sandoriui sudaryti reikiamus veiksmus tik
pas notarą („vieno langelio“ principas), kai nekilnojamojo turto registro ir kadastro informacija
elektronin÷mis priemon÷mis tiesiogiai yra teikiama notarams ir sandorio dalyviams notaro darbo
vietoje, automatizuotai rengiami sandorio dokumentai, o informacija elektronin÷mis
priemon÷mis perduodama Registrų centrui. Iki tol nekilnojamojo turto sandorį sudaryti siekiantis
subjektas mažiausiai du kartus prival÷davo apsilankyti Registrų centre. Remiantis vertinimo
metu gautais duomenimis, 2009 m. rugs÷jį su NETSVEP sistema dirbo 76 notarai (t. y. 28 proc.
visų Lietuvoje dirbančių notarų biurų), per NETSVEP buvo gautas 1181 užsakymas pažymoms
sandoriams, juridinių faktų ir teisių registravimui, sudaryta per 440 turto perleidimo sutarčių88.
Lyginant šiuos skaičius su visų nekilnojamojo turto sandorių statistika (vien per 2009 m. I-III
ketv. sudaryta 42 526 nekilnojamojo turto sandoriai), matyti, kad NETSVEP sistema naudotasi
labai pasyviai. Šią sistemą gana kritiškai įvertino Valstyb÷s kontrol÷89. Kadangi šio vertinimo
metu atliktos notarų apklausos90 rezultatai rodo, kad 36 proc. notarų biurų planuoja prad÷ti
NETSVEP sistema naudotis per artimiausią pusmetį, būtina ištaisyti Valstyb÷s kontrol÷s audito
ataskaitoje nurodytus funkcionalumų trūkumus, technines problemas, patobulinti sistemą,
atsižvelgiant į notarų poreikius.

Verslo sektorius naudą pajus ir iš BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis įgyvendintų el. infrastruktūros
projektų. Iki 2010 m. sausio m÷nesio bus sudarytos sąlygos 98 proc. šalies teritorijos prie
esamų plačiajuosčio ryšio tinklų prisijungti visoms norinčioms smulkiojo ir vidutinio verslo
įmon÷ms. Taip bus skatinama smulkiojo ir vidutinio verslo pl÷tra mažiau urbanizuotose
vietov÷se.

BPD 3.3. priemon÷s nauda viešajam sektoriui
Didžiausia el. infrastruktūros ir el. paslaugų nauda yra susijusi su išteklių, skirtų
viešojo administravimo funkcijų vykdymui ir viešųjų paslaugų teikimui, sutaupymu,
efektyvesniu šių paslaugų teikimu vartotojams (greitesn÷s, paprastesn÷s, pažangesn÷s
procedūros) ir viešojo sektoriaus įvaizdžio gerinimu (didesnis gyventojų ir verslo
subjektų pasitik÷jimas valdžia, skaidresnis procesas ir pan.). Šios naudos buvo
87

Socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros centro atlikta Viešųjų paslaugų, teikiamų informacin÷mis technologijomis,
esamos būkl÷s analiz÷. – 2008 // http://www.vrm.lt/index.php?id=528
88
VĮ „Registrų centras“ vertintojams pateikta informacija.
89
LR valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito ataskaita „Valstyb÷s įmon÷s Registrų centro informacinių sistemų
kontrol÷“, 2009 m. rugs÷jo 30 d. Nr. IA-P-900-2-4, Vilnius.
90
ESTEP užsakymu 2009 m. rugs÷jį apklausą atliko TNS Gallup. Daugiau apklausos duomenų pateikta atvejo
studijoje ataskaitos 6 priede.
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siekiama įgyvendinant visus BPD 3.3 priemon÷s projektus. Pasteb÷tina, kad 2007–2013
m. ES paramos laikotarpiu teikiant paraiškas el. valdžios ir el. sveikatos projektų
finansavimui būtų naudinga kaštų-naudos analiz÷je pateikti pagrįstus skaičiavimus, kiek
įgyvendintas projektas sutaupys išlaidų, patiriamų teikiant paslaugas įprastu būdu, o
įgyvendinus projektą po vienerių ar dvejų metų patikrinti šiuos skaičiavimus (21 pavyzdys).
21 pavyzdys. Kaštų sutaupymas pereinant nuo tradicin÷s prie elektronin÷s paslaugos
Šio vertinimo metu RAIN projekto atvejo studijoje buvo apskaičiuota, kokį ekonominį efektą šis
projektas turi vienai sričiai – žem÷s ūkio naudmenų ir pas÷lių deklaravimui. Žem÷s ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2009 m. deklaruodami žem÷s ūkio naudmenis ir
pas÷lius Lietuvos žemdirbiai iš viso pateik÷ 176 592 paraiškas, deklaravo 2 650 401,44 ha žem÷s
ūkio naudmenų ir pas÷lių plotų. Deklaracijos pateikimo metu žemdirbiai gal÷jo pasirinkti
deklaracijos pateikimo būdą – elektroninį arba įbraižymą ranka. Iš 1 185 793 šalyje deklaruotų
laukų, elektroniniu būdu išbraižyti 877 087 laukai (74 proc.), rankiniu būdu – 308 706 (26 proc.).
Pas÷lių laukus braižyti elektroniniu būdu band÷ visos savivaldyb÷s, o tik elektroniniu būdu – penkios
savivaldyb÷s (Anykščių, Druskininkų, Marijampol÷s, Radviliškio bei Rietavo). Savarankiškai, t. y.
pas÷lių laukus elektroniniu būdu šiemet įbraiž÷ 800 Lietuvos žemdirbių (daugiausiai – stambiųjų
ūkininkų ir žem÷s ūkio bendrovių).
Elektroninį žem÷s ūkio naudmenų ir pas÷lių deklaravimą labai palengvino, o kalbant iš esm÷s,
įgalino RAIN infrastruktūra, kurios d÷ka internetinis ryšys per atstumą įbraižant duomenis ar juos
siunčiant dabar jau gali būti nepertraukiamas. Ekonominis deklaravimo efektas 2009 m. – 600 tūkst.
sutaupytų A3 formato popieriaus lapų, arba 30 tonų popieriaus. Darant (minimalią) prielaidą, kad
vieno tokio lapo nespalvoto spausdinimo savikaina yra 20 ct, 2009 m. sutaupoma 120 tūkst. Lt vien
tik spausdinimo išlaidoms.
Elektroninis žem÷s ūkio naudmenų ir pas÷lių deklaravimas taip pat mažina klaidų tikimybę (leidžia
nustatyti dvigubą deklaravimą, viršdeklaravimą ir pan.) ir taupo tiek žemdirbių, tiek paraiškas
tikrinančių institucijų darbo laiką. Laiko sąnaudų sutaupymas taip pat prisideda prie ekonominio el.
paslaugos efekto.

Įgyvendinus BPD 3.3 priemonę, viešasis sektorius pajuto paramos naudą ir tiesiogiai.
Visų pirma, infrastruktūros pl÷tra leido pagerinti viešojo administravimo institucijų darbo
sąlygas kaimo bei mažiau urbanizuotose vietov÷se, kur prie plačiajuosčio duomenų
perdavimo tinklo buvo prijungtos kaimo seniūnijos, viešosios įstaigos. RAIN projekto
pagalba interneto prieiga suteikta 468 Lietuvos kaimiškosioms seniūnijoms (iš kurių 241
netur÷jo jokios prieigos), 51 savivaldybei bei maždaug 300 kaimiškųjų mokyklų.91 Vis d÷lto
buvo planuota, kad iš viso bus prijungta 1562 institucijos, tačiau kadangi RAIN projektas
turi tęstinį įgyvendinimą, manytina, kad institucijų skaičius ateityje dar išaugs. Projektas
„Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimo Lazdijų ir Alytaus rajonų
savivaldyb÷se“ leido interneto prieigą suteikti 32 viešosioms įstaigoms regione.
SVDPT projekto metu buvo sukurtas saugus valstybinio duomenų perdavimo tinklas,
apr÷piantis visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Tinklas yra sujungtas ir su Europos
Sąjungos institucijų administracijų sTESTA (angl. secure Trans European Services for
91

D÷l į plačiajuosčio ryšio tinklą įjungtų mokyklų skaičiaus vertinimai skiriasi: galutin÷je RAIN projekto
ataskaitoje minimos iki projekto pabaigos įjungtos 168 mokyklos, o Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos ataskaitoje apie ryšių sektoriaus būklę Lietuvoje 2008 m. minima jau 330 mokyklų. Pastarosios
informacijos tikslumą sunku vertinti. Žr. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos ryšių
sektorius 2008 m. http://www.rrt.lt/index.php?-1501980636
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Telematics between Administrations) tinklu, prie kurio yra prijungti ES valstybių
administracijų tinklai. Centrin÷s dalies greitaveika siekia 1Gb/s. Taigi Lietuvos viešųjų
institucijų darbuotojams sudarytos sąlygos greitai, efektyviai ir saugiai keistis elektroninio
formato duomenimis tarp valdžios institucijų šalies bei ES mastu. Darbuotojams tapo
prieinamos ES institucijų, ES valstybių el. valdžios paslaugos. Be to, greitesnis darbuotojų
komunikavimas ir centralizuotas didesn÷s dalies valstyb÷s IT sektoriaus administravimas
tur÷tų leisti sumažinti viešojo administravimo kaštus.92 Kol kas prie tinklo prijungta mažiau
GIS duomenų generuotojų ir vartotojų – 11 (planuota 17), tačiau prijungta daugiau
institucijų – 967 (buvo numatyta prijungti 400). Tinklu naudojasi tokios institucijos kaip
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
kanceliarija, ministerijos, apskričių administracijos, teismai, mokesčių inspekcijos,
savivaldybių administracijos, seniūnijos ir kitos.93
2008 m. projekto „Valstybinių institucijų informacinių sistemų saugos (VIISS)“ pagalba
įdiegta papildoma bei sustiprinta esama rezervinio duomenų kopijavimo, informacinių
sistemų infrastruktūros steb÷jimo ir valdymo, paslaugų lygio valdymo, įsilaužimo aptikimo
bei kita aktuali įranga VRM, Muitin÷s departamente prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos, Valstybin÷je mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos.94 Taigi VIISS kartu su SVDPT projektu sudar÷ galimybes padidinti
perduodamų duomenų saugumą elektronin÷je erdv÷je, tod÷l tai skatina ir viešųjų el.
paslaugų pl÷trą bei administravimo kaštų maž÷jimą.
Kitas labai svarbus projektas – „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų
interoperabilumo – sistemų sąveikos gebos sukūrimas“ (VAIISIS). Šio projekto įvykdymo
rezultatas – vieninga valstyb÷s institucijų informacinių sistemų ir registrų duomenų
apsikeitimo sistema, leidžianti institucijoms, dalyvaujančioms duomenų mainuose,
paprasčiau ir greičiau gauti duomenis iš kitų institucijų. Įgyvendinus projektą sudarytos
sąlygos paprasčiau, sparčiau ir mažesn÷mis sąnaudomis perkelti bei teikti administracines ir
viešąsias paslaugas elektronin÷je terp÷je panaudojant unifikuotus sprendimus. Be min÷tų
paslaugų, valstyb÷s, savivaldos ir kitos institucijos, naudojant pažangiausias technologijas, iš
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos gali gauti duomenų apie juridinių asmenų
įsiskolinimus. Taip pat tarpinstitucin÷je duomenų mainų sąsajoje naudojamos Gyventojų
registro, VĮ „Registrų centras“ ir kitos žiniatinklio paslaugos (ang. webservices) duomenims
gauti teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektronin÷je terp÷je „vieno langelio“
principu.95
4.2. BPD 3.3 priemon÷s įtaka teminių informacin÷s visuomen÷s pl÷tros sričių pl÷trai
Kaip ir buvo planuota BPD programavimo metu, 3.3 priemon÷s įgyvendinimas tur÷jo
įtakos atskirų teminių informacin÷s visuomen÷s pl÷tros sričių pl÷trai: el. valdžiai, el.
turiniui ir el. sveikatai. Didžiausia įtaka matyti el. valdžios sričiai. Šios srities pl÷trą

92

Planuojama, kad d÷l sutaupytų darbuotojų darbo valandų kasmet bus sutaupyta apie 15 mln. Lt, d÷l
sumaž÷jusių išlaidų IT paslaugoms kasmet bus sutaupyta apie 9 mln. Lt.
93
Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijos įgyvendinimo 2008 m. ataskaita.
94
Ibid.
95
http://www.epaslaugos.lt/egovportal/appmanager/main/public.
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galima vertinti remiantis 5 ES išskirtais el. valdžios prioritetais96 (žr. 7 paveikslą 2.2.
dalyje), kuriais siekiama: (i) užtikrinti, kad visi gyventojai tur÷tų galimybę lengvai naudotis
patikimomis ir naujoviškomis paslaugomis, (ii) didinti administracinį efektyvumą ir našumą,
(iii) vykdyti elektroninius viešuosius pirkimus, (iv) užtikrinti prieigą prie viešųjų paslaugų;
(v) skatinti el. dalyvavimą ir demokratiją.
Tokie elektronin÷s infrastruktūros projektai kaip RAIN ir „Plačiajuosčio duomenų
perdavimo tinklo sukūrimas Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldyb÷se“ sudar÷ galimybes
plačiajuosčiu ryšiu naudotis 300 – 370 tūkst. kaimiškųjų vietovių gyventojų (pirmasis ES el.
valdžios prioritetas) ir tuo pačiu buvo svarbūs el. administravimo pl÷trai (antrasis ES el.
valdžios prioritetas). Šie projektai prisid÷jo prie viešojo administravimo pl÷tros, kadangi
sujung÷ kaimo seniūnijas, viešąsias įstaigas ir institucijas, sukūr÷ patikimą prieigą prie
plačiajuosčio ryšio. SVDPT, VIISS ir VAIISIS projektų įgyvendinimas leido sukurti
patikimą duomenų perdavimo būdą tarp valdžios institucijų bei jas sujungti su tarptautiniu
ES institucijų administracijų sTESTA tinklu. Min÷tų projektų įgyvendinimas yra svarbus
ind÷lis į viešojo administravimo efektyvumo ir našumo didinimą: maž÷ja institucijų
komunikacijos kaštai, saugiau platinama informacija, pagreitinami darbo tempai. Be to,
VAIISIS projektas per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ užtikrino vieningą prieigą prie
šiuo metu Lietuvoje teikiamų el. viešųjų paslaugų (tai ketvirtasis ES el. valdžios prioritetas).
Trečiasis el. valdžios prioritetas – vykdyti elektroninius viešuosius pirkimus buvo
įgyvendinamas projekte „Viešųjų pirkimų informacin÷s sistemos pl÷tros“. Projekto, kuriuo
siekta didinti viešųjų pirkimų efektyvumą (įsigyjamų prekių, paslaugų ir darbų kainos
mažinimą, pirkimų laiko sutrumpinimą ir pirkimų skaidrumo didinimą), metu buvo sukurta
viešųjų pirkimų informacin÷ sistema. Kol kas dar sunku kalb÷ti apie projekto naudą, tačiau
prognozuotina, kad šio projekto ekonomin÷ nauda gali būti viena reikšmingiausių lyginant
su kitais BPD 3.3 priemon÷s projektais, kurių metu buvo kuriamos viešosios el. paslaugos.
Kasmet Lietuvoje viešųjų pirkimų vert÷ siekia apie 13 proc. Lietuvos bendrojo vidaus
produkto97, tod÷l sutrump÷jęs pirkimų ciklas, viešųjų pirkimų organizavimo kaštų
sumaž÷jimas, tiek÷jų konkurencijos skatinimas ir didesnis skaidrumas prisid÷s prie viešųjų
pirkimų proceso optimizavimo. Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktais duomenimis, 2009 m.
spalį CVPIS buvo įregistruotos 3635 perkančiosios organizacijos. Visos CVPIS registruotos
perkančiosios organizacijos, vykdydamos viešuosius pirkimus arba dalyvaudamos juose, jau
naudojosi viešųjų pirkimų informacine sistema, tačiau iki 2009 m. spalio m÷n. elektroniniu
būdu buvo įvykdyti ar vykdomi tik 65 pirkimai, t. y. 1,5 proc. nuo visų 2009 m. viešųjų
pirkimų98. Proveržio šioje srityje laukiama 2010 m.: pagal naujausią Viešųjų pirkimų

96

i2010 e. valdžios veiksmų planas: e. valdžios pl÷tros spartinimas Europoje visų labui. KOM(2006) 173
galutinis
97
Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009–2011 m. institucijos strateginiame
veiklos plane nurodoma, kad „Bendra 2005 m. Lietuvoje atliktų viešųjų pirkimų vert÷ – apie 8,6 mlrd. litų,
2006 m. – apie 10,9 mlrd. litų, 2007 m. – apie 13,3 mlrd. litų, 2008 m. – apie 13,35 mlrd. litų. Tai sudaro per
13 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto.“
98
Projekto vykdytojo vertintojams pateikta informacija.
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įstatymo pakeitimą99 visos perkančiosios organizacijos nuo 2010 m. įpareigotos kasmet
vykdyti ne mažiau kaip 50 procentų pirkimų elektroniniu būdu.
El. turinio kūrimas lietuvių kalba yra dar viena aktuali sritis siekiant el. valdžios
prioritetų įgyvendinimo. Su šia sritimi susiję keletas informacin÷s visuomen÷s
problemų – mažas kompiuterinis raštingumas, motyvacijos ir poreikio naudotis IRT
stoka. Du su el. turinio lietuvių kalba kūrimu susiję projektai atliepia 2005 m. Lietuvos
kultūros paveldo skaitmeninimo koncepciją (žr. 2.2.1 dalį) ir netiesiogiai prisideda prie
suinteresuotumo bei poreikio naudotis viešosiomis el. paslaugomis didinimo. Projektai
„Integralios virtualios bibliotekų informacin÷s sistemos sukūrimo“ ir „Televizijos
produkcijos virtualios bibliotekos, užtikrinančios viešą el. prieigą prie Lietuvos
audiovizualinio paveldo, įamžinto Lietuvos televizijos (LTV) programose, sukūrimo ir
tęstinio šio paveldo skaitmenizavimo, išsaugojimo bei prieinamumo visuomenei
užtikrinimo“ buvo skirti į el. erdvę perkelti tam tikrą lietuvių kalbos ir kultūros paveldo dalį
ir taip paskatinti susidom÷jimą Lietuvos paveldu. Pirmojo projekto vykdytojo duomenimis,
sukurtame interneto portale www.epaveldas.lt 2008 m. – 2009 m. spalio m÷n. apsilank÷ apie
154 tūkst. vartotojų, kurie peržiūr÷jo beveik 650 tūkst. vnt. suskaitmenintos medžiagos. Ir
vartotojų skaičius, ir peržiūrų skaičius nuolat did÷jo. Planuotas 40 tūkst. apsilankymų per
metus skaičius buvo viršytas jau pirmais metais po projekto įgyvendinimo. Pagal LTV
projekto vykdytojo pateiktą informaciją, projekto rezultatais (internetiniu portalu
www.lrt.lt/fondas) naudojasi beveik 3800 registruotų vartotojų, atlikta beveik 130 tūkst.
paieškos užklausų. Lyginant su el. paveldo projekto statistika matyti, kad šio projekto
rodikliai kuklesni. Kita vertus, šio projekto tikslin÷ grup÷ yra šiek tiek siauresn÷, internetinio
portalo turinys aktualus mažesniam vartotojų skaičiui nei el. paveldo portalo.
Dar vienas el. turinio lietuvių kalba kūrimas netiesiogiai prisid÷jo sprendžiant silpnų
elektroninių geb÷jimų problemą. BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuoto projekto
„Internetin÷s informacijos vertimo priemon÷s“ d÷ka buvo sukurta internetin÷ svetain÷,
leidžianti per labai trumpą laiką išversti tekstinę informaciją ar visą interneto portalą iš anglų
kalbos į lietuvių kalbą. Ši nemokama priemon÷ padeda kompiuteriu ir internetu naudotis
asmenims, kurie d÷l kalbos barjero to daryti negal÷tų. Projekto vykdytojo duomenimis, nuo
projekto įgyvendinimo pabaigos (2008 m. II ketv.) atlikta maždaug 41,3 mln. vertimų
(vidutiniškai vienas vertimas yra vieno puslapio apimties, tod÷l jeigu laikysime, kad
puslapyje yra 250 žodžių, iš viso išversta maždaug 10,3 mlrd. žodžių, o tai gerokai viršija
projekto plane numatytus 10 mln. žodžių per metus).
Svarbu išskirti ir BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuotą projektą „Lietuvos geografin÷s
informacijos infrastruktūros išvystymas“ (toliau – LGII), kuris iš esm÷s įdieg÷ naują
informacin÷s visuomen÷s sritį – el. geografiją ir sukūr÷ Lietuvos geografin÷s informacijos
infrastruktūros branduolį (22 pavyzdys).

22 pavyzdys. GIS projekto pavyzdys.
99

2009-09-01 Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio redakcija: „Perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos
Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie
tarptautinių organizacijų, turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrin÷s
viešųjų pirkimų informacin÷s sistemos priemon÷mis <…> kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne
mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vert÷s.“
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LGII projektu siekta (1) integruoti nacionalin÷s apimties viešojo sektoriaus geografinę, pagrindinių
valstyb÷s registrų, statistinę ir kitą geografiškai susiejamą informaciją taip, kad įvairius duomenų
rinkinius, valdomus skirtingų institucijų, būtų galima internetu pasiekti, išsirinkti ir naudoti kaip
visumą bei (2) pl÷toti metodinį pagrindą geografinei informacijai dokumentuoti, tvarkyti ir naudoti
priimant sprendimus įvairiose valdymo ir pl÷tros srityse. Projekto tikslin÷s grup÷s buvo gyventojai,
valdžios ir valdymo bei švietimo ir mokslo institucijos, verslo įmon÷s. Pagal pasiekimų rodiklius,
projektas buvo įgyvendintas labai s÷kmingai: sukurtos dvi viešosios el. paslaugos*, o visi planuoti
pasiekimo rodikliai pasiekti arba net šiek tiek viršyti. Buvo planuota, kad po projekto įgyvendinimo
kasmet bus 60 naujų Geografinių duomenų paslaugų portalo registruotų vartotojų. Nuo 2009 m.
sausio m÷nesio jau yra 116 naujų registruotų vartotojų: 34 proc. valstyb÷s institucijos ir įmon÷s, 30
proc. sudaro apskričių ir savivaldybių administracijos, 7 proc. – mokslo įstaigos ir 19 proc. – kitos
įmon÷s.

*Galutin÷je GIS projekto ataskaitoje priskaičiuota 12 viešųjų el. paslaugų, tačiau šio vertinimo metu įvedus
vienodą visoms BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis sukurtų viešųjų el. paslaugų traktavimą, šio projekto pasiekimo
rodiklį vertintojai sumažino iki 2.

Paskutinis el. valdžios prioritetas – el. dalyvavimo ir demokratijos skatinimas – BPD 3.3
priemon÷s l÷šomis nebuvo įgyvendinamas.
El. sveikatos paslaugos per visą BPD laikotarpį buvo įvardinamos kaip vienos
aktualiausių gyventojams. Atsižvelgiant į poreikį el. sveikatos paslaugoms, BPD 3.3
priemon÷s l÷šomis buvo finansuoti 2 projektai. Vienas iš jų – „Išankstin÷ pacientų
registracijos sistema“100, kuriame dalyvavo 20 Lietuvos gydymo įstaigų. Tačiau, remiantis
projekto vykdytojo pateikta statistika, kol kas besiregistruojančių per šią sistemą pacientų
skaičius yra itin mažas ir sudaro tik 6,6 proc. nuo visų išankstinių registracijų projekte
dalyvavusiose įstaigose skaičiaus. Vertinimo metu atliktos apklausos101 duomenimis,
išankstin÷s registracijos pas gydytoją sistema dažniausiai naudojasi internete informacijos
ieškantys šalies gyventojai, tačiau didžioji dalis Lietuvos piliečių tebesirenka tradicines
registracijos formas. Kaip jau buvo min÷ta, siekiant populiarinti šią viešąją paslaugą reikia
įgyvendinti platesnę viešinimo kampaniją.
Kitas su el. sveikatos pl÷tra susijęs BPD 3.3 priemon÷s projektas buvo „E. sveikatos
paslaugos“ 102. Projekto tikslas buvo prad÷ti įgyvendinti vieningą, visą Lietuvą apimančią ir
tarptautiniais standartais paremtą elektronin÷s sveikatos bei sveikatos priežiūros įrašų
sistemą (arba paprasčiau tariant – sukurti elektroninę paciento kortelę). Tačiau projektas
nebuvo įvykdytas planuota apimtimi. Įgyvendinimo metu buvo atskirta Nacionalin÷s el.
sveikatos sistemos (NESS) branduolio dalis, o BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuotas tik
projekto partnerių (trijų respublikinių klinikų) vidinių funkcijų automatizavimas. Kol n÷ra
sukurta trūkstama NESS branduolio dalis, tol viešoji el. sveikatos paslauga neveikia pilna
apimtimi – t. y. tarp sveikatos priežiūros įstaigų n÷ra galimyb÷s keistis pacientų sveikatos
priežiūros įrašais. Tenka konstatuoti, kad d÷l projekto, skirto el. sveikatos pl÷trai
Lietuvoje, ribotų rezultatų ir naudos BPD įgyvendinimo laikotarpiu šioje informacin÷s
visuomen÷s srityje buvo padaryta maža pažanga.

100

Projekto atvejo studiją skaitykite ataskaitos 6 priede.
ESTEP užsakymu 2009 m. rugs÷jį atliko TNS Gallup. Daugiau apklausos duomenų pateikta atvejo studijoje
ataskaitos 6 priede.
102
Plačiau projekto atvejo studiją skaitykite ataskaitos 6 priede.
101
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4.3. Išvados ir apibendrinimas
Kaip jau buvo aptarta 2 ataskaitos dalyje, BPD laikotarpiu pagrindin÷ informacin÷s
visuomen÷s Lietuvoje problema (žr. 11 paveikslą) buvo žemas IRT naudojimo lygis tarp
gyventojų ir verslo. Gyventojai tur÷jo mažai galimybių ir suinteresuotumo naudotis IRT,
IRT infrastruktūra buvo nepakankamai išpl÷tota kaimo vietov÷se, o interneto ryšio kainos
buvo aukštos. Stigo turinio lietuvių kalba, viešųjų elektroninių paslaugų pasiūla ir paklausa
buvo maža. Visos įvardijamos problemos yra susijusios ir jų sprendimas tur÷tų būti
kompleksinis. BPD 3.3 priemon÷s parama daugiausia buvo nukreipta į pasiūlos pus÷s
problemų sprendimą: plačiajuosčio ryšio infrastruktūros kaimo vietov÷se pl÷trą, viešųjų
paslaugų perk÷limą į elektroninę terpę, el. turinio lietuvių kalba diegimą. Pamin÷tina ir tai,
kad vienas iš paklausos aspektų – kompiuterinis raštingumas – taip pat buvo stiprinamas
BPD parama, tačiau per Europos socialinio fondo intervencijas.
Galima reziumuoti, kad BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis įgyvendintų el. infrastruktūrinių
projektų d÷ka yra sumažinti prieigos prie interneto tinklo skirtumai tarp miesto ir kaimo
gyventojų, Lietuvos gyventojai turi daugiau galimybių naudotis internetu tiek namuose, tiek
viešosiose vietose. Paskata daugiau naudotis IRT yra platesnis viešųjų el. paslaugų tinklas
elektronin÷je erdv÷je. Naudojant BPD 3.3 priemon÷s paramą informacin÷s visuomen÷s
pl÷tra skirtinguose sektoriuose buvo vystoma netolygiai. El. valdžios sričiai d÷mesys buvo
didelis, s÷kmingiausiai pavyko įgyvendinti el. turinio projektus, o apie pl÷trą el. sveikatos
sektoriuje kalb÷ti gana sud÷tinga – įgyvendinti projektai yra greičiau postūmis pl÷trai nei
pl÷tra savaime.
BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis buvo sukurta 17 naujų viešųjų el. paslaugų, kurios atliepia
visuomen÷s ir verslo poreikius, tačiau tikslin÷s grup÷s tik dalį sukurtų viešųjų el. paslaugų
(elektroninių SD formų pri÷mimo ir apdorojimo, el. bilieto, el. paveldo, vertimo į lietuvių
kalbą, statybos leidimų išdavimo ir el. geografijos paslaugas) naudoja aktyviau. Gyventojų
naudojimosi sukurtomis el. viešosiomis paslaugomis mastą lemia keli veiksniai,
priklausantys tiesiogiai nuo projektų vykdytojų: paslaugų žinomumas, paslaugų atitikimas
gyventojų poreikiams, patogumas naudoti. Siekiant skatinti gyventojų naudojimąsi el.
paslaugomis, inter alia, būtų naudinga įgyvendinti el. valdžios viešinimo kampaniją ir
vykdyti tęstines vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausas. Verslo
sektoriui dalies sukurtų viešųjų paslaugų vartojimas taps privalomu pagal teis÷s aktų
nuostatas (pavyzdžiui, naudojimasis EDAS sistema, dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose
el. būdu). Nepaisant privalomumo, išlieka poreikis užtikrinti šiai tikslinei grupei teikiamų
paslaugų kokybę, atitikimą poreikiams, orientuojantis į administracin÷s naštos mažinimą.
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5. BPD 3.3 PRIEMONöS POVEIKIO IR TĘSTINUMO VERTINIMAS
Bendrajame programavimo dokumente 3.3 priemonei buvo iškeltas tikslas – sudaryti būtinas
sąlygas informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, kuri skatina ūkio pl÷trą ir augimą bei per÷jimą prie
žinių visuomen÷s, kurios nariai turi galimybę ir gali veiksmingai naudotis moderniomis ITT
priemon÷mis visose gyvenimo srityse. Šioje ataskaitos dalyje nagrin÷jama, ar ir kokiu mastu
pasiteisino priemon÷s intervencijos logika (žr. 20 paveikslą 1 priede) siekiant min÷to tikslo,
kokie yra priemon÷s padariniai ir poveikis. Analiz÷ pateikiama priemon÷s ir projektų
lygmenimis.

5.1. Ilgalaikiai BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai padariniai
Remiantis BPD 3.3 priemon÷s intervencine logika, įgyvendinti projektai atitiko informacin÷s
visuomen÷s Lietuvoje poreikius ir prisid÷jo sprendžiant informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
problemas. BPD 3.3 priemon÷s projektai labiausiai prisid÷jo prie pirmojo ir ketvirtojo
uždavinių įgyvendinimo, t. y. pad÷jo (1) modernizuoti viešojo administravimo sektorių didinant
valdžios institucijų veiklos veiksmingumą ir atvirumą, pl÷tojant elektronines viešąsias paslaugas
ir plečiant internete esančius viešosios informacijos šaltinius; (2) užtikrinti galimybes visiems
šalies gyventojams, nepaisant jų socialin÷s būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties, naudotis
informacin÷mis technologijomis ir šių technologijų teikiamais informaciniais ištekliais. Tod÷l
išskirtini tokie svarbiausi BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimo ilgalaikiai socialiniai –
ekonominiai padariniai: (1) palengvintas pri÷jimas prie internetinio ryšio ir viešųjų el.
paslaugų sistemos; (2) labiau išpl÷tota viešųjų el. paslaugų sistema; (3) padid÷jęs IRT taikymas
ir naudojimas; (4) teigiamas poveikis horizontaliosioms ES politikoms, ypač regioninei pl÷trai ir
darniam vystymuisi.
a.

Palengvintas pri÷jimas prie internetinio ryšio ir viešųjų el. paslaugų sistemos.
BPD 3.3 priemon÷ žymiai prisid÷jo sprendžiant IRT infrastruktūros trūkumus.
Priemon÷ leido išpl÷sti plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklą Lietuvoje ir
pagerinti jo kokybę: tiesioginio tarptautinio internetinio ryšio sparta Lietuvoje vien
per paskutiniuosius metus (2008 m. I pusm. – 2009 m. I pusm.) pager÷jo 72,58 proc.
(nuo 24,120 Mb/s iki 72,58 Mb/s103). BPD priemon÷ sudar÷ sąlygas kokybišku
internetu naudotis teritorijose, kuriose iki šiol bet koks internetinis ryšys buvo
neprieinamas; tai ekonomiškai naudinga tų teritorijų gyventojams ir verslo sektoriui,
nes nebereikia papildomų investicijų naudotis internetu. 2009 m. spalio m÷n.
paskelbtame IT kompanijos Cisco užsakymu atliktame 66 pasaulio šalių
plačiajuosčio ryšio kokyb÷s kasmetiniame įvertinime Lietuva pirmą sykį pateko
į ateičiai pasiruošusių (angl. ready for tomorrow) valstybių penketuką.104 Be to,

103

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (2009) Ataskaita apie elektroninių ryšių sektorių pagal
elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teik÷jų pateiktą informaciją apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą (2009
m. II ketvirtis). http://www.rrt.lt/index.php?877144433.
104
Cisco kompanijos užsakymu tyrimą atliko Oksfordo universiteto Saido verslo mokykla ir Oviedo universiteto
taikomosios ekonomikos departamentas. Tyrimo metu buvo vertinama ne tik plačiajuosčio ryšio skvarba, bet ir jo
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poveikis teigiamas ir socialine prasme, nes sudarytos sąlygos ne tik privatiems
vartotojams naudotis naujomis internetin÷mis galimyb÷mis, tačiau įdiegtas
nemokamų viešųjų interneto prieigos taškų tinklas palengvina naudojimąsi sukurtu
produktu vartotojams, kurie turi ribotus išteklius.
b.

Labiau išpl÷tota viešųjų el. paslaugų sistema. BPD 3.3 priemon÷s poveikis
plečiant el. turinį akivaizdus. Kaip rodo ataskaitos 4 dalyje pateikta sukurtų el.
viešųjų paslaugų naudos tikslin÷ms grup÷ms analiz÷, BPD 3.3 priemon÷ investavo į
pagrindines, būtiniausias viešąsias el. paslaugas, tod÷l galima prognozuoti, kad jų
naudojimas ateityje augs. Viešųjų el. paslaugų pl÷tros ekonominis poveikis
jaučiamas ir tarp paslaugos teik÷jų, ir tarp vartotojų – sumaž÷ja paslaugų teikimo ir
gavimo kaštai, laiko sąnaudos. Be to, interaktyvumas gali pagerinti paslaugos kokybę
(pavyzdžiui, išankstin÷ pacientų registracijos sistema pacientams leidžia ne tik
užsiregistruoti pas gydytoją, bet ir gauti informacijos apie sveikatos apsaugos
institucijas, teikiamas paslaugas ir kt.), ilguoju laikotarpiu net ir viešosios politikos
kokyb÷s ger÷jimą.
Nagrin÷jant BPD 3.3 priemon÷s paramos poveikį viešųjų el. paslaugų sistemai,
atskirai pamin÷tina el. valdžios sritis, kuriai BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimas
tur÷jo reikšmingą teigiamą poveikį. Pirma, IRT infrastruktūros pl÷tra leido
modernizuoti viešojo administravimo sektorių: interneto prieigą įdiegti iki šiol jos
netur÷jusiuose viešojo administravimo padaliniuose, sujungti platų ratą institucijų į
saugų duomenų keitimosi ir perdavimo tinklą. Antra, pl÷tra vyko ir el. turinio srityje.
Pus÷ sukurtų viešųjų el. paslaugų patenka į pagrindinių viešųjų paslaugų sąrašą105. Jų
pl÷tra yra svarbi tiek viešojo sektoriaus darbo gerinimui, tiek tikslin÷ms vartotojų
grup÷ms, kadangi tai yra vienos iš reikalingiausių ir dažniausiai naudojamų viešųjų
paslaugų. Be to, netiesiogiai interaktyvumas gali paskatinti ir vartotojų pasitik÷jimą
viešojo sektoriaus institucijomis: paslaugų teikimo sistema aiški, atvira ir saugi,
vartotojas gali sužinoti paslaugos gavimo „kelią“, sekti etapus.

c.

Padid÷jęs IRT taikymas ir naudojimasis. Remiantis BPD 3.3 priemon÷s
intervencijos logika, pirmieji du padariniai (el. turinio pl÷tra ir padid÷jusios
galimyb÷s naudotis el. turiniu) l÷m÷ trečiąjį padarinį – išaugo IRT naudojimas ir
taikymas. 2004–2008 m. namų ūkių apsirūpinimas kompiuteriais ir interneto prieiga
padid÷jo (žr. 3 ir 4 pav. 2.1. dalyje). 2004 m. kas ketvirtas Lietuvos namų ūkis tur÷jo

kokyb÷, atliekant 24 milijonus greičio bandymų kopijuojant informaciją iš interneto ir ją ten talpinant interneto
svetain÷s speedtest.net pagalba. Pasirengimas ateičiai buvo vertinamas kaip galimyb÷ šalyje pasiekti vidutinišką
11.25 Mbps kopijavimo (download) ir 5 Mbps talpinimo (upload) greitį būsimosioms internetin÷ms technologijoms
(pvz., didel÷s raiškos vaizdo transliacijoms). 2008 m. vertinime pasirengimo ateičiai lygį atitiko tik Japonija. Pirmą
sykį į penketuką šiemet patekusi Lietuva už÷m÷ ketvirtąją vietą. Ekspertų vertinimu, valstybių diferenciaciją nul÷m÷
būtent diegiamo plačiajuosčio ryšio technologiniai sprendimai. Kita vertus, būtina pažym÷ti, kad tai tik galimybių
tyrimas.
Šios
dienos
aktualių
poreikių
tenkinime
Lietuva
tarp
lyderių
nepatenka.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8282839.stm
105
Pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 2115 „D÷l Elektronin÷s valdžios
koncepcijos patvirtinimo“ 2 priede sudarytą pagrindinių viešųjų paslaugų sąrašą, kurių pl÷tra numatyta pagal
Europos Sąjungos programinius dokumentus. Žr. 4 priedą.
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kompiuterį ir tik kas dešimtas iš jų – ir interneto prieigą; 2008 m. kompiuterį tur÷jo
maždaug kas antras namų ūkis ir iš jų kas antras tur÷jo interneto prieigą. Tai rodo
akivaizdų IRT naudojimosi did÷jimą. Jau buvo min÷ta, kad gana sud÷tinga išskirti
BPD 3.3 priemon÷s tiesioginį efektą šiam augimui, tačiau vertinant įgyvendintų
projektų kompleksiškumą, BPD 3.3 priemon÷ neabejotinai teigiamai paveik÷ IRT
naudojimą ir taikymą.
d.

Teigiamas poveikis ES horizontalioms politikoms. Informacin÷ visuomen÷ yra ES
struktūrinių fondų panaudojimo horizontalusis prioritetas, o BPD 3.3 priemon÷ buvo
skirta tiesiogiai jam įgyvendinti. Tačiau teigiamą poveikį šios priemon÷s parama
tur÷jo ir kitiems horizontaliesiems prioritetams. Kaip matyti iš 16 lentel÷je pateiktos
informacijos, BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuoti projektai teigiamai l÷m÷ darnaus
vystymosi, lygių galimybių ir regionin÷s pl÷tros prioritetus.
16 lentel÷. Projektų atitiktis horizontaliesiems prioritetams (projektų skaičius)
Horizontalieji
Pagrindinis projekto
Teigiamas projekto Neutralus projekto
prioritetai
tikslas
poveikis
poveikis
Darnus
vystymasis
Informacin÷
visuomen÷
Lygios galimyb÷s
Regionin÷ pl÷tra

1

17

1

18

1

0

1
3

17
16

1
0

Šaltinis: SFMIS.

Prie regionin÷s pl÷tros ir sumaž÷jusios skaitmenin÷s skirties tarp miesto ir kaimo
gyventojų labiausiai prisid÷jo el. infrastruktūros projektų įgyvendinimas.
Remiantis Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinę paramą106 gair÷mis ir jose pateikiama darnaus
vystymosi samprata107, į šio principo įgyvendinimą labiausiai buvo orientuoti du el.
sveikatos projektai. Galima teigti, kad šių projektų pagalba, užtikrinant šiuolaikinę ir
modernią sveikatos priežiūrą, diegiant naujas technologijas, optimizuojant sveikatos
priežiūros paslaugas yra mažinamos gr÷sm÷s visuomen÷s sveikatai. Darnaus
vystymosi principą traktuojant plačiau, taip kaip jis apibr÷žiamas ir matuojamas 2006

106
Gaires 2009 m. kovą pareng÷ Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grup÷, sudaryta 2008 m.
balandžio 15 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-138.
107
Darnusis vystymasis – ekonomikos, socialin÷s pl÷tros ir aplinkos apsaugos tikslų derinimas atkreipiant d÷mesį į
daugialypę jų tarpusavio priklausomybę bei numatomus įgyvendinimo padarinius. Pagrindiniai darnaus vystymosi
tikslai: klimato kaitos švelninimas; transporto vystymas mažinant poveikį aplinkai; darnios gamybos ir vartojimo
skatinimas; gamtinių išteklių geresnis valdymas; skurdo ir socialin÷s atskirties mažinimas; gr÷smių visuomen÷s
sveikatai mažinimas; demografinių problemų sprendimas.
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m. atnaujintoje ES darnaus vystymosi strategijoje,108 galima konstatuoti, kad
absoliučiai visi BPD 3.3 priemon÷s finansuoti projektai kaip pagrindinį tikslą tur÷jo
ne tik informacin÷s visuomen÷s, bet ir darnaus vystymosi prioritetą. Šie projektai,
pl÷sdami el. valdžios paslaugų pasiūlą ir sudarydami geresnes sąlygas jų paklausai,
skatino gero valdymo principo, priartinančio valdžią prie piliečių, įgyvendinimą.

5.2. Projektų rezultatų tęstinumo ir poveikio išlikimo ateityje galimyb÷s
Investicijos į infrastruktūrą savaime orientuotos į ilgalaikę pl÷trą, tod÷l neabejotina, kad el.
infrastruktūros projektų rezultatai išliks ir ateityje. Sukurta infrastruktūra toliau bus naudojama
vietinių operatorių suteikti plačiajuosčio interneto paslaugas visiems regiono gyventojams,
viešojo administravimo institucijoms ir verslui. Pasteb÷tina, kad įrengtas plačiajuosčio ryšio
tinklas turi ilgą eksploatacinį laikotarpį – pasak VšĮ „Plačiajuosčio interneto“ ekspertų, bent 30
metų. Be to, galima pamin÷ti, kad, siekiant užtikrinti RAIN tinklo panaudojimą ateityje, 2007–
2013 m. ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamų informacin÷s visuomen÷s projektų
vykdytojams yra nustatytas reikalavimas išnaudoti plačiajuosčio ryšio galimybes įgyvendinant
savo projektus (tai yra vienas iš projektų atrankos kriterijų).
Naujai įdiegtos viešosios el. paslaugos taip pat turi didelį potencialą išlikti ateityje, nes jų
funkcionavimas yra viešojo administravimo sektoriaus prioritetas. Galima prognozuoti, kad
sukurtos viešosios el. paslaugos ne tik išliks ateityje, tačiau, kiek leidžia finansiniai ir techniniai
ištekliai, bus tobulinama jų teikimo sistema, gerinama kokyb÷, plečiama apr÷ptis (23 pavyzdys).
23 pavyzdys. El. bilieto tolesn÷ pl÷tra į kitus viešojo transporto sektorius.
El. bilieto projekto tęstinumo požiūriu, ypač teigiamai vertinamas sprendimas parengti elektroninio bilieto
diegimo geležinkelių transporte projektą. Šiuo metu d÷l šio projekto įgyvendinimo yra pateikta paraiška
ES struktūrinių fondų paramai pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą
„Informacin÷ visuomen÷ visiems“ gauti. Paraiškoje numatyta, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ planuoja
įdiegti elektroninio bilieto informacinę sistemą, susietą su savivaldybių viešojo transporto elektroninių
bilietų sistemomis (numatyta panaudoti pagal projektą „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir
keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ įdiegtą elektroninio bilieto kortelę). Be to, planuojama sukurti
nacionalinio bilietų operatoriaus organizacinį modelį ir jį išbandyti naudojant AB „Lietuvos
geležinkeliai“ ir Kauno miesto viešojo transporto paslaugų elektroninio bilieto bendrą „elektroninę
piniginę“.

Svarbiausi BPD 3.3 priemon÷s projektų rezultatų tęstinumą apsprendžiantys veiksniai bus
susiję su finansiniais, techniniais, instituciniais ir žmogiškaisiais ištekliais, rezultatų
viešinimu tikslin÷ms grup÷ms. Tolesnis sukurtų rezultatų finansavimas IT projektams dažnai
yra esmin÷ tęstinumo sąlyga: įgyvendinus projektą kyla poreikis toliau investuoti į informacinių
sistemų, duomenų bazių palaikymą, spręsti technines problemas ir pan. Analizuojant BPD 3.3
priemon÷s finansuotus projektus, tolesnį finansavimą reik÷s užtikrinti visų sukurtų viešųjų el.
108

Išskiriamas ir geresnio valdymo skatinimas bei tokie jo rodikliai kaip el.valdžios paslaugų pasiūlos rodiklis – 20
pagrindinių el. paslaugų prieinamumo lygis – ir paklausos rodiklis – naudojimosi el. valdžios paslaugomis lygis.
Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme10
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paslaugų palaikymui. Greičiausiai tam bus naudojamos biudžeto arba ES struktūrin÷s paramos
l÷šos. Pamin÷tina, kad pagal BPD 3.3 priemonę buvo teikiama parama ir projektų
dokumentacijai parengti. Iš viso buvo finansuota 23 projektų technin÷ dokumentacija. Vertinimo
metu atlikus technin÷s paramos gav÷jų apklausą paaišk÷jo, kad 10 iš jų jau pateik÷ paraiškas
projektų finansavimui iš 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto
„Informacin÷ visuomen÷ visiems“ l÷šų gauti, o 9 – rengiasi ją pateikti artimiausiu metu.
Vardinant kitas rezultatų tęstinumo rizikas, BPD 3.3 priemon÷s projektams aktuali yra
nepakankamo bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo tarp institucijų, dalyvaujančių
viešosios el. paslaugos teikime, rizika, kuri gali apriboti sukurtų rezultatų tęstinumą ir naudą.
Tokia rizika yra NETSVEP projekte, taip pat aktuali el. bilieto projekte (24 pavyzdys).
Priešingai, numačius tolesnį suinteresuotų pusių bendradarbiavimą yra sustiprinamos prielaidos
rezultatų tęstinumui ir projekto teigiamo poveikio maksimizavimui (25 pavyzdys).
24 pavyzdys. Tęstinumą ribojantis veiksnys – nepakankamas partnerių bendradarbiavimas.
•

Nors elektroninis bilietas yra integruotas tarp Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos miestų, kol kas vieninga
apmok÷jimo už bilietus sistema tarp miestų neveikia, tod÷l viename mieste naudojamos elektronin÷s
kortel÷s tur÷tojas kitame mieste negali naudotis ta pačia kortele. Šis trūkumas riboja projekto naudą
galutiniams vartotojams – miestų gyventojams ir svečiams. Vienos „elektronin÷s pinigin÷s“ įvedimą
riboja skirtingos miestų apmok÷jimo vež÷jams sistemos, nustatyti tarifai ir taikomos nuolaidos. Nors
teis÷s aktuose buvo numatyti ketinimai sukurti ir įdiegti vieningą (tarp miestų suderintą)
visuomeninio miesto transporto valdymo ir apmok÷jimo elektronin÷mis priemon÷mis už keleivių
pervežimą sistemą iki 2009 m. birželio 30 d., tačiau šio vertinimo metu atliekamų interviu metu
partnerių atstovai gana pesimistiškai vertino galimybę sukurti vieningą apmok÷jimo sistemą
artimiausioje ateityje (per 2010 m.).

•

2009 m. rugs÷jį su NETSVEP sistema dirbo 76 notarai (t. y. 28 proc. visų Lietuvoje dirbančių notarų
biurų). Šią sistemą gana kritiškai įvertino Valstyb÷s kontrol÷109. Auditoriai pastebi, kad, nors
NETSVEP priežiūros komitete buvo Lietuvos notarų rūmų atstovų, į NETSVEP valdymo ir
įgyvendinimo darbo grupę, kuri buvo atsakinga už projekto įgyvendinimą, atstovai iš Lietuvos notarų
rūmų nebuvo įtraukti; visos sistemos funkcionalumo aplinkyb÷s, nustatytos NETSVEP
specifikacijoje, nebuvo pakankamai įvertintos būsimų sistemos vartotojų (notarų), taip pat
neatsižvelgta į jų reikalavimus sistemai; nebuvo laikomasi NETSVEP testavimo strategijos, jos
kūrimo metodologijos, pasteb÷tos klaidos nebuvo ištaisytos laiku arba apskritai neištaisytos. Siekiant
užtikrinti platesnį naudojimąsi NETSVEP, būtina ištaisyti Valstyb÷s kontrol÷s audito ataskaitoje
nurodytus funkcionalumų trūkumus, technines problemas, patobulinti sistemą atsižvelgiant į notarų
poreikius.

25 pavyzdys. Geros praktikos pavyzdys – RAIN projekto rezultatų institucinis tęstinumas.
RAIN projekto instituciniam tęstinumui užtikrinti buvo numatoma, kad:
•
RAIN projektą įgyvendinimo metu įgyto ir sukurto turto valdymui turtą įgyjantis partneris
(Susisiekimo ministerija) įkuria juridinį asmenį, kuris gali būti finansuojamas iš biudžeto ir
atskaitymų iš operatorių už pajamas, gaunamas už paslaugų teikimą, panaudojant RAIN
infrastruktūrą.
109

LR valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito ataskaita „Valstyb÷s įmon÷s Registrų centro informacinių sistemų
kontrol÷“, 2009 m. rugs÷jo 30 d. Nr. IA-P-900-2-4, Vilnius.
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•
•

Iš tiesiogiai projekto rezultatų panauda suinteresuotų institucijų ir organizacijų atstovų bus
suformuota patariamąjį balsą turinti priežiūros koordinacin÷ institucija, kuri sudarys galimybes
efektyviau prijungti prie RAIN ir aptarnauti kaimo vietovių institucijas.
Sukurtos infrastruktūros technine priežiūra, eksploatacija užsiims ir teiks didmenines paslaugas
viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

Taip pat buvo numatoma, kad priežiūros koordinacin÷ institucija veiks iki 2013 m. rugs÷jo m÷n., t. y.
penkerius metus po RAIN projekto pabaigimo datos. 2009 m. balandžio 15 d. Susisiekimo ministras
sudar÷ RAIN projekto koordinacinę tarybą, kuriai pirmininkauja Susisiekimo ministerijos atstovas, o
nariais yra Susisiekimo bei Švietimo ir mokslo ministerijų atstovai, taip pat Matematikos ir informatikos
instituto bei VšĮ Plačiajuostis internetas atstovai. Koordinacinei tarybai yra pavesta koordinuoti projekto
įgyvendinimo laikotarpiu sukurtos infrastruktūros panaudojimą ir teikti pasiūlymus d÷l tolesn÷s projekto
įgyvendinimo eigos.

Rezultatų tęstinumą taip pat gali riboti aiškių tikslų (vizijos) d÷l informacin÷s sistemos pl÷tros
įstaigoje ar sektoriuje netur÷jimas. Panašu, kad ši problema ypač aktuali išlieka el. sveikatos
projektuose. Taip pat reik÷tų pridurti, kad d÷l teisin÷s baz÷s trūkumo keletas sukurtų viešųjų el.
paslaugų kol kas dar neįteisintos. Tai krovos operacijų, kontrol÷s ir apskaitos kompleksin÷
paslauga ir elektronin÷s teisin÷s informacijos paslauga. Tai rodo tam tikrą nenuoseklumą ir plano
nesilaikymą įgyvendinant projektus. Projektų vykdymas ir teisinių aktų suderinimas tur÷tų vykti
paraleliai, kad sukurtais rezultatais būtų galima naudotis anksčiausiu galimu laiku, tai taip pat
leistų dar pradin÷je vartojimo stadijoje tobulinti sukurtus rezultatus.
Galiausiai, siekiant užtikrinti sukurtų el. paslaugų platesnį naudojimą, svarbu vykdyti tęstines
viešinimo veiklas. Tai ypač aktualu el. paslaugų, skirtų gyventojams, atveju (išankstin÷s pacientų
registracijos sistemos, statybos leidimų informacin÷s sistemos, internetin÷s informacijos vertimo
priemon÷s).

5.3. Didžiausią teigiamą poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷tros procesams Lietuvoje
tur÷ję projektai
Apibendrinant BPD 3.3 priemon÷s projektų naudą ir poveikį galima išskirti didžiausią teigiamą
poveikį informacin÷s visuomen÷s pl÷tros procesams Lietuvoje tur÷jusius projektus. Jie jau ne
kartą buvo pabr÷žti šioje ataskaitoje.
Iš el. infrastruktūros projektų reikšmingiausiais galima būtų įvardyti RAIN ir VIPT
projektus. Pirmasis projektas leido panaikinti plačiajuosčio ryšio tinklo apr÷pties skirtumus tarp
kaimiškųjų ir miesto vietovių. Jau 2008 m. naujasis ryšys papildomai apr÷p÷ 300–370 tūkst.
kaimiškųjų vietovių gyventojų (iš 1,1 milijono). Be to, remiantis tęstiniu projektu iki 2010 m.
planuojama išpl÷sti apr÷ptį iki maždaug 750 tūkst. kaimiškųjų teritorijų gyventojų, t. y. 98 proc.
kaimiškosios teritorijos.110 Tokiu būdu Lietuvoje praktiškai nebelieka fizinių apribojimų
naudotis internetu tiek kaimiškosiose, tiek miesto vietov÷se. Šiuo metu sudarytos sutartys su 22
operatoriais, nauju plačiajuosčių duomenų perdavimo tinklu naudojasi 25 tūkst. abonentų.
110

Europos Komisijos sprendimas K(2009)5808 „Valstyb÷s pagalba N 183/2009 – Lietuva. Kaimiškųjų vietovių
informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo pl÷tra.“
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Interneto vartotojų skaičius kaimiškosiose vietov÷se padid÷jo daugiau nei planuota – 43 proc.
Viešosiose administravimo, švietimo ir sveikatos įstaigose plačiajuostis ryšys įvestas 468
Lietuvos kaimiškosiose seniūnijose, iš kurių 241 anksčiau netur÷jo jokios interneto prieigos, 51
savivaldyb÷je ir maždaug 300 kaimiškųjų vietovių mokyklose.111 Plačiajuosčio ryšio skvarba,
kaip pristatoma 6 paveiksle 2.1 dalyje, nagrin÷jamu 2004–2008 m. laikotarpiu Lietuvoje išaugo
daugiau nei 6 kartus (iki 16,1 proc. 2008 m.), tačiau dar 5,6 proc. atsiliekama nuo ES vidurkio.
Nors negalima teigti, kad šis teigiamas pokytis yra tik RAIN projekto rezultatas, vis d÷lto šio
projekto įnašas neabejotinai buvo didžiausias. Taigi akivaizdu, kad RAIN projektas tur÷jo didelį
teigiamą poveikį el. infrastruktūros pl÷trai visoje Lietuvoje, o ypač tikslin÷se kaimiškosiose
vietov÷se.
Kaip min÷ta, RAIN projektas išpl÷t÷ galimybes prisijungti prie internetinio ryšio, tuo tarpu VIPT
projekto metu buvo įdiegti viešieji tiesiogin÷s prieigos prie interneto taškai. Iš viso nuošaliose
kaimo vietov÷se įsteigta 400 naujų VIPT ir modernizuoti 83 jau veikiantys. Šių taškų lankymas
yra didelis – per 2008 m. apsilank÷ 2 300 928 lankytojai. VIPT atlieka kelias funkcijas: viešųjų
paslaugų centro, bendruomen÷s centro, mokymo ir žinių centro. Nors n÷ra statistinių duomenų,
tačiau naudojimasis VIPT paslaugomis neabejotinai skatina susidom÷jimą IRT, prisideda keliant
el. geb÷jimus. Steigiant VIPT ne tik suteikiama interneto prieiga jos neturintiems gyventojams,
bet taip pat tikimasi, kad dalis lankytojų pajus interneto naudą ir ateityje įsives jį namuose.112
Netiesioginis RAIN ir VIPT projektų poveikis – išaugęs viešųjų el. paslaugų naudojimas, ypač
kaimo vietov÷se. Remiantis 9 paveikslu, pateiktu 2.2.2. ataskaitos skyriuje, 2004–2008 m.
maždaug dvigubai išaugo bendras gyventojų naudojimasis viešosiomis el. paslaugomis (iki 20
proc.).
Nustatyti, kurie el. turinio ir el. paslaugų kūrimo projektai tur÷jo didžiausią teigiamą
poveikį, pakankamai sud÷tinga. Galima būtų išskirti keletą s÷kmingiausių projektų skirtingose
temin÷se informacin÷s visuomen÷s pl÷tros srityse ir aktualiausių skirtingoms tikslin÷ms
grup÷ms.
Verslo sektoriui didžiausią teigiamą poveikį tur÷jo projektas „Elektroninių SD formų pri÷mimo
ir apdorojimo sistemos“. Jo reikšmingumą reik÷tų sieti su dviem faktais: (1) tai buvo viena iš
aktualiausių paslaugų verslo sektoriui, (2) paslauga vartojama visų verslo subjektų. Nors kol kas
vartotojų skaičius šiek tiek atsilieka nuo planuoto rodiklio, iš esm÷s naujoji viešoji el. paslauga
gali būti vadintina s÷kmingai įdiegta ir vartojama.
Kasmet Lietuvoje viešųjų pirkimų vert÷ siekia apie 13 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto,
tod÷l elektroninių viešųjų pirkimų sistemos sukūrimas, siekiant didinti viešųjų pirkimų

111

D÷l į plačiajuosčio ryšio tinklą įjungtų mokyklų skaičiaus vertinimai skiriasi: galutin÷je RAIN projekto
ataskaitoje minimos iki projekto pabaigos įjungtos 168 mokyklos, o Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos ataskaitoje apie ryšių sektoriaus būklę Lietuvoje 2008 m. minimos jau 330 mokyklos. Pastarosios
informacijos tikslumą sunku vertinti. Žr. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos ryšių sektorius
2008 m. http://www.rrt.lt/index.php?-1501980636
112
Jastiuginas S., Malaiša R., Krasauskas V., Ramanauskait÷ E. Elektronin÷s valdžios pl÷tra Lietuvoje. // Viešasis
administravimas. – 2007 – Nr. 3 (15).
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efektyvumą ir skaidrumą, laikytinas itin reikšmingu viešojo administravimo sektoriaus
modernizavimui skirtu BPD 3.3 priemon÷s projektu.
Gyventojams potencialiai didžiausią teigiamą poveikį gal÷jo tur÷ti el. sveikatos projektas
„Išankstin÷ pacientų registracijos sistema“, kuris gali būti priskirtas prie geros praktikos
pavyzdžių. Projektas pagerino teikiamų registracijos paslaugų kokybę, išpl÷sdamas paslaugos
turinį (sudarytos sąlygos ne tik užsiregistruoti pas gydytoją, tačiau ir gauti informaciją apie
sveikatos institucijas, jų teikiamas paslaugas ir pan.). Esami paslaugos vartotojai paslaugą
vertina kaip itin kokybišką ir naudingą, tačiau siekiant maksimizuoti šio projekto naudą būtina
vykdyti tęstinį projekto rezultatų viešinimą. Tačiau kol kas šia paslauga tikslin÷ grup÷ naudojasi
pasyviai.
Taip pat prie s÷kmingo, gyventojams skirto el. paslaugos projekto priskirtinas projektas
„Integralios virtualios bibliotekų informacin÷s sistemos sukūrimas“. Projektas sudaro sąlygas
gyventojams gilinti savo žinias, pl÷sti akiratį ir pažinti Lietuvos nacionalinį paveldą, istoriją,
esančius virtualioje erdv÷je, tod÷l sietinas ir su mokymosi visą gyvenimą prioriteto
įgyvendinimu. Teigiamą projekto poveikį pagrindžia didel÷ sukurtos naujos viešosios el.
paslaugos paklausa.
5.4. Apibendrinimas ir išvados
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tra yra ilgalaikis procesas, kurio greitį ir sąlygas lemia daug
tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių, tod÷l išskirti tik BPD 3.3 priemon÷s poveikį yra sud÷tinga.
Tačiau įvertinus BPD 3.3 priemon÷s intervencinę logiką matyti, kad šios priemon÷s investicijos
palengvino pri÷jimą prie internetinio ryšio ir viešųjų el. paslaugų, labiau išpl÷tojo viešųjų el.
paslaugų sistemą, prioritetą teikiant svarbiausioms ir būtiniausioms viešosioms paslaugoms.
Tokia BPD 3.3 priemon÷s intervencin÷ logika skatino vieno iš ES informacin÷s politikos
prioritetų – el. įtraukties – įgyvendinimą.
BPD 3.3 priemon÷s padariniai prisid÷jo prie viešojo administravimo sektoriaus modernizavimo,
racionalesnio ir kokybiškesnio viešųjų paslaugų teikimo, paskatino IRT naudojimą ir taikymą.
Tačiau siekiant išlaikyti BPD 3.3 priemon÷s poveikį, svarbu apsvarstyti tolesnius finansinius,
techninius, institucinius sukurtų rezultatų tęstinumo poreikius.
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6. IŠVADOS
Šioje ataskaitos dalyje apibendrinami vertinimo rezultatai ir pateikiamos išvados pagal
technin÷je specifikacijoje nustatytus vertinimo klausimus.

Kokiais esminiais procesais ir veiksniais Lietuvos informacin÷s visuomen÷s srityje pasižym÷jo
BPD įgyvendinimo laikotarpis? Kokios buvo pagrindin÷s Lietuvos informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros problemos 2004–2008 m. laikotarpiu?
BPD įgyvendinimo pradžioje pagrindiniai informacin÷s visuomen÷s rodikliai – namų ūkių
kompiuterizavimas, interneto skvarba – Lietuvoje buvo žemi, ypač lyginant su ES vidurkiu.
2004 m. kompiuterį tur÷jo ketvirtadalis visų namų ūkių, o internetu nuolat naudojosi 26 proc.
Lietuvos gyventojų. Kompiuterių ir interneto naudojimas buvo ne tik žemas, bet ir netolygus.
IRT mažai naudojosi vyresnio amžiaus, neįgalūs žmon÷s, mažesnes pajamas gaunantys
gyventojai. Skaitmenin÷ atskirtis buvo ryški tarp miesto ir kaimo gyventojų.
Žvelgiant į informacin÷s visuomen÷s pl÷tros rodiklių dinamiką BPD įgyvendinimo laikotarpiu
matyti, kad per penkerius metus 2004–2008 m. laikotarpiu asmeninį kompiuterį turinčių namų
ūkių dalis padid÷jo beveik dvigubai, o interneto prieigą turinčių namų ūkių dalis – daugiau nei
keturis kartus. BPD įgyvendinimo laikotarpiu taip pat did÷jo plačiajuosčio interneto skvarba,
augo nuolatinių interneto vartotojų skaičius (iki beveik 50 proc.). Visgi nepaisant min÷tų
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros rodiklių ger÷jimo, skaitmenin÷ atskirtis tarp kaimo ir miesto
gyventojų išliko ir net pasižym÷jo did÷jimo tendencija 2004–2007 m.
Pagrindin÷s informacin÷s visuomen÷s pl÷tros problemos 2004–2008 m. laikotarpiu Lietuvoje
buvo (1) žemas gyventojų suinteresuotumas informacin÷mis technologijomis, (2) ribotas
naudojimasis IRT, (3) nepakankama IRT infrastruktūra bei ribotas el. turinys ir el. paslaugos, (4)
žymūs skirtumai tarp kaimo ir miesto gyventojų naudojimosi IRT. Žemą naudojimąsi IRT l÷m÷
kelios priežastys: motyvacijos ir informacijos stoka („n÷ra poreikio“), nepakankamas gyventojų
kompiuterinis raštingumas, nepakankami užsienio kalbos įgūdžiai. IRT infrastruktūros
nepakankamumą l÷m÷ plačiajuosčio interneto kainos (Lietuvoje buvo vienos didžiausių tarp ES
narių). Be to, dauguma kaimo gyventojų apskritai netur÷jo prieigos prie plačiajuosčio interneto.
El. paslaugų sektorius buvo nepakankamai išvystytas ir patrauklus vartotojams.

Kaip viešasis sektorius prisid÷jo prie šių procesų ir problemų sprendimo, kokios svarbiausios
iniciatyvos įgyvendintos (teisin÷s baz÷s, mokestinių lengvatų, infrastruktūros, viešojo ir
privataus sektoriaus bendradarbiavimo srityse ir kt.)? Kiek jos buvo efektyvios, kas buvo
padaryta gerai ir ko trūko?
Viešasis sektorius, siekdamas spręsti nepakankamo gyventojų naudojimosi IRT problemą, taik÷
pasiūlos ir paklausos skatinimo priemones. Skatinant paklausą buvo taikomos mokestin÷s
lengvatos, steigiami viešieji interneto prieigos taškai, kompiuterizuojamos bibliotekos,
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įgyvendinamos kompiuterinį raštingumą didinančios priemon÷s. Kalbant apie pasiūlos pusę,
buvo pl÷tojama plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimo vietov÷se, pl÷tojamos viešosios
elektronin÷s paslaugos. Valstyb÷s veiksmai pl÷tojant el. valdžią pirmiausia buvo nukreipti į ES
rekomenduojamų 20 pagrindinių viešųjų paslaugų perk÷limą į internetą (siekiant didinti teikiamų
paslaugų skaičių, brandą).
Paklausos didinimo priemon÷s atneš÷ teigiamų rezultatų. Pagal VIPT skaičių vienam gyventojui
Lietuva šiuo metu yra viena iš pirmaujančių ES šalių. 2008–2011 m. Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s ir Billo ir Melindos Gatesų fondo pagalba plačiajuostis ryšys bus įrengtas 861
bibliotekoje. 2004–2008 m. taikyta gyventojų pajamų mokesčio lengvata įsigyjant kompiuterius
ir įsirengiant prieigą prie interneto taip pat pasiteisino: ja pasinaudojo beveik 400 000 Lietuvos
gyventojų. Lietuvos gyventojų kompiuterinis raštingumas taip pat augo.
Pasiūlos priemon÷s taip pat dav÷ teigiamų rezultatų. Plačiajuosčio ryšio tinklas buvo išpl÷stas,
ypač kaimiškosiose vietov÷se, tod÷l padid÷jo gyventojų galimyb÷s naudotis IRT. Viešųjų el.
paslaugų pl÷tra daugiausia teigiamai paveik÷ el. valdžios sritį. Pagrindinių viešųjų paslaugų
perk÷limo į elektroninę terpę lygis pasižym÷jo augimo tendencija, tačiau vis d÷lto ne visos
viešosios paslaugos, kurios gali būti teikiamos nuotoliniu būdu, buvo perkeltos į internetą
užsibr÷žtu trečiuoju brandos lygiu iki 2005 m., tod÷l išliko orientacijos į vartotoją stoka.

Kokios informacin÷s visuomen÷s pl÷tros temin÷s sritys buvo pl÷tojamos tinkamai, kokioms
pritrūko d÷mesio? Ar jos atitiko ES politiką šioje srityje?
Pasirinkti veiksmai didžia dalimi atitiko ES rekomenduojamas kryptis ir priemones. Vienas iš ES
informacin÷s politikos prioritetų yra informacin÷s visuomen÷s visiems skatinimas arba
el. įtraukties (angl. eInclusion) politika, kurios tikslas – šalinti galimybių naudotis IRT, jų
prieinamumo, įperkamumo ir geb÷jimų skirtumus. Tokios krypties ir buvo laikomasi
įgyvendinant BPD.
Min÷tos pasiūlos ir paklausos skatinimo priemon÷s tur÷jo teigiamos įtakos informacin÷s
visuomen÷s pl÷trai Lietuvoje. Informacin÷s visuomen÷s rodikliai per BPD įgyvendinimo
laikotarpį sparčiai augo. Pastebimai išaugo kompiuterių ir interneto naudojimo apimtis, ger÷jo
el. valdžios rodikliai.
Visgi, nepaisant teigiamų pokyčių, atotrūkis tarp Lietuvos ir ES vidurkio informacin÷s
visuomen÷s srityje išlieka. Teb÷ra aktuali skaitmenin÷s atskirties problema, kurią sąlygoja
teritoriniai, demografiniai ir socialiniai skirtumai. Viešųjų paslaugų perk÷limo į elektroninę terpę
lygis vis dar yra nepakankamas, ypač paslaugų gyventojams atveju. Tam tikros informacin÷s
visuomen÷s temin÷s sritys susilauk÷ nepakankamo d÷mesio. Mažai pažangos pasiekta
gyventojams aktualių el. sveikatos paslaugų diegimo srityje, nebuvo aktyviai pl÷tojama ir
el. dalyvavimo sritis.
Dar nedaug paslaugų yra teikiama „vieno langelio“ principu; l÷tai vyksta elektroninio parašo
diegimas viešajame sektoriuje. Gyventojų paklausa ir naudojimasis elektronin÷mis paslaugomis
išlieka mažas. Kyla abejonių, ar iki 2010 m. bus pasiektas Lietuvos informacin÷s visuomen÷s
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pl÷tros strategijoje numatytas tikslas pasiekti, kad viešosiomis elektronin÷mis paslaugomis
naudotųsi 40 proc. gyventojų. Siekiant didinti gyventojų naudojimąsi IRT ir sukurtomis
viešosiomis paslaugomis teb÷ra aktuali tiek galimybių, tiek motyvacijos problema. Perkeliant
viešąsias paslaugas iki šiol nepakankamai d÷mesio buvo skiriama vartotojų poreikiams, paslaugų
kokybei, patogumui, žinomumui.

Koks yra BPD 3.3 priemon÷s tikslo, uždavinių ir rodiklių pasiekimo laipsnis? Kas planuota ir
kas pasiekta? Kas l÷m÷ tokį užsibr÷žto tikslo, uždavinių ir rodiklių pasiekimą?
BPD 3.3 priemon÷s pagrindinis tikslas buvo sudaryti sąlygas informacin÷s visuomen÷s pl÷trai.
Šiam tikslui įgyvendinti buvo skirta 258 mln. Lt. 99 proc. šios paramos panaudota kuriant
elektronines viešąsias paslaugas ir IRT infrastruktūrą. BPD 3.3 priemon÷s projektų
įgyvendinimas labiausiai prisid÷jo prie pirmojo ir ketvirtojo priemon÷s uždavinių įgyvendinimo,
t. y. (1) modernizuoti viešojo administravimo sektorių didinant valdžios institucijų veiklos
veiksmingumą ir atvirumą pl÷tojant elektronines viešąsias paslaugas ir plečiant internete
esančius viešosios informacijos šaltinius, (2) užtikrinti galimybes visiems šalies gyventojams,
nepaisant jų socialin÷s būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties, naudotis informacin÷mis technologijomis
ir šių technologijų teikiamais informaciniais ištekliais.
Žvelgiant į steb÷senos rodiklius ir pagal juos vertinant BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumą galima
konstatuoti, kad numatyti kiekybiniai tikslai pasiekimų lygiu buvo pasiekti ir net viršyti. BPD
3.3 priemon÷s l÷šomis buvo sukurta 17 viešųjų elektroninių paslaugų, tarp kurių didžiausią dalį
sudaro nacionalinio lygio el. valdžios paslaugos gyventojams. Tai pat kaimiškosiose vietov÷se
buvo nutiesta 3791 km plačiajuosčio ryšio, įsteigta 400 naujų ir modernizuoti 83 nauji VIPT,
buvo sprendžiamos IRT saugumo problemos. Tiesa, reikia pažym÷ti, kad buvo viršyti ne tik
numatyti pasiekimai, bet ir beveik 16 proc. planuotas priemon÷s biudžetas.
BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimo rezultatyvumas rezultatų lygiu yra prastesnis – sukurta mažiau
darbo vietų ir pritraukta mažiau privataus kapitalo nei planuota. Tai indikuoja du dalykus. Viena
vertus, buvo planuojama pernelyg optimistiškai. Kita vertus, min÷ti rodikliai n÷ra itin tinkami
BPD 3.3 priemon÷s rezultatams steb÷ti ir uždavinių pasiekimui matuoti. Darbo vietų kūrimas
nebuvo šios priemon÷s uždavinys, o privataus kapitalo pritraukimo klausimas aktualus tik
keliuose iš 19 projektų.
Galiausiai, vertinant BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumą pagal nustatytus poveikio rodiklius,
konstatuotina, kad pagrindinis planuotas rodiklis d÷l nuolatinių interneto vartotojų skaičiaus
augimo buvo pasiektas, tačiau šiuo atžvilgiu susiduriama su problema siekiant nustatyti
konkrečiai priemon÷s ind÷lį į informacin÷s visuomen÷s pl÷tros rodiklio did÷jimą.

Koks yra BPD 3.3 priemon÷s projektų tikslų, uždavinių ir rodiklių pasiekimo lygis (vertinant
kiekvieną iš 19 projektų)? Kas planuota ir kas pasiekta? Kas l÷m÷ tokį pasiekimo lygį?
Analizuojant BPD 3.3 priemon÷s projektų rezultatyvumą pasiekimo lygiu buvo nustatyta, kad
dauguma projektų planuotus kiekybinius tikslus pasiek÷, o kai kurie ir viršijo, sukurdami
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daugiau elektroninių paslaugų, daugiau elektroninio turinio ir daugiau plačiajuosčio ryšio
kilometrų. Visgi taip pat tenka pasteb÷ti, kad projektų rodikliai daugeliu atveju buvo
formuluojami nepakankamai korektiškai, o jų kiekybin÷s išraiškos keit÷si. Be to, buvo
identifikuota keletas projektų, kuriuose nebuvo pasiekti pagrindiniai planuoti rezultatai (nebuvo
sukurta paslauga arba sukurta, tačiau mažesne nei planuota apimtimi ar brandos lygiu) lyginant
juos su pradine projekto id÷ja.
Projektų įgyvendinimui, rezultatams ir, atitinkamai, priemon÷s rezultatyvumui įtakos tur÷jo
keletas skirtingo lygio veiksnių. Įgyvendinant BPD 3.3 priemon÷s projektus susidurta su
„klasikin÷mis“ informacinių sistemų diegimo viešajame sektoriuje problemomis – nepakankamu
vadovyb÷s įsitraukimu, tarpinstitucinio bendradarbiavimo problemomis, nepakankamai
efektyviu pokyčio, kurį sąlygoja informacin÷s sistemos diegimas, valdymu, iššūkiais užtikrinant
viešosios elektronin÷s paslaugos įgyvendinimo aplinką. Tinkamas įgyvendinimo aplinkos
(strategin÷s, teisin÷s, organizacin÷s) įvertinimas, rizikų identifikavimas ir problemų sprendimas
yra viena svarbiausių sąlygų efektyviam sukurtos paslaugos teikimui ir tęstinumui. Kaip ir
daugelyje BPD priemonių, BPD 3.3 priemon÷s projektuose taip pat susidurta su rizikomis d÷l
viešųjų pirkimų proceso problemų.

Kiek BPD 3.3 priemon÷s padariniai prisid÷jo prie svarbiausių informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros problemų sprendimo Lietuvoje?
Remiantis BPD 3.3 priemon÷s intervencine logika, įgyvendinti projektai atitiko informacin÷s
visuomen÷s Lietuvoje poreikius ir prisid÷jo sprendžiant informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
problemas.
BPD 3.3 priemon÷s investicijomis pavyko pagerinti IRT infrastruktūrą ir el. turinį bei el.
paslaugų sistemą. Paraleliai BPD 3.3 priemon÷s projektais netiesiogiai siekta spręsti žemo
gyventojų suinteresuotumo ir naudojimo IRT problemą. Toks kompleksinis požiūris į problemų
sprendimą dav÷ teigiamų rezultatų: did÷jo ir gyventojų suinteresuotumas informacin÷mis
technologijomis, ir IRT naudojimas. Be to, sumaž÷jo atskirtis tarp miesto ir kaimo gyventojų
naudojimosi IRT.
Gana sud÷tinga atskirai įvertinti BPD 3.3 priemon÷s įtaką šiems teigiamiems pokyčiams,
kadangi informacin÷s visuomen÷s problemos spręstos ir kitomis priemon÷mis (pavyzdžiui,
mokestin÷mis lengvatomis). Vis d÷lto neabejotinai BPD 3.3 priemon÷ tarp kitų priemonių
išsiskyr÷ savo įnašu į IRT infrastruktūros ir el. turinio bei el. paslaugų nepakankamumo
problemos sprendimą.

Kaip BPD 3.3 priemon÷s projektų įgyvendinimas l÷m÷ atskirų teminių informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros sričių (tokių, kaip el. valdžia, el. sveikata, el. verslas ir kt.) pl÷trą?
Naudojant BPD 3.3 priemon÷s l÷šas informacin÷s visuomen÷s pl÷tra skirtingose temin÷se srityse
buvo vystoma netolygiai.
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El. valdžios sričiai d÷mesys buvo didžiausias. Ne visi jos prioritetai buvo įgyvendinami vienodai,
tačiau gana darniai. BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis el. valdžios sritis buvo pl÷tota keliomis
kryptimis: viešųjų el. paslaugų sistemos pl÷tra, pri÷jimo prie viešųjų paslaugų didinimas, viešojo
administravimo sektoriaus modernizavimas. Konstatuotina, kad visomis kryptimis pažanga
pasiekta, tačiau kol kas jos mastą sunku apibendrinti, nes sukurtais rezultatais naudojamasi dar
ne pilnu paj÷gumu, o tam tikrą poveikį (pvz., sąnaudų sumaž÷jimą) bus galima fiksuoti tik
pra÷jus ilgesniam laikui po projektų įgyvendinimo.
S÷kmingiausiai pavyko įgyvendinti el. turinio pl÷tros projektus, kadangi jų metu ne tik sukurtos
aktualios viešosios el. paslaugos, bet jos yra ir paklausios, aktyviai naudojamos vartotojų. Vienu
iš svarbiausių el. turinio projektų laikytinas „Internetin÷s informacijos vertimo priemon÷s“
projektas, kuris žymiai prisid÷jo sprendžiant žemų el. geb÷jimų problemą, kiek ji susijusi su
kalbinio barjero įtaka. Sukurta nemokama interneto svetainių vertimo iš anglų kalbos į lietuvių
kalbą paslauga iškart tapo labai populiari. Kiti su el. turinio lietuvių kalba kūrimu susiję projektai
atliepia 2005 m. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepciją. Įgyvendinti „Integralios
virtualios bibliotekų informacin÷s sistemos sukūrimo“ ir „Televizijos produkcijos virtualios
bibliotekos, užtikrinančios viešą el. prieigą prie Lietuvos audiovizualinio paveldo, įamžinto
Lietuvos televizijos (LTV) programose, sukūrimo ir tęstinio šio paveldo skaitmenizavimo,
išsaugojimo bei prieinamumo visuomenei užtikrinimo“ projektai prisideda prie Lietuvos kultūros
paveldo išsaugojimo ir populiarinimo.
Apie pl÷trą el. sveikatos sektoriuje kalb÷ti gana sud÷tinga. Nors šios srities pl÷tra yra viena iš
aktualiausių tikslinei gyventojų grupei, tačiau ji nevyko taip s÷kmingai, kaip buvo suplanuota.
„E. sveikatos paslaugų“ projektas susidūr÷ su sunkumais įgyvendinimo stadijoje, „Išankstin÷s
pacientų registracijos“ projekto įdiegta viešąja el. paslauga kol kas n÷ra naudojamasi taip
aktyviai, kaip buvo tik÷tasi. Tod÷l kol kas galima apibendrinti, kad BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis
įgyvendinti el. sveikatos projektai yra greičiau postūmis pl÷trai nei pl÷tra savaime.

Kokie prognozuotini ilgalaikiai BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimo socialiniai ir ekonominiai
padariniai?
Išskirtini tokie svarbiausi BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimo ilgalaikiai socialiniai – ekonominiai
padariniai: (1) palengvintas pri÷jimas prie internetinio ryšio ir viešųjų el. paslaugų sistemos; (2)
labiau išpl÷tota viešųjų el. paslaugų sistema; (3) padid÷jęs IRT taikymas ir naudojimas; (4)
teigiamas poveikis horizontaliosioms ES politikoms, ypač regioninei pl÷trai ir darniam
vystymuisi.

Ar BPD 3.3 priemon÷s projektų rezultatai ir poveikis išliks ateityje? Kiek jie tęsis pasibaigus
projektų finansavimui?
Svarbiausi BPD 3.3 priemon÷s projektų rezultatų tęstinumą apsprendžiantys veiksniai bus susiję
su finansiniais, techniniais, instituciniais ir žmogiškaisiais ištekliais, sukurtų rezultatų viešinimu.
Pirma, tolesnis sukurtų rezultatų finansavimas IT projektams dažnai yra esmin÷ tęstinumo
sąlyga: įgyvendinus projektą kyla poreikis toliau investuoti į informacin÷s sistemos, duomenų
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bazių palaikymą, spręsti technines problemas ir pan. Tolesnį finansavimą reik÷s užtikrinti visų
sukurtų viešųjų el. paslaugų palaikymui. Greičiausiai tam bus naudojamos biudžeto arba ES
struktūrin÷s paramos l÷šos. Antra, BPD 3.3 priemon÷s projektams aktuali yra nepakankamo
bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo tarp institucijų, dalyvaujančių viešosios el. paslaugos
teikime, rizika, kuri gali apriboti sukurtų rezultatų tęstinumą, naudą. Tokia rizika yra NETSVEP
projekte, taip pat aktuali el. bilieto projekte. Trečia, rezultatų tęstinumą taip pat gali riboti aiškių
tikslų (vizijos) d÷l informacin÷s sistemos pl÷tros įstaigoje ar sektoriuje netur÷jimas. Ši problema
ypač išlieka aktualia el. sveikatos projektuose. Galiausiai, siekiant skatinti platesnį naudojimąsi
sukurtomis el. paslaugomis, būtina vykdyti tęstines viešinimo veiklas.

Kaip BPD 3.3 priemon÷s projektų poveikis prisid÷s prie darnaus vystymosi koncepcijos
įgyvendinimo?
Darnaus vystymosi principą traktuojant plačiai, taip kaip jis apibr÷žiamas ir matuojamas 2006 m.
atnaujintoje ES darnaus vystymosi strategijoje, galima daryti išvadą, kad absoliučiai visi BPD
3.3 priemon÷s finansuoti projektai skatino darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. Šie
projektai, pl÷sdami el. valdžios paslaugų pasiūlą ir sudarydami geresnes sąlygas jų paklausai,
prisid÷jo prie gero valdymo principo, priartinančio valdžią prie piliečių, įgyvendinimo.
Remiantis lietuviškomis Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinę paramą113 gair÷mis, kuriose pateikiama siauresn÷ nei ES
lygmenyje darnaus vystymosi samprata, du BPD 3.3 priemon÷s projektai, įgyvendinti el.
sveikatos srityje, buvo tiesiogiai nukreipti į darnaus vystymosi prioriteto įgyvendinimą.

Kurie BPD 3.3 priemon÷s projektai tur÷jo/gali tur÷ti didžiausią teigiamą poveikį informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros procesams Lietuvoje? Kod÷l ir kaip?
El. infrastruktūros projektai iš visų finansuotų BPD 3.3 priemon÷s projektų padar÷ didžiausią
teigiamą poveikį informacinei visuomenei, nes sukūr÷ trūkstamas prielaidas tolesnei jos pl÷trai.
Elektronin÷s infrastruktūros projektai pad÷jo padidinti gyventojų prieinamumą prie interneto. Iš
viso buvo įrengta 3791 km ilgio plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo, kurio didžioji dalis
įrengta kaimo ir mažiau urbanizuotose vietov÷se. Šio vertinimo tikslais atliktoje RAIN atvejo
studijoje apskaičiuota, kad prab÷gus ne daugiau kaip metams po RAIN projekto įgyvendinimo
pabaigos, RAIN tinklu naudojasi 25 tūkst. abonentų (tikslūs, operatorių pateikti duomenys), arba
(apytikriai) 19 proc. visų plačiajuosčio ryšio prieigą turinčių Lietuvos kaimiškųjų teritorijų
abonentų, arba 16 proc. visų kaimiškųjų vietovių interneto abonentų. Statistikos departamento
skelbiamais duomenimis, per BPD įgyvendinimo laikotarpį (nuo 2004 iki 2009 m.) namų ūkių,
kurie naudojasi internetu namuose, dalis kaime išaugo 20 kartų (nuo 2 proc. iki 40,8 proc.).

113

Gaires 2009 m. kovą pareng÷ Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros darbo grup÷, sudaryta 2008 m.
balandžio 15 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-138.
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Prie interneto vartotojų skaičiaus augimo kaimiškosiose vietov÷se neabejotinai prisid÷jo ne tik
RAIN, bet ir VIPT projektas, kurio metu kaimo vietov÷se buvo įsteigta 400 naujų prieigos prie
interneto taškų ir modernizuoti 83 jau veikiantys. Įsteigus min÷tus taškus, Lietuva tapo viena iš
pirmaujančių Europos šalių pagal VIPT skaičių, tenkančių vienam gyventojui. Taigi BPD
l÷šomis įgyvendintų el. infrastruktūrinių projektų d÷ka yra sumažinti prieigos prie interneto
tinklo skirtumai tarp miesto ir kaimo gyventojų, Lietuvos gyventojai turi daugiau galimybių
naudotis internetu tiek namuose, tiek viešosiose vietose.
Iš BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuotų el. paslaugų projektų galima išskirti kelis
reikšmingesnius el. valdžios pl÷trai projektus. Pirma, verslo tikslinei grupei vienas iš didžiausią
teigiamą poveikį turinčių projektų yra „Elektroninių SD formų pri÷mimo ir apdorojimo
sistemos“ projektas. Jo reikšmingumą reik÷tų sieti su dviem faktais: (1) tai buvo viena iš
aktualiausių paslaugų verslo sektoriui, (2) paslauga vartojama visų verslo subjektų. Antra,
viešojo administravimo sektoriaus efektyvumui didinti didžiausią reikšmę turi elektroninių
viešųjų pirkimų projektas. Kasmet Lietuvoje viešųjų pirkimų vert÷ siekia apie 13 proc. Lietuvos
bendrojo vidaus produkto, tod÷l elektroninių viešųjų pirkimų sistemos sukūrimas, siekiant didinti
viešųjų pirkimų efektyvumą ir skaidrumą, laikytinas itin reikšmingu viešojo administravimo
sektoriaus modernizavimui skirtu BPD 3.3 priemon÷s projektu.
Gyventojams potencialiai didžiausią teigiamą poveikį gal÷jo tur÷ti el. sveikatos projektai. Vienas
iš dviejų šiai sričiai skirtų projektų – „Išankstin÷ pacientų registracijos sistema“ gali būti
priskirtas prie geros praktikos pavyzdžių. Projektas pagerino teikiamų registracijos paslaugų
kokybę, išpl÷sdamas paslaugos turinį (sudarytos sąlygos ne tik užsiregistruoti pas gydytoją,
tačiau ir gauti informaciją apie sveikatos institucijas, jų teikiamas paslaugas ir pan.). Esami
paslaugos vartotojai paslaugą vertina kaip itin kokybišką ir naudingą, tačiau siekiant
maksimizuoti šio projekto naudą būtina vykdyti tęstinį projekto rezultatų viešinimą.

Kuriuos BPD 3.3 priemon÷s projektus galima priskirti prie geros, kuriuos – prie blogos
praktikos pavyzdžių (vertinant pasiektų rezultatų, poveikio ir kitais aspektais)? Kod÷l?
Prie gerosios praktikos pavyzdžių priskirtini visi projektai, aprašyti ankstesn÷je išvadoje, nes šie
projektai buvo įgyvendinti s÷kmingai ir jų pasiekti rezultatai bei poveikis informacin÷s
visuomen÷s pl÷trai yra reikšmingas.
Prie mažiau s÷kmingų BPD 3.3 priemon÷s projektų galima priskirti kelis projektus, kurie laiku
nepasiek÷ planuotų rezultatų – t. y. jų metu sukurta viešoji paslauga neveikia planuota apimtimi,
arba sukurta paslauga nepakankamai atitinka paslaugos vartotojų poreikius, tod÷l nesukuriama
planuota nauda vartotojams. Šie projektai yra Sveikatos apsaugos ministerijos vykdytas el.
sveikatos projektas, Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos miestų savivaldybių kurtas el. bilietas,
Registrų centro sukurta NETSVEP sistema. Visuose šiuose projektuose išryšk÷jo strateginio
planavimo, suinteresuotų pusių bendradarbiavimo problemos, kitos nes÷kmių priežastys buvo
specifin÷s. Visiems įvardintiems trims projektams atliktos išsamios atvejo studijos, kurios
pateiktos ataskaitos 6 priede.
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Be to, keleto projektų („Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaip÷dos valstybinį jūrų uostą,
informacin÷s sistemos (KIPIS) sukūrimas ir įdiegimas“, „Teis÷s aktų registro modernizavimas ir
pl÷tra“) metu sukurtos viešosios el. paslaugos kol kas neįteisintos. Tai parodo, kad projektų
įgyvendinimas nebuvo tinkamai suplanuotas ir įgyvendintas.

Kokios atsiskleid÷ svarbiausios BPD 3.3 priemon÷s projektų įgyvendinimo pamokos,
planuojant ir įgyvendinant užsibr÷žtus tikslus?
BPD 3.3 priemon÷s bei projektų įgyvendinimui ir pasiektiems rezultatams įtakos tur÷jo keletas
skirtingo lygio veiksnių: strategin÷, teisin÷ aplinka, pokyčio ir projekto valdymo geb÷jimai,
bendradarbiavimas ir suinteresuotųjų grupių įtraukimas, įgyvendinimo terminai, išorin÷ projektų
įgyvendinimo kontrol÷, projekto rezultatų viešinimas.
Pirma, įgyvendinant informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektus, atsiskleid÷ strateginio lygio
sprendimų stoka. Strateginių dokumentų trūkumas sveikatos, saugos, IRT srityse neleido
tinkamai apibr÷žti galutin÷s strategin÷s vizijos ir dar÷ neigiamą įtaką BPD 3.3 priemon÷s
projektų rezultatams.
Antra, d÷l teisin÷s baz÷s trūkumo keletas BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis sukurtų viešųjų el.
paslaugų kol kas dar n÷ra įteisintos. Šis faktas rodo tam tikrą nenuoseklumą ir plano nesilaikymą
įgyvendinant projektus. Projektų vykdymas ir teisinių aktų suderinimas tur÷tų vykti paraleliai,
kad sukurtais rezultatais būtų galima naudotis kuo anksčiau, nes tai leistų dar pradin÷je vartojimo
stadijoje tobulinti sukurtas paslaugas.
Trečia, BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuotų projektų rezultatams ir jų kokybei reikšm÷s tur÷jo
projektų įgyvendinimo terminai. IRT diegimo projektai yra sud÷tingi, kompleksiški, imlūs laikui.
BPD įgyvendinimo laikotarpis apskritai buvo trumpas, o planuotus projektų įgyvendinimo
terminus daugelyje įgyvendintų projektų dar labiau sutrumpino užsitęsusios viešųjų pirkimų
procedūros.
Ketvirta, vertinimo ataskaitoje daroma išvada, kad kai kuriuose BPD 3.3 priemon÷s projektuose
ekspertinių žinių trūkumas, reikalingas tinkamų techninių specifikacijų IT projektams
parengimui, viešųjų pirkimų įvykdymui ir diegiamų sistemų priežiūrai atlikti, tapo svarbia
problema, tur÷jusia neigiamą įtaką projektų rezultatyvumui.
Penkta, kita svarbi valdymo problema, tur÷jusi neigiamą įtaką projektų rezultatams ir jų kokybei,
– institucijos d÷mesys ir projektui teikiama reikšm÷. Daroma išvada, kad su rimtomis
problemomis buvo susiduriama tuose projektuose, kuriuose vadovyb÷s įsitraukimas įgyvendinant
projektą buvo nepakankamas (arba įgyvendinant projektą keit÷si politiniai prioritetai), kai
informacinių sistemų diegimo projektas institucijoje buvo suprantamas siaurai kaip IT padalinio
kompetencijos klausimas, kai projekto įgyvendinimas buvo deleguojamas darbuotojams kaip dar
viena papildoma funkcija neįvertinant darbo krūvių, kai projekto vadovai dažnai keit÷si ir
netur÷jo savo „šeimininko“.
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Šešta, gyventojų naudojimosi sukurtomis el. viešosiomis paslaugomis mastą lemia keli veiksniai,
priklausantys tiesiogiai nuo projektų vykdytojų: paslaugų žinomumas, paslaugų atitikimas
gyventojų poreikiams, patogumas naudoti. Atlikta analiz÷ rodo, kad naujų paslaugų viešinimas
ne visuomet buvo vykdytas s÷kmingai ar pakankamai.
Projektų lygmens problemas buvo bandoma spręsti stiprinant išorinę projektų priežiūrą – IVPK
iniciatyva iš tarpin÷s ir įgyvendinančios institucijos atstovų buvo sudaryta speciali steb÷senos
darbo grup÷, kurioje buvo svarstomos ir sprendžiamos administracinio pobūdžio projektų
įgyvendinimo problemos. Tokia iniciatyva prisid÷jo prie s÷kmingesnio BPD 3.3 priemon÷s ir
atskirų projektų įgyvendinimo.
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7. REKOMENDACIJOS
Atsižvelgiant į vertinimo metu nustatytas BPD 3.3 priemon÷s finansuotų projektų įgyvendinimo
problemas ir galinčias kilti naujas rizikas yra pateikiamos rekomendacijos projektų vykdytojams,
įgyvendinantiems informacin÷s visuomen÷s srities projektus 2007–2013 m. ES struktūrin÷s
paramos laikotarpiu, ir paramą administruojančioms institucijoms.

Šis vertinimas buvo skirtas BPD 3.3 priemon÷s poveikio įvertinimui. Vertinimo metu buvo
analizuojami BPD 3.3 priemon÷s rezultatai ir poveikis, nagrin÷jami juos paveikę veiksniai.
Pasteb÷tina, kad planuojant paramą informacin÷s visuomen÷s pl÷trai 2007–2013 metų ES
struktūrin÷s paramos programavimo dokumentuose jau yra atsižvelgta į BPD laikotarpio
pamokas. Pavyzdžiui, atliktas vertinimas rodo, kad svarbi BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumo
problema buvo metodologin÷, susijusi su netinkamais (neatspindinčiais sąsajos su investicijų
uždaviniais), netiksliais (trūko tikslaus apibr÷žimo), sunkiai išmatuojamais rodikliais tiek
priemon÷s, tiek projekto lygiu. 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3
prioriteto „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ įgyvendinimo priemon÷ms, ši problema jau
nebeaktuali – steb÷senos sistema ir rodikliai parinkti tinkamai. Vertinimo metu taip pat svarbi
nustatyta paramos rezultatyvumo problema buvo susijusi su įvairiais projektų valdymo aspektais.
Kai kurios iš vertinime išskirtų projektų valdymo problemų jau bandomos spręsti 2007–2013 m.
laikotarpiu. Siekiant stiprinti projektų valdymo geb÷jimus nustatytas reikalavimas projektų
vykdytojams įsigyti projekto administravimo ir technin÷s priežiūros paslaugas. Siekiant išvengti
neigiamos viešųjų pirkimų proceso įtakos savalaikiam projektų įgyvendinimui numatytas
reikalavimas pareišk÷jui iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo prad÷ti
pagrindinius viešuosius pirkimus. Nepakankamo projektų įgyvendintojų d÷mesio teisinei
aplinkai problemą bandoma spręsti Projektų finansavimo sąlygų aprašuose bei projektų
finansavimo ir administravimo sutartyse nustatant reikalavimą pareišk÷jams per 3 m÷nesius nuo
projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo dienos pateikti teis÷s aktų, kuriuos
būtina priimti ar pakeisti, kad būtų užtikrintas projekto metu numatomų perkelti į elektroninę
terpę paslaugų teikimas, sąrašą, nurodant planuojamas teis÷s akto pri÷mimo ar pakeitimo datas,
atsakingus vykdytojus, taip pat priežastis, kod÷l reikia priimti ar keisti atitinkamą teis÷s aktą, bei
pasekmes, kaip teis÷s akto nepri÷mimas ar nepakeitimas paveiktų projekto rezultatus. Problemas,
kylančias kai projektas įgyvendinamas nesant strateginių sprendimų d÷l jo poreikio ir rezultatų
naudojimo teoriškai tur÷tų spręsti 2007–2013 m. naujai taikoma projektų atrankos procedūrą –
valstyb÷s (regionų) projektų planavimas. Be to, siekiant vertinti sukurtų paslaugų naudą
numatytas reikalavimas 2 metus po projekto įgyvendinimo vertinti paslaugos vartotojų
atsiliepimus apie sukurtos paslaugos kokybę.
Tod÷l atsižvelgiant į vertinimo metu nustatytas BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimo problemas ir
2007–2013 m. programavimo laikotarpiui jau atliktus patobulinimus, galima pateikti šias
rekomendacijas atsakingų institucijų ir projektų vykdytojų apsvarstymui:
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Nr.

Problema ar rizika

Rekomendacija ir siūlomos
priemon÷s
rekomendacijai įgyvendinti

Atsakinga
Įgyvendiinstitucija nimo pradžia
(institucijos)

Rekomendacijų grup÷ d÷l BPD 3.3 priemon÷s projektų rezultatų tęstinumo:
1.
Keliuose BPD 3.3 priemon÷s Steb÷ti, ar šiuose projektuose yra
IVPK
projektuose sukurtos el.
įgyvendinami
prisiimti
CPVA
paslaugos neveikia planuota įsipareigojimai d÷l
BPD 3.3
apimtimi. Tai Sveikatos
priemon÷s projektų užbaigimo
apsaugos ministerijos
nuosavomis l÷šomis.
įgyvendintas el. sveikatos
projektas ir
Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos
miestų savivaldybių
administracijų vykdytas el.
bilieto projektas.
2.
Keliuose BPD 3.3 priemon÷s Steb÷ti, ar yra išspręstos teisin÷s
IVPK
projektuose sukurtos
baz÷s trūkumo problemos šiuose
CPVA
paslaugos kol kas n÷ra
BPD 3.3 priemon÷s finansuotuose
įteisintos ir nefunkcionuoja.
projektuose.
Tai VĮ Klaip÷dos valstybinio
jūrų uosto direkcijos ir VĮ
Teisin÷s informacijos centro
vykdyti projektai.
3.
tolesnio
sukurtų
Neužtikrinus
tolimesnio 3.1. Įvertinti
Projektų
rezultatų palaikymo poreikį
vykdytojai
BPD 3.3 priemon÷s projektų
sistemų
rezultatų palaikymo, kuris
(informacinių
atskiruose projektuose gali
priežiūrai, duomenų bazių
būti susijęs su finansiniais,
atnaujinimui ir pan.) ir numatyti
tam reikiamus žmogiškuosius,
techniniais,
instituciniais
aspektais, gali kilti rizika
techninius
ir
finansinius
rezultatų tęstinumui.
išteklius;
Projektų
3.2. Užtikrinti
tolesnį
sukurtų
viešųjų el. paslaugų teikime
vykdytojai
institucijų
dalyvaujančių
bendradarbiavimą ir veiklos
koordinavimą (ypač el. bilieto,
NETSVEP projektuose).
4.
Jei teikiamos viešosios el. 4.1. Atlikti vartotojų pasitenkinimo
Projektų
paslaugos
bus
sukurtomis viešosiomis el.
vykdytojai
nepakankamos
kokyb÷s,
paslaugomis
tyrimus
(apklausas), įvertinant, koks
nepatogios naudoti arba
tikslin÷ms grup÷ms trūks
yra
sukurtų
paslaugų
informacijos apie pačias
naudojimo mastas, paslaugų
paslaugas ir jų naudą, kils
žinomumas, kaip vertinama jų
rizika d÷l nepakankamos
kokyb÷, kokie yra tobulinimo
sukurtų rezultatų paklausos.
ir pl÷tros poreikiai;
4.2. Siekiant maksimizuoti Europos
IVPK

2010 m. I
ketv.

2010 m. I
ketv.

2010 m. I
ketv.

2010 m. I
ketv.

2010 m. III
ketv.

2011 m. I
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regionin÷s
pl÷tros
fondo
investicijų į el. paslaugų pl÷trą
naudą,
būtų
naudinga
įgyvendinti
centralizuotą
informacinę
kampaniją,
skatinančią gyventojus pereiti
nuo
tradicinio
paslaugų
prie
naudojimo
būdo
elektroninio. Tokią kampaniją
galima vykdyti iš 2007–2013
m. technin÷s paramos l÷šų,
kurios metu būtų pristatoma
bendrai
BPD
ir
naujo
programinio
laikotarpio
projektų sukurta / kuriama
nauda.
Rekomendacijų grup÷ d÷l 2007 – 2013 m. informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų:
5.
Vienas iš el. valdžios 2007–2013 m. laikotarpiu šiam
IVPK
prioritetų – el. dalyvavimo ir prioritetui įgyvendinti yra skirtos
el. demokratijos skatinimas – Ekonomikos
augimo
veiksmų
BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis programos 3 prioriteto priemon÷s
nebuvo įgyvendinamas.
„Elektronin÷
demokratija“
ir
„Elektronin÷
demokratija:
regionai“. Svarbu, kad pagal šias
priemones
finansuojamais
projektais būtų skatinamas kuo
aukštesnis el. demokratijos lygis.
OECD
išskiria
trys
lygius:
informacija
(vienpusis
ryšys:
prieiga prie viešųjų įrašų, oficialūs
aktai),
pranešimai,
teis÷s
konsultavimas (dvipusis ryšys:
viešosios nuomon÷s apklausos,
teis÷s aktų projektų komentavimas,
tiesioginis bendravimas) ir aktyvus
dalyvavimas
(partneryst÷).
Į
aukštesnius el. demokratijos lygius
siūloma orientuojantis sudarant
priemon÷s
„Elektronin÷
demokratija“ valstyb÷s projektų
sąrašą.
6.

Didžiausia el. infrastruktūros
ir el. paslaugų nauda
viešajam sektoriui yra
susijusi su išteklių, skirtų
viešojo administravimo
funkcijų vykdymui ir viešųjų
paslaugų teikimui,

ketv.

2009 m. IV
ketv. – 2010
m. II ketv.

Teikiant
paraiškas
projektų
finansavimui pagal Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3
prioriteto priemones (ypač tų, kurių
metu kuriamos el. paslaugos), būtų
naudinga kaštų-naudos analiz÷je
pateikti pagrįstus skaičiavimus, kiek
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sutaupymu. Šios naudos
buvo siekiama įgyvendinant
visus BPD 3.3 priemon÷s
projektus, tačiau atsiskaitant
už sukurtus rezultatus
ekonomin÷ investicijų nauda,
kaštų sutaupymai n÷ra
skaičiuojami. Toks požiūris
mažina atskaitomybę,
neskatina optimalaus viešųjų
išteklių panaudojimo.

7.

8.

BPD įgyvendinimo patirtis
(konkrečiai el. sveikatos
srities projektai) rodo, kad
diegiant
informacines
sistemas valstyb÷s įstaigose
ir
kuriant
viešąją
reikalingi
infrastruktūrą
strateginio lygio sprendimai
d÷l to, kokių paslaugų /
infrastruktūros reikia ir kaip
jos turi būti teikiamos.
Trūkstant
strateginio
pagrindimo, kyla rizika d÷l
nepakankamo
kuriamų
rezultatų panaudojimo, jų
tęstinumo.
BPD įgyvendinimo metu 3.3
projektų
priemon÷s
rezultatyvumą
mažino
nepakankamas
projektų
valdymo
bei
priežiūros
efektyvumas, silpni projektų
vykdytojų
strateginio
planavimo
ir
administraciniai geb÷jimai.

įgyvendintas projektas sutaupys
išlaidų, patiriamų teikiant paslaugas
įprastu būdu, o įgyvendinus
projektą po vienerių ar dvejų metų
patikrinti šiuos skaičiavimus. Tam
įgyvendinti gal÷tų būti naudojama
viena iš šių alternatyvų:
6.1.
Nustatomas
reikalavimas
projektų vykdytojams, po projektų
įgyvendinimo
teikiantiems
ataskaitas
CPVA,
pateikti
informaciją apie sukurtų rezultatų
ekonominį efektą;
arba
6.2. Po projektų užbaigimo užsakyti
didžiausios vert÷s projektų ex-post
kaštų-naudos įvertinimą. Tokios expost ERPF l÷šomis finansuotų
stambių projektų kaštų-naudos
analiz÷s poreikį vis labiau pabr÷žia
ir Europos Komisijos Regionin÷s
politikos generalinis direktoratas.
Prieš finansuojant 2007–2013 m.
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
projektus būtina įsitikinti, kad
projektas bus įgyvendinamas pagal
viešąjį
sektorių
konkrečią
reguliuojančią strategiją, o jam
įgyvendinti yra parengtas veiksmų
planas.

8.1. 2007–2013 m. laikotarpiu,
siekiant stiprinti projektų valdymo
geb÷jimus, nurodoma projektų
vykdytojams
įsigyti
projekto
administravimo
ir
technin÷s
priežiūros paslaugas. Labai svarbu,
kad šios paslaugos būtų įsigyjamos
ne pagal mažiausios kainos, o pagal
ekonominio naudingumo kriterijų,
nes perkant šiuo būdu sudaromos
prielaidos įsigyti kokybiškesnes
paslaugas. Apie šį paslaugų pirkimo

IVPK
Projektų
vykdytojai

Aktualu visam
programiniam
laikotarpiui

IVPK

2013 m.

IVPK

Aktualu visam
programiniam
laikotarpiui

Projekto
vykdytojai,
CPVA

Aktualu visam
programiniam
laikotarpiui
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būdą, jo privalumus, pirkimo
vykdymo
ypatumus
projektų
vykdytojai gal÷tų būti informuojami
CPVA rengiamų mokymų metu.
8.2.
Informacin÷s
visuomen÷s
projektų, ypač jei jais diegiamas
„vieno langelio“ principas, s÷kmei
svarbus
bendradarbiavimo
ir
veiklos koordinavimo tarp partnerių
užtikrinimas.
Tod÷l
rekomenduojama
projekto
organizacin÷je valdymo struktūroje
numatyti koordinacines tarybas,
priežiūros komitetus. Apie tokių
priežiūros struktūrų sudarymo
privalumus ir naudą projektų
vykdytojai gal÷tų būti informuojami
CPVA rengiamų mokymų metu.
8.3. Jei n÷ra perkamos projekto
veiklų administravimo ir technin÷s
priežiūros
paslaugos,
tuomet
projekto vykdytojo darbuotojams
paskiriamos
projekto
veiklų
administravimo
ir
technin÷s
priežiūros funkcijos tur÷tų būti
pagrindin÷s, o ne šalutin÷s prie visų
kitų pareigyb÷s funkcijų.

Projekto
vykdytojai,
CPVA

Aktualu visam
programiniam
laikotarpiui

Projektų
vykdytojai

Aktualu visam
programiniam
laikotarpiui

95

Lietuvos 2004 –2006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemon÷s „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ poveikio vertinimas:
galutin÷ ataskaita

ŠALTINIŲ SĄRAŠAS
ES teis÷s aktai ir dokumentai
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis bendrąsias nuostatas
d÷l struktūrinių fondų.
2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas d÷l
Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999.
COM(94) 347 final, European Commission, Communication from the Commission „Europe’s way
to the Information Society. An Action Plan“, 19 July 1994.
COM(96) 389 final, European Commission, Green paper „Living and Working in the Information
Society: People first“, 24 July 1996.
COM(1999) 687 final Communication of 8 December 1999 on a Commission initiative for the
special European Council of Lisbon, 23 and 24 March 2000 - eEurope - An information society for
all.
COM(2001) 140 final, Communication from the Commission of 13 March 2001 - eEurope 2002:
Impact and Priorities, a communication to the Spring European Council in Stockholm, 23–24
March 2001.
COM(2002) 263 final, Communication from the Commission of 28 May 2002 - eEurope 2005
Action Plan: An information society for all.
COM (2004) 356 final, e-Health – Making Healthcare Better for European citizens: An Action Plan
for a European e-Health Area.
COM(2005) 229 final, Communication from the Commission of 1 June 2005 – i2010 - A European
Information Society for growth and employment.
„eEurope+“ Action Plan.
European Commission, Directorate General for Information Society and Media The User Challenge
Benchmarking the Supply of Online Public Services, 2007.
Lisabonos strategija.
KOM(2004) 757 galutinis, Europos Komisijos komunikatas „Europos informacin÷s visuomen÷s
uždaviniai po 2005 m.“, 2004-11-19.
KOM (2006) 173 galutinis, Europos Bendrijų Komisijos komunikatas Tarybai, Europos
Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „i2010 e.
vyriausyb÷s veiksmų planas: e. vyriausyb÷s pl÷tros spartinimas Europoje visų labui“, 2006-04-25.
KOM (2008) 199 galutinis, Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai,
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ruošiantis Europos
skaitmeninei ateičiai. i2010 laikotarpio vidurio peržiūra“ 2008-04-17.
K(2009)5808, Europos Komisijos sprendimas „Valstyb÷s pagalba N 183/2009 – Lietuva.
Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo pl÷tra“.
ES darnaus vystymosi strategija.
Kiti dokumentai.

Lietuvos teis÷s aktai ir dokumentai
19.

20.

2004–2006 m. BPD priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones,
administravimo ir finansavimo taisykl÷s ir jų pakeitimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų
ministro įsakymais.
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m.
liepos 30 d.

96

Lietuvos 2004 –2006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemon÷s „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ poveikio vertinimas:
galutin÷ ataskaita

21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

Atsakomyb÷s ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykl÷s.
BPD Priežiūros komiteto pos÷džių nutarimai.
BPD 3.3 priemon÷s gair÷s pareišk÷jams.
Darbo grup÷s, vykdančios projektų, vykdomų pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo
programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros
pl÷tra“, įgyvendinimo steb÷sena, pos÷džių protokolai.
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto prie LR Vyriausyb÷s direktoriaus 2009 m. birželio 23 d.
sakymas Nr. T-55 „D÷l Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3
prioriteto „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V
„Elektronin÷s valdžios paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos 2004–2006 m. bendrasis programavimo dokumentas, patvirtintas Europos Komisijos 2004
m. birželio 18 d. sprendimu C(2004)2120 ir LR Vyriausyb÷s 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr.
935.
Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priedas.
Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemon÷s „Informacinių
technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ projektų atrankos komiteto pos÷džių protokolų
nutariamosios dalys.
Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros strateginis planas 2001–2004, patvirtintas Vyriausyb÷s
2001 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 984.
LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gav÷jų
registro nuostatai, patvirtinti LR Vyriausyb÷s 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435.
LR Elektroninių ryšių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 69-2382).
LR finansų ministro įsakymai d÷l Priežiūros komiteto sud÷ties ir jos pakeitimų.
LR finansų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.1K-254 „D÷l Lietuvos 2004–2006 metų
bendrojo programavimo dokumento rodiklių apskaičiavimo“ patvirtinti nurodymai d÷l priežiūros
rodiklių apskaičiavimo.
LR Seimo 2006 metų lapkričio 16 dienos nutarimas Nr. X-912.
LR Vyriausyb÷s 2000 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 417 „D÷l lietuvių kalbos informacin÷je
visuomen÷je 2000–2006 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2000 05 03, Nr. 36-1002).
LR Vyriausyb÷s 2001 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 229 „D÷l Lietuvos nacionalin÷s informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2001 03 07, Nr. 20-652).
LR Vyriausyb÷s 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 2115 „D÷l elektronin÷s valdžios koncepcijos
patvirtinimo“ (Žin., 2003 01 08, Nr. 2-54).
LR Vyriausyb÷s 2003 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 1468 „D÷l elektronin÷s valdžios koncepcijos
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 112-5022).
LR Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 488 „D÷l viešojo administravimo pl÷tros iki
2010 metų strategijos patvirtinimo“.
LR Vyriausyb÷s 2004 m. rugs÷jo 15 d. nutarimas Nr. 1176 „D÷l visuotinio kompiuterinio
raštingumo programos“.
LR Vyriausyb÷s 2005 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 649 „D÷l institucijų, atsakingų už Europos
struktūrinių fondų l÷šų, skirtų Lietuvos 2004–2006 m. bendrajam programavimo dokumentui
įgyvendinti, administravimą, atsakomyb÷s ir funkcijų pasiskirstymo“.
LR Vyriausyb÷s 2005 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 625 „D÷l Lietuvos informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros strategijos“.
LR Vyriausyb÷s 2005 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1231 „D÷l Lietuvos plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros 2005–2010 metų pl÷tros strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2005-11-19, Nr. 137-4920).
LR Vyriausyb÷s 2006 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 615 „D÷l Lietuvos informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros 2006–2008 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2006-06-24, Nr. 71-2630).
LR Informacin÷s visuomen÷s paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 65-2380).
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46.

47.

48.
49.
50.
51.

LR Vyriausyb÷s 2008 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 115 „D÷l Lietuvos Respublikos įstatymų ir
kitų teis÷s aktų registro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos
Seimui“.
LR Vyriausyb÷s 2009 m. geguž÷s 13 d. nutarimas Nr. 464 „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 488 „D÷l viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 metų
strategijos patvirtinimo“ pakeitimo ir 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 2115 „D÷l elektronin÷s
valdžios koncepcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
LR Vyriausyb÷s 2009 m. geguž÷s 27 d. nutarimas Nr. 485 „D÷l teis÷s aktų skelbimo koncepcijos
patvirtinimo“.
Nacionalin÷ bendroji strategija „Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti“.
Nacionalin÷ Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa.
Kiti dokumentai.

Statistiniai duomenys
52.
53.
54.
55.
56.
57.

EUROSTAT.
Duomenys iš GPM deklaracijų.
Lietuvos statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s. Informacin÷s technologijos Lietuvoje. –
Vilnius, 2007 m.
Statistikos departamento prie LR Vyriausyb÷s duomenys.
Statistikos departamento duomenų baz÷s. „M4060301: Išduota leidimų naujų gyvenamųjų pastatų
statybai. Požymiai: Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC), ketvirtis“.
Kiti statistiniai duomenys.

BPD steb÷senos informacija
58.

SFMIS duomenys.

Projektų dokumentacija
59.

BPD 3.3 priemon÷s projektų galutin÷s ataskaitos, kita prieinama dokumentacija.

Aktualūs tyrimai ir vertinimai
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

2009 m. sausio 5 d. Sveikatos apsaugos ministerijos projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita.
Centre for Strategy and Evaluation Services. Ex Ante Evaluation of the Lithuanian Objective 1
Programme. Final Report, 2003.
Elektronin÷s valdžios paslaugų naudojimo tyrimai.
Elektroninio parašo priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo
įgyvendinimo 2008 m. ataskaita. // http://epp.ivpk.lt/epp/Dokumentai/2008_EPI_ataskaita.pdf.
Europos Sąjungos Komisijos užsakymu įmon÷s Capgemini 2007 m. atliktas tyrimas „Paslaugos
naudotojo
iššūkis.
Viešųjų
elektroninių
paslaugų
teikimo
tyrimas“.
//
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2007.
pdf.
„Informacinių technologijų panaudojimo įmon÷se tyrimas“, 2007.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, „Lietuvos ryšių sektorius 2008 m.“
http://www.rrt.lt/index.php?-1501980636.

98

Lietuvos 2004 –2006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemon÷s „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ poveikio vertinimas:
galutin÷ ataskaita

67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (2009). Ataskaita apie elektroninių ryšių sektorių
pagal elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teik÷jų pateiktą informaciją apie vykdytą
elektroninių ryšių veiklą (2009 m. II ketvirtis)
http://www.rrt.lt/index.php?877144433.
Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo ataskaitos.
OECD e-Government Studies. „ E-Government for Better Government“, 2005.
Sąjungos struktūrinių fondų l÷šomis finansuojamų informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų
valdymas.
Savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų el. paslaugų tyrimai.
Socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros centras. Viešųjų paslaugų, teikiamų informacin÷mis
technologijomis, esamos būkl÷s analiz÷. – 2008 // http://www.vrm.lt/index.php?id=528.
Valstyb÷s kontrol÷. Valstybinio audito ataskaita „Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų
registro administravimas“. – 2007 m. geguž÷s 3 d. – Nr. VA-40-3P-7.
Valstyb÷s kontrol÷. Valstybinio audito ataskaita „Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo
operatoriaus veikla“. – 2008 m. spalio 27 d. – Nr. VA-P-40-11-21.
Valstyb÷s kontrol÷. Audito ataskaita „Valstybinių institucijų informacinių sistemų valdymas
elektronin÷s valdžios kontekste“. – 2007 – Nr. IA-9000-4-3.
Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategijos įgyvendinimo 2008 m. ataskaita.
Viešųjų paslaugų perk÷limo į internetą lygio tyrimai.
VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramos pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo
suderinamumo vertinimas, atliekamas Finansų ministerijos užsakymu (atliekamas iki 2009 m.
rugs÷jo).
VšĮ „Socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros centras“. „2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų paramos programavimo periode planuojamų viešųjų intervencijų krypčių informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros srityje studija“, 2006.
VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. ES struktūrinių fondų poveikio užimtumui
įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą vertinimas, 2008 m.
VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant
ES struktūrinę paramą vertinimas, atliktas Finansų ministerijos užsakymu, 2008 m. kovas.
Tyrimai d÷l bendrųjų interneto naudojimo rodiklių nustatymo.
„TNS Gallup“. „Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros Lietuvos regionuose tyrimas“, 2005.
„TNS Gallup“. „Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros Lietuvos regionuose tyrimas“ 2006.
„TNS Gallup“ apklausa „Išankstin÷s pacientų registracijos sistemos vertinimas: www.sergu.lt
lankytojų apklausa“, 2009 m. rugs÷jo m÷n.

Metodin÷s gair÷s
86.

87.

88.
89.

D. Burakien÷, N. Jarmalavičiūt÷, V. Nakrošis. „Ką, kaip ir kod÷l vertiname? Trumpai apie Europos
Sąjungos
finansuojamų
programų
vertinimą“.
//
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Leidinys_K
A_KAIP_IR_KODEL_VERTINAME.pdf.
Europos Komisijos socialin÷s ir ekonomin÷s pl÷tros vertinimo vadovas (angl. EVALSED –
Evaluation
of
Social
and
Economic
Development)
//
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm.
Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovas, 2008 m. rugs÷jo m÷n.
ES struktūrin÷s paramos vertinimo metodų gair÷s, 2009 m. vasario m÷n.
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Kiti informacijos šaltiniai
90.
91.

92.

Jastiuginas S., Malaiša R., Krasauskas V., Ramanauskait÷ E. Elektronin÷s valdžios pl÷tra Lietuvoje.
// Viešasis administravimas. – 2007 – Nr. 3 (15).
Minkevičiaus E., LR sveikatos apsaugos ministerijos IT skyriaus ved÷jo pranešimas „E. sveikatos
paslaugų tolimesn÷s pl÷tros gair÷s“ Infobalt konferencijoje „E. sveikatos sprendimai ir iššūkiai“,
2009 m. sausio 29 d. // http://www.emedicine.lt/files/docs/Eimantas_Minkevicius.pdf.
Trakimavičius A. Viešųjų elektroninių paslaugų, teikiamų per internetą, pl÷tra, problemos ir
perspektyvos. // www.ivpk.lt/dokumentai/prezentacijos/seminaras/vep.ppt.

Interneto svetain÷s
93.
94.
95.

Europos
Komisijos
informacin÷s
visuomen÷s
internetin÷
svetain÷:
http://www.europa.eu/pol/infso/overview_lt.htm.
Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos internetin÷ svetain÷ www.esparama.lt.
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto interneto svetain÷s skiltis, skirta ES struktūriniams
fondams: http://www.ivpk.lt/main.php?cat=67.
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1 priedas. Vertinimo metodologija
Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemon÷s „Informacinių
technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ poveikio vertinimo metodai buvo parinkti taip, kad
atitiktų vertinimo uždavinius ir klausimus, t. y. leistų surinkti reikiamą informaciją ir užtikrintų
išvadų patikimumą. Siekiant užtikrinti maksimalų išvadų patikimumą, vertinime taikyta duomenų
ir metodų trianguliacija.114 Lentel÷je pristatomi taikyti duomenų rinkimo ir analiz÷s metodai pagal
atskirus vertinimo klausimus.
17 lentel÷. Duomenų rinkimo ir analiz÷s metodai pagal vertinimo klausimus

Vertinimo klausimas

Duomenų rinkimo
metodai

Duomenų analiz÷s
metodai

1 uždavinys. Išanalizuoti esminius procesus ir pokyčius Lietuvos informacin÷s
srityje BPD įgyvendinimo laikotarpiu (2004–2008 m.)
1.1. Kokiais esminiais procesais ir veiksniais
 Antrinių šaltinių

Lietuvos informacin÷s visuomen÷s srityje
peržiūra
pasižym÷jo analizuojamas laikotarpis?
 Priežiūros ir statistin÷s
informacijos peržiūra
 Interviu su tarpin÷s
institucijos atstovais
1.2. Kokios buvo pagrindin÷s Lietuvos
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros problemos
2004–2008 m. laikotarpiu?

 Antrinių šaltinių
peržiūra
 Priežiūros ir statistin÷s
informacijos peržiūra
 Interviu su:

1.3. Kaip viešasis sektorius prisid÷jo prie šių
procesų ir problemų sprendimo, kokios
svarbiausios iniciatyvos įgyvendintos (teisin÷s
baz÷s, mokestinių lengvatų, infrastruktūros,
viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo
srityse ir kt.)? Kiek jos buvo efektyvios, kas
buvo padaryta gerai ir ko trūko?

visuomen÷s pl÷tros
Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas

 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas

a. tarpin÷s institucijos
atstovais

 Problemų ir
uždavinių analiz÷

b. socialiniaisekonominiais
partneriais

 Loginis modelis

 Antrinių šaltinių
peržiūra
 Priežiūros ir statistin÷s
informacijos peržiūra
 Interviu su:

 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas

a. tarpin÷s institucijos
atstovais
b. socialiniaisekonominiais
partneriais

1.4. Kokios informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
temin÷s sritys buvo pl÷tojamos tinkamai,

 Antrinių šaltinių

 Antrinių šaltinių ir
interviu metu

114

Duomenų trianguliacija – to paties klausimo vertinimas remiantis duomenimis, gautais iš kelių skirtingų šaltinių.
Metodų trianguliacija – to paties klausimo vertinimas, naudojant duomenis, gautus pritaikius kelis skirtingus duomenų
rinkimo ir analiz÷s metodus.
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Vertinimo klausimas
kokioms pritrūko d÷mesio? Ar jos atitiko ES
politiką šioje srityje?

Duomenų rinkimo
metodai
peržiūra
 Priežiūros ir statistin÷s
informacijos peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais
b. socialiniaisekonominiais
partneriais

Duomenų analiz÷s
metodai
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Problemų ir
uždavinių analiz÷

 Loginis modelis
 Lyginamoji analiz÷

2 uždavinys. Įvertinti BPD 3.3 priemon÷s rezultatyvumą, naudingumą, poveikį ir tvarumą
2.1. Koks yra BPD 3.3 priemon÷s tikslo,
 Finansinių, fizinių
 Rodiklių ir
uždavinių ir rodiklių („Viešųjų el. paslaugų,
rodiklių ir priežiūros
priežiūros
gavusių paramą pl÷trai, skaičius“, „Įrengto
informacijos peržiūra
informacijos analiz÷
plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo ilgis“,
„Svertų poveikis-pritraukta privataus kapitalo,
 Išlaidų kategorijų ir
mln. eurų“ ir „Padid÷jęs interneto vartotojų
finansinių duomenų
skaičius“) pasiekimo laipsnis? Kas planuota ir
analiz÷
kas pasiekta?
 Lyginamoji analiz÷
2.2. Kas l÷m÷ tokį užsibr÷žto tikslo, uždavinių ir
rodiklių pasiekiamumą (pagrindiniai s÷km÷s
veiksniai ir kliūtys/problemos – vidiniai ir
išoriniai)?

 Antrinių šaltinių
peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais
b. įgyvendinančiosios
institucijos atstovais
c. vadovaujančiosios
institucijos atstovu

 Loginis modelis
 Antrinių šaltinių,
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Atvejo studijos
 Lyginamoji analiz÷

d. socialiniaisekonominiais
partneriais
e. projektų

vykdytojais

(vadovais)
 Priežiūros informacijos
peržiūra
2.3. Koks yra BPD 3.3 priemon÷s projektų tikslų,  Antrinių šaltinių (ypač
uždavinių ir rodiklių pasiekimo lygis (vertinant
projektų
kiekvieną iš 19 projektų)? Kas planuota ir kas
dokumentacijos)
pasiekta?
peržiūra
 Rodiklių ir priežiūros
informacijos peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos

 Antrinių šaltinių,
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Rodiklių ir
priežiūros
informacijos analiz÷

102

Lietuvos 2004 –2006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemon÷s „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ poveikio vertinimas:
galutin÷ ataskaita

Vertinimo klausimas

Duomenų rinkimo
metodai
atstovais
b. įgyvendinančiosios
institucijos atstovais

Duomenų analiz÷s
metodai
 Atvejo studijos
 Lyginamoji analiz÷

c. projektų vykdytojais
(vadovais)
2.4. Kas l÷m÷ tokį pasiekimo lygį (pagrindiniai
s÷km÷s veiksniai ir kliūtys/problemos – vidiniai
ir išoriniai)?

 Antrinių šaltinių (ypač
projektų
dokumentacijos)
peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais
b. įgyvendinančiosios
institucijos atstovais
c. projektų vykdytojais
(vadovais)
 Projektų tikslinių gupių
apklausa

2.5. Kiek BPD 3.3 priemon÷s padariniai prisid÷jo  Antrinių šaltinių
prie svarbiausių informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
peržiūra
problemų sprendimo Lietuvoje?
 Priežiūros ir statistin÷s
informacijos peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais

 Antrinių šaltinių,
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Išlaidų kategorijų ir
finansinių duomenų
analiz÷
 Atvejo studijos
 Apklausų metu
surinktų duomenų
statistin÷ analiz÷
(pvz., dažnių
skaičiavimas)
 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas

 Loginis modelis
 Atvejo studijos

b. socialiniaisekonominiais
partneriais
2.6. Kaip BPD 3.3 priemon÷s projektų
įgyvendinimas tur÷jo įtakos atskirų teminių
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros sričių (tokių,
kaip el. valdžia, el. sveikata, el. verslas ir kt.)
pl÷trai?

 Antrinių šaltinių
peržiūra
 Priežiūros ir statistin÷s
informacijos peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais

 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Atvejo studijos

b. socialiniaisekonominiais
partneriais
2.7. Kokie yra BPD 3.3 priemon÷s įgyvendinimo
socialiniai ir ekonominiai padariniai (nauda ir
žala)?

 Antrinių šaltinių
peržiūra
 Priežiūros ir statistin÷s

 Loginis modelis
 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
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Vertinimo klausimas

Duomenų rinkimo
metodai
informacijos peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais
b. socialiniaisekonominiais
partneriais
 Projektų tikslinių gupių
apklausa

2.8. Ar įgyvendinus BPD 3.3 priemonę
pasireišk÷ neplanuotų padarinių, kurie teigiamai
arba neigiamai prisid÷jo prie visuomen÷s
poreikių tenkinimo, socialinių ir ekonominių
problemų sprendimo?

 Antrinių šaltinių
peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais
b. socialiniaisekonominiais
partneriais

Duomenų analiz÷s
metodai
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Atvejo studijos
 Apklausų metu
surinktų duomenų
statistin÷ analiz÷
(pvz., dažnių
skaičiavimas)
 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Atvejo studijos

c. projektų vykdytojais
(vadovais)
2.9. Kokie prognozuotini ilgalaikiai BPD 3.3
priemon÷s įgyvendinimo socialiniai ir
ekonominiai padariniai?

 Antrinių šaltinių
peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais
b. socialiniaisekonominiais
partneriais

 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Atvejo studijos

c. projektų vykdytojais
(vadovais)
2.10. Ar BPD 3.3 priemon÷s projektų rezultatai
ir poveikis išliks ateityje? Kiek jie tęsis,
pasibaigus projektų finansavimui?

 Antrinių šaltinių
peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais
b. socialiniaisekonominiais
partneriais

 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Atvejo studijos

c. projektų vykdytojais
(vadovais)
2.11. Kaip BPD 3.3 priemon÷s projektų poveikis
prisid÷s prie darnaus vystymosi koncepcijos
įgyvendinimo?

 Antrinių šaltinių
peržiūra

 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
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Vertinimo klausimas

Duomenų rinkimo
metodai
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais
b. projektų vykdytojais
(vadovais)

3. Nustatyti geros ir blogos praktikos projektų pavyzdžius
3.1. Kurie BPD 3.3 priemon÷s projektai
 Antrinių šaltinių (ypač
tur÷jo/gali tur÷ti didžiausią teigiamą poveikį
projektų
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros procesams
dokumentacijos)
Lietuvoje? Kod÷l ir kaip?
peržiūra
 Priežiūros informacijos
peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais
b. įgyvendinančiosios
institucijos atstovais
c. projektų vykdytojais
(vadovais)

Duomenų analiz÷s
metodai
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Atvejo studijos

 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Atvejo studijos
 Lyginamoji analiz÷
 Apklausų metu
surinktų duomenų
statistin÷ analiz÷
(pvz., dažnių
skaičiavimas)

d. socialiniaisekonominiais
partneriais
 Projektų tikslinių gupių
apklausa
3.2. Kuriuos BPD 3.3 priemon÷s projektus
 Antrinių šaltinių (ypač
galima priskirti prie geros, kuriuos – prie blogos
projektų
praktikos pavyzdžių (vertinant pasiektų rezultatų,
dokumentacijos)
poveikio ir kitais aspektais)? Kod÷l?
peržiūra
 Priežiūros informacijos
peržiūra
 Interviu su:
a. tarpin÷s institucijos
atstovais

 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas
 Atvejo studijos
 Lyginamoji analiz÷

b. įgyvendinančiosios
institucijos atstovais
c. projektų vykdytojais
(vadovais)
3.3. Kokios atsiskleid÷ svarbiausios BPD 3.3
priemon÷s projektų įgyvendinimo pamokos,
planuojant ir įgyvendinant užsibr÷žtus tikslus?
Kokios rekomendacijos gal÷tų būti pateikiamos
projektų vykdytojams, įgyvendinantiems
informacin÷s visuomen÷s srities projektus 2007–
2013 m. ES struktūrin÷s paramos laikotarpiu?

 Antrinių šaltinių (ypač
projektų
dokumentacijos)
peržiūra
 Interviu su:

 Antrinių šaltinių ir
interviu metu
surinktos
informacijos turinio
analiz÷, ekspertinis
vertinimas

a. tarpin÷s institucijos
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Vertinimo klausimas

Duomenų rinkimo
metodai
atstovais

Duomenų analiz÷s
metodai
 Atvejo studijos

b. įgyvendinančiosios
institucijos atstovais
c. projektų vykdytojais
(vadovais)

Duomenų rinkimo metodai
Antrinių šaltinių peržiūra
Antrinių šaltinių peržiūros metu buvo surinkta prieinama informacija apie BPD 3.3 priemon÷s
įgyvendinimą. Aktualių šiam vertinimui antrin÷s informacijos šaltinių sąrašas pateikiamas
ataskaitos skyriuje „Šaltinių sąrašas“, o jų apžvalgos rezultatai pristatomi 2 skyriuje.
Priežiūros ir statistin÷s informacijos peržiūra
Priežiūros ir statistin÷s informacijos peržiūra buvo atliekama siekiant surinkti duomenis, kuriais
remiantis vertinamas ES paramos informacin÷s visuomen÷s pl÷trai rezultatyvumas ir poveikis
skirtingais lygmenimis (pasiekimo, rezultato, poveikio/priemon÷s, projektų, konteksto).
Interviu
Interviu buvo atliekami siekiant sužinoti skirtingų BPD 3.3 priemone suinteresuotų pusių požiūrius
į priemon÷s įgyvendinimą, rezultatus, poveikį, reikšmingus veiksnius, tur÷jusius įtakos priemon÷s
įgyvendinimui. Interviu buvo atlikti su daugiau nei 30 respondentų, atstovaujančių
Vadovaujančiajai institucijai (Finansų ministerija), BPD 3.3 priemon÷s tarpinei (IVPK) ir BPD 3.3
priemon÷s įgyvendinančiajai (CPVA) institucijoms. Taip buvo atlikti interviu su socialiniaisekonominiais partneriais ir projektų, gavusių paramą pagal BPD 3.3 priemonę, vadovais.
EIL.
NR.
1.

RESPONDENTAS
Agn÷ Bagočiut÷

2.
3.
4.

Kęstutis Andrijauskas
Arminas Rakauskas
Ieva Žilionien÷

5.

Laura Miškinyt÷

6.

Laura Neliupšyt÷

7.

Viktor Jurkianec

8.

Jūrat÷ Gerikait÷

INSTITUCIJA / PADALINYS / PAREIGOS

INTERVIU
DATA
2009-08-20

Finansų ministerijos ES sanglaudos politikos ir
struktūrin÷s paramos koordinavimo departamento
Valdymo ir kontrol÷s sistemos priežiūros skyriaus
ved÷ja
2009-08-25
IVPK Informacinių sistemų ir registrų skyriaus ved÷jas
2009-08-25
IVPK Planavimo ir steb÷senos skyriaus ved÷jas
IVPK Struktūrinių fondų administravimo skyriaus
2009-08-24
ved÷ja
IVPK Struktūrinių fondų administravimo skyriaus
2009-08-27
ved÷jo pavaduotoja
CPVA
Struktūrin÷s
paramos
departamentas,
2009-08-26 ir
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų skyriaus
2009-08-27
viršinink÷
2009-08-26
CPVA
Struktūrin÷s
paramos
departamentas,
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų skyriaus
projektų vadovas
CPVA
Struktūrin÷s
paramos
departamentas, Interviu su šia
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EIL.
NR.

RESPONDENTAS

INSTITUCIJA / PADALINYS / PAREIGOS

INTERVIU
DATA

Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų skyriaus darbuotoja
neįvyko,
projektų vadov÷

nes
lankymosi CPVA
metu
ši
darbuotoja
atostogavo.
Tačiau
informaciją
p.
J. Gerikait÷s
vadovautų
projektų
klausimais
pateik÷ skyriaus
viršinink÷ Laura
Neliupšyt÷.

9.

Levas Janušauskas

10.
11.

Daiva Grigorjeva
Edmundas Žvirblis

12.
13.

Arijus Katauskas115
Alfredas Otas

14.

Laimutis Telksnys

EIL.
NR.
1.

PROJEKTO
VADOVAS
Donatas Drevinskas

2.

Vidmantas Pilvinis

3.

Saulius Jastiuginas

4.

Romualdas Degutis

5.

Raimundas
Malaiška
Algimantas Žygus

6.

CPVA
Struktūrin÷s
paramos
departamentas,
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų skyriaus
vyresnysis projektų vadovas
CPVA Struktūrin÷s paramos departamento ekspert÷
Asociacijos „Infobalt“ vykdantysis direktorius

Žinių ekonomikos forumo narys
Lietuvos
kompiuterininkų
sąjungos
Tarybos
pirmininkas
Matematikos ir informatikos instituto vyriausiasis
mokslo darbuotojas

PROJEKTAS
„Saugaus valstybinio duomenų
perdavimo
tinklo
(SVDPT)
kamienin÷s dalies sukūrimas“
„Plačiajuosčio duomenų perdavimo
tinklo sukūrimas Lazdijų ir Alytaus
rajonų savivaldyb÷se“
Viešųjų interneto prieigos taškų
tinklo pl÷tra
„Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuostis tinklas
RAIN“
Valstybinių institucijų informacinių
sistemų sauga (VIISS)
„Krovinių ir prekių, gabenamų per
Klaip÷dos valstybinį jūrų uostą,
informacin÷s sistemos (KIPIS)

INSTITUCIJA
Valstyb÷s įmon÷
„Infostruktūra“

2009-08-26

2009-08-26
Nepavyko
suderinti,
respondentas
nerado laiko
susitikimui.

2009-08-20
2009-08-17
2009-10-01

INTERVIU
DATA
El. paštu
2009-10-06

Lazdijų rajono
savivaldyb÷s
administracija
Vidaus reikalų
ministerija
VšĮ „Plačiajuostis
internetas“

El. paštu
2009-10-05

Vidaus reikalų
ministerija
Valstyb÷s įmon÷
Klaip÷dos
valstybinio jūrų

2009-09-17

2009-09-17
2009-09-16

2009-09-24

115

Įvadin÷je ataskaitoje buvo planuota, kad bus vykdomas interviu su Žinių ekonomikos forumo direktoriumi Edgaru
Leichteriu. Susisiekus su juo d÷l interviu, p. Leichteris nukreip÷ ir rekomendavo pasikalb÷ti su Žinių ekonomikos
forumo nariu Arijumi Katausku.
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EIL.
NR.

PROJEKTO
VADOVAS

PROJEKTAS
sukūrimas ir įdiegimas“
„Nekilnojamojo turto sandorių
viešoji
elektronin÷
paslauga
(NETSVEP)“
„Lietuvos geografin÷s informacijos
infrastruktūros išvystymas“

INSTITUCIJA
uosto direkcija
VĮ Registrų centras

7.

Romualdas
Staniulis

8.

Mindaugas
Pažemys

9.

Vaidas Repečka

10.

Rimvydas
Jančiauskas

11.

Regina Varnien÷

12.

Romualdas Jonas
Kizlaitis

„Išankstin÷ pacientų registracijos
sistema“

13.

Daivis Zabulionis

„Viešųjų pirkimų
sistemos pl÷tra“

14.

Raimundas Veikutis

„Elektroninių SD formų pri÷mimo
ir apdorojimo sistema“

15.

Donata Gregeryt÷

„E. sveikatos paslaugos“

16.

Martynas Mockus

„Teis÷s
aktų
registro VĮ Teisin÷s
modernizavimas ir pl÷tra“
informacijos centras

17.

Antanas Lukošius

18.

Algirdas
Trakimavičius

„Viešųjų
paslaugų
teikimo
nuotoliniu ryšiu ir statybos leidimų
informacin÷s
sistemos,
įgyvendinant elektronin÷s valdžios
koncepciją (pagal ES programinius
dokumentus) sukūrimo ir įdiegimo
išpl÷timas“
„Viešojo administravimo institucijų
informacinių
sistemų
interoperabilumo
–
sistemų
sąveikos gebos sukūrimas“

19.

Vytautas Marozas

„Internetin÷ informacijos vertimo
priemon÷“
„Elektroninio bilieto viešajame
transporte ir keleivių informavimo
sistemos sukūrimas“
„Integralios virtualios bibliotekų
informacin÷s sistemos sukūrimas“

informacin÷s

VĮ Distancinių
tyrimų ir
geoinformatikos
centras „GISCentras“
Vytauto Didžiojo
universitetas
Vilniaus miesto
savivaldyb÷s
administracija
Lietuvos nacionalin÷
Martyno Mažvydo
biblioteka
VĮ
Vilniaus universiteto
ligonin÷s Santariškių
klinikos
Viešųjų pirkimų
tarnyba prie Lietuvos
Respublikos
Vyriausyb÷s
Valstybinio
socialinio draudimo
fondo valdyba
Sveikatos apsaugos
ministerija

Valstybin÷ teritorijų
planavimo ir statybos
inspekcija prie
Aplinkos ministerijos

Informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros
komitetas prie
Lietuvos
Respublikos
Vyriausyb÷s
„Televizijos produkcijos virtualios VĮ Lietuvos
bibliotekos, užtikrinančios viešą el. nacionalinis radijas ir
prieigą
prie
Lietuvos televizija

INTERVIU
DATA
2009-09-18

2009-09-29

2009-09-29
El. paštu
2009-10-07
2009-09-22

2009-09-14

2009-09-28

2009-09-30

2009-09-23

Neįvyko, nes
su respondentu
nepavyko
suderinti
interviu laiko
El. paštu
2009-09-27

2009-09-23

El. paštu
2009-09-12
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EIL.
NR.

PROJEKTO
VADOVAS

PROJEKTAS

INSTITUCIJA

INTERVIU
DATA

audiovizualinio paveldo, įamžinto
Lietuvos
televizijos
(LTV)
programose, sukūrimas ir tęstinio
šio
paveldo skaitmenizavimo,
išsaugojimo
bei
prieinamumo
visuomenei užtikrinimas“
N.B. Ne su visais projektų vykdytojais pavyko suderinti interviu, tad tais atvejais buvo siunčiami paklausimai
elektroniniu paštu ir vyko susirašin÷jimas.

Apklausa
Apklausos metodas buvo taikomas BPD 3.3 priemon÷s naudingumo analizei. Visų pirma, buvo
atlikta dviejų BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis finansuotų projektų tikslinių grupių reprezentatyvi
anketin÷ apklausa, siekiant išsiaiškinti tikslinių grupių požiūrį į sukurtų paslaugų kokybę ir naudą.
Apklausą atliko sociologinių tyrimų bendrov÷ „TNS Gallup“. Išsamūs apklausos rezultatų
duomenys pateikiami kaip atskiras vertinimo ataskaitos priedas (Excel formatu). Antra, buvo
atlikta visų vertintų BPD projektų vykdytojų apklausa raštu, klausiant apie jų sukurtos paslaugos,
infrastruktūros naudojimosi mastą. Šios apklausos rezultatai pateikiami 5 priede.

Duomenų analiz÷s metodai
Problemų ir uždavinių analiz÷
Tai analiz÷s metodas, kuris leidžia įvertinti esamą situaciją (remiantis problemomis) ir suformuluoti
trokštamą situaciją (remiantis uždaviniais). Šis metodas apima problemų identifikavimą, jų
formulavimą, problemų medžio sudarymą ir jo pavertimą uždavinių medžiu. Taikant šį metodą
galima nustatyti „priežasties-padarinio“ ryšius tarp problemų, „priemon÷s-rezultato“ ryšius tarp
uždavinių ir sudaryti problemų ar uždavinių hierarchiją. Metodas susijęs su BPD 3.3 priemon÷s
intervencijos loginio modelio sudarymu. Įvadin÷je vertinimo ataskaitoje, išnagrin÷jus informacin÷s
visuomen÷s problemas, kurios buvo aktualios BPD programavimo metu, buvo sudarytas problemų
medis, ir BPD 3.3 priemon÷s uždavinių medis.
17 pav. Informacin÷s visuomen÷s Lietuvoje problemų medis
Žemas IT taikymo lygis, skaitmenin÷ atskirtis

Nepakankami el.
geb÷jimai

IT infrastruktūros
trūkumai

Nepakankamos
e. paslaugos ir e. turinys

IT mokymo
galimybių stoka
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Šaltinis: sudar÷ autoriai.

18 pav. BPD 3.3 priemon÷s uždavinių medis

Informacin÷ visuomen÷

El. paslaugų pl÷tra ir e. turinio kūrimas

Infrastruktūros pl÷tra

e-valdžia, e-sveikata, elektronin÷ aplinka lietuvių k.

Plačiajuostis internetas, viešieji prieigos taškai,
etc.

Šaltinis: sudar÷ autoriai.

Intervencijos logikos atkūrimas
Intervencijos logika apibr÷žiama kaip hipotetinių priežasties-poveikio ryšių visuma, kuriais
apibūdinama tai, kaip intervencija tur÷tų veikti (buvo tikimasi, kad veiks), siekiant įgyvendinti
bendruosius šios intervencijos tikslus. Intervencijos logikos analiz÷ paprastai visuomet yra
naudojama intervencijos kūrimo etape, kitaip tariant programavimo metu. Kita vertus, ji pasitelkiama
ir tarpinių bei ex-post pobūdžio vertinimų metu analizuojant, kiek programiniame dokumente
numatyta intervencijos logika pasitvirtino įgyvendinant konkrečias priemones.
BPD 3.3 priemon÷s intervencijos loginis modelis taip pat buvo sudarytas įvadin÷je vertinimo
ataskaitoje.
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19 pav. BPD 3.3 priemon÷s loginis modelis
Poreikiai ir problemos informacin÷s visuomen÷s srityje Lietuvoje
Poveikis
 Padid÷jęs interneto vartotojų
skaičius

Žemas IT taikymo lygis, skaitmenin÷ atskirtis

Nepakankami
el. geb÷jimai

IT infrastruktūros trūkumai

Nepakankamos
el. paslaugos ir e. turinys

 Sukurtų papildomų darbo vietų
skaičius (vyrų, moterų)

IT mokymo galimybių
stoka

BPD 3.3 priemon÷s tikslas
Sudaryti sąlygas informacin÷s visuomen÷s pl÷trai, kuri skatina ūkio pl÷trą ir augimą bei per÷jimą
prie žinių visuomen÷s, kurios nariai turi galimybę ir gali veiksmingai naudotis modernių ITT
priemon÷mis visose gyvenimo srityse.

BPD 3.3 priemon÷s uždaviniai
1) Modernizuoti viešojo administravimo sektorių
pl÷tojant el. viešąsias paslaugas ir plečiant internete
esančius viešosios informacijos šaltinius.
2) Užtikrinti galimybes šalies gyventojams įgyti IT
žinių ir įgūdžių, gauti informaciją, studijuoti ir
tobulinti geb÷jimus naudoti naujas technologijas.
3) Pritaikyti programinę įrangą vietos vartotojų
poreikiams.
4) Užtikrinti galimybes visiems šalies gyventojams,
nepaisant jų socialin÷s būkl÷s ar geografin÷s pad÷ties,
naudotis IT ir IT teikiamais informaciniais ištekliais.



Ind÷liai
258 112 379,62
Lt

Rezultatai
 Svertų poveikis – pritraukta
privataus kapitalo
 Bendras sukurtų/išlaikytų darbo
vietų skaičius (vyrų, moterų)

Finansuojamos veiklos
Oficialios informacijos šaltinių sistemos pl÷tra;



el. viešųjų paslaugų pl÷tra;


Žmogiškieji
ištekliai

lietuviškos informacin÷s aplinkos sukūrimas;
saugaus interneto turinio priemonių diegimas;



duomenų perdavimo tinklų pl÷tra;
VIPT kūrimas;
projektų dokumentacijos rengimas;
informavimas.

Produktai
Viešųjų
el.
paslaugų, gavusių
paramą
pl÷trai,
skaičius
Įrengto
plačiajuosčio
duomenų
perdavimo tinklo
ilgis

Išor÷s veiksniai
Socialin÷s-ekonomin÷s tendencijos, valstybin÷s, regionin÷s ir sektoriaus politikos (pvz., teisinio reglamentavimo baz÷, mokestin÷s lengvatos, etc.)
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Atvejo studijos
Atvejo studijų metodas buvo taikomas siekiant išsamiau paanalizuoti BPD 3.3 priemon÷s
įgyvendinimą projektų lygiu, nustatyti geros ir prastesn÷s praktikos projektų pavyzdžius. Buvo
numatyta, kad keletas projektų bus analizuojami detaliau – atliekant išpl÷stinę, pagilintą atvejo
studiją. Šios ataskaitos prieduose yra pateikiamos 5 BPD 3.3 priemon÷s projektų atvejo studijos.
Projektai išpl÷stin÷ms atvejo studijoms pasirinkti atsižvelgiant į keletą iš šių kriterijų:





gerosios praktikos pavyzdys (sklandus įgyvendinimas, kokybiški rezultatai, reikšmingas
teigiamas poveikis informacin÷s visuomen÷s pl÷trai);
problemiškas projektas (identifikuota rizika/problemos/abejon÷s d÷l projekto rezultatų kokyb÷s
ir/ar tęstinumo);
pagrindin÷ tikslin÷ grup÷ (gyventojai/verslo subjektai);
galimyb÷ panaudoti atvejo studijos rezultatus 2007–2013 m. periodo projektų tobulinimui.

Projektas
Geros
praktikos
pavyzdys

Problemiškas
projektas

Kriterijus
Tikslin÷ grup÷

Verslas
„Kaimiškųjų
vietovių
informacinių technologijų
plačiajuostis tinklas RAIN“
„Nekilnojamojo
turto
sandorių viešoji elektronin÷
paslauga (NETSVEP)“
„Elektroninio
bilieto
viešajame transporte ir
keleivių
informavimo
sistemos sukūrimas“
„Išankstin÷
pacientų
registracijos sistema“
„E. sveikatos paslaugos“

×

×
×
×

×
×

Pamokų
aktualumas
2007–2013
laikotarpiu

m.

Gyventojai

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

Siekiant užtikrinti atvejo studijų rezultatų palyginamumą, jos parengtos laikantis bendros struktūros
ir analizuojant tuos pačius klausimus.
Turinio analiz÷
Turinio analiz÷, ekspertinis vertinimas bus taikomas nekiekybiniams duomenims analizuoti –
surinktų antrin÷s informacijos šaltinių, interviu rezultatams analizuoti ir pan.
Statistin÷ analiz÷
Anketin÷s apklausos(-ų) rezultatams sisteminti ir analizuoti bus taikoma statistin÷ analiz÷:
aprašomoji statistika, absoliučių ir procentinių dažnių skaičiavimas.
Lyginamoji analiz÷
Šis metodas bus naudojamas siekiant palyginti informacin÷s visuomen÷s pl÷trą laike (per BPD
įgyvenimo laikotarpį), su ES vidurkiu, planuotus pasiekimus su faktiniais, lyginant projektus ir pan.
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2 priedas. BPD 3.3 priemon÷s projektai
18 lentel÷. BPD 3.3 priemon÷s projektai, jų vykdytojai ir skirtas finansavimas
Projekto Nr.
Projekto pavadinimas
Projekto vert÷
BPD2004-ERPF-3.3.003-04/0004

Projekto
vykdytojas

„Saugaus valstybinio duomenų 16 442 210,39 Lt
perdavimo
tinklo
(SVDPT)
kamienin÷s dalies sukūrimas“
„Plačiajuosčio duomenų perdavimo 6 676 233,76 Lt
tinklo sukūrimas Lazdijų ir Alytaus
rajonų savivaldyb÷se“

Lazdijų
rajono
savivaldyb÷s
administracija

BPD2004-ERPF-3.3.003-04/0009

Viešųjų interneto prieigos taškų 9 763 639,78 Lt
tinklo pl÷tra

LR vidaus reikalų
ministerija

BPD2004-ERPF-3.3.003-04/0005

„Kaimiškųjų vietovių informacinių 74 232 219,03 Lt
technologijų plačiajuostis tinklas
RAIN“

Matematikos
informatikos
institutas

BPD2004-ERPF-3.3.003-04/0007

Valstybinių institucijų informacinių 9 875 188,10 Lt
sistemų sauga (VIISS)

LR vidaus reikalų
ministerija

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0004

„Krovinių ir prekių, gabenamų per 5 671 468,00 Lt
Klaip÷dos valstybinį jūrų uostą,
informacin÷s
sistemos
(KIPIS)
sukūrimas ir įdiegimas“

VĮ
Klaip÷dos
valstybinio jūrų
uosto direkcija

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0011

„Nekilnojamojo
turto
viešoji
elektronin÷
(NETSVEP)“

VĮ
Registrų
centras

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0014

„Lietuvos geografin÷s informacijos 17 539 253,46 Lt
infrastruktūros išvystymas“

VĮ Distancinių
tyrimų
ir
geoinformatikos
centras
„GISCentras“

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0005
BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0012

„Internetin÷ informacijos vertimo 5 585 600,00 Lt
priemon÷“
„Elektroninio bilieto viešajame 20 711 397,70 Lt
transporte ir keleivių informavimo
sistemos sukūrimas“

Vytauto Didžiojo
universitetas
Vilniaus miesto
savivaldyb÷s
administracija

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0007

„Integralios virtualios bibliotekų 14 632 753,50 Lt
informacin÷s sistemos sukūrimas“

Lietuvos
nacionalin÷
Martyno
Mažvydo
biblioteka

BPD2004-ERPF-3.3.003-04/0008

sandorių 5 081 622,40 Lt
paslauga

VĮ
„Infostruktūra“

ir
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Projekto Nr.

Projekto pavadinimas
„Išankstin÷
sistema“

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0017

„Viešųjų pirkimų
sistemos pl÷tra“

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0009

„Elektroninių SD formų pri÷mimo ir 6 712 299,14 Lt
apdorojimo sistema“

Valstybinio
socialinio
draudimo fondo
valdyba

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0023

„E. sveikatos paslaugos“

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0025

„Teis÷s
aktų
modernizavimas ir pl÷tra“

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0022

„Viešųjų
paslaugų
teikimo 3 590 153,30 Lt
nuotoliniu ryšiu ir statybos leidimų
informacin÷s sistemos, įgyvendinant
elektronin÷s valdžios koncepciją
(pagal
ES
programinius
dokumentus) sukūrimo ir įdiegimo
išpl÷timas“
„Viešojo administravimo institucijų 6 424 620,00 Lt
informacinių
sistemų
interoperabilumo – sistemų sąveikos
gebos sukūrimas“

LR
sveikatos
apsaugos
ministerija
VĮ
Teisin÷s
informacijos
centras
Valstybin÷
teritorijų
planavimo
ir
statybos
inspekcija
prie
Aplinkos
ministerijos
Informacin÷s
visuomen÷s
pl÷tros komitetas
prie LRV

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0020

registracijos 7 350 378,00 Lt

Projekto
vykdytojas

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0015

BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0026

pacientų

Projekto vert÷

informacin÷s 13 384 867,13 Lt

15 318 354,00 Lt

registro 4 096 328,00 Lt

„Televizijos produkcijos virtualios 12 271 757,53 Lt
bibliotekos, užtikrinančios viešą el.
prieigą prie Lietuvos audiovizualinio
paveldo,
įamžinto
Lietuvos
televizijos
(LTV)
programose,
sukūrimas ir tęstinio šio paveldo
skaitmenizavimo, išsaugojimo bei
prieinamumo
visuomenei
užtikrinimas“

VĮ
Vilniaus
universiteto
ligonin÷s
Santariškių
klinikos
Viešųjų pirkimų
tarnyba prie LRV

VšĮ
Lietuvos
nacionalinis
radijas
ir
televizija
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19 lentel÷. BPD 3.3. priemon÷s projektų ir l÷šų pasiskirstymas pagal priemon÷s uždavinius
BPD 3.3
priemon÷s
uždavinys

Projektai

Projektų
skaičius

BPD 3.3
priemon÷s
l÷šų dalis

1.
Modernizuoti
viešojo
administravimo
sektorių didinant
valdžios institucijų
veiklos
veiksmingumą ir
atvirumą, pl÷tojant
elektronines
viešąsias paslaugas
ir plečiant internete
esančius viešosios
informacijos
šaltinius.

„Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaip÷dos valstybinį jūrų
uostą, informacin÷s sistemos (KIPIS) sukūrimas ir įdiegimas“
„Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektronin÷ paslauga
(NETSVEP)“
„Lietuvos geografin÷s informacijos infrastruktūros išvystymas“
„Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių
informavimo sistemos sukūrimas“
„Išankstin÷ pacientų registracijos sistema“
„Viešųjų pirkimų informacin÷s sistemos pl÷tra“
„Elektroninių SD formų pri÷mimo ir apdorojimo sistema“
„E. sveikatos paslaugos“
„Teis÷s aktų registro modernizavimas ir pl÷tra“
„Viešųjų paslaugų teikimo nuotoliniu ryšiu ir statybos leidimų
informacin÷s sistemos, įgyvendinant elektronin÷s valdžios
koncepciją (pagal ES programinius dokumentus) sukūrimo ir
įdiegimo išpl÷timas“
„Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų
interoperabilumo – sistemų sąveikos gebos sukūrimas“
„Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT)
kamienin÷s dalies sukūrimas“
„Valstybinių institucijų informacinių sistemų sauga (VIISS)“
„Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo pl÷tra“

13

50 %

1

4%

„Integralios virtualios bibliotekų informacin÷s sistemos
sukūrimas“
„Televizijos produkcijos virtualios bibliotekos, užtikrinančios
viešą el. prieigą prie Lietuvos audiovizualinio paveldo,
įamžinto Lietuvos televizijos (LTV) programose, sukūrimas ir
tęstinio šio paveldo skaitmenizavimo, išsaugojimo bei
prieinamumo visuomenei užtikrinimas“

3

13 %

2

32 %

2.
Užtikrinti
galimybes šalies
gyventojams įgyti
IT žinių ir įgūdžių,
gauti informaciją,
studijuoti ir
tobulinti geb÷jimus
naudoti naujas
technologijas ir tuo
užtikrinti
išliekamųjų darbo
vietų kūrimą.
3.
Pritaikyti
programinę įrangą
vietos
vartotojų
poreikiams, suteikti
jiems
galimybes
gauti
išsamią,
patikimą ir aktualią
informaciją lietuvių
kalba.
4.
Užtikrinti
galimybes visiems
šalies gyventojams,
nepaisant
jų
socialin÷s būkl÷s ar
geografin÷s
pad÷ties, naudotis
informacin÷mis
technologijomis ir
šių
technologijų

„Internetin÷ informacijos vertimo priemon÷“
„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis
tinklas RAIN“
„Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas Lazdijų ir
Alytaus rajonų savivaldyb÷se“
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teikiamais
informaciniais
ištekliais.
Iš viso:

19

99 %*

Šaltinis: BPD įgyvendinimo ataskaitos ir projektų galutin÷s ataskaitos.
* 1 % priemon÷s l÷šų skirtas projektų dokumentacijos rengimui.
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3 priedas. Viešosios elektronin÷s paslaugos, gavusios paramą pl÷trai pagal BPD
3.3 priemonę
EIL.
NR.

PROJEKTO
VYKDYTOJAS

PROJEKTAS

1.

Valstyb÷s įmon÷
Klaip÷dos
valstybinio jūrų
uosto direkcija

2.

VĮ Registrų
centras

„Krovinių ir prekių,
gabenamų
per
Klaip÷dos valstybinį
jūrų
uostą,
informacin÷s
sistemos
(KIPIS)
sukūrimas
ir
įdiegimas“
„Nekilnojamojo
turto
sandorių
viešoji elektronin÷
paslauga
(NETSVEP)“

3.

VĮ Distancinių
tyrimų ir
geoinformatikos
centras „GISCentras“

„Lietuvos
geografin÷s
informacijos
infrastruktūros
išvystymas“

Gyventojai,
verslas

4.

Vytauto Didžiojo
universitetas

Gyventojai,
verslas

5.

Vilniaus miesto
savivaldyb÷s
administracija

„Internetin÷
informacijos
vertimo priemon÷“
„Elektroninio bilieto
viešajame transporte
ir
keleivių
informavimo
sistemos sukūrimas“
„Integralios
virtualios bibliotekų
informacin÷s
sistemos sukūrimas“

6.

7.

Lietuvos
nacionalin÷
Martyno
Mažvydo
biblioteka
VĮ Vilniaus
universiteto
ligonin÷s
Santariškių
klinikos

„Išankstin÷ pacientų
registracijos
sistema“

VIEŠOSIOS ELEKTRONINöS PASLAUGOS, GAVUSIOS
PARAMĄ PLöTRAI
Tikslin÷
Paslauga (-os)
El.
Ar patenka į
grup÷
brandos
pagrindinių
lygis
paslaugų
sąrašą?116
Verslas
Krovos
operacijų,
3
Muitin÷s
kontrol÷s ir apskaitos
deklaracijos
kompleksin÷ paslauga,
teikiama
„vieno
langelio“ principu**

Gyventojai,
verslas

Gyventojai

Nekilnojamojo
turto
sandorių
bei
nuosavyb÷s
teisių
įregistravimo
viešoji
elektronin÷
paslauga
(NETSVEP)
1.
Geografin÷s
informacijos
metaduomenų
elektronin÷ paslauga
2.
Geografin÷s
informacijos
elektronin÷ paslauga
Nemokama interneto
puslapių
mašininio
vertimo paslauga
1.
Apmok÷jimo už
transportą paslauga*
2.
Keleivių
informavimo paslauga

3

3

3

3

3
3

Gyventojai

Skaitmenin÷ kultūros
paveldo biblioteka

3

Viešosios
bibliotekos

Gyventojai

Išankstin÷s
paciento
registracijos gydymo
įstaigoje
elektronin÷
paslauga

3

Interaktyvios
gydytojų
konsultacijos
ir registracija
poliklinikose

116

Pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo Nr. 2115 „D÷l Elektronin÷s valdžios
koncepcijos patvirtinimo“ 2 priede sudarytą pagrindinių viešųjų paslaugų sąrašą, kurių pl÷tra numatyta pagal Europos
Sąjungos programinius dokumentus.
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EIL.
NR.

PROJEKTO
VYKDYTOJAS

PROJEKTAS

8.

Viešųjų pirkimų
tarnyba prie
Lietuvos
Respublikos
Vyriausyb÷s

„Viešųjų
pirkimų
informacin÷s
sistemos pl÷tra“

9.

Valstybinio
socialinio
draudimo fondo
valdyba

„Elektroninių
SD
formų pri÷mimo ir
apdorojimo
sistema“

10.

VĮ Teisin÷s
informacijos
centras
Valstybin÷
teritorijų
planavimo ir
statybos
inspekcija prie
Aplinkos
ministerijos

„Teis÷s aktų registro
modernizavimas ir
pl÷tra“
„Viešųjų paslaugų
teikimo nuotoliniu
ryšiu ir statybos
leidimų
informacin÷s
sistemos,
įgyvendinant
elektronin÷s
valdžios koncepciją
(pagal
ES
programinius
dokumentus)
sukūrimo
ir
įdiegimo
išpl÷timas“
„Viešojo
administravimo
institucijų
informacinių
sistemų
interoperabilumo –
sistemų
sąveikos
gebos sukūrimas“
„Televizijos
produkcijos
virtualios
bibliotekos,
užtikrinančios viešą
el. prieigą prie
Lietuvos
audiovizualinio
paveldo, įamžinto
Lietuvos televizijos
(LTV) programose,
sukūrimas ir tęstinio
šio
paveldo
skaitmenizavimo,
išsaugojimo
bei

11.

12.

13.

IVPK

VĮ Lietuvos
nacionalinis
radijas ir
televizija

VIEŠOSIOS ELEKTRONINöS PASLAUGOS, GAVUSIOS
PARAMĄ PLöTRAI
Tikslin÷
Paslauga (-os)
El.
Ar patenka į
grup÷
brandos
pagrindinių
lygis
paslaugų
sąrašą?116
Verslas,
Viešųjų
pirkimų
3
Viešieji
viešojo
vykdymo elektronin÷
pirkimai
administrav paslauga
imo ir
paslaugų
sektorius
Verslas,
Draud÷jų aptarnavimo
4
Darbuotojų
viešojo
elektronin÷ paslauga
socialiniai
administrav
mokesčiai
imo ir
paslaugų
sektorius
Gyventojai, Elektronin÷s
teisin÷s
3
verslas
informacijos
paslauga**
Gyventojai, Statybos
leidimų
3
Leidimai
verslas
išdavimo elektronin÷
statyti pastatus
paslauga

Gyventojai

Gyventojai

1. Gyvenamosios
vietos
deklaravimo
elektronin÷ paslauga
2. Vienkartin÷s vaiko
gimimo išmokos bei
motinyst÷s
pašalpos
n÷štumo ir gimdymo
laikotarpiu išdavimo
Skaitmenin÷
audiovizualinio
paveldo biblioteka

4

3

Gyvenamosios
vietos
deklaracijos
Socialin÷s
išmokos
ir
kompensacijos

3
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EIL.
NR.

PROJEKTO
VYKDYTOJAS

PROJEKTAS

VIEŠOSIOS ELEKTRONINöS PASLAUGOS, GAVUSIOS
PARAMĄ PLöTRAI
Tikslin÷
Paslauga (-os)
El.
Ar patenka į
grup÷
brandos
pagrindinių
lygis
paslaugų
sąrašą?116

prieinamumo
visuomenei
užtikrinimas“

14.

Sveikatos
apsaugos
ministerija

„E.
sveikatos
paslaugos“

Gyventojai

Interaktyvios gydytojų
konsultacijos
ir
registracija
poliklinikose*

3

Interaktyvios
gydytojų
konsultacijos
ir registracija
poliklinikose

Iš viso 17 viešųjų el. paslaugų
* Sukurta, bet veikia nepilna apimtimi.
** Sukurta, bet neįteisinta.
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4 priedas. Bendros sukurtos darbo vietos BPD 3.3 priemon÷s projektuose
Projekto
pavadinimas

„Plačiajuosčio
duomenų perdavimo
tinklo sukūrimas
Lazdijų ir Alytaus
rajonų savivaldyb÷se“
„Kaimiškųjų vietovių
informacinių
technologijų
plačiajuostis tinklas
RAIN“
„E. sveikatos
paslaugos“
„Integralios virtualios
bibliotekų
informacin÷s sistemos
sukūrimas“
„Lietuvos geografin÷s
informacijos
infrastruktūros (LGII)
išvystymas“
„Internetin÷
informacijos vertimo
priemon÷“
„Nekilnojamojo turto
sandorių viešoji
elektronin÷ paslauga
(NETSVEP)“
„Išankstin÷ pacientų
registracijos sistema“
„Teis÷s aktų registro
modernizavimas ir
pl÷tra“
„Viešųjų pirkimų
informacin÷s sistemos
pl÷tra“
„Viešųjų interneto
prieigos taškų tinklo
pl÷tra“
„Krovinių ir prekių,
gabenamų per
Klaip÷dos valstybinį
jūrų uostą,
informacin÷s sistemos
(KIPIS) sukūrimas ir
įdiegimas“
„Televizijos
produkcijos virtualios

Bendras darbo vietų
skaičius
Planuota
Faktinis
pasiekimas
300
300

Faktinis
pasiekimas
/planuota

Pasiekta
/nepasiekta

100 %

Pasiekta

Ind÷lis į BPD
rodiklio
pasiekimą
(1500), %
20 %

100

276

276 %

Viršyta

18 %

-

71,31

-

-

4,8 %

32

68

213 %

Viršyta

4,6 %

6

46

767 %

Viršyta

3,1 %

-

36,92

-

-

2,5 %

-

34,99

-

-

2,3 %

-

34

-

-

2,3 %

-

32,02

-

2,1 %

-

32,10

-

-

2,1 %

-

27

-

-

1,8 %

1

24,16

2416 %

Viršyta

1,6 %

9

24,27

270 %

Viršyta

1,6 %
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Projekto
pavadinimas

bibliotekos,
užtikrinančios viešą el.
prieigą prie Lietuvos
audiovizualinio
paveldo, įamžinto
Lietuvos televizijos
(LTV) programose,
sukūrimas ir tęstinio
šio paveldo
skaitmenizavimo,
išsaugojimo bei
prieinamumo
visuomenei
užtikrinimas“
„Saugaus valstybinio
duomenų perdavimo
tinklo (SVDPT)
kamienin÷s dalies
sukūrimas“
„Viešųjų paslaugų
teikimo nuotoliniu
ryšiu ir statybos
leidimų informacin÷s
sistemos, įgyvendinant
elektronin÷s valdžios
koncepciją (pagal ES
programinius
dokumentus) sukūrimo
ir įdiegimo išpl÷timas“
„Elektroninių SD
formų pri÷mimo ir
apdorojimo sistema“
„Viešojo
administravimo
institucijų
informacinių sistemų
interoperabilumo –
sistemų sąveikos
gebos sukūrimas“
„Elektroninio bilieto
viešajame transporte ir
keleivių informavimo
sistemos sukūrimas“
„Valstybinių
institucijų
informacinių sistemų
sauga (VISS)“
Viso:

Bendras darbo vietų
skaičius
Planuota
Faktinis
pasiekimas

Faktinis
pasiekimas
/planuota

Pasiekta
/nepasiekta

Ind÷lis į BPD
rodiklio
pasiekimą
(1500), %

-

21,67

-

-

1,5 %

2

22,83

1142

Viršyta

1,5 %

-

20,08

-

-

1,3 %

-

16

-

-

1,1 %

12

15

125 %

Viršyta

1%

11

13,63
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Viršyta

0,9 %

473

1.115,98

-

-

74,4 %

Šaltinis: SFMIS, 2009 m. rugpjūtis.
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5 priedas. BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis įgyvendintų projektų rezultatų
naudojimo mastas
Vertinimo metu buvo atlikta BPD projektų vykdytojų apklausa raštu, klausiant apie jų vykdytų
projektų metu sukurtų rezultatų (viešųjų el. paslaugų ar infrastruktūros) naudojimosi mastą iki
2009 m. spalio m÷n. pabaigos. Lentel÷je pateikiami gautų atsakymų apibendrinimai ir bendras
rezultatų naudojimosi įvertinimas. Dviejų projektų atveju informacija yra papildyta šio vertinimo
metu atliktų šių projektų tikslinių grupių apklausų rezultatais.
20 lentel÷. Projektų metu sukurtų rezultatų naudojimo mastas
Projekto pavadinimas
Pagrindin÷s
ir numeris
vartotojų grup÷s
„Saugaus
valstybinio Viešojo
duomenų
perdavimo administravimo ir
tinklo
(SVDPT) paslaugų sektorius
kamienin÷s
dalies
sukūrimas“
BPD2004-ERPF-3.3.003-04/0004

„Plačiajuosčio duomenų Verslas,
perdavimo
tinklo gyventojai
sukūrimas Lazdijų ir
Alytaus
rajonų
savivaldyb÷se“
BPD2004-ERPF-3.3.003-04/0008
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Informacija iš vykdytojų apie sukurtų
rezultatų naudojimo apimtį
Naujos prijungtos institucijos prie
bendro valstyb÷s institucijų tinklo:
pateikta
galutin÷je
projekto
įgyvendinimo ataskaitoje – 701; 2009 m.
spalio m÷n. – 967 (planuota 400)117.
Prie tinklo prijungti nauji GIS
duomenų generuotojai ir vartotojai:
pateikta
galutin÷je
projekto
įgyvendinimo ataskaitoje – 10; 2009 m.
spalio m÷n. – 11 (planuota 17).
Plačiajuosčio duomenų perdavimo
tinklo apr÷ptis: tinklas dengia 96 proc.
numatytos teritorijos (planuota 95 proc.).
Išsiskiria tam tikros vietov÷s, kuriose
prisijungimas prie tinklo techniškai
sud÷tingesnis d÷l to, kad gali tekti iškelti
aukščiau signalo pri÷mimo anteną.
Abonentų, kurie jau naudojasi įrengtu
plačiajuosčiu ryšiu, skaičius: 32
įstaigos; kitos internetinį ryšį gauna
kitais būdais, kadangi dar n÷ra
pasibaigusios interneto paslaugų teikimo
sutartys. Po jų pabaigos bus vykdomi
viešieji pirkimai interneto paslaugų
teikimui.
Plačiajuosčio ryšio vartojimas namų
ūkiuose: namų ūkiuose, pagal tinklo
operatoriaus informaciją, vartotojų yra 5.
Vis dar vyksta tinklo derinimo ir
konfigūravimo
darbai,
apsunkintas
pilnas naudojimasis tinklu, nors galin÷
vartotojo pajungimo įranga (modemai)
jau pastatyti numatytuose taškuose, tod÷l
dar nevykdoma plati visuomen÷s
informavimo kompanija, tačiau apskritai

Naudingumo
apibendrinimas
Tikslin÷s grup÷s
naudojasi, tačiau
n÷ra galimybių
įvertinti,
kaip
aktyviai

IRT
infrastruktūra
išpl÷sta beveik
maksimaliai, bet
dar
palyginti
mažai vartotojų

Planuoti rodiklių dydžiai pateikiami, jei jie buvo nustatyti projektuose.
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Projekto pavadinimas
ir numeris

Pagrindin÷s
vartotojų grup÷s

„Viešųjų
interneto Gyventojai
prieigos taškų tinklo
pl÷tra“
BPD2004-ERPF-3.3.003-04/0009
„Kaimiškųjų vietovių Verslas,
informacinių
gyventojai
technologijų
plačiajuostis
tinklas
RAIN“
BPD2004-ERPF-3.3.003-04/0005

„Nekilnojamojo turto Verslas,
sandorių
viešoji gyventojai
elektronin÷
paslauga
(NETSVEP)“
BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0011

Informacija iš vykdytojų apie sukurtų
rezultatų naudojimo apimtį
visi namų ūkiai turi galimybę tapti
plačiajuosčio ryšio tinklo abonentais
(planuotas plačiajuosčio ryšio vartojimo
padid÷jimas namų ūkiuose 25 proc.).
Interneto
vartojimas
viešosiose
administravimo, švietimo ir sveikatos
įstaigose: visos savivaldybių įstaigos ir
institucijos turi galimybę naudotis
plačiajuosčiu ryšio tinklu, kadangi
modemai įrengti ir iki šiol interneto
prieigos netur÷jusiose institucijose ir
įstaigose. Šiuo metu naudojasi 242
institucijos (planuota 216).
VIPT lankytojų srautai, lankytojų
skaičius per metus: 2008 m. – 2 300
928 (planuota 2 284 80).

Plačiajuosčio duomenų perdavimo
tinklo apr÷ptis: papildomai 300–370
tūkst. kaimiškųjų vietovių gyventojams
(iš 1,1 milijono) (tiek buvo planuota;
remiantis tęstiniu projektu iki 2010 m.
planuojama išpl÷sti apr÷ptį iki maždaug
750
tūkst.
kaimiškųjų
teritorijų
gyventojų, t. y. 98 proc. kaimiškosios
teritorijos.118
Plačiajuosčio
ryšio
vartojimas:
sudarytos sutartys su 22 operatoriais,
naudojasi 25 tūkst. abonentų.
Interneto
vartojimas
viešosiose
administravimo, švietimo ir sveikatos
įstaigose: 468 Lietuvos kaimiškosios
seniūnijos (tiek ir planuota), iš kurių 241
netur÷jo jokios prieigos (tiek buvo
suplanuota),
51
savivaldyb÷
bei
maždaug 300 kaimiškųjų mokyklų.119
NETSVEP sistema besinaudojančių
notarų skaičius: 76 iš 267, t. y. 28 proc.
(planuota, kad per 5 metus nuo sistemos
sukūrimo naudosis 50 proc. vartotojų).
Per NETSVEP parengtų dokumentų
skaičius: sudaryta daugiau nei 440 turto
perleidimo sutarčių, gautas 1181

Naudingumo
apibendrinimas

Naudojamasi
šiek
tiek
aktyviau
nei
planuota
IRT
infrastruktūra
išpl÷sta beveik
maksimaliai, bet
dar
palyginti
mažai vartotojų

Paslauga
naudojasi
tik
trečdalis
Lietuvos notarų
biurų; vartotojų
ir
auditorių
nuomone,

118

Europos Komisijos nario Stavros Dimas 2009 m. liepos 17 d. laiškas K(2009)5808 „Valstyb÷s pagalba N 183/2009
– Lietuva. Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo pl÷tra“.
119
D÷l į plačiajuosčio ryšio tinklą įjungtų mokyklų skaičiaus vertinimai skiriasi: galutin÷je RAIN projekto ataskaitoje
projekto minimos iki projekto pabaigos įjungtos 168 mokyklos, o Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
ataskaitoje apie ryšių sektoriaus būklę Lietuvoje 2008 m. minima jau 330 mokyklų. Pastarosios informacijos tikslumą
sunku vertinti. Žr. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos ryšių sektorius 2008 m.
http://www.rrt.lt/index.php?-1501980636
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Projekto pavadinimas
ir numeris

Informacija iš vykdytojų apie sukurtų
rezultatų naudojimo apimtį
užsakymas pažymoms
sandoriams,
juridinių faktų ir teisių registravimui.120
Nekilnojamojo turto sandorių skaičius
Lietuvoje:
2004 m. – 112.491
2005 m. – 133.258
2006 m. – 126.301
2007 m. – 137.178
2008 m. – 96.203
2009 m. 1-3 ketv. – 42.526121
NETSVEP naudojimo statistika:
36 proc. naudojasi;
64 proc. nesinaudoja;
NETSVEP
naudojimo
ateityje
statistika:
73 proc. naudosis;
24 proc. dar nežino, ar naudosis;
3 proc. nesinaudos.
NETSVEP įdiegimo laikotarpis, jei
sistema dar nesinaudoja:
55 proc. žada prad÷ti naudotis iki 2009
m. pab.;
14 proc. – iki 2010 m. vidurio;
24 proc. n÷ra apsisprendę d÷l naudojimo
pradžios.
NETSVEP vertinimas:
36 proc. palankiai;
52 proc. nepalankiai
12 proc. netur÷jo nuomon÷s.
„Lietuvos geografin÷s Viešojo
Bendras
geografinių
duomenų
informacijos
administravimo ir paslaugų portalo registruotų vartotojų
infrastruktūros
paslaugų sektorius skaičius: 348 naudotojai, iš jų – 284
išvystymas“
aktyvūs (2009 m. spalio 27 d.
BPD2004-ERPF-3.3.0duomenimis).
02-04/0014
Portalo naujų registruotų vartotojų
skaičius: nuo 2009 m. sausio m÷n. – 116
(planuota 60)
Registruotų vartotojų pasiskirstymas
pagal grupes: apskričių ir savivaldybių
administracija
–
77;
valstyb÷s
institucijos ir įmon÷s – 44; mokslo ir
mokymo įstaigos – 17; kitos įmon÷s –
32; nenurodyta – 90.
Portalo lankomumo statistika ir jos
tendencijos: naudojimo intensyvumas
l÷tai ir daugmaž tolygiai did÷ja.
„Internetin÷
Gyventojai,
Žodžių, išverstų naudojant sukurtą
informacijos
vertimo verslas
sistemą, skaičius (nuo jos veikimo
priemon÷“
pradžios iki 2009 m. spalio m÷nesio):
120
121

Pagrindin÷s
vartotojų grup÷s

Naudingumo
apibendrinimas
sistema
turi
daug trūkumų

Nors
tikslin÷
grup÷ palyginti
siaura, bet jos
nariai aktyviai
naudojasi
paslauga

Naudojimas
paslauga labai
aktyvus,
nors

VšĮ „Registrų centras“ informacija.
VšĮ „Registrų centras“ informacija.
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Projekto pavadinimas
ir numeris
BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0005

Pagrindin÷s
vartotojų grup÷s

„Elektroninio
bilieto Gyventojai
viešajame transporte ir
keleivių informavimo
sistemos sukūrimas“
BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0012

„Integralios virtualios Gyventojai
bibliotekų informacin÷s
sistemos sukūrimas“
BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0007
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Informacija iš vykdytojų apie sukurtų
rezultatų naudojimo apimtį
sistema žodžių skaičiaus neskaičiuoja,
skaičiuojamas tik vertimų skaičius –
maždaug 41,3 mln. Vidutiniškai vienas
vertimas yra vieno puslapio apimties,
tod÷l jei laikysime, kad puslapyje yra
250 žodžių, išversta maždaug 10,3 mlrd.
žodžių (planuota 10 mln. per metus).
Tinklalapio
http://vertimas.vdu.lt/
lankomumo statistika: 2009 m.
rezultatai, lyginant su 2008 m. II pusm.
rezultatais, yra prastesni.
2008 m. 3 ketv. – 57 mln. vertimų.
2008 m. 4 ketv. – 94 mln. vertimų.
2009 m. 1 ketv. – 86 mln. vertimų.
2009 m. 2 ketv. – 67 mln. vertimų.
2009 m. 3 ketv. – 41 mln. vertimų.
Vartotojų,
užsiregistravusių
tinklalapyje
http://vertimas.vdu.lt/
skaičius: registruotų vartotojų skaičius
yra apie 52 845 (2009 m. spalio 27 d.
duomenimis). Per pirmuosius metus
prisiregistravo apie 40 000 vartotojų,
v÷liau vartotojų skaičius l÷tai augo iki 50
000.
Išplatintų el. kortelių skaičius:
Vilniuje – 269 000 (arba 48 proc. miesto
gyventojų)
Kaune – 100 000 (arba 28 proc. miesto
gyventojų)
Klaip÷doje – 40 000 (arba 22 proc.
miesto gyventojų)
El. kortel÷s kaina:
Vilniuje – 8 Lt
Kaune – 2 Lt
Klaip÷doje – 8 Lt
Portalo www.epaveldas.lt lankomumo
statistika: 2008 m. – 60 377 lankytojai,
2009 m. (iki spalio m÷n.) – 93 542
(planuota 40 000 per metus); 2008 m.
unikalių vartotojų122 skaičius – 40 802,
2009 m. (iki spalio m÷n.) – 60 795.
Suskaitmenintos medžiagos peržiūrų
skaičius: 2008 m. – 212 046, 2009 m.
(iki spalio m÷n.) – 436 391.
PASTABA. 2005–2008 m. vykdytame
projekte nebuvo numatytas monitoringo
sistemos,
atspindinčios
nurodytus
klausimus apie portalo lankytojus,
kūrimas. 2009–2013 m. pagal „Lietuvos
kultūros
paveldo
skaitmeninimo,

Naudingumo
apibendrinimas
pastaruoju metu
sumaž÷jo

El. bilieto
paslauga
daugiausia
naudojasi
Vilniaus
gyventojai;
keleivių
informavimo
paslauga n÷ra
pakankamai
kokybiška
Paslauga
naudojamasi
aktyviau
nei
tik÷tasi,
naudojimasis
did÷ja

Unikalūs vartotojai – tai interneto naudotojai, kurių kompiuterių IP adresai yra unikalūs, t .y. nepasikartojantys.
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Projekto pavadinimas
ir numeris

Pagrindin÷s
vartotojų grup÷s

„Išankstin÷
pacientų Gyventojai
registracijos sistema“
BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0015

Informacija iš vykdytojų apie sukurtų
rezultatų naudojimo apimtį
skaitmeninio turinio saugojimo ir
prieigos strategiją“ (Patvirtinta 2009-0520 LR Vyriausyb÷s nutarimu Nr.493)
yra numatyta, kad Lietuvos nacionalin÷
biblioteka kurs skaitmeninio paveldo
kaupimo ir panaudojimo monitoringo
sistemą, į kurią bus įtrauktas ir
informacijos apie vartotojus kaupimas.
Pacientų skaičius dalyvaujančiose
projekte įstaigose per metus: 5 860
870 (2008 m.)
Bendras
išankstinių
registracijų
skaičius per laikotarpį: 1 701 615
(2009-09-03–2009-10-20)
Išankstinių
registracijų
portale
www.sergu.lt skaičius: 111 820 (200909-03–2009-10-20) arba 6,6 proc. nuo
bendro išankstinio registracijų skaičiaus
per laikotarpį.
Tinklalapio www.sergu.lt lankytojų
apklausos (N=295) rezultatai:
• 57,3% respondentų daugiau nei vieną
kartą registravosi pas gydytoją
internetu;
• 18% respondentų registravosi vieną
kartą;
• 24,7% respondentų dar
nesiregistravo per internetinę
sistemą.

Poliklinikų
pacientų
apklausos
(N=301) rezultatai: 26,9% respondentų
registravosi internetu. Internetu vizitui
pas gydytoją dažniausiai registravosi
jaunesni nei 35 metų pacientai (37,1%
apklaustųjų), mažiausiai (tik 5,8%)
naudojosi vyresni nei 56 metų šalies
gyventojai.
„Viešųjų
pirkimų Viešojo
Perkančiųjų organizacijų vykdomų
informacin÷s sistemos administravimo ir viešųjų pirkimų skaičius per metus:
pl÷tra“
paslaugų
2007 m. – 9 126;
BPD2004-ERPF-3.3.0- sektorius, verslas
2008 m. – 9 152;
02-04/0017
2009 m. (iki spalio m÷n.) – 4 455.
Viešųjų
pirkimų,
įvykdytų
elektroniniu
būdu
nuo
VPIS
sukūrimo: 65, t. y. 1,5 % visų nuo 2009
m. pradžios iki spalio m÷n. vykdytų ar
vykdomų viešųjų pirkimų.

Naudingumo
apibendrinimas

Naudojimosi
aktyvumas labai
nedidelis,
trūksta
paslaugos
viešinimo

Kol kas viešieji
elektroniniai
pirkimai
vykdomi labai
neaktyviai,
tačiau 2010 m.
tokiu
būdu
numatyta
vykdyti bent 50
proc.
visų
viešųjų pirkimų
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Projekto pavadinimas
ir numeris
„Elektroninių SD formų
pri÷mimo ir apdorojimo
sistema“
BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0009

Pagrindin÷s
vartotojų grup÷s
Viešojo
administravimo ir
paslaugų
sektorius, verslas

Gyventojai
„Televizijos
produkcijos virtualios
bibliotekos,
užtikrinančios viešą el.
prieigą prie Lietuvos
audiovizualinio
paveldo,
įamžinto
Lietuvos
televizijos
(LTV)
programose,
sukūrimas ir tęstinio šio
paveldo
skaitmenizavimo,
išsaugojimo
bei
prieinamumo
visuomenei
užtikrinimas“
BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0020
„Viešųjų
paslaugų Verslas,
teikimo nuotoliniu ryšiu gyventojai
ir statybos leidimų
informacin÷s sistemos,
įgyvendinant
elektronin÷s
valdžios
koncepciją (pagal ES
programinius
dokumentus) sukūrimo
ir įdiegimo išpl÷timas“
BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0022

Informacija iš vykdytojų apie sukurtų
rezultatų naudojimo apimtį
EDAS naudotojų skaičius: 2009 m.
spalio m÷n. duomenimis paslauga
naudojasi 36 514 fiziniai asmenys, kurie
teikia 48 tūkst. įmonių SD pranešimus,
tai sudaro 58 proc. visų įmonių
(planuota, kad 2009 m. pab. EDAS
naudosis 80 proc. visų įmonių, 2010 m.
pab.– 85 proc.)
EDAS naudotojų (fizinių asmenų)
skaičiaus dinamika:
2008 1 ketv. – 2 372;
2008 2 ketv. – 4 567;
2008 3 ketv. – 6 122;
2008 4 ketv. – 8 401;
2009 1 ketv. – 10 619;
2009 2 ketv. – 13 919;
2009 3 ketv. – 24 086;
2009 4 ketv. – 36 514.
Portalo www.lrt.lt/fondas lankomumo
statistika:
prisijungimų – 18 346;
detalioji paieška – 59 556;
pilnatekst÷ paieška – 68 316 (iki 2009 m.
spalio m÷n.).
Vartotojų skaičius:
registruotų vartotojų – 3 779;
anoniminių – 40 211 (iki 2009 m. spalio
m÷n.).

Informacin÷je sistemoje „Infostatyba“
(www.planuojustatyti.lt)
(IS)
įregistruotų prašymų skaičius: nuo
2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. rugs÷jo
30 d. pateikti 3 853 prašymai išduoti
projektavimo sąlygų sąvadą, 3 042 –
išduoti statybos leidimą, 41 –
perregistruoti leidimą kito vardu, 4 –
pratęsti statybos leidimo galiojimą, 34 –
išduoti pažymą apie nebaigtą statybą,
268 – pripažinti statinį tinkamu naudoti.
Iš viso pateikti 7 242 prašymai.
IS pateiktų ir patvirtintų prašymų
skaičius: 21 projektavimo sąlygų
sąvadas, 3 statybos leidimai, 38
prašymai pripažinti statinį tinkamu

Naudingumo
apibendrinimas
Naudotojų
skaičius
–
didelis, tačiau
planuotas
rodiklis
dar
nepasiektas

Paslauga
naudojamasi
vidutiniškai

Gyventojų
tikslin÷
grup÷
paslauga
naudojasi
daugiau
nei
verslo tikslin÷
grup÷,
tačiau
aktyvumas n÷ra
didelis
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Projekto pavadinimas
ir numeris

Pagrindin÷s
vartotojų grup÷s

„E.
sveikatos Gyventojai
paslaugos“
BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0023

„Krovinių ir prekių, Verslas
gabenamų
per
Klaip÷dos
valstybinį
jūrų uostą, informacin÷s
sistemos
(KIPIS)
sukūrimas ir įdiegimas“
BPD2004-ERPF-3.3.002-04/0004
„Valstybinių institucijų
informacinių
sistemų
sauga
(VIISS)“
BPD2004-ERPF-3.3.003-04/0007
„Viešojo
administravimo
institucijų informacinių
sistemų
interoperabilumo
–
sistemų sąveikos gebos

Informacija iš vykdytojų apie sukurtų
Naudingumo
rezultatų naudojimo apimtį
apibendrinimas
naudoti. Pateikti 7 pranešimai d÷l
savavališkų statybų.
Per IS išduotų dokumentų skaičius: 2
486 statybos leidimai (planuota >10
000); 2 993 projektavimo sąlygų sąvadai
Per IS išduotų dokumentų skaičiaus
dinamika:
Statybos leidimai:
2008 m. IV ketv. – 162;
2009 m. I ketv. – 598;
2009 m. II ketv. – 1475;
2009 m. III ketv. – 2486.
Projektavimo sąlygų sąvadai:
2008 m. IV ketv. – 153;
2009 m. I ketv. – 781;
2009 m. II ketv. – 1917;
2009 m. III ketv. – 2993.
IS vartotojų skaičius: pateikti prašymai
statybos leidimams – apie 66 proc.
fizinių asmenų (statytojų) ir 34 proc.
juridinių asmenų (statytojų); pateikti
prašymai projektavimo sąlygų sąvadams
– 73 proc. fizinių asmenų (statytojų) ir
27 proc. juridinių asmenų (statytojų).
Kadangi kol kas viešoji paslauga neveikia pilna apimtimi, paslaugos
nauda
dalin÷.
Tačiau
procesų
optimizavimo
projekto
partnerių
sveikatos priežiūros įstaigose naudą jau
jaučia pacientai. Per metus šiose
įstaigose registruojama daugiau nei 1,8
mln. pacientų vizitų pas gydytojus.
Nauda nebuvo analizuota, kadangi viešoji el. paslauga dar neįteisinta.
Teis÷s aktai jau parengti. Planuojama,
kad iki 2010 m. III ketv. sistema bus
naudojama visišku paj÷gumu, o uosto
įmonių ir institucijų, naudojančių
sistemą kroviniams forminti, skaičius
sieks 50.

Viešojo
Nauda nebuvo analizuota, kadangi administravimo ir projekte nebuvo orientacijos į gyventojų
paslaugų sektorius ar verslo tikslines grupes.

Viešojo
Nauda nebuvo analizuota, kadangi administravimo ir projekte nebuvo orientacijos į gyventojų
paslaugų sektorius ar verslo tikslines grupes.
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Projekto pavadinimas
ir numeris
sukūrimas“ BPD2004ERPF-3.3.0-02-04/0026

Pagrindin÷s
vartotojų grup÷s

„Teis÷s aktų registro modernizavimas
ir
pl÷tra“
BPD2004ERPF-3.3.0-02-04/0025

Informacija iš vykdytojų apie sukurtų
rezultatų naudojimo apimtį

Naudingumo
apibendrinimas

Nauda nebuvo analizuota, kadangi viešoji el. paslauga dar neįteisinta.

Šaltiniai: projektų vykdytojų pateikta informacija, atsakant į 2009 m. spalio 15 d. vertintojų raštiškus paklausimus „D÷l
informacijos apie BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis sukurtų elektroninių paslaugų naudojimą“; TNS Gallup. „Tinklalapyje
www.sergu.lt apsilankiusių šalies gyventojų apklausa“, 2009 m. rugs÷jo 12-23 d.; TNS Gallup. „Ligoninių pacientų
apklausa“, 2009 m. rugs÷jo 14-21 d., TNS Gallup. „Notarų apklausa apie NETSVEP informacinę sistemą“, 2009 m.
rugs÷jis
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6 priedas. BPD 3.3 priemon÷s projektų atvejo studijos
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PROJEKTO „KAIMIŠKŲJŲ VIETOVIŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
PLAČIAJUOSTIS TINKLAS RAIN“
ATVEJO STUDIJA

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Projekto partneriai
Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Faktin÷ projekto vert÷
(panaudotos l÷šos)

„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis
tinklas RAIN“
(projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-03-04/0005)
Matematikos ir informatikos institutas
VĮ „Plačiajuostis internetas“
2005.09.13 – 2008.08.13
74 232 204,88 Lt
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Įvadas

Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas (RAIN)“ pagrindinis
tikslas atitiko Gairių pareišk÷jams kvietimui teikti paraiškas konkursui „Elektronin÷ infrastruktūra“
pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių
technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ kvietimo „Elektronin÷ infrastruktūra“: remiamo 2
pogrupio Plačiajuosčiai duomenų perdavimo tinklai“ tikslą iki 2008 m. sudaryti prielaidas
plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigai visoms viešojo sektoriaus administravimo institucijoms,
ligonin÷ms, laboratorijoms, mokykloms, universitetams ir kitoms įstaigoms, įskaitant muziejus,
bibliotekas, viešosios prieigos prie interneto taškus kaimiškosiose vietov÷se ir nuotolinio mokymo
procesui svarbias įstaigas. Plačiajuosčio interneto prieiga buvo planuojama trims ketvirtadaliams
Lietuvos kaimiškųjų vietovių švietimo institucijų, viešojo administravimo įstaigų (pastarosioms –
sukuriant prieigą prie saugaus duomenų perdavimo tinklo), sveikatos apsaugos institucijų ir viešosios
interneto prieigos taškams, taip iš esm÷s pagerinant kaimiškųjų vietovių gyventojų galimybes
naudotis internetu, ypač švietimui bei kūrybingumo ir verslumo ugdymo tikslams. Plačiajuosčio
ryšio paslaugos yra vienas svarbiausių veiksnių, kuriuo vietos bendruomen÷s gal÷tų pritraukti verslą,
kurti nuotolinio darbo galimybes, teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir gerinti švietimo bei
viešąsias paslaugas. Taip nyktų skaitmenin÷ atskirtis d÷l skirtingų galimybių naudotis plačiajuosčiu
ryšiu miestuose ir kaimuose, did÷tų socialin÷ sanglauda ir augtų ekonomika.123
Iš šių viešosios politikos tikslų išvedamas siauresnis (tačiau vertintojams pateiktuose projekto
dokumentuose nedeklaruotas) projekto tikslas buvo privačių operatorių neaptarnaujamose vietov÷se
sukurti atvirą didmeninę prieigą mažmeniniams operatoriams, kurie gal÷tų prijungti savo prieigos
infrastruktūrą („paskutin÷s mylios“ arba „paskutinio metro“ atkarpą) ir teikti plačiajuosčio ryšio
paslaugas galutiniams vartotojams.
Projektui buvo keliami šie uždaviniai124:
•

•
•
•

Sujungti plačiajuosčio ryšio linijomis visus kaimiškųjų seniūnijų centrus (468) su
savivaldyb÷mis (51), sukuriant vieningą tinklą. Vietov÷se, kuriose n÷ra šviesolaidin÷s
infrastruktūros – ją įrengti, vietov÷se, kuriuose yra šviesolaidin÷ infrastruktūra – ją
išsinuomoti;
Klojamo šviesolaidinio kabelio trasai praeinant pro seniūnijose esančias mokyklas, į jas
įrengti įvadus (330);
Įrengti plačiajuosčio ryšio prieigos terminalinius mazgus arba paslaugų teikimo taškus
(priklausomai nuo kuriamo tinklo tipologijos) visuose 468 seniūnijų centruose;
Nutiesti šviesolaidinio kabelio linijas nuo magistralinių RAIN projekto statomų trasų iki
naujai statomų radijo ryšio bokštų Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldyb÷se, taip suderinant
RAIN projektą su Lazdijų rajono savivaldyb÷s administracijos vykdomu projektu
„Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas Lazdijų ir Alytaus rajonų
savivaldyb÷se“;

123

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ –
http://www.placiajuostis.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=7&lang=lt.
124
Patikslintas paskutinysis uždavinių variantas išd÷stytas 2007 m. geguž÷s 11 d. dokumente Susitarimo Nr. BPD2004ERPF-3.3.0-03-04/0005-04 antrasis priedas „Sutarties priedo Nr. 1 projekto santraukos 2 dalies „Informacija apie
projektą“ 2.2 punkto „Projekto esm÷s aprašymas“ dalies „Esmin÷s projekto įgyvendinimo veiklos, jų rezultatai ir
ypatumai“, 2.3 punkto „Projekto uždaviniai“, 2.6 punkto „Atskaitomyb÷ ir projekto įgyvendinimo priežiūra“, 2.7 punkto
„Projekto tęstinumas“ ir 2.8 punkto „Projekto rezultatai“ nauja redakcija – pavyzdžiui, pailg÷jo šviesolaidinio kabelio
linijų ilgis (3200 km vietoj planuotų 2956 km). Paaiškinimus ir vertintojų komentarus žr. žemiau.
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•

Sudaryti galimybę esamiems ir būsimiems mažmeninio plačiajuosčio ryšio duomenų
perdavimo operatoriams panaudoti RAIN infrastruktūrą mažmeninių paslaugų teikimui
naudojant didmenines RAIN tinklo infrastruktūros teikiamas paslaugas.

Nors nenurodyta projekto įgyvendinimo galutin÷je ataskaitoje, tačiau manytina125, kad pagrindin÷
projekto tikslin÷ grup÷ – ryšio operatoriai, teikiantys plačiajuosčio ryšio paslaugas galutiniams
tinklo vartotojams (kitoms tikslin÷ms grup÷ms), t. y. viešojo sektoriaus organizacijoms, verslo
įmon÷ms ir kaimiškųjų vietovių gyventojams. Reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad šios grup÷s naudosis
plačiajuosčio interneto paslaugomis tada, kai mažmeninių paslaugų operatoriai suteiks atitinkamas
paslaugas arba jos gal÷s naudotis interneto paslaugomis jau prijungtuose viešosios interneto prieigos
taškuose.
Projektui skirta 74 232 219 Lt parama, nors prieš įgyvendinant projektą buvo planuota išlaidų iki 53
milijonų Lt. (Paaiškinimą ir vertintojų komentarus žr. žemiau).
Svarbiausios projekto veiklos buvo: a) tipin÷s projekto veiklos (auditas, viešinimas, viešieji pirkimai,
projekto įgyvendinimo ir valdymo organų formavimas), b) optinio kabelio ir jo statybai reikalingų
komponentų įsigijimas, c) optinio ryšio linijų statyba (10 apskričių) ir d) terminalinių mazgų
įrengimas.
Šių veiklų (projekto) įgyvendinimas vyko šiais etapais:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Suformuotos projekto įgyvendinimo valdymo struktūros: projekto administracija, jai
padedanti projekto valdymo grup÷ ir projekto priežiūros komitetas.
Skelbti konkursai darbams ir technin÷ms paslaugoms įsigyti.
457 kaimiškosiose seniūnijose (projekto sutartyje planuota 410) įrengti terminaliniai
mazgai126, užbaigiantys plačiajuosčio ryšio linijas ir/ar sudarantys galimybę pakankamai
nepriklausomai prijungti RAIN segmentą prie jau esančių ryšio linijų bei teikti paslaugas
interneto paslaugų tiek÷jams, prijungiantiems galutinius vartotojus. Jie buvo įrengti
seniūnijų ir/ar savivaldybių suteiktose patalpose arba, reikalui esant, lauko
konteineriuose. Mazge įrengta minimali įranga, leidžianti be papildomų sąnaudų
patalpinti specializuotą tinklo srautų apdorojimo, valdymo bei kontrol÷s įrangą ir teikti
didmenines interneto ryšio paslaugas.
241 kaimiškosios seniūnijos centruose, kuriuose nebuvo jokios kitos plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros, terminalinių mazgų sujungimui įrengtos plačiajuosčio ryšio linijos, o
plačiajuosčiu ryšiu sujungtos 468 kaimiškosios seniūnijos.
Įrengtos ryšio linijos, prijungiančios aukščiau min÷tos ketvirtos veiklos d÷ka sukurtus
RAIN segmentus prie terminalinių mazgų vietov÷se, kuriose jau buvo plačiajuosčio
ryšio linijos. D÷l esančių ryšio linijų galima sujungti RAIN segmentus127 ir teikti
interneto ryšį.
Sujungimui, kaip geriausias variantas kaštų/naudos prasme, panaudoti optiniai kabeliai,
kurių buvo nutiesta 3357 km (galimybių studijoje ir atitinkamai projekto sutartyje 2005
m. planuota 2956 km, projekto įgyvendinimo metu 2007 m. pakeistos sutarties priede –

125

Interviu su projekto vadovu, Matematikos ir informatikos instituto skyriaus ved÷ju Laimučiu Telksniu (2009 m.
rugs÷jo 16 d.) ir projekto partnerio VĮ „Plačiajuostis internetas“ 2009 m. rugs÷jo 15 d. atsakymai į klausimus elektroniniu
paštu.
126
Galutin÷je RAIN projekto įgyvendinimo ataskaitoje minimi įrengti 457 terminaliniai ir paslaugų tiekimo mazgai.
Projekto partnerio VĮ „Plačiajuostis internetas“ paaiškinimu, RAIN projekto galimybių studija r÷m÷si „kabinetiniu“
planavimu, kurį teko patikslinti prieš pradedant realius kabelio tiesimo ir mazgų įrengimo darbus.
127
RAIN segmentas yra atskira savarankiškai dirbanti atkarpa. Tai šviesolaidinis kabelis, apribotas dviem terminaliniais
mazgais, iš kurių bent vienas yra centrinis (sujungimo) mazgas savivaldyb÷je. Iš viso yra 51 RAIN segmentas.
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7.

8.

3200 km).128 Jei kabelio trasa ÷jo šalia kaimo, kuriame terminalinis mazgas dabar
nerengiamas, padaryta 1320 movų potencialiai kabelio panaudai ateityje. Movų
įrengimas projekto produktų sąraše neplanuotas, nes techniškai tai nebuvo sud÷tingas
veiksmas – kitaip tariant, esant reikalui jas bet kada galima įrengti ir ateityje.
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paskirtas didmeniniu RAIN infrastruktūros operatoriumi,
kuris buvo įpareigotas teikti sukurtos infrastruktūros panaudojimo paslaugas visiems
norintiems ja pasinaudoti subjektams vienodomis sąlygomis visuose kaimiškųjų
seniūnijų centruose/terminaliniuose mazguose, įskaitant ir tuos, kuriuose n÷ra RAIN
ryšio linijų.129
Projekto įgyvendinimo metu RAIN projekto administracija užtikrino tinklo pl÷tros
galimybių studijos ir RAIN tinklo panaudojimo koncepcijos parengimą bei jos
suderinimą su projekto priežiūros komitetu, o taip pat ÷m÷si jos rekomenduojamų
veiksmų įgyvendinimo.

PROJEKTO POREIKIO IR TIKSLINGUMO VERTINIMAS

Projekto poreikis buvo neabejotinas, kylantis iš Lietuvos strateginių dokumentų (pavyzdžiui, iš
Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005–2010 m. pl÷tros strategijos) ir iš Europos
Komisijos parengtų dokumentų, pavyzdžiui, 2002 m. veiksmų plano „E. Europa 2005: informacin÷
visuomen÷ visiems“, kuriuo buvo numatytos visiems asmenims prieinamų plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros ir teikiamų elektroninių paslaugų (elektronin÷s valdžios, elektroninio mokymo,
elektronin÷s atskirties, elektronin÷s sveikatos, elektroninio verslo) pl÷tros gair÷s ir, be kita ko,
įpareigojimas ES valstyb÷ms nar÷ms užtikrinti, kad iki 2005 m. pabaigos visos viešojo
administravimo institucijos ir įstaigos būtų prisijungusios prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros.
Lietuvos kaimiškojoje teritorijoje gyvena 1,1 milijono gyventojų, yra apie 1600 švietimo įstaigų,
apie 1400 medicinos įstaigų, apie 1200 bibliotekų, 1200 vietin÷s veiklos grupių –- iš viso 11 tūkst.
valstyb÷s, viešojo sektoriaus įstaigų ir stambesnių verslo įmonių.130 2006 m. duomenimis131, tik 16
proc. Lietuvos kaimiškųjų teritorijų gyventojų tur÷jo galimybę prisijungti prie plačiajuosčio ryšio
prieigos (45 proc. gyventojų kaimuose ir miesteliuose, kuriose gyvena daugiau nei 500 gyventojų, o
visų kitų kaimiškųjų teritorijų – tik 2 proc.).
Šį vertinimą atlikusių ekspertų nuomone, projekto poreikį taip pat pagrindžia tas faktas, kad apie
didžiuosius miestus kaimiškosiose teritorijose jau dabar gyvena daug gyventojų, kurie dirba mieste ir
neužsiima jokia tipine kaimiška veikla. Paprastai tokie gyventojai naudojasi internetu tiek darbui,
tiek poilsiui. Taip pat reik÷tų įvertinti ir tai, kad išsivysčiusiose šalyse skatinamas teledarbas (arba
elektroninis darbas), kai darbuotojai dalį laiko dirba ne savo darboviet÷je mieste, bet namuose. Nors
šių reiškinių mastui Lietuvoje įvertinti dar trūksta patikimos statistin÷s informacijos, jie papildomai
pagrindžia projekto poreikį.
Projekto apimties tinkamumą vertinti galima atsižvelgiant į tris aspektus: a) RAIN projektu
sukuriamos plačiajuosčio duomenų tinklo prieigos optimalumą, atsižvelgiant į kaimiškųjų vietovių
128

Realiai nutiesta 3357 km – d÷l to teko keisti projekto sutartį. Žr. komentarą toliau tekste.
Nuo 2011 m. RAIN didmeninis operatorius turi išsilaikyti be biudžeto dotacijų (VšĮ „Plačiajuostis internetas“
informacija).
130
Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ Technologijų ir pl÷tros vadovo Gyčio Liaugmino pasisakymas,
http://www.infobalt.lt/sl/index_lt.php?t=projects&i=7499 ir interviu su projekto vadovu, Matematikos ir informatikos
instituto skyriaus ved÷ju Laimučiu Telksniu (2009 m. rugs÷jo 16 d.).
131
Žr. ketvirtą lentelę žemiau. 2006 m. duomenys yra vis dar tinkami palyginimui, nes pirmieji RAIN segmentai prad÷ti
naudoti tik 2007 m. rudenį.
129

134

Lietuvos 2004 –2006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemon÷s „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ poveikio vertinimas:
galutin÷ ataskaita

savivaldybių, seniūnijų ir kitų viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų (visų pirma – mokyklų,
ligoninių, muziejų ir bibliotekų) tinklą, b) RAIN kaip tęstinį keliaetapį projektą ir c) RAIN projektą
kitų panašių projektų kontekste.
Kadangi RAIN projektu buvo užsibr÷žta plačiajuosčiu ryšiu sujungti visas savivaldybes ir
kaimiškąsias seniūnijas, galima konstatuoti, kad šis užsibr÷žtas uždavinys buvo pasiektas. RAIN
tinklo parinkimo atsižvelgiant į kitų viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų išsid÷stymą kaimiškosiose
teritorijose tinkamumo įvertinimui reikalingas papildomas tyrimas, nes iš vertintojams pateiktų
dokumentų ir viešai prieinamos informacijos to padaryti neįmanoma. Pagal šio vertinimo metu
surinktą informaciją galima pasakyti tai, kad RAIN projektą įgyvendinęs VšĮ „Plačiajuostis
internetas“ pasirinko tinkamą (pragmatišką) procedūrinį kelią, prieš plačiajuosčio tinko statybos
darbus pagal realią (fizinę) situaciją seniūnijose pakoreguodamas galimybių studijoje numatytą
tinklo išd÷stymą ir trasą. D÷l to pailg÷jo RAIN tinklo ilgis, lyginant su galimybių studijoje (taigi, ir
sutartyje) nuodytu ilgiu (išskyrus papildomo kabelio poreikį Lazdijų ir Alytaus PDPT projekto
įgyvendinimui – žr. žemiau).
Vertinant RAIN kaip tęstinį keliaetapio projekto pirmąjį etapą, jo apimtis buvo tinkama – juo buvo
siekiama plačiajuosčio sprendimo problemą spręsti palaipsniui, t. y. pradžioje sukuriant tinklą ir
numatant, kad po to plačiajuosčio interneto paslaugas gyventojams ir institucijoms suteiks vietiniai
operatoriai.
RAIN projektas yra susijęs su Lazdijų ir Alytaus rajonuose vykdytu projektu „Plačiajuosčio
duomenų perdavimo tinklo (PDPT) sukūrimas Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldyb÷se“, o taip pat
(kaip panaudojimo galimyb÷s) su viešųjų interneto prieigos taškų steigimo iniciatyvomis,
įgyvendintomis Lietuvos kaimiškosiose vietov÷se ir su Lietuvos nacionalin÷s Martyno Mažvydo
bibliotekos kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2008–2011 m. įgyvendinamu projektu
„Bibliotekos pažangai“.
Kuriant plačiajuostį tinklą Lazdijų bei Alytaus savivaldyb÷se buvo kuriama tik „paskutin÷s mylios“
infrastruktūra ir projektų techniniai realizavimo sprendimai buvo derinami tarpusavyje. RAIN
projektas nedubliavo kitų projektų, tačiau kiti projektai nebuvo laiku arba nebuvo tinkamai suderinti
su RAIN. Pasteb÷tina, kad Valstyb÷s kontrol÷s audito ataskaitoje apie BPD 3.3 priemon÷s l÷šomis
finansuojamų projektų įgyvendinimą nurodyta, kad, pri÷mus sprendimą d÷l Lazdijų ir Alytaus PDPT
projekto finansavimo (2006 m. balandžio 3 d.), daugiau nei metus nebuvo imtasi veiksmų suderinti
šiuos projektus iki 2007 m. geguž÷s 11 d. atlikto RAIN sutarties pakeitimo. Tam prisireik÷ į RAIN
projekto biudžetą įtraukti papildomą 21 km optinių ryšio linijų statybą (už 413,8 tūkst. LTL), tačiau,
anot Valstyb÷s kontrol÷s, PDPT projekto biudžeto apimtis nebuvo sumažinta, nors buvo sumažintas
magistralinių ryšio bokštų skaičius (nuo devynių iki aštuonių). Be to, pagal RAIN ir PDPT pirkimų
dokumentaciją buvo numatyta jungti (arba atvesti komutacijos atšaką RAIN atveju) prie tų pačių
septyniolikos Lazdijų rajono ir šešiolikos Alytaus rajono institucijų.132
2009 m. projektas „Bibliotekos pažangai“133 organizavo interneto ryšio paslaugų įvedimą arba
pagerinimą bei teikimą Lietuvos viešosioms bibliotekoms, daugiausia esančioms kaimiškosiose
vietov÷se. Iš viso interneto ryšys buvo perkamas 302 bibliotekoms. Atlikus tyrimą, buvo nustatyti
132

Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷ (2008) Valstybinio audito ataskaita Europos Sąjungos struktūrinių fondų
l÷šomis finansuojamų informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų valdymas (2008m. lapkričio 19 d. Nr. VA-9000-2-25).
133
92,1 milijono LTL vert÷s projektą „Bibliotekos pažangai“ 2008–2011 m. įgyvendina Lietuvos nacionalin÷ Martyno
Mažvydo biblioteka kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, o l÷šų projektui įgyvendinti skiria Billo ir
Melindos Gatesų fondas, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷, bendrov÷ „Microsoft“ ir Lietuvos savivaldybių ind÷lis (10,7
mln. litų). Projekte numato dalyvauti 1217 viešųjų bibliotekų, filialų ir padalinių, iš jų 861 bibliotekai yra planuojama
suteikti plačiajuosčio interneto prieigą (http://www.bibliotekospazangai.lt/apieprojekta.aspx).
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taškai, kuriuose tiek÷jams yra galimyb÷ pasinaudoti RAIN infrastruktūra ir pigiau įvesti ryšį arba jį
pagerinti ir teikti interneto paslaugas. Tokių taškų buvo 83. Konkurso metu išaišk÷jo, kad yra 12
bibliotekų, kuriose ryšio pasiūlyti negal÷jo n÷ vienas iš dalyvavusių tiek÷jų. Panagrin÷jus šiuos
atvejus nustatyta, kad arti šių bibliotekų n÷ra RAIN projekto įgyvendinimo metu sukurtos
infrastruktūros ir tod÷l tiek÷jai negali suteikti interneto paslaugų užtikrinant projekto „Bibliotekos
pažangai“ vykdymui reikalingą interneto greitaveiką. 2010–2012 m. bus organizuojami interneto
konkursai dar 271 Lietuvos viešajai bibliotekai kaimiškosiose vietov÷se. Tikimasi, kad RAIN antrojo
etapo projekto įgyvendinimas leis pasiekti projekto „Bibliotekos pažangai“ vykdymui reikalingą
interneto greitaveiką šiose bibliotekose ir/arba sudarys galimybę atokiai nuo šiuo metu esančių
magistralinių tinklų esančioms bibliotekoms tur÷ti interneto ryšį.134 Projekto „Bibliotekos pažangai“
įgyvendintojai glaudžiai bendradarbiauja su RAIN didmeniniu operatoriumi VšĮ „Plačiajuostis
internetas“. Kai kuriais vertinimais135, RAIN projekto įgyvendinimas buvo vienas iš esminių Billo ir
Melindos Gatesų fondo apsisprendimo skirti paramą Lietuvai veiksnių.
2002–2008 m. laikotarpiu Lietuvoje privačiomis ir viešosiomis l÷šomis buvo įsteigti 875 nemokami
viešieji interneto prieigos taškai (VIPT), didžioji dalis jų – kaimo vietov÷se. Didžioji dalis VIPT
buvo įsteigti PHARE – PHARE-2003 socialin÷s ekonomin÷s sanglaudos programos ir BPD 3.3
priemon÷s l÷šomis, o už projektų įgyvendinimą buvo atsakinga Vidaus reikalų ministerija. Įrengus
RAIN tinklą, atsiranda galimyb÷ padidinti konkurenciją, perkant interneto paslaugų tiekimo
paslaugas VIPT. Šias paslaugas bus galima pirkti kiekvienam VIPT atskirai ir taip gal÷tų būti žymiai
pagerintas kainos ir kokyb÷s (interneto spartos) santykis. Kad tai realu, parod÷ projekto „Bibliotekos
pažangai“ patirtis, 2009 m. būtent tokiu būdu skelbiant konkursą interneto paslaugoms 302
kaimiškosiose bibliotekose pirkti.136 Visi VIPT taškai pateks į RAIN apr÷ptį ne v÷liau kaip
įgyvendinus RAIN projekto antrąjį etapą.
Pasirinktas technologinis sprendimas – tiesti šviesolaidinio kabelio linijas – buvo plačiai
diskutuojamas ir buvo pasirinktas įvertinus visas alternatyvas ir aptarus jas su ekspertine
bendruomene ir suinteresuotosiomis pus÷mis. Jis atitinka ES rekomendacijas, pateiktas Europos
Komisijos komunikate „Atotrūkio įdiegiant plačiajuostį ryšį mažinimas“137, kuriame nurodoma, kad
„atviros prieigos infrastruktūros, apibr÷žtos pagal technologinį neutralumą ir kurią valdo
nepriklausomas subjektas, įdiegimas – tai ko gero geriausias sprendimas, kuris paskatintų
veiksmingą konkurenciją“. Technologinio sprendimo (optinis kabelis vietoj belaidžio ar fiksuoto
ryšio) pagrįstumas n÷ra šio vertinimo objektas, nes reikalautų atskiro technologinio vertinimo.
Galima tik konstatuoti, kad pasirinkimo metu buvo laikomasi nustatytų procedūrų, o sprendimą
nul÷m÷ galimybių studijos pasiūlymas. Technologinio pasirinkimo naudą liudija du dalykai. Pirma,
2009 m. spalio m÷n. paskelbtas IT kompanijos Cisco užsakymu atliktame 66 pasaulio šalių
plačiajuosčio ryšio kokyb÷s kasmetiniame įvertinime Lietuva pirmą sykį pateko į ateičiai
pasiruošusių (ang. ready for tomorrow) valstybių penketuką.138 Antra, VšĮ „Plačiajuostis internetas“
134

RAIN projekto vadovo, Matematikos ir informatikos instituto skyriaus ved÷jo Laimučio Telksnio pateikta informacija
(2009 m. rugs÷jo 23 d.).
135
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus Romualdo Degučio bei technologijų ir pl÷tros vadovo Gyčio Liaugmino
informacija (interviu 2009 m. spalio 13 d.)
136
Ibid.
137
Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų
komitetui „Atotrūkio įdiegiant plačiajuostį ryšį mažinimas“, KOM(2006) 129 galutinis, Briuselis, 2006 m. kovo 20d.,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0129:FIN:LT:PDF.
138
Cisco kompanijos užsakymu tyrimą atliko Oksfordo universiteto Saido verslo mokykla ir Oviedo universiteto
taikomosios ekonomikos departamentas. Tyrimo metu buvo vertinama ne tik plačiajuosčio ryšio skvarba, bet ir jo
kokyb÷, atliekant 24 milijonus greičio bandymų kopijuojant informaciją iš interneto ir ją ten talpinant interneto svetain÷s
speedtest.net pagalba. Pasirengimas ateičiai buvo vertinamas kaip galimyb÷ šalyje pasiekti vidutinišką 11.25 Mbps
kopijavimo (download) ir 5 Mbps talpinimo (upload) greitį būsimosioms internetin÷ms technologijoms (pvz., didel÷s
raiškos vaizdo transliacijoms). 2008 m. vertinime pasirengimo ateičiai lygį atitiko tik Japonija. Pirmą sykį į penketuką
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ekspertų teigimu, optinio (šviesolaidinio) kabelio pralaidumas yra praktiškai neribotas ir tod÷l galima
sp÷ti, kad RAIN tinklas tarnaus bent 30 metų. Analogiško lietuviškajam RAIN projektui Latvijoje
įgyvendintojai gailisi, kad vietoj šviesolaidžio kabelio pasirinko radijo ryšio technologiją. Be
duomenų perdavimo greičio, esmin÷ technologin÷ implikacija yra galimyb÷ sudaryti sąlygas
(dabarties sąlygomis – beveik neribotam skaičiui mažmeninių operatorių) konkuruoti.
Vertinant finansavimo tinkamumą pažym÷tina, kad projektui įgyvendinti 2005 m. Projektų atrankos
komitetas rekomendavo Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s (toliau – IVPK) skirti iki 53 milijonų Lt. Sutartis su projekto vykdytoju – Matematikos
ir informatikos institutu buvo pasirašyta 2005 m. rugs÷jo 13 d. (v÷liau projekto administravimo
darbus per÷m÷ Susisiekimo ministerijos įsteigta viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“). Padid÷jus
statybos įkainiams ir projekto pradžioje patikslinus šviesolaidinio kabelio ilgį, išaugo finansinių l÷šų
poreikis, tod÷l Finansų ministerija 2006 m. rugs÷jo 13 d. sprendimu papildomai skyr÷ 20,3 milijono
Lt RAIN projektui įgyvendinti.139
Projekto įgyvendinimas buvo planuotas trisdešimčiai m÷nesių, t. y. nuo 2005 m. spalio m÷n. iki 2008
m. kovo m÷n., tačiau v÷liau jis buvo pratęstas penkiais m÷nesiais (galutin÷ projekto įgyvendinimo
ataskaita parengta 2008 m. rugs÷jo 30 d.). Projekto priežiūra bus vykdoma 5 metus nuo projekto
įgyvendinimo pabaigos, tuo tikslu sudarant RAIN koordinacinę priežiūros tarybą.
Projekto valdymo struktūra buvo iš esm÷s tinkama. Projektą vykd÷ Matematikos ir informatikos
institutas, įgyvendino – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, projekto partneriai buvo
Susisiekimo ir Švietimo ir mokslo ministerijos, o r÷m÷jai – septynios apskritys, 46 savivaldyb÷s ir
šešios ministerijos.140 Projekto valdymui buvo įkurtas projekto priežiūros komitetas iš šių institucijų
atstovų: Susisiekimo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, Švietimo
informacinių technologijų centro, Matematikos ir informatikos instituto, Ūkio ministerijos,
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Informatikos ir ryšių
departamento prie VRM ir Žem÷s ūkio ministerijos. Jam buvo pavesta tvirtinti teikiamus
dokumentus, prižiūr÷ti, kad projekte numatyti darbai būtų įgyvendinami laiku ir kokybiškai, vertinti
projekto ilgalaikį poveikį, informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą bei teikti siūlymus projekto
vykdytojui d÷l projekto įgyvendinimo eigos. Projekto tęstinumo užtikrinimui buvo įkurta RAIN
koordinacin÷ taryba. RAIN projekto metu sukurtą turtą patik÷jimo teise yra pavesta valdyti viešajai
įstaigai „Plačiajuostis internetas“. Projekto metu buvo tam tikrų nesklandumų su šviesolaidinio
kabelio linijų rangovais (Vilniaus apskrityje), d÷l to penkiems m÷nesiais teko pratęsti projektą (darbų
pabrangimas kompensuotas draudimo l÷šomis). Nors iš projekto priežiūros komiteto pos÷džių
protokolų matyti, kad Kultūros ministerija prie RAIN tinklo planavo prijungti 1000 bibliotekų, n÷ra
aišku, kod÷l šis rodiklis (nebūtinai šia skaitine reikšme) netapo projekto pasiekimų rodikliu.

šiemet patekusi Lietuva už÷m÷ ketvirtąją vietą. Ekspertų vertinimu, valstybių diferenciaciją nul÷m÷ būtent diegiamo
plačiajuosčio ryšio technologiniai sprendimai. Kita vertus, būtina pažym÷ti, kad tai tik galimybių tyrimas. Šios dienos
aktualių poreikių tenkinime Lietuva tarp lyderių nepatenka. http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8282839.stm.
139
„Informacija apie projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ eigą“. Priedas
prie 2007 m. vasario 15 d. IVPK rašto Nr. 4(S)-195 Vyriausyb÷s kanceliarijai. Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad papildomai
optinio kabelio prireik÷ ne tik d÷l projekto įgyvendinimo pradžioje atliktų detalaus projektavimo, bet ir d÷l to, kad
plačiajuostį kabelį reik÷jo atvesti į Lazdijų ir Alytaus PDPT projekto įgyvendino metu įrengtus bokštus.
140
RAIN projekto vadovo Laimučio Telksnio pranešimas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis
tinklas RAIN: pad÷tis ir perspektyvos“ Seimo Informacin÷s visuomen÷s komitetui 2006 m. spalio 11 d. ir Matematikos ir
informatikos instituto 2008 m. rugs÷jo 30 d. sudaryta ir Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta Projekto
įgyvendinimo galutin÷s ataskaita Nr, 04_patikslinta.
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PROJEKTO REZULTATŲ VERTINIMAS

Projektas buvo įgyvendintas iš esm÷s – nutiestas planuotas šviesolaidinio kabelio linijų ilgis, pasiekti
projekto planuoti pasiekimo (produktų) rodikliai d÷l į plačiajuosčio ryšio tinklą sujungtų
savivaldybių ir kaimiškųjų seniūnijų skaičiaus.
Vertintojų nuomone, kai kurių projekto pasiekimus, poveikį ir rezultatus atspindinčių rodiklių RAIN
projekto paraiškoje trūksta. Jau min÷ta, kad vienu iš tokių pasiekimo rodiklių gal÷jo būti prie RAIN
prijungtų bibliotekų ir viešosios prieigos taškų skaičius kaimiškosiose vietov÷se, juo labiau kad
projekto tiksluose šios įstaigos yra minimos. Pasiekimo rodikliu gal÷jo būti ir gyventojų kaip
potencialių vartotojų, gyvenančių plačiajuosčio ryšio vietov÷se, skaičius. Įgyvendinus RAIN
projektą, įvairiais vertinimais galimybes plačiajuosčiam ryšiui įgijo 300 – 370 tūkst. kaimiškųjų
vietovių gyventojų (iš 1,1 milijono). Tačiau šis rodiklis projekto paraiškos rengimo ir atrankos metu
nebuvo įtrauktas į projekto pasiekimų rodiklių sąrašą.
Šio vertinimo metu buvo svarstomas interneto paslaugų perdavimo greičio įtraukimo į projekto
rezultatų pasiekimo sąrašą tikslingumas, pvz., pateikiant tiek maksimalų, tiek ir prisijungus dideliam
(nurodytam) vartotojų skaičiui, juolab kad įvairiuose projekto pristatymuose buvo minimas tikslas –
ne mažesn÷ kaip 100 Mbs greitaveika kiekvienam plačiajuosčio ryšio mazgui. Detaliau panagrin÷jus
buvo gauti projekto įgyvendintojų patikinimai, kad plačiajuosčio ryšio mazguose jau dabar galima
daug didesn÷ greitaveika (iki 1Gbs), o pasirinktas technologinis sprendimas iš esm÷s šio greičio
didinimo galimybių neriboja. Greitis galutiniam vartotojui priklauso nuo paskutin÷s mylios
(mažmeninių) operatorių galimybių, jis šiuo metu yra apie 1 Mbs Bit÷ Lietuva klientams ir 5-6 Mbs
TEO klientams. Neabejotina, kad RAIN padidina galutiniam vartotojui teikiamų paslaugų greitį. Jis
akivaizdžiai did÷ja visoje Lietuvoje – žr. 1 lentelę, tik yra sud÷tinga tiksliai įvertinti „grynąjį“ RAIN
ind÷lį, nors neabejotinai jis yra ženklus.
1 lentel÷. Interneto ryšio Lietuvoje sparta Lietuvoje 2008–2009 m.
Rodiklio pavadinimas

2009 m. I
ketv.

2009 m. II
ketv.

Pokytis,
palyginti su
2009 m. I
ketv, %

2008 m.
I pusm.

2009 m.
I pusm.

Pokytis,
palyginti su
2008 m. I
pusm., %

Tiesioginio (ne per kitus
Lietuvos interneto prieigos
paslaugos teik÷jus)
tarptautinio interneto ryšio
kanalo sparta, Mb/s

40.141

41.626

3,70

24.120

41.626

72,58

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (2009) Ataskaita apie elektroninių ryšių sektorių pagal
elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teik÷jų pateiktą informaciją apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą (2009 m. II
ketvirtis). http://www.rrt.lt/index.php?877144433.
Pastaba. Ryšių reguliavimo tarnyba duomenų apie interneto abonentus pasiskirstymą pagal gyvenamosios vietov÷s tipą
(pvz. miesto/kaimiškosios teritorijos) nerenka.

Kita vertus, planuoti projekto rezultatai n÷ra ir negali būti išvedami vien tik iš RAIN įgyvendinimo.
Neabejotina, kad geresn÷s technin÷s galimyb÷s skatina kaimiškųjų vietovių gyventojus pirkti
kompiuterius asmeniniam vartojimui ir naršyti internete. Akivaizdu, kad 2005–2008 m. namų ūkių,
turinčių prieigą prie plačiajuosčio interneto, padvigub÷jo (nuo 12 iki maždaug 25 proc., skaičiuojant
nuo visų namų ūkių). Kita vertus, šiam veiksniui įtakos turi poreikiai, perkamoji galia, taip pat kitos
(pvz., judriojo ryšio teikiamos) galimyb÷s. Tod÷l šį rodiklį vert÷jo išgryninti, pasirenkant
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skaičiavimui tik tas kaimiškąsias teritorijas, kuriose be RAIN n÷ra arba beveik n÷ra techninių
galimybių jungtis prie interneto.
RAIN projekto įgyvendinimo metu nebuvo planuojama jokių specialių priemonių gyventojus mokyti
IT ar internetinio raštingumo, tod÷l stebina šių rodiklių pasirinkimas projekto rezultatams vertinti.
Neįvykdyti arba tik iš dalies įvykdyti du projekto rezultatų rodikliai – prijungtų institucijų skaičius –
446 vnt. (vietoj planuotų 1562 vnt.) ir d÷l projekto poveikio sukurtų naujų darbo vietų skaičius (per
metus) – nulis (vietoj planuotų 4700). Projekto vykdytojai dar negal÷jo apskaičiuoti šio poveikio
rodiklio be tam skirto specialaus tyrimo, nors jau signalizuoja, kad planuoto rodiklio d÷l ekonomin÷s
situacijos gali nepavykti pasiekti. Kita vertus, galutin÷ išvada apie projekto rezultatų ir poveikio
rodiklius darytina, kaip ir numatyta, tik pasibaigus penkeriems metams po projekto įgyvendinimo
pabaigos.
2 lentel÷. Projekto pasiekimų (produktų) rodikliai141
Rodiklio pavadinimas
Plačiajuosčio ryšio linijų
įrengimas
Terminalinių mazgų ir
paslaugos tiekimo taškų
įrengimas
Kaimiškųjų seniūnijų
centrų sujungimas
plačiajuosčiu ryšiu
Įrengti sujungimo taškai
savivaldyb÷se
Įvadų skaičius

Planuotas pasirašant
sutartį (2005 m.)
2956 km

Planuotas pakeistoje
sutartyje (2007 m.) *
3200 km

Pasiektas

410 vnt.

457 vnt.

457 vnt.

241 vnt.

468 vnt.

468 vnt.142

Neplanuota**

51 (11 iš jų teiks ir
paslaugų tiekimo
taškų funkcijas)
330

51 (11 iš jų teiks ir
paslaugų tiekimo taškų
funkcijas)
352

Neplanuota

3357 km

* Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷ jau min÷toje ataskaitoje Valstybinio audito ataskaita Europos Sąjungos
struktūrinių fondų l÷šomis finansuojamų informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų valdymas pažymi, kad RAIN projekto
esmin÷s įgyvendinimo sąlygos keit÷si net septynis kartus: keit÷si ne tik šviesolaidinio kabelio linijų ilgis, bet ir
terminalinių mazgų įrengimo infrastruktūra (vietoj minimalios tinklo srautų apdorojimo, valdymo ir kontrol÷s įrangos
pasirinktas specializuotas įrangos variantas). Tai vertinama kaip ydinga praktika, d÷l kurios sunku vertinti projekto
rezultatyvumą.
** „Neplanuota“ reiškia tik tiek, kad toks rodiklis projekto įgyvendinimo steb÷senai paraiškos rengimo ir sutarties
pasirašymo metu nebuvo planuojamas.

3 lentel÷. Projekto rezultatų rodikliai
Rodiklio pavadinimas
Tiesiogiai projekto reikm÷ms
sukurtų darbo vietų skaičius
D÷l projekto poveikio sukurtų
naujų darbo vietų skaičius (per
metus)
Interneto vartotojų skaičiaus
padid÷jimas kaimiškosiose

Planuotas
100

Pasiektas
276

4700

0

40 %

43 %

141

Projekto pasiekimų, rezultatų ir poveikio rodiklių planuotos ir faktin÷s reikšm÷s yra paimtos iš Matematikos ir
informatikos instituto 2008 m. rugs÷jo 30 d. sudarytos ir Centrinei projektų valdymo agentūrai pateiktos Projekto
įgyvendinimo galutin÷s ataskaitos Nr, 04_patikslinta.
142
Patikslinant rodiklį, būtų buvę tikslinga pakomentuoti ir jo reikšmes. Iki RAIN projekto 241 kaimiškojoje seniūnijoje
nebuvo jokios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros. Tod÷l tikslesnis rodiklio pavadinimas būtų „Kaimiškųjų seniūnijų
centrų sujungimas plačiajuosčiu ryšiu [vnt.], iš kurių plačiajuosčio ryšio visa infrastruktūra sukuriama tik RAIN l÷šomis
[vnt.]“.
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Rodiklio pavadinimas
vietov÷se
[Prie plačiajuosčio ryšio] prijungtų
institucijų skaičius
Gyventojų, besinaudojančių IT,
skaičiaus padid÷jimas
Apmokytų dirbti su IT žmonių
skaičiaus padid÷jimas (per metus)
Apmokytų naudotis internetu
žmonių skaičiaus padid÷jimas (per
metus)

Planuotas

Pasiektas

1562

40 %

446
(246 seniūnijos, 158 mokyklos, 42
savivaldyb÷s)
47 %

12500

51764

1200

47058

Pastaba. Projekto rezultatų rodikliai projekto įgyvendinimo metu nekito.

PROJEKTO POVEIKIO IR NAUDOS VERTINIMAS

Projekto rezultatai bus naudingiausi kaimiškųjų vietovių viešojo administravimo ir viešąsias
paslaugas teikiančioms organizacijoms, o taip pat verslui ir gyventojams. Projekto lauktinas
socialinis ekonominis poveikis – Lietuvos regionuose žymiai padid÷jusi viešojo administravimo
įstaigoms, verslui bei gyventojams skirto kokybiško plačiajuosčio ryšio apr÷ptis ir d÷l to sumaž÷jusi
skaitmenin÷ atskirtis bei padid÷jęs švietimo, sveikatos apsaugos, kitų viešojo sektoriaus paslaugų
prieinamumas, taip pat ir galimyb÷s verslui.
4 lentel÷. Plačiajuosčio ryšio apr÷ptis miesto ir kaimo vietov÷se
Tipas

Gyventojų Vietovių
(tūkst.)

Apr÷ptis
2006 m.
statistika

Planuojama užbaigus
RAIN-1 (2008 m.)

Planuojama užbaigus RAIN2 (nuo 2010 m.)

Gyventojų
(tūkst.)

%

Gyventojų
(tūkst.)

%

Gyventojų
(tūkst.)

%

Miestas
(miestelis)

2298

103

2293

99,8

2298

100

2298

100

Kaimo vietov÷

1148

21826

182

16

368

32

1125

98

Kaimai/miesteliai
> 500 gyventojų

372

393

166

45

301

81

368

99

Kaimai/miesteliai
776
21433
16
2
68
9
760
98
< 500 gyventojų
Šaltinis: Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ Technologijų ir pl÷tros vadovo Gyčio Liaugmino pristatymas
„Plačiajuosčio
ryšio
infrastruktūros
kūrimas
Lietuvos
kaimo
vietov÷se“,
http://www.infobalt.lt/sl/index_lt.php?t=projects&i=7499.

Pagrindin÷ ir tiesiogin÷ projekto nauda yra sudarytos galimyb÷s plačiajuosčiu ryšiu naudotis 300 –
370 tūkst. kaimiškųjų vietovių gyventojų, taip pat 468 Lietuvos kaimiškosioms seniūnijoms (iš kurių
241 netur÷jo jokios prieigos), 51 savivaldybei bei maždaug 300 kaimiškųjų mokyklų.143 2009 m. d÷l
RAIN tinklo prie interneto numatoma prijungti 83 bibliotekas (iš 302 bibliotekų, kurioms šiemet
interneto ryšys bus suteiktas arba pagerintas d÷l projekto „Bibliotekos pažangai“). RAIN antrojo
143

D÷l į plačiajuosčio ryšio tinklą įjungtų mokyklų skaičiaus vertinimai skiriasi: galutin÷je RAIN projekto ataskaitoje
projekto minimos iki projekto pabaigos įjungtos 168 mokyklos, o Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos
ataskaitoje apie ryšių sektoriaus būklę Lietuvoje 2008 m. minima jau 330 mokyklų. Pastarosios informacijos tikslumą
sunku vertinti. Žr. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos ryšių sektorius 2008 m.
http://www.rrt.lt/index.php?-1501980636.
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etapo projekto, kurio vert÷ yra 208 milijonai litų, metu yra numatyta plačiajuostį optinį ryšį suteikti
770 kaimiškųjų gyvenviečių, nutolusių nuo seniūnijų centrų ir išpl÷sti apr÷ptį iki maždaug 750 tūkst.
kaimiškųjų teritorijų gyventojų (arba 22 proc. visos Lietuvos gyventojų).144
Šio vertinimo ribota apimtis neleidžia daryti galutinių ir apibr÷žtų išvadų apie tai, kaip efektyviai yra
panaudojamas RAIN tinklas. Tačiau galima pamin÷ti tai, kad siekiant užtikrinti šio tinklo
panaudojimą ateityje, 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamų informacin÷s
visuomen÷s projektų vykdytojams yra nustatytas reikalavimas išnaudoti plačiajuosčio ryšio
galimybes įgyvendinant savo projektus (tai yra vienas iš projektų atrankos kriterijų).
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 m. duomenimis, plačiajuosčiu ryšiu Lietuvoje
gali naudotis 80 proc. gyventojų, tačiau egzistuoja dideli skirtumai tarp miestų ir kaimiškųjų
vietovių. 2008 m. miestuose plačiajuosčio ryšio apr÷ptis buvo 100 proc., o kaimuose šis rodiklis
buvo tik 39 proc., mažiau kaip 500 gyventojų turinčiuose kaimuose – tik 10 proc.145 D÷l RAIN
projekto paskutiniuosius du rodiklius pavyko padidinti atitinkamai daugiau nei du ir penkis kartus.
2009 m. sausio m÷n. plačiajuosčio ryšio skvarba Lietuvoje siek÷ maždaug 17,5 proc. – pagal šį
rodiklį atsiliekama nuo ES vidurkio (22,9 proc.), augimo rodiklis taip pat mažesnis už 2008 m. ES
vidurkį.
Yra žinoma, kad d÷l RAIN projekto įgyvendinimo yra sudarytos sutartys su 22 ryšio operatoriais, o
šio plačiajuosčio tinklo galimyb÷mis jau naudojasi 25 tūkst.. abonentų. Ryšio operatoriai papildomai
jau yra investavę 20 milijonų litų, o artimiausioje ateityje yra numatę investuoti dar 10–15 milijonų
litų.146
Siekiant atsakyti į klausimą, kaip panaudojamas jau sukurtas RAIN tinklas, šio vertinimo ekspertai
atliko apytikrį vertinimą d÷l kaimiškųjų Lietuvos vietovių abonentų, kurie naudojasi plačiajuosčio
ryšio prieiga RAIN tinklo pagalba dalies bendrame kaimiškųjų teritorijų plačiajuosčio interneto
abonentų skaičiuje. Išeities duomenys buvo šie: 2008 m. pabaigoje Lietuvos miestuose gyveno 2 241
000, o kaimuose – 1 109 000 gyventojų. Vidutinis namų ūkio dydis mieste buvo 2,50, o kaime – 2,93
gyventojo. Atitinkamai namų ūkių mieste buvo 896 400, o kaime – 378 498. 2008 m. duomenimis,
internetinę prieigą iš viso tur÷jo 47,1 proc., mieste – 53,5 proc., o kaime – 32,9 proc. namų ūkių
(absoliučiais skaičiais atitinkamai 604 100, 479 574 ir 124 526)147. Ryšių reguliavimo tarnybos
duomenimis, 2008 m. IV ketv. Lietuvoje buvo 709 788 interneto abonentai. Taigi, at÷mę iš visų
abonentų skaičiaus internetu besinaudojančių namų ūkių skaičių, gauname 105 688 įstaigas ir
organizacijas. Jas išskaidyti į valstyb÷s (viešojo) ir privataus sektoriaus bei į miesto ir kaimo įstaigas
trūksta duomenų, tod÷l tenka daryti prielaidas (žr. žemiau).
Skaičiuojant buvo gauti šie rezultatai. Internetin÷ prieiga pagal prieigos būdą kaime pasiskirst÷ taip:
siaurajuostį internetą namuose tur÷jo 23,1 proc. (arba 28 765 namų ūkių), plačiajuostį – 54,9 proc.
144

Europos Komisijos nario Stavros Dimas 2009 m. liepos 17 d. laiškas K(2009)5808 „Valstyb÷s pagalba N 183/2009 –
Lietuva. Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo pl÷tra“.
145
2008 m. Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita, į kurią nurodoma aukščiau min÷tame Europos Komisijos nario laiške
d÷l Lietuvos kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo pl÷tros projekto atitikties valstyb÷s
pagalbos principams. Taip pat žr. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos ryšių sektorius 2008 m., psl.
18., http://www.rrt.lt/index.php?-1501980636.
146
Investuota suma paskaičiuota ekspertinio vertinimo būdu 2009 m. rugs÷jo m÷n., kai buvo sudarytos tik 14 sutarčių su
operatoriais (valstyb÷s įmone „Infostruktūra“, UAB „Kompiuterinis langas“ (Mažeikiai, K÷dainiai), UAB „Skaidula“,
UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Verslo tiltas“ (Jonava), LRTC, UAB „Telerena“ (Šiaulių regionas), LITNET
programos vykdytoju Kauno technologijos universitetu, atstovaujamu Informacinių technologijų pl÷tros instituto, AB
TEO LT, UAB „Andernetas“ (Telšiai), A. Judicko individuali įmon÷ (Rokiškis), UAB „Nelt÷s tinklas“, UAB „Euronet
systems“ (Šalčininkai) ir UAB „Elekta“ (Panev÷žys). Numatomos investicijos įvertintos operatorių apklausos metu.
147
Statistikos departamento duomenys – namų ūkių apklausa.
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(arba 68 365 namų ūkiai), siaurajuostį ir plačiajuostį – 21 proc. (arba 26 150)148. Iš per RAIN tinklą
interneto paslaugas teikiančių mažmeninių operatorių apklausos duomenų žinoma, kad jie 2009 m.
tur÷jo 25 000 abonentų (n÷ra žinoma, kiek jų tarpe yra namų ūkių, o kiek kitų abonentų). Darydami
prielaidą, kad ne namų ūkio abonentai tarp miesto ir kaimo yra pasiskirstę tokiu pat santykiu kaip ir
gyventojų skaičius (2:1), gauname 34 900 tokių abonentų kaimiškosiose vietov÷se. Darydami kitą
prielaidą, kad visi arba beveik visi jų turi plačiajuosčio ryšio prieigą (nes didžioji jų dalis bus įsikūrę
seniūnijų centruose, kurie jau yra sujungti RAIN tinklu), gauname apytikrį plačiajuosčio ryšio
abonentų kaimiškosiose vietov÷se skaičių (68 365 + 26 159 + 34 900=) 129 424.
Darytina išvada, kad prab÷gus ne daugiau kaip metams po RAIN projekto pirmojo etapo pabaigos,
RAIN tinklu naudojasi apytikriai 19 proc. (25 000 / 129 424) visų plačiajuosčio ryšio prieigą turinčių
Lietuvos kaimiškųjų teritorijų abonentų (arba 16 proc. (25 000 / (124 526 + 34 900) visų kaimiškųjų
vietovių interneto abonentų). Kol kas dar per sunku yra įvertinti, daug tai ar mažai, nes toks rodiklis
ir jo steb÷sena nebuvo planuojami, be to, tam reik÷tų RAIN tinklo panaudojimo dinaminių duomenų
(t. y. steb÷senos) per kelerius metus.
D÷l RAIN panaudojimo sukurtų papildomų darbo vietų skaičius (tiek interneto paslaugas
teikiančiose bendrov÷se, tiek apskritai kaimiškosiose vietov÷se) reikalauja atskiro monitoringo arba
specialaus tyrimo.
Netiesioginiu poveikio ir naudos rodikliu gal÷tų būti elektronin÷mis e-valdžios paslaugomis
besinaudojančių kaimiškųjų vietovių gyventojų dinamika. Patikimų tyrimų šiais aspektais dar n÷ra.
Viešosios nuomon÷s tyrimų agentūra RAIT Lietuvos nacionalin÷s Martyno Mažvydo bibliotekos
užsakymu (įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“) tokius klausimus į platesnį viešosios
nuomon÷s tyrimą buvo įtraukusi, tačiau a) jų n÷ra su kuo palyginti, b) kadangi tyrimas atliktas 2008
m., vargu ar jame atsispindi RAIN efektas, c) išskyrus pajamų ir turto deklaravimą internetu,
naudojimasis kitomis e-valdžios paslaugomis kol kas labai nedidelis.149
Proveržį kaimiškosiose teritorijose aktyviau naudotis e-valdžios paslaugomis gali suteikti galimyb÷
žem÷s ūkio naudmenis ir pas÷lius deklaruoti elektroniniu būdu. Žem÷s ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro duomenimis, 2009 m. deklaruodami žem÷s ūkio naudmenis ir pas÷lius Lietuvos
žemdirbiai iš viso pateik÷ 176 592 paraiškas, deklaravo 2 650 401,44 ha žem÷s ūkio naudmenų ir
pas÷lių plotų. Deklaracijos pateikimo metu žemdirbiai gal÷jo pasirinkti deklaracijos pateikimo būdą
– elektroninį arba įbraižymą ranka. Iš 1 185 793 šalyje deklaruotų laukų elektroniniu būdu išbraižyti
877 087 laukai (74 proc.), rankiniu būdu –308 706 (26 proc.). Pas÷lių laukus braižyti elektroniniu
būdu band÷ visos savivaldyb÷s, o tik elektroniniu būdu – penkios savivaldyb÷s (Anykščių,
Druskininkų, Marijampol÷s, Radviliškio ir Rietavo). Savarankiškai, t. y. pas÷lių laukus elektroniniu
būdu šiemet įbraiž÷ 800 Lietuvos žemdirbių (daugiausia – stambieji ūkininkai ir žem÷s ūkio
bendrov÷s).
Elektroninį deklaravimą labai palengvino, o kalbant iš esm÷s, įgalino RAIN infrastruktūra, d÷l kurios
internetinis ryšys per atstumą įbraižant duomenis ar juos siunčiant dabar jau gali būti
nepertraukiamas. Ekonominis deklaravimo efektas – 600 tūkst. sutaupytų A3 formato popieriaus
lapų, arba 30 tonų popieriaus. Darant (minimalią) prielaidą, kad vieno tokio lapo nespalvoto
spausdinimo savikaina yra 20 ct, sutaupoma 120 tūkst. Lt vien tik spausdinimo išlaidoms. Pradin÷s
laiko sąnaudos, ypač atsižvelgiant į tai, kad tik 800 pareišk÷jų elektronines paraiškas sugeb÷jo

148

Ibid.
Žr. UAB RAIT (2008) Residents‘ Opinion Survey (viešosios nuomon÷s tyrimo ataskaita)
http://www.bibliotekospazangai.lt/ImpactAssessment/Baseline_residents_report.pdf.
149
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pateikti savarankiškai, šiemet buvo didesn÷s, tačiau daugiau laiko bus sutaupyta ateityje (2010 m.
planuojama šį efektą įvertinti).150
Be kaimiškųjų teritorijų savivaldybių ir seniūnijų sujungimo į plačiajuosčio ryšio tinklą, šiuo
projektu visų pirma buvo siekiama sukurti atvirą didmeninę prieigą mažmeniniams operatoriams,
tikintis, kad jie konkuruos paslaugų teikimo srityje.151 Vertinimo metu yra dar per anksti daryti
vienareikšmiškas išvadas apie tai, tačiau numatoma, kad projektas padidins konkurenciją ir tuo pačiu
internetu teikiamų paslaugų bei turinio kokybę regionuose (judriojo ryšio internetas, „Erdv÷s“,
WiMax). Šiuo metu judriojo ryšio interneto kokyb÷ daugelyje vietovių nepakankama arba labai
brangi, o „Erdv÷s“ ir WiMax teikia paslaugas tik dalyje regionų.
Apie teigiamą RAIN projekto poveikį konkurencijai byloja tas faktas, kad įgyvendinant projektą
„Bibliotekos pažangai“ 2009 m. interneto ryšio pagerinimui arba įvedimui atrinktų 302 bibliotekų
pirmą sykį buvo pabandyta skelbti interneto paslaugų pirkimo konkursą kiekvienai bibliotekai
individualiai. Konkurso sąlygose pagal reikalavimus interneto paslaugų greičiui bibliotekos buvo
suskirstytos į tris grupes (512Kbps, 1024Kbps, 1528Kbps). Konkurse dalyvavo septynios įmon÷s
(Balticum TV, Infostruktūra, Kompiuterinis langas, Baltnetos komunikacijos, Bit÷ Lietuva, LRTC ir
TEO), kurių pasiūlymuose minimalūs reikalavimai greičiui buvo ženkliai viršyti (maksimalūs siūlyti
buvo nuo 2 iki 5 Mbps atskirose grup÷se). 186 bibliotekoms ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus
pateikusios įmon÷s paslaugas gal÷s teikti tik d÷l RAIN infrastruktūros.152 Šią individualių konkursų
praktiką siūlytina išpl÷sti ir kitų viešąsias paslaugas teikiančių institucijų perkamoms interneto
paslaugoms.

PROJEKTO REZULTATŲ TĘSTINUMO VERTINIMAS

Projekto metu buvo sukurta infrastruktūra, kuri toliau bus naudojama vietinių operatorių suteikti
plačiajuosčio interneto paslaugas visiems regiono gyventojams, viešojo administravimo institucijoms
ir verslui. Jau yra konkretus pavyzdys, kaip buvo panaudoti rezultatai vykdant kitą plačiajuosčio
duomenų perdavimo tinklo kūrimą Lazdijų ir Alytaus rajonuose ir jų kaimiškosiose vietov÷se. Ši
patirtis gal÷s būti panaudota ir kituose rajonuose.
Projekto instituciniam tęstinumui užtikrinti buvo numatoma, kad:
-

-

RAIN projektą įgyvendinimo metu įgyto ir sukurto turto valdymui turtą įgyjantis partneris
(Susisiekimo ministerija) įkuria juridinį asmenį, kuris gali būti finansuojamas iš biudžeto ir
atskaitymų iš operatorių už pajamas, gaunamas už paslaugų teikimą, panaudojant RAIN
infrastruktūrą.
Iš tiesiogiai suinteresuotų projekto rezultatų panauda institucijų ir organizacijų atstovų bus
suformuotas patariamąjį balsą turinti priežiūros koordinacin÷ institucija, kuri sudarys
galimybes efektyviau prijungti prie RAIN ir aptarnauti kaimo vietovių institucijas.

150

„Ūkininko patar÷jo“ informacija (http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/Placiau_gt/3140) ir telefoninio pokalbio su VĮ
Žem÷s ūkio informacijos ir kaimo verslo centras generalinio direktoriaus pavaduotoja Birut÷ Martuzevičiūte metu gauti
duomenys (2009 m. lapkričio 9 d.).
151
Lietuva nuo kitų ES šalių narių atsilieka konkurencija paslaugų srityje – iš dalies d÷l to, kad 2008 m. prisijungimo per
visiškai atsietą prieigą mokestis Lietuvoje buvo didžiausias ES – 140 EUR. Šis faktas yra pasteb÷tas aukščiau min÷tame
Europos Komisijos nario laiške d÷l Lietuvos kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo pl÷tros
projekto atitikties valstyb÷s pagalbos principams.
152
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interviu metu suteikta informacija (2009 m. spalio 13 d.).
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-

Sukurtos infrastruktūros technine priežiūra, eksploatacija užsiims ir didmenines paslaugas
teiks viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

Taip pat buvo numatoma, kad priežiūros koordinacin÷ institucija veiks iki 2013 m. rugs÷jo m÷n., t. y.
penkerius metus po RAIN projekto pabaigimo datos. 2009 m. balandžio 15 d. Susisiekimo ministras
sudar÷ RAIN projekto koordinacinę tarybą, kuriai pirmininkauja Susisiekimo ministerijos atstovas, o
nariai yra susisiekimo bei švietimo ir mokslo ministerijų atstovai, taip pat Matematikos ir
informatikos instituto bei VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atstovai. Koordinacinei tarybai yra pavesta
koordinuoti projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurtos infrastruktūros panaudojimą ir teikti
pasiūlymus d÷l tolesn÷s projekto įgyvendinimo eigos.
Projekto finansiniam tęstinumui užtikrinti buvo numatoma, kad pareišk÷jas, partneriai ir viešoji
įstaiga „Plačiajuostis internetas“ numatys būtinas projekto tęstinumui užtikrinti administravimo ir
turto draudimo išlaidas, kurios užtikrins tinkamą turto panaudojimo ir valdymo priežiūrą.
Projekto rezultatų (ne)tęstinumo rizika yra maža, nes poreikis plačiajuosčio interneto paslaugoms
visuose Lietuvos regionuose ir ypač kaimiškosiose vietov÷se did÷ja. Projekto rezultatų tęstinumą bei
naudojimą taip pat užtikrins ir RAIN antrojo etapo projektas, kuris šiuo metu jau vyksta. Taip pat
prie projekto tęstinumo (panaudojimo) prisideda ir projektas „Bibliotekos pažangai“. Šis projektas
organizuoja interneto ryšio paslaugų įvedimą/pagerinimą viešosioms bibliotekoms, daugiausia
esančioms kaimo vietov÷se. D÷l RAIN prie plačiajuosčio ryšio tinklo jau prijungta 315 bibliotekų, o
antrojo etapo metu planuojama prijungti dar 577. (Iš viso Lietuvoje yra 1401 biblioteka, skaičiuojant
ir kai kurių didesniųjų bibliotekų filialus, iš kurių 180 yra miestuose ir rajonų centruose (juose
plačiajuosčio ryšio skvarba yra šimtaprocentin÷.)153
Prie projekto tęstinumo užtikrinimo prisid÷s ir „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų
plačiajuosčio tinklo panaudojimo programa RAIN 3“. Pagrindin÷ rizika, mažinanti projekto
tęstinumą (panaudojimą), būtų neišspręsta paskutin÷s mylios (metro) problema ir tuo atveju, jei
RAIN antrojo etapo projektas nepakankamai atsižvelgtų į viešąsias paslaugas teikiančių ir spartesnio
interneto poreikius tebeturinčių institucijų geografinį išsid÷stymą. Interviu metu didmeninis RAIN
tinklo operatorius VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šias rizikas įvertino kaip nedideles, nes konkurencija
teikiant paskutin÷s mylios paslaugas tarp mažmeninių operatorių yra juntama, o po antrojo etapo
liksiantis nedidelis neapr÷ptų teritorijų skaičius liks tik taškin÷mis lokaliomis problemomis, kurias
reik÷s spręsti individualiai. Pasimokius iš jau įgyvendinto RAIN projekto galimybių studijos
„kabinetinio“ projektavimo patirties, antrojo etapo RAIN galimybių studija buvo parengta detali ir
išsami154 (dalyvaujant ir didmeninio RAIN operatoriaus – VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ekspertams).
Šis etapas detaliai suplanuotas, individualiai aplankant kiekvieną kaimiškąją seniūniją ir išsiaiškinant
pl÷tros poreikius bei turimą infrastruktūrą. Visa ši informacija buvo perkelta į ortofoto žem÷lapius.
Tokiu būdu buvo numatytos pagrindin÷s priemon÷s, kurios užtikrins projekto tęstinumą: kitų
projektų vykdymas, sukurto ir įdiegto turto valdymas bei mažmeninių operatorių veikla. Siekiant
didesnio RAIN infrastruktūros naudojimo, tikslinga periodiškai propaguoti projekto rezultatus,
skelbti informacinių technologijų naudojimo (kompiuterinio raštingumo bei el. paslaugų
prieinamumo ir naudojimo) statistinius duomenis rajonų laikraščiuose bei skatinti antros kartos
pasaulinio saityno technologijų naudojimą mokyklose, versle ir viešojo administravimo įstaigose.
153

Paskaičiuota pagal interviu metu su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ vadovais pateiktą informaciją.
Galimybių studijai parengti buvo įgyvendintas projektas „Projekto RAIN2 (Kaimiškųjų vietovių švietimo
informacinių technologijų plačiajuostis tinklas: „paskutin÷s mylios“ prieigos etapas) įgyvendinimui reikalingos
dokumentacijos parengimas“, kuriam IVPK direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. T-73 buvo skirta 193 405,
80 litų parama.
154

144

Lietuvos 2004 –2006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemon÷s „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ poveikio vertinimas:
galutin÷ ataskaita

Viena iš priemonių projekto rezultatų tęstinumui užtikrinti yra IVPK iniciatyva155 2007–2013 m. ES
struktūrin÷s paramos l÷šomis finansuojamų informacin÷s visuomen÷s projektų vykdytojams
nustatytas reikalavimas išnaudoti plačiajuosčio ryšio galimybes įgyvendinant savo projektus (tai yra
vienas iš projektų atrankos kriterijų).
IŠVADOS IR PAMOKOS 2007–2013 m.

Šis projektas savo apr÷ptimi ir finansine išraiška buvo vienas didžiausių (jei ne pats didžiausias)
2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento l÷šomis finansuotų projektų, tod÷l jo pamokos
yra itin svarbios, ypač atsižvelgiant į viešojoje erdv÷je reiškiamas nuomones d÷l Lietuvos viešojo
administravimo institucijų nepakankamų geb÷jimų įgyvendinti didel÷s apimties ir strategin÷s svarbos
projektus.
Vertinimą apsunkino tai, kad RAIN projekto įgyvendinimo metu net septynis kartus keit÷si esmin÷s
projekto įgyvendinimo sąlygos, įskaitant ir projekto pasiekimų rodiklius. Galutin÷je projekto
įgyvendinimo ataskaitoje kaip planuoti rodikliai įvardinti jau pakeistieji, pvz., šviesolaidinio kabelio
linijų ilgis ir terminalinių bei paslaugų tiekimo mazgų skaičius. Tai apsunkina projekto vertinimą,
nes galutin÷je projekto įgyvendinimo ataskaitoje yra minimas tik paskutinysis rodiklių variantas.
Siūlytina, kad šioje ataskaitoje būtų įtraukiami ir visi projekto įgyvendinimo eigoje atlikti rodiklių
pakeitimai ir paaiškintos priežastys, kod÷l taip padaryta. Pagrindin÷ nekokybiško planavimo
priežastis buvo nepakankamai kokybiškai atlikta projekto galimybių studija, kurios pagrindu buvo
rengta paraiška finansavimui iš BPD l÷šų gauti. Pad÷tį gelb÷jo projekto įgyvendinimo pradžioje prieš
statybos darbų pradžią atliktas detalesnis projektavimas. Iš šios pamokos pasimokyta rengiant
galimybių studiją antrajam RAIN etapui įgyvendinti.
Projektas buvo įgyvendintas iš esm÷s – nutiestas planuotas šviesolaidinio kabelio linijų ilgis, pasiekti
projekto planuoti pasiekimo rodikliai d÷l į plačiajuosčio ryšio tinklą sujungtų savivaldybių ir
kaimiškųjų seniūnijų skaičiaus. Tačiau ne visi projekto rezultatai buvo pasiekti arba buvo pasiekti tik
iš dalies (nepasiektas papildomų darbo vietų skaičius ir prijungtų institucijų skaičius), nors projekto
rezultatų pasiekimas galutinai vertinamas tik po penkerių metų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.
Kita vertus, vertintojų nuomone, projekto rezultatyvumui (rezultatams ir poveikiui) vertinti buvo
galima papildomai parinkti kitus, geriau pasiekimus atspindinčius rodiklius (pvz., gyventojų apr÷ptį
plačiajuosčiu ryšiu kaimiškosiose vietov÷se ar projekto metu sukurtos infrastruktūros įtaką interneto
paslaugos greičiui. Kai kurie rodikliai visiškai neatspindi RAIN veiklos (pvz., išmokytų internetu ar
IT technologijomis naudotis gyventojų skaičius).
Šios atvejo studijos rengimo metu atliktas apytikris vertinimas rodo, kad prab÷gus ne daugiau kaip
metams po RAIN projekto įgyvendinimo pabaigos, RAIN tinklu naudojasi 25 tūkst. abonentų
(tikslūs, operatorių pateikti duomenys), arba (apytikriai) 19 proc. visų plačiajuosčio ryšio prieigą
turinčių Lietuvos kaimiškųjų teritorijų abonentų, arba 16 proc. visų kaimiškųjų vietovių interneto
abonentų. Kol kas dar per sunku yra įvertinti, daug tai ar mažai, nes toks rodiklis ir jo steb÷sena
nebuvo planuojami, be to, tam reik÷tų RAIN tinklo panaudojimo dinaminių duomenų (t. y.
steb÷senos) per kelerius metus.

155

Susitikimo d÷l Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN vykdymo eigos, jo
panaudojimo galimybių ir tolesn÷s tinklo pl÷tros protokolas Nr. 2R-34a (2007 m. vasario 1 d.).
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Iš turimų duomenų tiksliai kiekybiškai vertinti projekto rezultatyvumą ir naudą yra sunku. Galima
prognozuoti pakankamą projekto rezultatyvumą ir naudą, ypač atsižvelgiant į tai, kad RAIN visų
pirma orientavosi į plačiajuosčio ryšio linijų tiesimą tose vietov÷se, kuriose jis nebūtų nutiestas
rinkos sąlygomis, ir tuo prisid÷jo prie Lietuvos ir ES strateginiuose dokumentuose nustatytų tikslų
d÷l skaitmenin÷s atskirties mažinimo plačiajuosčio ryšio pagalba. Projekto poveikis yra ilgalaikis ir
jis bus stebimas bent jau iki 2013 m. rudens ir vertinamas pagal oficialius statistikos duomenis.
Projekto vertinimo metu nustatyta keletas RAIN naudą liudijančių pavyzdžių. Min÷tinas esminis
RAIN ind÷lis užtikrinant galimybę žemdirbiams žem÷s ūkio naudmenis ir pas÷lius deklaruoti (laukus
įbraižyti) elektroniniu būdu. Minimaliais skaičiavimais, vien tik popieriaus sutaupyta už 120 tūkst. Lt
(2010 m. bus galima įvertinti ir darbo laiko taupymą). Ši paslauga gali sukurti proveržį
kaimiškosiose teritorijose aktyviau naudotis el. valdžios paslaugomis.
Antra, min÷tinas esminis RAIN ir jo didmeninio operatoriaus VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ind÷lis į
projekto „Bibliotekos pažangai“ planavimą ir įgyvendinimą. Greta geresnio kaimiškųjų teritorijų
bibliotekų aprūpinimo prieiga prie plačiajuosčio interneto, RAIN tinklo technologin÷s ypatyb÷s
leidžia konkursus interneto paslaugoms teikti skelbti individualiai (kiekvienai bibliotekai atskirai), o
ne visoms bibliotekoms iš karto ar jų grup÷ms. Pirmasis bandymas 2009 m. parod÷, kad tokiu būdu
galima gauti žymiai geresnį kainos ir kokyb÷s (interneto greičio) santykį.
Kita vertus, tam, kad plačiajuosčio ryšio paslaugos pasiektų galutinius vartotojus, egzistuoja taip
vadinama „paskutin÷s mylios“ problema. Ji neaktuali seniūnijoms ir seniūnijose esančioms
mokykloms, į kurias buvo nutiesta linija, užbaigta įvadiniu skydeliu. Visiems kitiems vartotojams
paskutin÷s mylios problemą išspręsti turi mažmeniniai operatoriai. Jų vertinimo metu (2009 m.
rugs÷jo m÷n.) buvo 22, o abonentų skaičius siek÷ 25 000. Atrodo, kad „paskutin÷s mylios“ problema
kol kas yra sprendžiama s÷kmingai ir kad nepasitvirtino projekto įgyvendinimo eigoje žiniasklaidoje
(2007 m. pavasarį) išreikšti nuogąstavimai, kad d÷l šios problemos galutinis vartotojas negaus
paslaugos. Išlieka tam tikra nedidel÷ rizika, kad įgyvendinus RAIN projekto antrąjį etapą Lietuvos
kaimiškojoje teritorijoje liks vietų, kuriose plačiajuosčio ryšio paslaugos d÷l „paskutin÷s mylios“
problemos vis dar nebus prieinamos. Tačiau šios problemos bus individualios ir, kaip
prognozuojama, jų mastas nebus didelis. Vertinimo metu yra sud÷tinga vertinti, ar s÷kmingai yra
sprendžiama „paskutin÷s mylios“ problema.
Projektas sukūr÷ infrastruktūrą, kuri suteikia galimybę mažmeniniams ryšio operatoriams suteikti
plačiajuosčio interneto paslaugas viešojo administravimo institucijoms, verslui ir gyventojams bei
sudaryti sąlygas naudotis el. paslaugomis ir el. turiniu.
D÷l sąlyginai nedidelio laiko tarpo ir specialių tyrimų trūkumo šiuo metu dar n÷ra pakankamai
duomenų įvertinti galutinę projekto naudą. Tai bus įmanoma v÷liau, maždaug 2010–2011 m.
RAIN projekto naudą vertinant ilgalaik÷je, į ateitį orientuotoje perspektyvoje (internetin÷s atskirties
tarp miesto ir kaimiškųjų vietovių Lietuvoje įveikimo ir Lietuvos konkurencingumui palankios
aplinkos skatinimo kontekste) min÷tinas RAIN ind÷lis į aukštą Lietuvos vertinimą 2009 m. IT
kompanijos Cisco užsakymu atliktame 66 pasaulio šalių plačiajuosčio ryšio kokyb÷s kasmetiniame
ateičiai pasiruošusių (ang. ready for tomorrow) valstybių vertinime, kuriame Lietuva buvo ketvirta.

Gerąja projekto įgyvendinimo praktika laikytina:
1) RAIN projekto priežiūros komiteto darbas, užtikrinęs valstyb÷s institucijų bendradarbiavimą
įgyvendinant projektą. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos įvyko 11 priežiūros komiteto pos÷džių.
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2) Kitiems dideliems projektams gal÷tų būti pritaikyta projekto valdymo patirtis, sukuriant atskirą
viešąją įstaigą projekto administravimui. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ sukaup÷ didelę techninę
kompetenciją tokio masto ir sud÷tingumo projektui įgyvendinti. Tiesa, ši patirtis yra vertinama
nevienareikšmiškai, nes Valstyb÷s kontrol÷ mano, kad, neperkant administravimo paslaugų pagal
viešųjų pirkimų procedūras, yra mažinamas projekto įgyvendinimo efektyvumas; be to, kartais kyla
problemų d÷l to, kad įgyvendindamos projektus tokios viešosios įstaigos imasi viešojo
administravimo funkcijų, kuriomis tiesiogiai tur÷tų užsiimti viešojo administravimo įstaigos.
3) Projekto įgyvendinimo metu parengtos jo tęstinumą užtikrinančios priemon÷s: a) projekto
įgyvendinimo eigoje kilusių diskusijų metu gimusi IVPK iniciatyva jau sukurtos infrastruktūros
panaudojimą įrašyti kaip vieną iš projektų atrankos kriterijų finansinei paramai iš ES 2007–2013 m.
struktūrinių fondų gauti, b) parengtas tęstinis projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN pl÷tra“.
Pamokomis ateičiai laikytina:
1) Finansavimo problemos sprendimas (įgyvendinimui teko papildomai skirti daugiau nei 20
milijonų Lt). Problema yra ta, kad finansavimo suma buvo nustatyta projekto rengimo metu, o reali
(faktin÷) įgyvendinimo vert÷ gali būti nustatyta tik atlikus viešuosius pirkimus. Ši problema n÷ra
būdinga vien šiam projektui, o d÷l pabrangimo iškilusios problemos buvo sprendžiamos teikiant
paraiškas papildomam finansavimui.
2) Įgyvendinant projektą tam tikra prasme teko kurti infrastruktūros kūrimo, valdymo ir pl÷tros
standartus, nes nebuvo tokios apimties projektų valdymo, procedūrų ir standartų patirties.
Platesniame kontekste nei RAIN tai kaip problemą visai informacin÷s visuomen÷s sričiai įvardija
Valstyb÷s kontrol÷, kuri, kaip ir Elektronin÷s valdžios iniciatyvų koordinavimo darbo grup÷, mano,
kad yra „tikslinga parengti atskirą valstyb÷s informacin÷s infrastruktūros pl÷tros strategiją arba šią
sritį sistemingai apibr÷žti esamuose strateginio planavimo dokumentuose, kur informacin÷s
infrastruktūros kūrimo, valdymo ir pl÷tros pagrindinių nuostatų, procedūrų ir standartų sistema būtų
aptariama tiek valstyb÷s, tiek organizacijos lygmeniu“. IVPK 2008 m. rugpjūčio 11 d. laišku
Valstyb÷s kontrolei praneš÷, kad yra sudaryta darbo grup÷, kuri šiuo metu rengia Valstyb÷s
informacinių technologijų infrastruktūros sąveikos ir vystymo strategijos projektą. Vertinimo metu
(2009 m. rugs÷jo m÷n.) nebuvo jokių duomenų apie šios strategijos patvirtinimą.
3) Valstyb÷s kontrol÷ taip pat identifikavo, kad nepakankamai (ar nepakankamai greitai) buvo
derinamas su RAIN įgyvendinimu susijęs kitas informacin÷s visuomen÷s infrastruktūros pl÷tros
projektas – Lazdijų ir Alytaus PDPT.
4) Skeptiškas požiūris į projekto įgyvendinimą gal÷jo būti sumažintas veiksmingesn÷mis projekto
viešinimo pastangomis.
5) Projekto įgyvendinimo metu išryšk÷jo kitų institucijų darbo spragos – planuose netiksliai
pažym÷tos privačios valdos, arba privačių valdų neteis÷tas įteisinimas, apimant kelius arba jų
apsaugines juostas.
6) Projekto pasiekimų ir rezultatų rodiklių apibr÷žimui prieš pradedant projektą reik÷jo gilesnio
apmąstymo ir pagrindimo, o galimybių studijai tur÷jo būti keliami aukštesni kokyb÷s reikalavimai.
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Šaltinių sąrašas

I. Naudotų dokumentų ir informacijos šaltinių sąrašas:
1. Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ įgyvendinimo
galutin÷ ataskaita, 2008.09.30, Nr. 04, Vilnius.
2. IVPK projektų steb÷senos darbo grup÷s protokolai (2007 ir 2008 m.).
3. Lietuvos Respublikos valstyb÷s kontrol÷. „Valstybinio audito ataskaita. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų l÷šomis finansuojamų informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų valdymas“ 2008.11.19 Nr.
VA-9000-2-25. Vilnius.
4. Sutarties Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-03-04/0005 Priedas Nr. 1, 2005.07.11.
5. Sutarties priedo nr. 1 projekto santraukos 2 dalies „Informacija apie projektą“ 2.2 punkto „Projekto
esm÷s aprašymas“ dalies „Esmin÷s projekto įgyvendinimo veiklos, jų rezultatai ir ypatumai“, 2.3
punkto „Projekto uždaviniai“, 2.6 punkto „Atskaitomyb÷ ir projekto įgyvendinimo priežiūra“, 2.7
punkto „Projekto tęstinumas“ ir 2.8 punkto „Projekto rezultatai“ nauja redakcija.
6. „Informacija apie projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas
RAIN“ eigą“. Priedas prie 2007 m. vasario 15 d. IVPK rašto Nr. 4(S)-195 Vyriausyb÷s kanceliarijai.
7. RAIN projekto vadovo Laimučio Telksnio pranešimas „Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuostis tinklas RAIN: pad÷tis ir perspektyvos“ Seimo Informacin÷s visuomen÷s
komitetui 2006 m. spalio 11 d.
8. Europos Komisijos nario Stavros Dimas 2009 m. liepos 17 d. laiškas K(2009)5808 „Valstyb÷s
pagalba N 183/2009 – Lietuva. Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo
pl÷tra“.
9. http://www.placiajuostis.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=7&lang=lt.
10. http://www.ivpk.lt/fondai/renginiai/seminaras5/RAIN1.ppt.
11. http://www.rrt.lt/index.php?-1501980636.
12. http://www.infobalt.lt/sl/index_lt.php?t=projects&i=749.
13. Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui „Atotrūkio įdiegiant plačiajuostį ryšį mažinimas“, KOM(2006) 129
galutinis,
Briuselis,
2006
m.
kovo
20d.,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0129:FIN:LT:PDF.

II. Interviu sąrašas (respondentas, institucija, data):
EIL.
NR.
1.

RESPONDENTAS
Levas Janušauskas

2.

Laimutis Telksnys

3.

Romualdas Degutis

4.

Gytis Liaugminas

5.

Birut÷ Martuzevičiūt÷

INSTITUCIJA /
PADALINYS
CPVA Struktūrin÷s paramos
departamentas, Informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros projektų
skyrius, vyresnysis projektų
vadovas
Matematikos ir informatikos
instituto skyriaus ved÷jas
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
direktorius
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
technologijų ir pl÷tros vadovas
VĮ „Žem÷s ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras“
generalinio
direktoriaus
pavaduotoja

INTERVIU
ATLIKO
Laura Indriliūnait÷

INTERVIU
DATA
2009-08-26

Džiugas Juknys

2009-09-16

Darius Žeruolis

2009-10-13

Darius Žeruolis

2009-10-13

Darius Žeruolis

2009-11-09
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PROJEKTO „ELEKTRONINIO BILIETO VIEŠAJAME TRANSPORTE
IR KELEIVIŲ INFORMAVIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“
ATVEJO STUDIJA

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Projekto partneriai
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
Faktin÷ projekto vert÷
(panaudotos l÷šos)

„Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių
informavimo sistemos sukūrimas“
(projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012)
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija
Kauno miesto savivaldyb÷s administracija
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracija
2005.06.28 – 2009.06.15
20.233.054,25 Lt
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Įvadas: PROJEKTO PRISTATYMAS

Projekto tikslas buvo sukurti ir įdiegti vieningą (tarp Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos miestų
suderintą) visuomeninio miesto transporto valdymo bei apmok÷jimo elektronin÷mis
priemon÷mis už keleivių pervežimą sistemą, siekiančią sumažinti miesto valdymo institucijų
sąnaudas ir užtikrinančią palankias sistemos naudojimosi sąlygas keleiviams nepriklausomai nuo
jų socialin÷s ir geografin÷s pad÷ties.
Planuota, kad šio projekto įgyvendinimas pad÷s spręsti kelias viešojo miesto transporto
problemas. Visų pirma tik÷tasi, kad įgyvendinus projektą bus sudaryta galimyb÷ miestų
gyventojams ir svečiams planuoti laiką ir taupyti išlaidas, naudojantis miesto visuomeniniu
transportu. Tai tur÷jo padidinti visuomeninio transporto patrauklumą ir padidinti jo naudotojų
skaičių (prognozuota, kad pavyks pritraukti 3 proc. daugiau keleivių). Antra, siekta sumažinti
savivaldybių viešojo transporto administravimo kaštus ir kompensacijas bei dotacijas
(atitinkamai 10 proc. ir 1 proc.) bei visuomeninio transporto eksploatacijos kaštus (3 proc.).
Viešajame miesto transporte įdiegus elektroninį bilietą buvo tik÷tasi ir platesnio poveikio:
elektroninių miestų paslaugų sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s išaugimo (planuota sukurti daugiau
nei 100 mln. Lt papildomos prid÷tin÷s vert÷s), o optimizavus miesto visuomeninį transportą d÷l
išmetamųjų dujų kiekio sumaž÷jimo pagerinti ir miestų aplinkos būklę.
Šio projekto tikslin÷s grup÷s – Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos miestų gyventojai ir svečiai,
besinaudojantys viešuoju miesto transportu.
Pagrindin÷ projekto veikla buvo elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių
informavimo sistemos sukūrimo paslaugų pirkimas ir paslaugų suteikimas, reikalingos įrangos
pirkimas, montavimas ir derinimas. Buvo įvykdyti trys įrangos pirkimai, t. y. kiekvieno projekte
dalyvaujančio miesto savivaldyb÷s administracija vykd÷ atskirus pirkimo konkursus. Pagrindinei
projekto veiklai įgyvendinti buvo nupirktos projekto technin÷s priežiūros ir programin÷s įrangos
ekspertiz÷s, projekto administravimo, audito ir viešinimo paslaugos. Remiantis galutine projekto
vykdymo ataskaita, elektroninio bilieto sistemos diegimo darbai per projekto įgyvendinimo
laikotarpį buvo įvykdyti visa planuota apimtimi.
Projektą planuota įvykdyti per 24 m÷nesius, tačiau veiklų įgyvendinimas užtruko dvigubai ilgiau
– 48 m÷nesius, ypač v÷lavimą l÷m÷ užsitęsusios viešųjų pirkimų konkursų procedūros.
Atkreiptinas d÷mesys, kad Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s projektą buvo įtraukęs į rizikingų projektų sąrašą156. Pagrindin÷s
priežastys: nepakankamas projekto partnerių bendradarbiavimas ir d÷mesys partnerių veiksmų
koordinavimui, pasikeitimai projekto vykdytojo Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijoje
(tiek politiniame, tiek projekto valdymo lygmenyje)157.
Projekto įgyvendinimui viso buvo panaudota 20.233.054,25 Lt. Pagal jungtin÷s veiklos sutartį
Vilniaus miesto savivaldybei buvo skirta 50 proc., Kauno miesto savivaldybei – 35,72 proc., o
Klaip÷dos miesto savivaldybei – 14,28 proc. suteiktos paramos158.
156

Pagal 2007 m. lapkričio 7 d. Finansų ministerijos parengtą rašytinį išaiškinimą, rizikingu projektu buvo laikomas
toks projektas, pagal kurį pra÷jus daugiau nei pusei planuoto projektui įgyvendinimo laikotarpio įsisavinta mažesn÷
nei 25 proc. projektui įgyvendinti skirtų ES l÷šų.
157
2007 m. lapkričio 15 d. IVPK raštas Nr. 4(S)-1703.
158
2004 m. spalio 13 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr. Nr. 1-550 „D÷l Vilniaus miesto
savivaldyb÷s dalyvavimo projekte „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos
sukūrimas“ pareišk÷jo teis÷mis ir pritarimo jungtin÷s veiklos sutarties projektui.
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PROJEKTO POREIKIO IR TIKSLINGUMO VERTINIMAS

Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo poreikis
buvo apspręstas kelių priežasčių. Visų pirma tokio projekto įgyvendinimas siejasi su ES ir
nacionaliniais strateginiais dokumentais, apibr÷žiančiais pagrindines informacin÷s visuomen÷s ir
transporto intelektinių sistemų pl÷tros kryptis:
• 2005 m. birželio 1 d. Europos Komisijos paskelbtame komunikate „i2010 – Europos
informacin÷ visuomen÷ augimui ir užimtumui skatinti“ nurodyta, kad siekiant įgyvendinti
Lisabonos strategijos tikslus yra būtina sukurti visaapimančią informacinę visuomenę,
paremtą plačiu informacijos ir ryšių technologijų (IRT) taikymu viešose paslaugose. Šiame
strateginiame dokumente ir v÷lesniuose jo įgyvendinimui skirtuose dokumentuose
akcentuojama, kad IRT d÷ka gali būti žymiai pagerinta gyventojų gyvenimo kokyb÷, tame
tarpe įdiegiant intelektines sistemas ir viešąsias elektronines paslaugas viešajame transporte.
• 2005 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 692 patvirtintoje
ilgalaik÷je (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros strategijoje vienu iš ilgalaikiu
infrastruktūros pl÷tros prioritetų buvo išskirtas keleivių elektroninio bilieto įdiegimas
įvairiose keleivių vežimo transporto rūšyse. Ypač akcentuojamas poreikis įdiegti vieno
elektroninio bilieto koncepciją.
Antra, įgyvendinus elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos
sukūrimo projektą buvo tikimasi sumažinti šias viešojo transporto problemas:
• Maž÷jantis viešojo transporto vartotojams patrauklumas keleiviams. Kaip matyti iš 1
paveikslo, nuo 2003 m. keleivių skaičius, besinaudojantis viešojo miesto transporto
paslaugomis Lietuvoje, stabiliai auga, tačiau teikiamos paslaugos yra nepakankamai aukštos
kokyb÷s. Did÷jant keleivių srautui būtina teikti patogesnes viešąsias vežimo mieste paslaugas.
1 pav. Keleivių, besinaudojančių viešojo transporto paslaugomis, skaičius

Šaltinis: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s duomenų baz÷
http://db1.stat.gov.lt/statbank/.
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• Neefektyvus viešojo transporto valdymas: aukšti viešojo transporto eksploatavimo ir
administravimo kaštai, didel÷s savivaldybių dotacijos autobusų parkams.
Norint iš dalies sumažinti min÷tas problemas didžiuosiuose Lietuvos miestuose, sprendimas
diegti elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemą buvo tinkamas.
Siekiant įvertinti, ar pasirinktas optimalus technologinis sprendimas, reik÷tų atlikti technologinį
auditą, o tai n÷ra šio vertinimo apimtis. Kita vertus, galima konstatuoti, kad įgyvendinant
projektą buvo atlikta per mažai parengiamųjų darbų, ypač išanalizuojant ES šalyse įdiegtų
elektroninių bilietų sistemų geruosius pavyzdžius. Šiuo metu nekontaktin÷s elektroninių bilietų
kortel÷s veikia praktiškai visose išsivysčiusiose šalyse. Ypač naudingas Olandijos pavyzdys, kurį
kaip gerąją praktiką pristato Europos miestų transporto institucijų asociacija159, ir patarimas
„neišradin÷ti dviračio“, t. y. diegiant elektroninį bilietą viešajame transporte, pirkti kitose šalyse
ar miestuose gerai veikiančią sistemą, kuri gali būti pritaikyta („nukopijuota“). Pačioje
Olandijoje buvo perimta Honkonge sukurta sistema.
PROJEKTO REZULTATŲ VERTINIMAS

1 lentel÷je pristatomi rezultatai, kurie buvo pasiekti įgyvendinus projektą.
1 lentel÷. Projekto rezultatai
Rodiklio pavadinimas
Pasiekimo rodikliai
Viešųjų el. paslaugų, gavusių
paramą pl÷trai, skaičius
Įdiegtų naujų viešųjų paslaugų
skaičius
Sukurtų (išsaugotų) darbo
vietų skaičius
Rezultato rodikliai
Bendras sukurtų (išsaugotų)
darbo vietų skaičius

Planuotas

Pasiektas

1

1

2

2

6

15

12

15

Šaltinis: projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita.

Kaip matyti iš lentel÷je pateiktų duomenų, kiekybiniai pasiekimo rodikliai yra pasiekti.
Įgyvendinus projektą iš viso buvo sukurtos trys viešojo transporto priemon÷se teikiamos
elektronin÷s paslaugos, pirmosios dvi iš jų yra priskiriamos viešosioms elektronin÷ms
paslaugoms:
(1) viešojo transporto elektroninis bilietas (apmok÷jimas už transportą ir bilietų
infrastruktūra);
(2) keleivių informavimo sistema;
(3) transporto valdymo ir kontrol÷s infrastruktūra.
Projekto metu sukurtas viešojo transporto elektroninis bilietas yra priskiriamas prie ketvirto
viešųjų elektroninių paslaugų brandos lygio. Tačiau vertinamuoju laikotarpiu sukurta viešoji
paslauga nefunkcionuoja visa apimtimi, kaip buvo planuojama teikiant paraišką ES struktūrinių
fondų paramai gauti. Visų pirma, pasibaigus projektui pasiūlytos ne visos planuotos elektroninio
bilieto rūšys. Vilniaus miesto ir Klaip÷dos miesto savivaldyb÷se elektronin÷je erdv÷je veikia
159

European Metropolitan Transport Authorities. Dutch E-ticketing System: success factors for the introduction of a
nation wide system, 2009 (http://www.emta.com/article.php3?id_article=689).
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m÷nesinis, vienos, trijų ir dešimties dienų bilietas160, o Kauno mieste – trijų m÷nesių, m÷nesio,
septynių arba trijų dienų bilietas161. Nors kartinį bilietą buvo numatyta įvesti 2008 m. antrajame
pusmetyje, tačiau kol kas n÷ viename iš trijų miestų jis neveikia. Optimistiniu scenarijumi,
vienkartinį elektroninį bilietą visuose trijuose miestuose numatyta įdiegti 2010 m. sausį.
Pagrindin÷ vienkartinio bilieto įvedimo v÷lavimo priežastis yra susijusi su apskaitos operatorių,
kurie gal÷tų į elektroninių kortelių atmintį įrašyti pinigin÷s vert÷s ekvivalentus (kreditus),
atrinkimu.
Antra, visų trijų miestų elektroninio bilieto paslaugos tiek÷jai prival÷jo savo sistemas suderinti
tarpusavyje ir naudoti savo sistemose vienos „elektronin÷s pinigin÷s“ principą. Nors elektroninis
bilietas yra integruotas tarp Vilniaus, Kauno ir Klaip÷dos miestų, kol kas vieninga apmok÷jimo
už bilietus sistema neveikia, tod÷l viename mieste naudojamos elektronin÷s kortel÷s tur÷tojas
kitame mieste naudotis ta pačia kortele negali. Šis trūkumas riboja projekto naudą galutiniams
vartotojams – miestų gyventojams ir svečiams. Vienos „elektronin÷s pinigin÷s“ įvedimą riboja
skirtingos miestų apmok÷jimo vež÷jams sistemos, nustatyti tarifai ir taikomos nuolaidos. Nors
teis÷s aktuose162 buvo numatyti ketinimai sukurti ir įdiegti vieningą (tarp miestų suderintą)
visuomeninio miesto transporto valdymo ir apmok÷jimo elektronin÷mis priemon÷mis už keleivių
pervežimą sistemą iki 2009 m. birželio 30 d., tačiau interviu metu partnerių atstovai gana
pesimistiškai vertino galimybę sukurti vieningą apmok÷jimo sistemą artimiausiu metu (per 2010
m.).
Dar viena viešoji paslauga, kuri buvo sukurta šio projekto r÷muose – keleivių informavimas apie
viešųjų transporto priemonių eismo tvarkaraštį realiu laiku informavimo stenduose (žr. pavyzdį 2
pav.).
2 pav. Keleivių informavimo sistema – švieslent÷s

Šaltinis: V. Antanavičiaus pranešimas „Intelektinių sistemų taikymas miesto transporto organizavime“ Susisiekimo
ministerijos organizuotame seminare „Intelektinių transporto sistemų ir paslaugų diegimas multimodalin÷je
transporto sistemoje“.

Ši sistema papildo esamą tradicinę keleivių informavimo infrastruktūrą dinaminiu ir interaktyviu
turiniu. Dinaminį turinį sudaro informacija apie viešojo transporto priemon÷s (autobuso,
troleibuso, ateityje planuojama ir mikroautobuso) geografinę pad÷tį esamu momentu. Švieslent÷s
160

http://www.vilniusticket.lt/lt/Bilietu_rusys/;
https://www.transportobilietas.lt/dowftop.aspx?WFName=Default&Current=20.
161
http://www.kaunobilietas.lt/.
162
2009 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr. 1-962 „D÷l 2005-06-28 paramos
teikimo projektams, įgyvendinantiems Lietuvos 2004–2006 metų programavimo dokumento 3 prioriteto 3 priemonę
„Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“, sutarties Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012
pratęsimo“.
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įrengtos labiausiai keleivių lankomose transporto stotel÷se (pavyzdžiui, Vilniaus mieste iš
maždaug 1050 stotelių švieslent÷s įrengtos 40 stotelių, tiesa, vertinamuoju laikotarpiu d÷l
techninių problemų veikia tik 20). Jose rodomas laikas iki artimiausių transporto priemonių
atvykimo momentų. Visgi d÷l techninių priežasčių ši keleivių informavimo sistema neveikia
optimaliai. Ekspertų nuomone, buvo priimtas neteisingas sprendimas atskirą įrangą (pvz., borto
kompiuterius ir komposterius) pirkti iš skirtingų gamintojų, tod÷l įgyvendinus projektą d÷l
įrangos funkcinių neder÷jimų neįmanoma gauti norimo rezultato. Be to, įsigyta įranga neišpildo
visų reikalingų techninių parametrų, pavyzdžiui, borto kompiuteriai gali gaudyti tik keturis
palydovus, o tiek mieste nepakanka, atitinkamai – gali kilti problemų d÷l transporto priemon÷s
steb÷jimo realiu laiku ir savalaik÷s informacijos pateikimo keleiviams.
PROJEKTO POVEIKIO IR NAUDOS VERTINIMAS

Didžiausia šio projekto nauda yra socialin÷ – gyventojų gyvenimo kokyb÷s pager÷jimas, susijęs
su patogesn÷mis viešosiomis paslaugomis, suteikta galimybe planuoti laiką ir taupyti l÷šas,
naudojantis miesto visuomeniniu transportu, informavimo bei paslaugų nuolaidų sistemomis.
Naujos bilietų rūšys leidžia gyventojams įsigyti labiau jų poreikius atitinkantį bilietą – 3 dienų
bilietas patrauklus miesto svečiams ir turistams, kuris bus taip pat platinamas ir per viešbučių
tinklą, 7 dienų bilietas tinkamas žmon÷ms, dirbantiems savaitin÷mis pamainomis, 3 m÷nesių
bilietas leidžia gyventojams bei įmon÷ms įsigyti viešojo transporto bilietus ilgesniam periodui.
Kauno miesto savivaldyb÷s Miesto ūkio departamento Transporto ir eismo organizavimo
skyriaus internetiniame puslapyje www.kvt.lt vykdytos apklausos duomenys patvirtina, kad
vartotojai bus linkę naudotis pasiūlytomis lankstesn÷mis bilietų rūšimis, ypač paklausus tur÷tų
būti 3 m÷nesių elektroninis bilietas (49.72 % respondentų nurod÷ ketiną juo pasinaudoti)163.
Tačiau siekiant maksimalios naudos būtina išspręsti likusias problemas d÷l kartinio bilieto ir
vieningos apmok÷jimo sistemos tarp skirtingų miestų įvedimo.
Vertinimo metu, projekto partnerių pateiktais duomenimis, iki 2009 m. spalio pabaigos Vilniuje
išplatinta apie 269 000 el. bilieto kortelių (arba kitaip tariant, el. bilietą įsigijo 48 proc. miesto
gyventojų), Kaune – 100 000 (arba 28 proc. miesto gyventojų) ir Klaip÷doje – 40 000 (arba 22 proc.
miesto gyventojų). Taigi daugiausia el. bilieto paslauga naudojasi Vilniaus gyventojai.

Akivaizdi ir ekonomin÷ projekto nauda viešojo transporto paslaugas teikiančioms įmon÷ms.
Apskaičiuota164, kad elektroninių bilietų platinimas transporto bendrov÷ms kainuos pigiau iki
110 tūkst. Lt per metus, nes mažinamos bilietų gamybos sąnaudos (nebereikia spausdinimo
paslaugų) ir nelieka nepanaudotų terminuotų bilietų likučių. Taip pat viešojo transporto
paslaugas teikiančioms įmon÷ms sudarytos galimyb÷s diegti lanksčią tarifų sistemą.

PROJEKTO REZULTATŲ TĘSTINUMO VERTINIMAS

Šio projekto rezultatų tęstinumas gali būti užtikrintas per paslaugų pl÷trą geografiniu ir
sektoriniu aspektais. Teigiamai vertintina tai, kad tam tikriems toliau pristatomiems elektroninio
bilieto paslaugų pl÷tros aspektams jau numatytas teisinis pagrindas ir finansavimo šaltiniai.

163
164

http://www.kvt.lt/apklausu_archyvas.
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ skelbiama informacija www.vilniusticket.lt.
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• Paslaugų pl÷tra
Siekiant toliau didinti viešojo transporto paslaugų patrauklumą, būtų naudinga vartotojams
pasiūlyti daugiau lanksčių elektroninio bilieto rūšių. Pavyzdžiui, galima būtų įvesti bilietą tam
tikram kelionių skaičiui (5, 10 ar 20 kelionių). Taip pat galima pasiremti Nyderlanduose įdiegto
elektroninio bilieto pavyzdžiu165. Šioje šalyje sukurta sistema siūlo itin patrauklią kainos už
važiavimą viešuoju transportu apskaičiavimo sistemą. Kaina yra grindžiama nuvažiuotu
kilometrų skaičiumi: elektroninis bilietas yra įregistruojamas keleiviui įlipant ir išlipant iš
autobuso, o kreditai už naudojimąsi transporto paslaugomis nuskaičiuojami keleiviui išlipant.
Didesn÷ nauda keleiviams būtų suteikta, jei viešojo transporto elektroninis bilietas būtų
integruotas su kitomis keleivių pervežimų paslaugas teikiančiomis transporto rūšimis
(tarpmiestiniu viešuoju transportu ir geležinkeliais). Projekto tęstinumo požiūriu ypač teigiamai
vertinamas sprendimas parengti elektroninio bilieto diegimo geležinkelių transporte projektą.
Šiuo metu d÷l šio projekto įgyvendinimo yra pateikta paraiška ES struktūrinių fondų pagal
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą paramai gauti. Paraiškoje numatyta, kad
AB „Lietuvos geležinkeliai“ planuoja įdiegti elektroninio bilieto informacinę sistemą, susietą su
savivaldybių viešojo transporto elektroninių bilietų sistemomis (numatyta panaudoti pagal
projektą „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimas“
įdiegtą elektroninio bilieto kortelę). Be to, planuojama sukurti nacionalinio bilietų operatoriaus
organizacinį modelį ir jį išbandyti naudojant AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Kauno miesto
viešojo transporto paslaugų elektroninio bilieto bendrą „elektroninę piniginę“.
Į sukurto elektroninio bilieto sistemą galima integruoti ir kitas (ne tik viešojo transporto)
paslaugas. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldyb÷s patvirtintoje Elektroninių mikromok÷jimų
ir identifikavimo sistemos pl÷tros 2007–2017 metų programoje166 jau numatyta įvairių paslaugų
integravimas į elektroninio bilieto sistemą: Vilniaus miesto mokinio identifikavimo kortel÷s
infrastruktūros sukūrimas ir integravimas, Vilniaus miesto visuomeninio transporto nuolaidų
gav÷jų kortel÷s infrastruktūros susiejimas, e. bilieto sistemos pl÷tra visuomeniniame transporte ir
susiejimas su privataus ir valstybinio sektoriaus vež÷jų teikiamomis paslaugomis, automobilių
stov÷jimo kortel÷s infrastruktūros sukūrimas ir integravimas, turisto kortel÷s infrastruktūros
sukūrimas ir integravimas, e. bilieto sistemos pl÷tra kitose srityse: pramogos (kinoteatrai,
renginiai, muziejai), identifikavimo sistemos (studentų, pensinio amžiaus asmenų kortel÷s). Tai
geras pavyzdys kitoms savivaldyb÷ms.
• Patirties perdavimas
Pasinaudodamos sukaupta projekto „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių
informavimo sistemos sukūrimas“ patirtimi elektroninį bilietą gali diegti kitų miestų
savivaldybių administracijos.

165

European Metropolitan Transport Authorities. Dutch E-ticketing System: success factors for the introduction of a
nation wide system, 2009 (http://www.emta.com/article.php3?id_article=689).
166
2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr. 1-1539.
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IŠVADOS IR PAMOKOS 2007–2013 m.

1. Projekto metu buvo neužtikrintas pakankamas bendradarbiavimas ir veiklos
koordinavimas tarp projektą įgyvendinančių institucijų. Iš dalies d÷l to įgyvendinus
projektą liko neišspręstų klausimų d÷l vieningo elektroninio bilieto funkcionavimo
(technologinių parametrų suderinamumo, tarifų, apmok÷jimų už paslaugas paskirstymo),
o sukurtos viešosios paslaugos kol kas veikia nepilna apimtimi.
2. Projekto įgyvendinimas užtruko dvigubai ilgiau nei planuota. Viena iš problemų buvo
min÷ta bendradarbiavimo stoka. Kita – užsitęsęs pirkimų procesas (pirkimų derinimas
tarp partnerių, pateiktų pasiūlymų vertinimas, skundai). Atsižvelgiant į šią patirtį, 2007–
2013 m. planuojant sud÷tingų infrastruktūrinių IT projektų įgyvendinimo tvarkaraščius,
būtina pasilikti laiko atsargą nenumatytiems atvejams.
3. Atsižvelgiant į tai, kad elektroninio bilieto paslauga aktuali ne tik miesto transporte, o
didesn÷ nauda būtų gauta apjungus ir tarpmiestinį viešąjį transportą bei geležinkelių
paslaugas, būtų buvęs naudingesnis Susisiekimo ministerijos įsitraukimas į projekto
įgyvendinimą.
4. Kaip geros praktikos pavyzdys gal÷tų būti išskirtas Vilniaus miesto savivaldyb÷s
sprendimas patvirtinti elektroninių mikromok÷jimų ir identifikavimo sistemos pl÷tros
programą, kurioje apibr÷žiama Vilniaus miesto savivaldyb÷s ir ES struktūrinių fondų
finansuojamo projekto „Elektroninio bilieto visuomeniniame transporte ir keleivių
informavimo sistemos sukūrimas“ tolimesn÷ pl÷tra ir pl÷tros etapai švietimo, turizmo ir
transporto sektoriuose.
5. Norint pritraukti daugiau viešojo transporto keleivių ir taip siekti planuoto projekto
poveikio (kaip buvo nurodyta šios atvejo studijos įvade, buvo prognozuojama, kad
įgyvendinus projektą pavyks pritraukti 3 proc. daugiau keleivių), siūloma įgyvendinti
daugiau paslaugos viešinimo veiklų, kurių metu būtų aiškiai pristatoma elektroninio
bilieto nauda vartotojams. Iki šiol apie elektroninio bilieto diegimą žiniasklaidoje vyravo
neigiamos žinios, daugiausia susijusios su projekto įgyvendinimo v÷lavimu.
ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

I. Naudotų dokumentų ir informacijos šaltinių sąrašas:
1.
2.
3.

4.
5.

2005 m. birželio 1 d. Europos Komisijos komunikatas „i2010 – Europos informacin÷ visuomen÷
augimui ir užimtumui skatinti“ (KOM(2005) 229 galutinis).
2005 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 692 d÷l ilgalaik÷s (iki
2025 metų) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros strategijos patvirtinimo.
2004 m. spalio 13 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr. Nr. 1-550 „D÷l
Vilniaus miesto savivaldyb÷s dalyvavimo projekte „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir
keleivių informavimo sistemos sukūrimas“ pareišk÷jo teis÷mis ir pritarimo jungtin÷s veiklos
sutarties projektui“.
2007 m. spalio 24 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr. 1-245 „D÷l viešojo
transporto elektroninio bilieto kortel÷s išdavimo mokesčio nustatymo“.
2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. 1-1539 patvirtinta
Elektroninių mikromok÷jimų ir identifikavimo sistemos pl÷tros 2007–2017 metų programa.
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6.

2009 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr. 1-962 „D÷l 200506-28 paramos teikimo projektams, įgyvendinantiems Lietuvos 2004–2006 metų programavimo
dokumento 3 prioriteto 3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros
pl÷tra“, sutarties Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0012 pratęsimo“.
7. 2009 m. birželio 15 d. projekto „Elektroninio bilieto visuomeniniame transporte ir keleivių
informavimo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo galutin÷ ataskaita.
8. IVPK projektų steb÷senos darbo grup÷s protokolai.
9. V. Antanavičiaus pranešimas „Intelektinių sistemų taikymas miesto transporto organizavime“
Susisiekimo ministerijos organizuotame seminare „Intelektinių transporto sistemų ir paslaugų
diegimas multimodalin÷je transporto sistemoje“.
10. Internetiniai informacijos šaltiniai: www.esparama.lt, www.vilniusticket.lt,
www.kaunobilietas.lt, /www.transportobilietas.lt/, statistikos departamento duomenų baz÷s.

II. Interviu sąrašas (respondentas, institucija, data):
EIL.
NR.
1.

2.

3.

4.

5.

RESPONDENTAS
Levas Janušauskas

Vaidotas
Antanavičius,
SĮ „Susisiekimo
paslaugų“ direktorius
Paulius Keras,
Kauno savivaldyb÷s
Transporto ir eismo
organizavimo
skyriaus ved÷jas
Justas Kapočius,
UAB „PI
konsultacijos“ vyr.
konsultantas
Gražvydas
Jakubauskas,
Susisiekimo
ministerijos
Transporto politikos
departamento
Strateginio planavimo
skyrius,
vyriausiasis
specialistas

INSTITUCIJA /
PADALINYS
CPVA Struktūrin÷s paramos
departamentas, Informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros projektų
skyrius, vyresnysis projektų
vadovas
„Elektroninio
bilieto
viešajame
transporte
ir
keleivių
informavimo
sistemos sukūrimas“
„Elektroninio
bilieto
viešajame
transporte
ir
keleivių
informavimo
sistemos sukūrimas“
„Elektroninio
bilieto
viešajame
transporte
ir
keleivių
informavimo
sistemos sukūrimas“
„Elektroninio
bilieto
viešajame
transporte
ir
keleivių
informavimo
sistemos sukūrimas“

INTERVIU
ATLIKO
Laura
Indriliūnait÷

INTERVIU
DATA
2009-08-26

Agn÷
Miseliūnien÷

2009-09-04

Agn÷
Miseliūnien÷

2009-09-04,
2009-10-08

Agn÷
Miseliūnien÷

2009-09-04

Agn÷
Miseliūnien÷

2009-09-04
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PROJEKTO „NEKILNOJAMOJO TURTO SANDORIŲ VIEŠOSIOS
ELEKTRONINöS PASLAUGOS (NETSVEP)“
ATVEJO STUDIJA

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas
Projekto partneriai
Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Faktin÷ projekto vert÷
(panaudotos l÷šos)

„Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektronin÷ paslauga
(NETSVEP)“
(projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0011)
Valstyb÷s įmon÷ Registrų centras
2005.04.29–2008.01.31
5 081 622
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Įvadas

Pasinaudodamas ES struktūrinių fondų l÷šomis, Registrų centras įgyvendino projektą, kurio
pagrindinis tikslas – sukurti ir įgyvendinti nekilnojamojo turto sandorių viešąją elektroninę
paslaugą (NETSVEP). Įgyvendinus projektą, gyventojams palengv÷jo sandorių sudarymo
procedūros, kadangi sandorio dalyviams nebereikia lankytis Registrų centre. Nekilnojamojo turto
perleidimas atliekamas notaro biure. Visas reikalingas elektronines pažymas ir duomenis,
patvirtinančius, kad perleidžiamas turtas n÷ra parduotas kitam asmeniui, įkeistas, areštuotas ar
kitaip suvaržytos disponavimo juo teis÷s, iš Registrų centro internetu gauna notaras (notaro
pad÷j÷jas), kuris rengia ir tvirtina sutartį. Nuosavyb÷s ir kitas daiktines teises, klientui
pageidaujant, galima nuotoliniu būdu įregistruoti Nekilnojamojo turto registre iš notaro biuro
nevykstant į Registrų centrą.167 Projekto vert÷ siek÷ 5 mln. Lt.
Projekto metu planuota pasiekti tokius uždavinius:
(1) Suprojektuoti ir įgyvendinti elektronin÷s paslaugos aptarnavimo ir teikimo informacinę sistemą
(NETSVEP IS);
(2) Išpl÷toti paslaugos teikimo ir aptarnavimo informacinių technologijų infrastruktūrą,
integruojant ją į esamą Registrų centro infrastruktūrą;
(3) Palengvinti nekilnojamojo turto sandorių sudarymo tvarką ir sumažinti įvairių institucijų laiko
sąnaudas šiems sandoriams sudaryti, užtikrinant paslaugų teikimą „vieno langelio“ principu;
(4) Sutrumpinti sandorių įforminimo ir įregistravimo terminus, įteisinant nekilnojamąjį turtą;
(5) Suteikti galimybes geografiškai nuo paslaugos teik÷jo nutolusiems paslaugos vartotojams
naudotis sukurta NETSVEP informacine sistema.
Esmin÷ problema, kurią siekta išspręsti įgyvendinant NETSVEP sukūrimo projektą, buvo per
sud÷tinga nekilnojamojo turto sandorių sudarymo tvarka ir per ilgi šių sandorių įforminimo ir
įregistravimo terminai. Gyventojai, norintys perleisti nekilnojamąjį turtą, prival÷jo mažiausiai du
kartus apsilankyti Registrų centre, kadangi pirmiausia jie tur÷jo pateikti prašymą d÷l nekilnojamojo
turto įregistravimo, o paskui pasiimti pažymą, kad tas turtas jau buvo įregistruotas. D÷l tokios
procedūros did÷jo ne tik gyventojų, bet ir atitinkamų institucijų darbuotojų laiko sąnaudos, o
nekilnojamojo turto sandorių sudarymo procedūros buvo sud÷tingos bei nepatogios sandorio
šalims. Be to, sandorių dalyviai patirdavo ir finansinių kaštų, susijusių su būtinybe apsilankyti
Registrų centre.
Realizuojant šį projektą, buvo įgyvendinamas Vyriausyb÷s 2001–2004 m. programoje numatytas
tikslas sukurti centrin÷s ir savivaldybių valdžios paslaugų teikimo kompiuteriniuose tinkluose
piliečiams ir įmon÷ms sistemą, veikiančią „vieno langelio“ principu.168 NETSVEP projekto atveju
šis principas reiškia, kad visi sandoriui sudaryti reikalingi veiksmai atliekami tik pas notarą,
nevarstant Registrų centro durų. Pasinaudodami naująja NETSVEP informacine sistema fiziniai ar
juridiniai asmenys gali įgyti nekilnojamąjį turtą ar teises į jį visoje Lietuvos teritorijoje,
nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.
Pagrindin÷ tikslin÷ grup÷, kuriai skirtas projektas, yra visi Lietuvos gyventojai, taip pat juridiniai
asmenys, turintys ar siekiantys įgyti/perleisti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, įregistruoti nuosavyb÷s,
valdymo, nuomos ar kitas daiktines teises į jį visoje Lietuvos teritorijoje. Tiesioginiai paslaugos
167

Projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita, 2008 m. kovas.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001–2004 m. programa, patvirtinta 2001 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos
Seimo nutarimu Nr. IXP-874.
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vartotojai yra notarai ir jų pad÷j÷jai, kurie turi registruoti nekilnojamojo turto sandorius,
naudodamiesi NETSVEP sistema.
Įgyvendinant projektą, buvo atliktos šios pagrindin÷s veiklos:169
• parengtas techninis NETSVEP projektas, technin÷s ir programin÷s įrangos specifikacijos,
viešųjų pirkimų dokumentų rinkiniai NETSVEP informacin÷s sistemos kūrimo paslaugoms
bei NETSVEP techninei ir programinei įrangai pirkti;
• sukurta nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektronin÷ paslauga;
• įsigyta ir instaliuota NETSVEP įgyvendinimui reikalinga technin÷ ir programin÷ įranga;
• taip pat kitos paramos administravimo veiklos (auditas, viešinimas).
PROJEKTO POREIKIO IR TIKSLINGUMO VERTINIMAS

Poreikis įgyvendinti tokį projektą buvo didelis, kadangi beveik visi šalies gyventojai ir verslo
subjektai disponuoja nekilnojamuoju turtu, tod÷l yra potencialūs nekilnojamojo turto informacijos
vartotojai. Projektas buvo inicijuotas tuo metu, kai nekilnojamojo turto rinkos aktyvumas Lietuvoje
sparčiai augo. 2004 m. parengta NETSVEP galimybių studija ir investicinis projektas, o 2005 m.
balandžio m÷nesį projektas prad÷tas vykdyti. Antra, nekilnojamojo turto sandorių procedūra
sud÷tinga, reikalaujanti daug laiko ir nepatogi sandorio šalims bei įvairių institucijų darbuotojams,
dalyvaujantiems sandorio sudaryme.170 Trečia, diegiant naują NETSVEP informacinę sistemą,
buvo siekiama didinti elektroninių paslaugų skaičių, skatinti notarų naudojimąsi informacin÷mis
technologijomis. Be to, šios paslaugos įdiegimas tur÷jo prisid÷ti prie gyventojų, geografiškai
nutolusių nuo paslaugos teik÷jo, galimybių pasinaudoti naująja NETSVEP informacine sistema
did÷jimo.
Vienintelis projekto vykdytojas buvo Registrų centras, o partneriai projekto veiklose nedalyvavo.
Kuriant NETSVEP sistemą reik÷jo tiksliai nustatyti vartotojų (notarų) poreikius, tačiau rengiant
techninę užduotį tai padaryti buvo sunku. D÷l šios priežasties projekto įgyvendinimo eigoje
informacin÷ sistema buvo tobulinama; tai suk÷l÷ projekto vykdytojui papildomų problemų.
Partnerių nedalyvavimas naujos informacin÷s sistemos kūrimo procese apsunkino galimybes
efektyviai realizuoti visas numatytas veiklas.
Projekto technologiniams reikalavimams įgyvendinti reik÷jo įsigyti ir instaliuoti specifinę techninę
ir programinę įrangą. Faktinis NETSVEP technin÷s ir programin÷s įrangos įsigijimas užtruko
metais ilgiau nei planuota, kadangi pakeitus paramos sutartį buvo patikslintas projekto biudžetas ir
numatytos l÷šos papildomai įrangai įsigyti. Pasirinktas technologinis sprendimas nebuvo visiškai
efektyvus, nes numat÷ notarų prisijungimą prie informacin÷s sistemos naudojant el. parašo įrangą.
Tačiau daugelyje notarų biurų el. parašo diegimo procesas užtruko ir vis dar yra įgyvendinamas,
tod÷l sudaromos nepakankamos sąlygos prad÷ti nekilnojamojo turto sandorių sudarymą
elektronin÷mis priemon÷mis. NETSVEP sistema naudotis yra sud÷tinga171, tod÷l d÷l technologinių
naujos paslaugos charakteristikų neišmanymo notarai negali efektyviai teikti paslaugų per šią
sistemą.

169

Projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita, 2008 m. kovas.
Projekto „Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektronin÷ paslauga (NETSVEP)“ pristatymas asociacijos
„Infobalt“
konferencijos
metu.
Išsamesn÷
informacija
adresu
<http://www.ivpk.lt/fondai/renginiai/seminaras6/NETSVEP %20prezentacija_INFOBALT.ppt>.
171
Tą patvirtino notarų apklausa, kurią ESTEP užsakymu atliko TNS Gallup.
170
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PROJEKTO REZULTATŲ VERTINIMAS

NETSVEP projektas prad÷tas vykdyti 2005 m. balandžio 29 d. Numatytas projekto rezultatas –
sukurti ir įgyvendinti nekilnojamojo turto sandorių viešąją elektroninę paslaugą, kuri atitinka
ketvirtą interaktyvumo (brandos) lygį ir suteikia galimybę atsiskaityti už suteiktas paslaugas.
Įgyvendinus projektą, bet kuriam suinteresuotam asmeniui bet kuriame notaro biure, kur yra
prieiga prie interneto, tur÷jo būti teikiama oficiali nekilnojamojo turto informacija, jei jis
pageidauja peržiūr÷ti duomenis iki sandorio sudarymo. 2007 m. gruodžio 21 d. buvo pasirašytas
darbų pri÷mimo aktas, taip patvirtinant, kad NETSVEP projektavimo, kūrimo ir diegimo darbai
tinkamai atlikti. Projekto įgyvendinimo galutin÷je ataskaitoje teigiama, kad Registrų centras
projekto įgyvendinimą visiškai užbaig÷ 2008 m. sausio 31 d.
1 lentel÷. Projekto pasiekimo rodikliai
Rodikliai
Pagal BPD priedą
Viešųjų el. paslaugų, gavusių paramą pl÷trai, skaičius
Kiti
Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektronin÷ paslauga

Planuota

Pasiekta

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

Šaltinis: Projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita.

2 lentel÷. Projekto rezultato rodikliai
Rodikliai
Pagal BPD priedą

Planuota

Netiesioginis naujų darbo vietų 150 (per
sukūrimas
metus)

Pasiekta

5 n.d.

Komentarai

Šį rodiklį planuojama pasiekti
per 5 metus įgyvendinus
NETSVEP projektą.

Kiti
Elektronin÷s
paslaugos 100 % (per 1 n.d.
vartotojų padid÷jimas
metus)

Šį projekto rezultato rodiklį
planuojama pasiekti per 1
metus nuo projekto pabaigos.
Nekilnojamojo turto sandorių 30 % (per 5 n.d.
Šį rodiklį planuojama pasiekti
paslaugos sąnaudų sumaž÷jimas metus)
per 5 metus įgyvendinus
NETSVEP projektą.
Klientų, užsisakančių Registrų 100 % (per 1 Iki 2009 m. spalio Šį projekto rezultato rodiklį
centre pažymas nekilnojamojo metus)
per
NETSVEP planuojama pasiekti per 1
turto perleidimui ir juridinių
sudaryta
440 metus nuo projekto pabaigos.
faktų
įregistravimui,
sandorių iš 42526,
sumaž÷jimas
t. y. tik 1 proc.
Šaltinis: Projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita.

Projekto galutin÷je ataskaitoje teigiama, kad projekto pasiekimo rodiklis – sukurta nekilnojamojo
turto sandorių viešoji elektronin÷ paslauga – buvo įgyvendintas. Tačiau Valstyb÷s kontrol÷s audito
ataskaitoje172 teigiama, kad NETSVEP projektas nebuvo įgyvendintas visa apimtimi. Sukurta
elektronin÷ paslauga neatitiko ketvirtojo interaktyvumo lygio, nors projektui buvo keliamas būtent
toks tikslas.173
172

Valstyb÷s kontrol÷. Valstybinio audito ataskaita „Valstyb÷s įmon÷s Registrų centro informacinių sistemų kontrol÷“.
2009 m. rugs÷jo 30 d. Nr. IA-P-900-2-4.
173
„Elektronin÷s valdžios koncepcija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. sausio 4 d. nutarimu Nr.
2115. Koncepcija nustojo galioti 2009 m. geguž÷s 28 d. Dokumente teigiama, kad ketvirtojo brandos lygio
elektronin÷s paslaugos pasižymi visišku interaktyvumu, kai vartotojas elektroniniais kanalais paduoda užklausą ir
gauna galiojančią elektroninę viešąją paslaugą.
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Kiti NETSVEP projekto rezultatai numatyti pasiekti per atitinkamai vienerių ir penkerių metų
laikotarpį nuo projekto pabaigos. Ataskaitoje nurodoma, kad pagal dabartinę esamą pad÷tį
numatytus rodiklius pasiekti yra realu ir įmanoma.174 Tačiau vertinant tai, kad nuo 2009 m.
pradžios yra sudarytas tik 1 proc. sandorių per NETSVEP sistemą, rezultatai per numatytą
laikotarpį tikrai nebus pasiekti.
Prie nepakankamo NETSVEP sistemos funkcionalumo prisid÷jo tai, kad projekto įgyvendinimo
metu nebuvo pakankamai atsižvelgta į būsimų sistemos vartotojų (notarų) pastabas. Prad÷jus
eksploatuoti naują informacinę sistemą, buvo pasteb÷ta, kad naudodamas įdiegtą el. parašo įrangą
vienas notaro pad÷j÷jas gali dirbti tik su vieno notaro dokumentais. Didesniuose biuruose, kur
vienas pad÷j÷jas dirba su kelių notarų dokumentais, naudotis NETSVEP nebuvo patogu. Notarai,
atlikę NETSVEP testavimą, nustat÷, kad sistema neveikia ir yra netinkama eksploatacijai, kadangi
nepašalintos pagrindinių funkcijų klaidos.175 Pamin÷tina, kad NETSVEP sistemos darbo vietos
buvo įrengtos ne paslaugos diegimo metu, o pra÷jus 1,5 metų po projekto užbaigimo. Vartotojų
mokymai taip pat nebuvo surengti reikiamu laiku, kadangi nuo NETSVEP mokymų (2007 m.
rudenį) iki NETSVEP diegimo vartotojams (2009 m. liepą) pra÷jo beveik dveji metai. Išankstinių
mokymų metu vartotojai negal÷jo išbandyti sistemos veikimo ir funkcinių galimybių.176 2009 m.
vasarą notarų pageidavimu buvo surengti papildomi mokymai, kuriuose jie supažindinti su
patobulintos sistemos veikimo principais.
Šio vertinimo tikslais 2009 m. rugs÷jo m÷nesį atliktos notarų apklausos metu paaišk÷jo, kad vos 36
proc. Lietuvos notarų biurų nekilnojamojo turto sandorius sudaro per NETSVEP informacinę
sistemą. Net 64 proc. respondentų pareišk÷, kad jų notarų biurai šia sistema nesinaudoja. Daugelis
apklaustųjų pabr÷ž÷, jog NETSVEP informacin÷ paslauga reikalauja papildomo notarų darbo ir
laiko sąnaudų, kadangi yra nepatogi, nepritaikyta notarų veiklos specifikai. Be to, daugeliui notarų
trūksta žinių ir įgūdžių, leidžiančių naudotis šia sistema.
Vertinant NETSVEP diegimo procesą pamin÷tina, kad jis buvo vykdomas nesilaikant Lietuvos
teis÷s aktuose įtvirtintų reikalavimų. Informacin÷s sistemos turi būti prad÷tos diegti patvirtinus
informacinių sistemų nuostatus ir IVPK įregistravus techninę specifikaciją, tačiau nekilnojamojo
turto sandorių sudarymo sistema buvo kuriama be šių dokumentų. Jie buvo patvirtinti tik v÷liau.
Valstyb÷s kontrol÷s ataskaitoje teigiama, kad informacin÷ms sistemoms kurti būtinų dokumentų
parengimas jau sukūrus šias sistemas yra tik formalus ir pav÷luotas teis÷s aktų vykdymas, o
projekto įgyvendinimo metu neužtikrinama tinkama informacinių sistemų kūrimo kontrol÷ bei
atliktų darbų išsamumas ir kokyb÷.177 Be to, taip sukurtos informacin÷s sistemos gali būti
nefunkcionalios, o jų l÷šos panaudotos nerezultatyviai.
Nepakankamam projekto tikslų pasiekimui daugiausia įtakos tur÷jo šios priežastys:
(1) NETSVEP buvo kuriama nesilaikant pasirinktos informacin÷s sistemos (toliau – IS) kūrimo
metodikos (NETSVEP nebuvo įsteigta kaip valstyb÷s IS, nebuvo parengtas ir patvirtintas kuriamos
IS nuostatų projektas, nesuderinti IS reikalavimai su būsimais sistemos vartotojais).
(2) Formuojant NETSVEP techninius reikalavimus (specifikaciją), nebuvo pakankamai įvertintos
visos sistemos funkcionalumo aplinkyb÷s ir sud÷tinga projekto įgyvendinimo struktūra.
(3) Kuriant elektroninę paslaugą nebuvo tinkamai atsižvelgta į pagrindinių paslaugos vartotojų –
notarų – pastabas, kadangi galutin÷ testavimo ataskaita pasirašyta nesulaukus notarų nuomon÷s.
174

Projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita, 2008 m. kovas.
Lietuvos notarų rūmų 2007-12-19 raštas Nr. 1191 „D÷l NETSVEP projekto rezultatų“.
176
Valstyb÷s kontrol÷. Valstybinio audito ataskaita „Valstyb÷s įmon÷s Registrų centro informacinių sistemų kontrol÷“.
2009 m. rugs÷jo 30 d. Nr. IA-P-900-2-4.
177
Valstyb÷s kontrol÷. Valstybinio audito ataskaita „Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šomis finansuojamų
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektų valdymas“. 2008 m. lapkričio 19 d. Nr. VA-9000-2-25.
175
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D÷l šios priežasties sukurta paslauga neatitiko vartotojų poreikių, neveik÷ planuotu funkcionalumu
ir tur÷jo daug esminių trūkumų.
Įgyvendinant projektą, paramos skyrimo sutartis buvo pakeista net 8 kartus, o 4 pakeitimai buvo
susiję su biudžeto l÷šų perskirstymu, kadangi projekto įgyvendinimo metu atsirado nenumatytų
išlaidų – kilo būtinyb÷ įsigyti papildomą techninę ir programinę įrangą, siekiant, kad vartotojai
gal÷tų pasinaudoti projekto rezultatais jau pirmaisiais metais po jo įgyvendinimo.178
PROJEKTO POVEIKIO IR NAUDOS VERTINIMAS

Projekto rezultatai tur÷tų būti naudingi visiems Lietuvos gyventojams ir juridiniams asmenims,
norintiems įgyti ar perleisti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, įregistruoti nuosavyb÷s, valdymo,
nuomos ar kitas daiktines teises į jį visoje Lietuvos teritorijoje.
Pagrindiniai sukurtos paslaugos vartotojai yra notarų biurų darbuotojai, tod÷l siekiant išsiaiškinti jų
nuomonę apie NETSVEP sistemą, 2009 m. rugs÷jo m÷nesį buvo atlikta Lietuvoje veikiančių
notarų biurų apklausa. Anketos su klausimais buvo pateiktos visiems šalyje registruotiems notarų
biurams, kurių šiuo metu yra 228. Iš Lietuvoje dirbančių 265 notarų179 savo nuomonę apie naująją
nekilnojamojo turto sandorių viešąją elektroninę paslaugą pareišk÷ 113 respondentų (73 notarai ir
40 notarų pad÷j÷jų). Dauguma į anketos klausimus atsakiusių notarų biurų darbuotojų buvo iš
Vilniaus (27 proc.) ir Kauno (18 proc.), kadangi didžiuosiuose miestuose veikia daugiausia notarų
biurų.
Paslaugos žinomumas
Apklausos metu visi dalyvavę notarai ir jų
pad÷j÷jai pareišk÷ žinantys apie naują
paslaugą (100 proc. respondentų teig÷
gird÷ję apie NETSVEP). 36 proc.
respondentų nurod÷, kad jų notarų biuras
rengia nekilnojamojo turto sandorius per
NETSVEP informacinę sistemą, tačiau net
64 proc. apklaustųjų pareišk÷, kad šia
sistema nesinaudoja.

1 pav. Ar notarų biuras rengia nekilnojamojo
turto sandorius per NETSVEP?

Šaltinis: TNS Gallup apklausa.

178

Projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita, 2008 m. kovas.
Išsamesnę informaciją apie Lietuvoje veikiančius notarų biurus ir juose dirbančius notarus galima rasti adresu
<http://www.notarurumai.lt/?item=biesk&lang=1>.
179
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Daugelis notarų ir jų pad÷j÷jų (73 proc.)
nurod÷, kad ateityje notarų biuras ketina
naudotis nauja informacine sistema. Tik 3
proc.
respondentų
išsak÷
neigiamą
nuomonę, o 24 proc. notarų ir jų pad÷j÷jų
negal÷jo tiksliai pasakyti, ar jų notarų biuras
sudarin÷s nekilnojamojo turto sandorius per
NETSVEP sistemą. Dauguma apklaustųjų
(55 proc. respondentų) pabr÷ž÷, kad nauja
informacine sistema naudotis prad÷s iki
2009 m. pabaigos. 14 proc. respondentų
nurod÷, kad ruošiasi įdiegti NETSVEP
sistemą iki 2010 m. vidurio, o 24 proc.
apklaustųjų pareišk÷, kad dar n÷ra
apsisprendę d÷l tikslaus laiko.

2 pav. Ar notarų biuras ketina ateityje naudotis
NETSVEP informacine sistema?

Šaltinis: TNS Gallup apklausa.

Nesinaudojimo NETSVEP priežastys
Net 92 proc. apklausoje dalyvavusių
notarų ir jų pad÷j÷jų teig÷, kad 3 pav. Ar nekilnojamojo turto sandorių rengimas per
nekilnojamojo
turto
sandorių NETSVEP reikalauja papildomų notaro pastangų ir
rengimas per NETSVEP informacinę laiko?
sistemą reikalauja papildomų notarų
Taip
Taip
pastangų ir laiko lyginant su
tradiciniu
nekilnojamojo
turto
Taip,
sandorių rengimo būdu. Pamin÷tina, tačiau tik iš
pradžių
kad 31 proc. respondentų akcentavo,
jog papildomų sąnaudų reik÷s tik iš
Ne
pradžių, o 61 proc. apklaustųjų teig÷,
kad nekilnojamojo turto sandorių
Sunku
pasakyti
registravimas per naują informacinę
sistemą
nuolatos
reikalaus
papildomų notarų pastangų ir laiko.
Vos 3 proc. notarų ir jų pad÷j÷jų Šaltinis: TNS Gallup apklausa.
nurod÷, kad naudojimasis NETSVEP
informacine sistema nereikalaus papildomų išteklių.
Nesinaudoti nauja iniciatyva ketinantys notarai, paprašyti įvardinti tokio savo sprendimo priežastis,
pareišk÷, kad NETSVEP sistema reikalauja papildomų notarų pastangų ir laiko, yra nepatogi ir
nepritaikyta notarų veiklos specifikai, neužtikrina duomenų perdavimo saugumo. Be to, daugeliui
notarų trūksta informacijos, įgūdžių ir mokymų, leidžiančių naudotis nauja sistema, o kai kuriuose
biuruose ir taip yra įdiegta gerai veikianti dokumentų ruošimo sistema.
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Pagrindin÷s naudojimosi NETSVEP sistema problemos
Apklausos metu paaišk÷jo, kad 4 pav. Ar naudojantis NETSVEP kyla techninio pobūdžio
36 proc. notarų palankiai problemų?
įvertino
NETSVEP
informacin÷s
sistemos
tinkamumą, tačiau net 52 proc.
Dažnai
Kartais
Retai
Niekada
respondentų pabr÷ž÷, kad ši
sistema n÷ra pritaikyta notarų
veiklos specifikai rengiant
nekilnojamojo turto sandorius.
56%
36%
6% 3%
Notarai nurod÷, kad nauja
informacin÷
sistema
yra
orientuota į nekilnojamojo
turto sandorių elektroninio
archyvo suformavimą ir yra
pritaikyta Registrų
centro
reikm÷ms. Be to, naudojantis
Šaltinis: TNS Gallup apklausa.
NETSVEP sistema, yra sunku
sudaryti sud÷tingus sandorius, pasitaiko klaidų pirkimo-pardavimo sutartyse, o sistemos veikimas
yra pakankami l÷tas, gaišinantis klientų ir notarų biurų darbuotojų laiką. Apklausos dalyviai taip
pat teig÷, kad naudojantis NETSVEP informacine sistema dažnai iškyla techninio pobūdžio
problemų (56 proc. respondentų). 36 proc. apklaustųjų nurod÷, kad tokių problemų iškyla kartais, o
6 proc. notarų ir jų pad÷j÷jų pabr÷ž÷, kad retai susiduria su technin÷mis kliūtimis.
Konsultacijų apie naudojimąsi nauja paslauga pakankamumas
Atsakydami į klausimą apie
informacijos ir konsultacijų, 5 pav. Informacijos ir konsultacijų apie tai, kaip naudotis
su
naudojimusi NETSVEP, pakankamumas
susijusių
NETSVEP informacine sistema,
4 - Visiškai pakanka
3 - Labiau pakanka nei nepakanka
pakankamumą, net 64 proc.
2 - Labiau nepakanka nei pakanka
1 - Visiškai nepakanka
apklaustų notarų ir jų pad÷j÷jų
Sunku pasakyti
pareišk÷,
kad
gautos
informacijos pakanka, o 31 proc.
respondentų pabr÷ž÷, kad jiems
14%
50%
28%
3% 6%
tokios informacijos trūksta.
Notarai nurod÷, kad daugiausia
konsultuojasi su Registrų centro
darbuotojais,
kurie
teikia
operatyvias konsultacijas, bei
vadovaujasi
informacin÷s
sistemos veikimo instrukcijomis,
nors jos dažnai neatsako į Šaltinis: TNS Gallup apklausa.
specifinius su sistemos veikimu
susijusius klausimus. Apklausos dalyviai pasiūl÷ surengti kursus, kuriuose būtų mokoma naudotis
NETSVEP informacine sistema, kadangi pirmi mokymai vyko, kai sistema dar nefunkcionavo,
tod÷l jie nebuvo naudingi.
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Duomenų saugumo užtikrinimas naudojantis nauja paslauga
Apklausos metu išsiaiškinta, 6 pav. Duomenų saugumo užtikrinimas naudojantis NETSVEP
kad 36 proc. notarų ir jų
pad÷j÷jų mano, jog duomenų
4 - Visiškai sutinku
3 - Labiau sutinku nei nesutinku
perdavimo per NETSVEP
2 - Labiau nesutinku nei sutinku
1 - Visiškai nesutinku
Sunku pasakyti
informacinę sistemą saugumas
yra pakankamai užtikrintas. 21
proc. respondentų nurod÷, kad
duomenų
apsauga
n÷ra
8%
28%
19% 3%
42%
pakankama,
o
42
proc.apklaustųjų
negal÷jo
pasakyti,
ar
duomenų
perdavimo
saugumas
yra
efektyviai
užtikrinamas.
Daugelis notarų ir jų pad÷j÷jų
pabr÷ž÷, kad šis klausimas Šaltinis: TNS Gallup apklausa.
susijęs su technine sistemos
veikimo specifika, o jie neturi pakankamai kvalifikacijos šioje srityje. Respondentai, išreiškę
neigiamą nuomonę d÷l NETSVEP sistema perduodamų duomenų saugumo, nurod÷, kad iš pradžių
koreguojant ir tvirtinant sandorį buvo ketinama naudotis notaro biometriniais duomenimis, tačiau
v÷liau buvo nuspręsta, kad užteks tik rakto ir slaptažodžio.

Pastabos d÷l NETSVEP sistemos tobulinimo
Paprašyti pateikti savo pastabas d÷l naudojimosi NETSVEP informacine sistema ir pasiūlymus d÷l
jos tobulinimo galimybių, notarai ir jų pad÷j÷jai pareišk÷, kad sistema apsunkina nekilnojamojo
turto sandorių rengimą, notarui perkeliant daug Registrų centrui būdingų funkcijų. Apklaustieji
teig÷, kad nauja paslauga apsunkina įprastų sutarčių ruošimo procesą, kadangi jose yra daug
specifinių sąlygų, kurias kiekvieną kartą reikia įtraukti iš naujo. Sistema kritikuota ir už tai, kad
buvo sukurta neįvertinus nei notaro kaip vartotojo, nei visuomen÷s kaip galutinio rezultato gav÷jo
poreikių. Notarai pasiūl÷ NETSVEP sistemą naudoti kaip alternatyvią notarų taikomoms
technologijoms ir pabr÷ž÷, kad pirmiausia reik÷tų įdiegti mokomąjį programos variantą, o tik
paskui – tikrąjį.
Nepaisant to, kad dauguma apklausoje dalyvavusių notarų ir jų pad÷j÷jų ateityje ruošiasi naudoti
naują NETSVEP informacinę sistemą (73 proc.), ši sistema yra vertinama kaip nepatogi bei įdiegta
su trūkumais (klaidos pirkimo-pardavimo sutartyse, neveikiančios kitos sutartys (d÷l naudojimosi
nekilnojamuoju daiktu tvarkos, d÷l paveld÷jimo teis÷s liudijimų išdavimo). Net 92 proc.
apklaustųjų pabr÷žia, kad nekilnojamojo turto sandorių rengimas per NETSVEP sistemą reikalauja
papildomų notarų darbo sąnaudų ir laiko. D÷l naujos informacin÷s sistemos nepatogumo ir
nepritaikymo notarų veiklos specifikai daugelis šios profesijos atstovų delsia naudotis NETSVEP.
Be to, apklausos metu notarai pabr÷ž÷, kad visas papildomas užduotis atlieka nemokamai
(konsultuoja, užsako pažymą, surenka mokestį už Registrų centro pažymą), o tai yra nauda
valstybei, kadangi sumaž÷ja darbo sąnaudos. Tačiau notarai pabr÷žia, kad už papildomas užduotis
jiems n÷ra atlyginama, d÷l to jie gali būti priversti samdyti daugiau darbuotojų vien su šio proceso
įgyvendinimu susijusiai apskaitai vesti.
Notarų nesinaudojimas įdiegta paslauga nesudaro sąlygų Lietuvos gyventojams ir juridiniams
asmenims pasinaudoti NETSVEP informacin÷s sistemos privalumais. Lauktas projekto poveikis
Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷trai nepasireiškia pilna apimtimi. Siekiant skatinti notarus
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naudotis sukurta sistema, reikia rengti mokymus, seminarus ir teikti konsultacijas bei ištaisyti
klaidas, d÷l kurių nepavyksta efektyviai sudaryti nekilnojamojo turto sandorius per NETSVEP
sistemą.
Valstyb÷s kontrol÷s atlikto audito metu buvo identifikuotos tokios naudojimosi NETSVEP sistema
problemos:180
•
•

•
•

n÷ra galimyb÷s kaip įgij÷ją įvesti ne Lietuvos Respublikos juridinį asmenį, kuris n÷ra
registruotas Nekilnojamojo turto registro asmenų posistem÷je;
kito notaro biuras turi galimybę naudotis pagrindin÷s sutarties duomenimis, sudarydamas
lydimuosius sutarties dokumentus, nesinaudodamas sistemos administratoriaus
paslaugomis;
rengiant sandorius, kurie turi kelių sandorių elementų, n÷ra galimyb÷s į sandorį įtraukti
turtą, kuris nedalyvauja kaip sandorio dalykas, tačiau jam turi būti registruojamos žymos,
daiktin÷s teis÷s ir juridiniai faktai;
paveld÷jimo teis÷s liudijimuose n÷ra galimyb÷s nurodyti papildomą sutuoktinį ir nurodyti,
kuris iš sutuoktinių yra miręs asmuo.

Be to, projekto įgyvendinimo metu buvo susidurta su bendresnio pobūdžio problemomis, tokiomis
kaip notaro elektroninio parašo įgyvendinimas tvirtinant sandorį; sutarties kaip elektroninio
dokumento statuso nustatymas; elektroninių dokumentų archyvo teisinio statuso suteikimas;
atsiskaitymų už teikiamas paslaugas kompiuterizuotos sistemos sukūrimas; teisin÷s baz÷s
koregavimas. Nepakankamai spartus min÷tų problemų sprendimas užkerta kelią vienam iš esminių
projekto tikslų įgyvendinimui – sudaryti sąlygas, kad NETSVEP sistema gal÷tų naudotis ir
nekilnojamojo turto sandorius sudaryti visi Lietuvos gyventojai, taip pat ir juridiniai asmenys,
siekiantys perleisti ar įgyti nekilnojamąjį turtą, nepriklausomai nuo piliečių socialin÷s pad÷ties,
lyties ir gyvenamosios vietos bei nekilnojamojo turto buvimo vietos.

PROJEKTO REZULTATŲ TĘSTINUMO VERTINIMAS
Projektas buvo baigtas įgyvendinti 2008 m. sausio m÷nesį, tačiau tuo metu NETSVEP sistema dar
neveik÷ ir net nebuvo prad÷ta diegti. Buvo sudarytas tvarkaraštis, kuriame numatyta sistemą diegti
palaipsniui, įvedant po kelis naujus sutarčių tipus, nors NETSVEP tur÷jo būti sukurta taip, kad iš
karto būtų galima naudotis 17 nekilnojamojo turto sandorių sudarymo sutarčių tipų. D÷l užsitęsusio
sistemos trūkumų šalinimo proceso NETSVEP diegimas ir darbo vietų kūrimas prad÷tas tik 2009
m. liepos m÷nesį.181 D÷l šios priežasties nebuvo pasiektas projekto įgyvendinimo ataskaitoje
minimas tikslas – per vienerius metus nuo projekto įgyvendinimo įdiegti sistemą praktiškai visuose
notarų biuruose. Šiuo metu tik 36 proc. Lietuvos notarų biurų naudojasi elektronine nekilnojamojo
turto sandorių sudarymo paslauga.
Pabr÷žtina, kad projekto metu sukurta infrastruktūra turi būti tobulinama, ištaisant notarų įvardintas
esmines NETSVEP informacin÷s sistemos funkcines klaidas. Jei tokių priemonių nebus imamasi,
kyla rizika, kad projekto rezultatais ateityje bus nepakankamai naudojamasi. Siekiant užtikrinti
rezultatų tęstinumą, būtina nepamiršti technin÷s infrastruktūros priežiūros veiklų. Projekto metu
įsigyta technin÷ ir programin÷ įranga (klasterinis serveris, 4 procesoriai, aplikacijų, internetiniai ir
autentifikavimo serveriai, dviejų specializuotų srautų balansavimo sistema) yra brangi
180

Valstyb÷s kontrol÷. Valstybinio audito ataskaita „Valstyb÷s įmon÷s Registrų centro informacinių sistemų kontrol÷“.
2009 m. rugs÷jo 30 d. Nr. IA-P-900-2-4.
181
Ibid.
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eksploataciniu požiūriu, tačiau sukurtos sistemos palaikymo sąnaudos tolesniam projekto
įgyvendinimo laikotarpiui n÷ra numatytos. Kilus elektronin÷s infrastruktūros eksploatavimo
problemoms, gali atsirasti dar daugiau kliūčių efektyviam NETSVEP sistemos funkcionavimui.

IŠVADOS IR PAMOKOS 2007–2013 M.
Projektas „Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektronin÷ paslauga (NETSVEP)“ spaudoje
susilauk÷ didelio atgarsio, kadangi jo įgyvendinimo metu buvo susidurta su specifin÷mis
problemomis, k÷lusiomis gr÷smę efektyviam projekto rezultatų panaudojimui.
Rezultatyvumas. Įgyvendinus projektą, NETSVEP informacin÷ sistema nebuvo visiškai sukurta.
Nors po informacin÷s sistemos bandymų Registrų centras buvo radęs esminių klaidų, d÷l kurių
neteisingai veik÷ pagrindin÷s sistemos funkcijos, nuspręsta sistemą priimti kaip sukurtą. Buvo
neatsižvelgta į Lietuvos notarų rūmų pastabas, kad sistema n÷ra tinkama naudoti. 2008 m.
sudarytas grafikas, pagal kurį planuota sistemos diegimą notarų biuruose prad÷ti palaipsniui,
įvedant naujus nekilnojamojo turto sutarčių tipus, nors NETSVEP sistema tur÷jo būti sukurta taip,
kad būtų galima iš karto naudotis 17 sutarčių tipų. Sistemos diegimas prad÷tas 2009 m. liepos
m÷nesį, nuo projekto įgyvendinimo pra÷jus maždaug pusantrų metų. Tuo metu prad÷tos kurti ir
NETSVEP darbo vietos. Mokymai, kurių metu notarai buvo supažindinti su projekto rezultatais,
buvo surengti dar neįdiegus NETSVEP, tod÷l paslaugos vartotojai negal÷jo tinkamai susipažinti su
jos funkcionalumais ir prival÷jo inicijuoti papildomus mokymus. Šiuo metu taip pat n÷ra pašalinti
visi esminiai elektronin÷s paslaugos trūkumai, tod÷l NETSVEP informacine sistema n÷ra aktyviai
naudojamasi. Be to, sukurta elektronin÷ paslauga neatitinka ketvirto interaktyvumo lygio.
Nauda ir poveikis. Projektas buvo skirtas visiems Lietuvos gyventojams, taip pat juridiniams
asmenims, siekiantiems įgyti ar perleisti nekilnojamąjį turtą, įgyti nuosavyb÷s ar kitas teises į jį
visoje Lietuvos teritorijoje. Naudojantis NETSVEP sistema nekilnojamojo turto sandorių
sudarymo paslaugos tur÷jo būti teikiamos „vieno langelio“ principu, t. y. notarui kreipiantis į
Registrų centrą d÷l reikalingų pažymų išdavimo. Tokiu būdu tur÷jo būti palengvinta sud÷tinga
nekilnojamojo turto sandorių sudarymo procedūra, taupomas visų jame dalyvaujančių institucijų ir
fizinių asmenų laikas.
Projektas tur÷jo prisid÷ti prie Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros ir paspartinti viešųjų
paslaugų perk÷limo į elektroninę erdvę procesą, sudaryti galimybes visiems Lietuvos gyventojams
(nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos) paprasčiau sudaryti nekilnojamojo turto sandorius,
paskatinti viešojo sektoriaus paslaugų teikimo modernizavimą naudojant informacines
technologijas, prisid÷ti prie Lietuvos ir ES politikos įgyvendinant viešųjų el. paslaugų teikimą,
didinti gyventojų kompiuterinį raštingumą. Tačiau lauktas projekto poveikis kol kas nepasireišk÷,
nes sukurta elektronin÷ paslauga nebuvo kokybiška: neištaisytos funkcin÷s sistemos klaidos,
užtruko jos diegimas notarų biuruose. Apklausos duomenys rodo, kad iki šiol sukurta sistema
nesinaudoja beveik pus÷ potencialių vartotojų.
Tęstinumas. Projekto metu sukurta infrastruktūra turi būti tobulinama, ištaisant notarų įvardintas
esmines NETSVEP informacin÷s sistemos funkcines klaidas. Jei tokių priemonių nebus imamasi,
kyla rizika, kad projekto rezultatais ateityje bus nepakankamai naudojamasi. Siekiant formuoti
palankesnį notarų požiūrį į naują elektroninę paslaugą, reikia užtikrinti galimybę dirbti su 17
nekilnojamojo turto sutarčių tipų, išspręsti el. parašo įrangos naudojimo problemas, rengti
mokymus ir seminarus, kurių metu notarai būtų supažindinami su NETSVEP sistemos
funkcionalumais.
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Siekiant išvengti NETSVEP projekto metu kilusių problemų, ateityje įgyvendinant informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros projektus rekomenduotina:
(1)

Užtikrinti tinkamą projekto valdymą ir už projekto priežiūrą atsakingų institucijų
veiklos kontrolę bei pasirūpinti, kad informacin÷s sistemos diegimas būtų prad÷tas
patvirtinus informacin÷s sistemos nuostatus ir techninę specifikaciją.

(2)

Projekto įgyvendinime tur÷tų dalyvauti ne tik projekto vykdytojas, bet ir sistemos bei
paslaugų vartotojai (kiek tai įmanoma). Jie gal÷tų dalyvauti partnerių teis÷mis ir
prisiimtų dalį atsakomyb÷s už projekto rezultatų pasiekimą ir panaudojimą. Be to, jiems
dalyvaujant būtų lengviau nustatyti vartotojų poreikius ir jiems pritaikyti kuriamos
sistemos funkcionalumus. Paslaugos diegimo metu turi būti suteikiamos sąlygos
pagrindiniams jos vartotojams išbandyti sistemą ir pateikti savo pastabas, į kurias tur÷tų
būti atsižvelgiama.

(3)

Kuriant kompleksiškas ir sud÷tingas informacines sistemas, reik÷tų planuoti daugiau
laiko ir l÷šų sistemos įdiegimui, infrastruktūros pritaikymui ir sutvarkymui, vartotojų
mokymams, siekiant išvengti paramos skyrimo sutarčių pakeitimų.

(4)

Siekiant užtikrinti veiksmingą projekto rezultatų steb÷seną, reik÷tų pasirinkti tikslesnius
steb÷jimo rodiklius.
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PROJEKTO „IŠANKSTINö PACIENTŲ REGISTRACIJOS SISTEMA“
ATVEJO STUDIJA

Projekto pavadinimas
Projekto vykdytojas
Projekto partneriai

Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Faktin÷ projekto vert÷
(panaudotos l÷šos)

„Išankstin÷ pacientų registracijos sistema“
(projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-04/0015)
VšĮ Vilniaus universiteto ligonin÷s Santariškių klinikos
VšĮ Centro poliklinika
VšĮ Vilniaus rajono centrin÷ poliklinika
VšĮ Šeškin÷s poliklinika
VšĮ Kauno Raudonojo kryžiaus klinikin÷ ligonin÷
VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikų
VšĮ Kauno apskrities ligonin÷
VšĮ Kauno centro poliklinika
VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika
VšĮ Šilainių poliklinika
VšĮ Klaip÷dos jūrininkų ligonin÷
VšĮ Klaip÷dos miesto pirmin÷s sveikatos priežiūros centras
VšĮ Šiaulių ligonin÷
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonin÷
VšĮ Alytaus poliklinika
VšĮ Panev÷žio miesto poliklinika
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligonin÷
VšĮ Utenos apskrities ligonin÷
VšĮ Telšių apskrities ligonin÷
VšĮ Panev÷žio ligonin÷
2005.09.02 – 2008.11.15
7 349 578,01 Lt
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Įvadas

Pasinaudojant ES struktūrinių fondų l÷šomis, Lietuvoje buvo įgyvendintas projektas „Išankstin÷s
pacientų registracijos sistema“. Pagrindinis projekto tikslas – išnaudoti šiuolaikinių informacinių ir
telekomunikacinių technologijų teikiamas galimybes, siekiant sumažinti administravimo kaštus,
teikti visuomenei lengvai prieinamas, aukštos kokyb÷s sveikatos paslaugas ir kuo efektyviau
išnaudoti sveikatos įstaigų žmogiškuosius bei materialinius resursus. Be to, buvo siekiama sukurti
registracijos sistemą, kuri leistų gauti informaciją apie gydytojų darbo laikus ir pacientams sukurti
interaktyvias paslaugas, suteikiančias galimybę užsiregistruoti pas gydytojus medicinin÷ms
paslaugoms gauti.182
Projekto metu planuota pasiekti tokius uždavinius:
• Sumažinti registracijai pas gydytoją reikalingas laiko sąnaudas ir kuo greičiau suteikti
kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas pacientams;
• Sukurti medicinos personalui prieigą prie patikimos ir visapusiškos informacijos apie
pacientus, sudaryti palankesnes darbo sąlygas;
• Pagerinti administracinio personalo galimybes gauti patikimą informaciją apie
apsilankančių pacientų skaičių ir gydytojų užimtumą, kuri pad÷tų efektyviau planuoti ir
įgyvendinti sveikatos priežiūros įstaigų administravimo veiklas.
Medicininių paslaugų teikimas gyventojams yra „sluoksniuotas“, t. y. susideda iš kelių grandžių
gydymo įstaigų sąveikos. Pirmin÷ grandis – pirmin÷s sveikatos priežiūros įstaigos (pirminis lygis –
VšĮ Centro poliklinika, VšĮ Vilniaus rajono centrin÷ poliklinika, VšĮ Šeškin÷s poliklinika, VšĮ
Kauno centro poliklinika, VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika, VšĮ Šilainių poliklinika, VšĮ Klaip÷dos
miesto pirmin÷s sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC), VšĮ Alytaus poliklinika, VšĮ
Panev÷žio miesto poliklinika). Pagal galiojančią Sveikatos apsaugos ministerijos tvarką kiekvienas
gyventojas pirmiausia kreipiasi į šeimos gydytoją, kuris sprendžia, kokios pagalbos jam reikia.
Šeimos gydytojas, pacientui teikdamas medicinines paslaugas, gali jį nukreipti į diagnostinius
konsultacinius centrus tolimesniems tyrimams ar medicinin÷ms konsultacijoms (antrinis lygis –
VšĮ Centro poliklinika, VšĮ Vilniaus rajono centrin÷ poliklinika, VšĮ Šeškin÷s poliklinika, VšĮ
Kauno Raudonojo kryžiaus klinikin÷ ligonin÷, VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos, VšĮ
Vilniaus universiteto ligonin÷s Santariškių klinikos, VšĮ Kauno apskrities ligonin÷, VšĮ Kauno
centro poliklinika, VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika, VšĮ Šilainių poliklinika, VšĮ Klaip÷dos
jūrininkų ligonin÷, VšĮ Šiaulių ligonin÷, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonin÷, VšĮ Mykolo
Marcinkevičiaus ligonin÷, VšĮ Utenos apskrities ligonin÷, VšĮ Telšių apskrities ligonin÷, VšĮ
Panev÷žio ligonin÷). Pacientui, norinčiam gauti medicininę konsultaciją, yra pakankamai sud÷tinga
sužinoti norimo gydytojo darbo laiką, kadangi tokių diagnostinių konsultacinių centrų yra ne
vienas, o juose dirba po kelis norimos specializacijos gydytojus konsultantus. Kai pacientas vis
d÷lto patenka pas tam tikrą diagnostinio konsultacinio centro gydytoją, pastarasis gali išrašyti
siuntimą apsilankymui pas trečiosios grandies gydymo įstaigos – VšĮ Kauno medicinos
universiteto klinikų, VšĮ Vilniaus universiteto ligonin÷s Santariškių klinikų – gydytoją konsultantą,
kuris specializuojasi siauroje tam tikrų susirgimų srityje.
Pagrindin÷ problema, kurią siekta išspręsti įgyvendinant išankstin÷s pacientų registracijos projektą,
buvo siekis integruoti skirtingų „sluoksnių“ medicininių paslaugų teik÷jus (projekto partnerius) į
vieningą interaktyvią elektroninę sistemą. Kitos problemos buvo susijusios su tuo, kad: (1)
pacientai sugaišta daug asmeninio laiko registruodamiesi ir laukdami gydytojo pri÷mimo bei turi
mažas pasirinkimo galimybes; (2) neefektyviai naudojami gydymo įstaigų žmogiškieji ištekliai; (3)
182
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neefektyviai valdomos gydymo įstaigos (d÷l nepakankamų informacijos srautų). Įdiegus
išankstin÷s registracijos sistemą, pacientas turi galimybę pasirinkti norimą gydymo įstaigą ir
gydytoją. Žinodamas apie paciento vizitą jau anksčiau, gydytojas gali pasiruošti jo atvykimui, t. y.
susipažinti su paciento pirminiais duomenims. Įdiegus naują sistemą, pas aukštesnio lygio
specialistus savo pacientus gali registruoti ir pirmin÷s sveikatos priežiūros centrų specialistai bei
šeimos gydytojai. Sistema leidžia sukurti ir nusiųsti elektroninį siuntimą, tod÷l galima atsisakyti
popierinių siuntimų, o pacientui nereikia nuolatos registruotis pas skirtingus specialistus.
Siunčiantis gydytojas internete gali steb÷ti savo siųstų pacientų vizitų būklę.
Įgyvendinant projektą buvo tik÷tasi padidinti teikiamų medicininių paslaugų kokybę, kadangi
naudodamasis išankstin÷s registracijos sistema pacientas turi galimybę pasirinkti bet kurio lygmens
gydymo įstaigą ir gydytoją, gali sutaupyti daugiau laiko, kadangi nebereikia laukti bandant
prisiskambinti ar atvykus į gydymo įstaigą, o registraciją galima atlikti bet kuriuo paros metu.
Likus dienai iki planuojamo vizito, pacientui į telefoną žinute yra atsiunčiamas priminimas.
Sistemoje užsiregistravęs pacientas internete gali steb÷ti savo planuojamų ir įvykusių vizitų būklę.
Tik÷tasi, kad išankstin÷s registracijos sistema pad÷s sukurti abipusį kontaktinį ryšį tarp gydytojo ir
paciento, kadangi atsiras galimyb÷ susisiekti su pacientu, žinant jo telefono numerį. Be to, buvo
siekiama, kad įgyvendinus projektą padid÷tų medicininių paslaugų prieinamumas įvairių socialinių
grupių ir atokesnių šalies vietovių gyventojams, kurie, būdami namuose, gal÷tų gauti visą
reikalingą informaciją ir užsiregistruoti pri÷mimui pas gydytoją.
Pagrindin÷ tikslin÷ grup÷, kuriai skirtas projektas, yra visų amžiaus grupių, išsilavinimo ir
socialinių sluoksnių Lietuvos gyventojai, kurie nepriklausomai nuo gyvenamos ar buvimo vietos
gali naudotis įgyvendinto projekto rezultatais. Pacientai internete gali sužinoti dirbančių gydytojų
darbo laikus ir laisvus pacientų pri÷mimo laikus. Didžiausią naudą pacientai gaus iš registracijos
pas ambulatorin÷s grandies (pirmo lygio) gydytojus, kadangi iki šiol žmon÷s buvo registruojami tik
popieriniuose žurnaluose ar pas gydytoją priimami eil÷s tvarka.
Įgyvendinant projektą buvo atliktos šios pagrindin÷s veiklos:183
•
•
•
•
•
•
•

sukurta išankstin÷s pacientų registracijos sistema, projekto partnerių registracijos sistemas
sujungiant į saugų vieningą kompiuterinį tinklą ir interneto svetainę www.sergu.lt;
visose gydymo įstaigose, dalyvaujančiose projekte, buvo įdiegta 580 naujų kompiuterinių
darbo vietų;
įdiegti 2 serveriai su programine įranga;
įrengta 10 ryšio tinklų;
sukurtas interneto asistavimo centras;
įdiegtos 22 tarnybin÷s stotys;
įsigyta kompiuterinio tinklo ir IP telefonijos įranga.

Efektyviam projekto įgyvendinimo valdymui užtikrinti buvo suformuotos projekto valdymo
struktūros:
• įkurta projekto valdymo grup÷ ir priežiūros komitetas;
• paskirti projekto koordinatoriai iš partnerių gydymo įstaigų;
• nustatyta projekto vykdytojo ir partnerių bendradarbiavimo schema.
Siekiant informuoti visuomenę apie projekto įgyvendinimo eigą, buvo įgyvendintos viešinimo
priemon÷s:
183
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•
•
•

išleisti ir išplatinti specialūs leidiniai, skrajut÷s, plakatai, kuriuose pristatyti pagrindiniai
projekto įgyvendinimo rezultatai;
surengti informaciniai seminarai, konferencijos;
spaudoje ir televizijoje paskelbta informacija apie išankstin÷s pacientų registracijos
sistemos teikiamus privalumus.

PROJEKTO POREIKIO IR TIKSLINGUMO VERTINIMAS

Projekto poreikis buvo neabejotinas. Kuriamos paslaugos reik÷jo norint išspręsti iki šiol
egzistuojančias pacientų registravimo sistemos problemas: žemą tradicin÷s, „popierin÷s“, pacientų
registracijos sistemos efektyvumą, dideles materialines ir laiko sąnaudas, neefektyvų žmogiškųjų
išteklių panaudojimą. Įgyvendinus projektą buvo tikimasi sumažinti sveikatos priežiūros įstaigų
registratūrose susidarančias pacientų eiles ir suteikti galimybę gyventojams registruotis pas
gydytoją greičiau ir patogiau, neatsižvelgiant į buvimo ar gyvenamąją vietą ir laiką. Pamin÷tina,
kad asmenims, kurie neturi galimyb÷s ar nenori registruotis internetu, buvo sudarytos sąlygos
skambinti trumpuoju numeriu 1815. Tiesa, ši paslauga yra mokama. Tie šalies gyventojai, kurie
nori ir toliau naudotis tradicin÷mis registracijos priemon÷mis, gali ir toliau atvykti tiesiai į
registratūrą, kadangi senoji sistema nebuvo panaikinta.
Kuriant išankstin÷s pacientų registracijos sistemą, buvo siekiama spręsti esmines Lietuvos
informacin÷s visuomen÷s problemas: skatinti gyventojų ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų
naudojimąsi informacin÷mis technologijomis, didinti kompiuterinį raštingumą, formuoti
naudojimosi informacin÷mis technologijomis tradicijas bei visuomen÷s suvokimą apie jų teikiamus
privalumus, skatinti didesnį kaimiškųjų vietovių gyventojų susidom÷jimą informacin÷mis
technologijomis. Internetin÷s svetain÷s turinys yra pateikiamas lietuvių kalba, tod÷l pacientai,
norintys atlikti išankstin÷s registracijos procedūrą, nesusiduria su užsienio kalbos įgūdžių trūkumu
(ši problema dažnai pasitaiko naudojantis elektronin÷mis paslaugomis) ir gali efektyviai
pasinaudoti sukurta sistema. Pasteb÷tina, kad išoriniai veiksniai, susiję su šalies gyventojų
materialine pad÷timi ir internetinio ryšio kainomis, gali apriboti mažesnes pajamas gaunančių
gyventojų galimybes pasinaudoti išankstin÷s pacientų registracijos sistemos teikiamais
privalumais.
Pamin÷tina, kad kompiuteriais nepakankamai naudojasi ne tik visuomen÷s atstovai, bet ir
gydytojai, kadangi apklausų duomenys rodo, jog Lietuvoje kompiuterį darbo vietose turi apie 57
proc. gydytojų, o internetu naudojasi 51 proc. sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų.
2008 m. atlikto Europos šeimos gydytojų nuomon÷s tyrimo, kurio metu buvo apklausta apie 7
tūkst. gydytojų visose ES šalyse, rezultatai rodo, kad vidutiniškai apie 87 proc. Europos šalių
gydytojų naudojasi kompiuteriu, 70 proc. naudojasi internetu, o 66 proc. konsultuoja naudodamiesi
kompiuteriu.184 Atsižvelgiant į šiuos duomenis galima teigti, kad kol kas Lietuvos gydytojai
nepakankamai efektyviai išnaudoja informacinių technologijų teikiamus privalumus. Sprendžiant
gydytojų kompiuterinio raštingumo problemas, yra rengiami mokymai, konsultacijos ir seminarai.
Projekte dalyvaujančioms gydymo įstaigoms buvo įdiegta bendra informacinių ir ryšių
technologijų (IRT) infrastruktūra, o visi projekto partneriai sukūr÷ savo tinklalapius su
integruotomis pacientų registracijos sistemomis. Gydymo įstaigų informacin÷s sistemos
funkcionuoja automatiškai, tiesiogiai nedalyvaujant registratūrų darbuotojams. Registruotis pas
184

Išsamesn÷ informacija apie medicinos personalo naudojimąsi kompiuteriais
<http://www.sam.lt/go.php/lit/Elektronines_sveikatos_naudas_pajus_gydy/726/1>.

pateikiama

adresu
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norimą gydytoją gali patys pacientai, apsilankę tinklalapyje www.sergu.lt, užsiregistravę sistemoje
ir gavę slaptažodį. Tada jie gali pasirinkti gydytoją pagal specialybę ar pavardę, arba registruotis
pas šeimos gydytoją. Be to, jie gali nurodyti pageidaujamą vizito laiką ir v÷liau internete steb÷ti
savo jau įvykusių apsilankymų skaičių.
Projekto įgyvendinimo metu buvo pasteb÷ta, kad naujoji elektronin÷s registracijos sistema bus
aktualesn÷ technologijas naudojantiems gyventojams bei ateities kartoms, kadangi didel÷ dalis
vyresnio amžiaus žmonių internetu vis dar nesinaudoja. Siekiant išspręsti šią problemą, yra
siūloma artimiesiems užregistruoti vyresnio amžiaus pacientus pas gydytoją internetu. Prireikus
siųsti asmenį konsultacijoms pas gydytoją konsultantą, šeimos gydytojas gali pats jį užregistruoti ir
paskirti vizitą bei sukurti ir nusiųsti elektroninį siuntimą. Tokia pagalba yra orientuota į tuos
asmenis, kurie nesinaudoja šiuolaikin÷mis informacin÷mis technologijomis.
Jau min÷ta, kad, įgyvendinant projektą, buvo įdiegtas bendrasis trumpasis numeris 1815, kuriuo
paskambinę pacientai gali registruotis bet kurioje projekte dalyvaujančioje gydymo įstaigoje.
Trumpasis telefono numeris taip pat laikomas alternatyva, kuria gali naudotis vyresnio amžiaus
šalies gyventojai. Pamin÷tina, kad registracijai telefonu finansavimo nepakako, tod÷l skambučiai
yra mokami (1,5 Lt už minutę). Žmon÷ms gali būti per brangu naudotis šia paslauga, kadangi
registracija pas gydytoją gali užtrukti nuo penkių iki dešimt minučių, o vienas skambutis kainuoti
nuo 7,5 Lt iki 15 Lt.
PROJEKTO REZULTATŲ VERTINIMAS

Projektas buvo įgyvendintas visa numatyta apimtimi, išankstin÷s registracijos sistema įdiegta
visose projekte dalyvavusiose sveikatos priežiūros įstaigose. Pamin÷tina, kad šiuo metu
elektronin÷s pacientų registracijos sistema, be projekte dalyvavusių 20 sveikatos priežiūros įstaigų,
leidžia užsiregistruoti dar aštuoniose gydymo įstaigose: Alytaus rajono savivaldyb÷s pirmin÷s
sveikatos priežiūros (toliau – PSP) centre, UAB privačiame medicinos centre „Kardivita“, Kauno
Dainavos poliklinikoje, Proktologijos klinikoje, Šiaulių apskrities tuberkulioz÷s ir plaučių ligų
ligonin÷je, Utenos PSPC, Vilniaus universiteto Onkologijos institute, VšĮ Vilniaus universiteto
vaikų ligonin÷je.
1 lentel÷. Projekto pasiekimo rodikliai
Rodiklio pavadinimas
Surinkta projekto vykdymo grup÷
Sukurta išankstin÷s pacientų registracijos
sistema
Kompiuterizuotos darbo vietos
Ryšio tinklai
Serveriai
Universali nuotolin÷s registracijos
galimyb÷
Nuolatiniai stendai patalpose
Viešųjų el. paslaugų skaičius

Matavimo vienetas
Asmenų skaičius
Sistema

Planuotas
7
1

Pasiektas
5
1

Vnt.
Vnt.
Vnt.
Interneto asistavimo centras

580
10
2
1

580
10
2
1

Vnt.
Vnt.

20
1

20
1

Matavimo vienetas
Pacientų, kasmet
apsilankančių
dalyvaujančiose įstaigose,

Planuotas
6 mln.

Pasiektas*
2008 metais
–
5 860 870

Šaltinis: Projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita.

2 lentel÷. Projekto rezultato rodikliai
Rodiklio pavadinimas
Palengvinta
paciento
išankstin÷
registracija pas gydytoją
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Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas
skaičius
Perkvalifikuotų ir į kitą
veiklą nukreiptų darbuotojų
skaičius
Sutaupytos l÷šos

Planuotas

Efektyvesnis
dalyvaujančių
įstaigų
Daugiau nei
žmogiškųjų
išteklių
panaudojimas:
100 darbuotojų
registratūros darbuotojai
Efektyvesnis
dalyvaujančių
įstaigų
Daugiau nei 1
žmogiškųjų
išteklių
panaudojimas:
mln. Lt
registratūros darbuotojai
Efektyvesnis
dalyvaujančių
įstaigų
Sutaupytos l÷šos
Iki 19,7 mln. Lt
žmogiškųjų
išteklių
panaudojimas:
specialistai
Efektyvesnis
dalyvaujančių
įstaigų Perkvalifikuoti registratūros
Daugiau nei
žmogiškųjų išteklių panaudojimas
darbuotojai
100 darbuotojų
Efektyvesnis
dalyvaujančių
įstaigų Administracinių darbuotojų
Daugiau nei 1
žmogiškųjų panaudojimas
išlaidų sumažinimas
mln. Lt
Sukurtų/išsaugotų darbo vietų skaičius –
Asmenys
Daugiau nei
sumažinta struktūrinio nedarbo gr÷sm÷
100 asmenų
Pacientų srautų padid÷jimas, efektyviau
Sumaž÷ję neatvykusių
60 tūkst.
išnaudojant d÷l užsiregistravusių, bet
pacientų srautai, asmenys
neatvykusių
neatvykusių
pacientų
susidarančius
asmenų mažiau
„langus“;
gydymo
įstaigų
darbo
efektyvumo padid÷jimas ir eilių d÷l
konsultacijos pas gydytojus sumaž÷jimas
Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų
Kaimo gyventojai
Daugiau nei
kokyb÷s ir prieinamumo padid÷jimas,
1,1 mln. kaimo
ypač nutolusių ir kaimo regionų
gyventojų
gyventojams
Suteiktas pagrindas privačių ir viešųjų Nacionalinių
Lietuvos
Daugiau nei
sveikatos priežiūros įstaigų efektyviam sveikatos apsaugos sistemos 200 institucijų
bendradarbiavimui
institucijų skaičius
Bendras sukurtų darbo vietų skaičius
Vnt.
n. d.

Pasiektas*
n. d.

n. d.

n. d.

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.

n. d.

n. d.

23,33 darbo
vietos (vyrai
9,72, moterys
13,61)

Šaltinis: Projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita.
*Projekto galutin÷je ataskaitoje nepateikiama konkreti informacija apie faktinį rezultato rodiklių įgyvendinimą.
Dokumente teigiama, kad buvo pasiekti visi planuoti rezultatų rodikliai, tačiau kai kurie iš jų yra sunkiai
apskaičiuojami ir įrodomi.

Projekto įgyvendinimo galutin÷je ataskaitoje teigiama, kad buvo pasiekti visi planuoti pasiekimo ir
rezultato rodikliai. Pabr÷žtina, kad pasiekimo rodikliai atspind÷jo pagrindines projekto veiklas,
tačiau rezultato rodikliai nebuvo pasirinkti tinkamai, kadangi kai kurie iš jų yra sunkiai įrodomi ir
apskaičiuojami. Projekto vykdytojas savo dokumentuose taip pat patvirtina išvadą apie numatytų
rodiklių nepakankamumą projekto rezultatams matuoti. Pavyzdžiui, gydymo įstaigose
apsilankiusių pacientų skaičiaus did÷jimo rodiklis nenurodo, ar pacientų srautai išaugo d÷l
palengvintos išankstin÷s registracijos ir sukurtų naujų registracijos formų. Efektyvesnio
dalyvaujančių įstaigų žmogiškųjų išteklių panaudojimo rodikliai, kurių matavimo vienetas yra
sutaupytos l÷šos, taip pat yra sunkiai apskaičiuojami.
Projekto galutin÷je ataskaitoje teigiama, kad projektas bus vertinamas kaip s÷kmingai
įgyvendintas, jei per metus jame dalyvaujančiose gydymo įstaigose apsilankys apie 6 mln.
pacientų. Tačiau rodiklis nematuoja, kiek iš apsilankiusių pacientų išankstinę registraciją bus atlikę
internetu. Pamin÷tina, kad gydymo įstaigų, turinčių vidines informacines sistemas, patirtis rodo,
jog internetu užsiregistravę žmon÷s sudaro vos 10 proc. visų besiregistruojančių pacientų skaičiaus.
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Lentel÷je pateikiami duomenys apie projekte dalyvavusiose sveikatos priežiūros įstaigose per
metus apsilankančių pacientų skaičių, kurie rodo, kad per metus 20 gydymo įstaigų apsilanko 5,8
mln. pacientų.
3 lentel÷. Projekto partnerių įstaigose per metus apsilankančių pacientų skaičius, 2008 m. duomenys
Gydymo įstaiga

Per metus gydymo įstaigoje apsilankančių
pacientų skaičius

Vilniaus m.
VšĮ VUL Santariškių klinikos
Vilniau raj. Centrin÷ poliklinika
Vilniaus miesto Centro poliklinika
VšĮ Šeškin÷s poliklinika
M. Marcinkevičiaus ligonin÷
Kauno m.
KMUK
VšĮ Kauno Centro poliklinika
Kauno Raudonojo kryžiaus ligonin÷
VšĮ Kauno Šilainių poliklinika
VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika
VšĮ Kauno apskrities ligonin÷s
Klaip÷dos m.
VšĮ Klaip÷dos jūrininkų ligonin÷
VšĮ Klaip÷dos miesto SPC
Šiaulių m.
VšĮ Šiaulių apskrities ligonin÷
Panev÷žio m.
VšĮ Panev÷žio ligonin÷
VšĮ Panev÷žio miesto poliklinika
Alytaus m.
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonin÷
VšĮ Alytaus poliklinika
Utenos m.
VšĮ Utenos apskrities ligonin÷
Telšių m.
VšĮ Telšių apskrities ligonin÷
Iš viso:
Šaltinis: Projekto vykdytojo pateikti duomenys.

417 626
593 059
n. d.
310 155
1625
1 031 812
268 390
50 663
590 000
347 202
113 162
131 489
386 620
157 329
355 336
272 905
228 855
404 700
112 793
87 149
5 860 870

Rodiklis, matuojantis perkvalifikuotų registratūros darbuotojų skaičių, n÷ra visiškai adekvatus,
kadangi projekte dalyvaujančiose gydymo įstaigose veikia ne po vieną registratūrą (jos dažniausiai
įsikūrusios skirtinguose pastatuose). D÷l šios priežasties sunku nustatyti, kokią įtaką projektas
padar÷ kiekvieno projekto partnerio registratūrų struktūrai, darbo organizavimui, darbuotojų
skaičiui ir pacientų medicininio aptarnavimo pokyčiams. Rezultato rodiklis, pagal kurį matuojamas
pas gydytoją apsilankiusių kaimo gyventojų skaičius, neanalizuoja, kokiomis priemon÷mis
atokesnių vietovių gyventojai registravosi pas gydytoją. Kaimo regionų gyventojai gali registruotis
tradiciniais būdais, o jų skaičius gydymo įstaigose gali išaugti ne d÷l naujų išankstin÷s registracijos
formų įvedimo, o d÷l kitų priežasčių.
Siekiant įvertinti projekto rezultatus, naudą ir poveikį, tur÷tų būti analizuojami papildomi aspektai
ir bandoma atsakyti į šiuos klausimus:
•
•

Kokį procentą nuo visų per tam tikrą laikotarpį į gydymo įstaigas užsiregistravusių pacientų
sudar÷ internetu užsiregistravę asmenys?
Kokį procentą nuo visų gydymo įstaigose apsilankiusių pacientų sudar÷ internetu
užsiregistravę ir į sveikatos priežiūros įstaigas atvykę asmenys?
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•
•
•

Kiek procentų gyventojų internetu registravosi pas pirminio, antrinio ir tretinio lygio
specialistus?
Kaip pasikeit÷ registratūrų darbuotojų skaičius (įvertinti skirtumą prieš projekto
įgyvendinimą ir po išankstin÷s pacientų registracijos sistemos įdiegimo)?
Kiek buvo gauta skundų, susijusių su nauja elektronin÷s registracijos sistema?

Vykdant projektą, buvo susisteminti projekto dalyvių dabartiniai registracijos ir administravimo
duomenys. Surinktų duomenų pagrindu buvo sukurta programin÷ įranga, sudaranti galimybes
vykdyti pacientų registraciją nuotoliniu būdu. V÷liau buvo įdiegta reikiama IRT infrastruktūra, kuri
sudar÷ techninę bazę elektronin÷s registracijos veikimui. Išankstin÷s pacientų registracijos sistemos
diegimą palengvino tai, kad dauguma sveikatos priežiūros įstaigų iš viso neturi gerų automatizuotų
informacinių sistemų, o esamos yra pasenusios ar nefunkcionalios. D÷l šios priežasties jų galima
lengvai atsisakyti. Pasteb÷tina, kad 580 naujų kompiuterių nepakanka, norint s÷kmingai vykdyti
elektronin÷s pacientų registracijos funkcijas. Be to, daugelyje projekto partnerių kilo problemų su
internetinio ryšio tiekimu, kadangi atsirado daug įvairių trukdžių. Siekiant suteikti kokybišką
elektroninę paslaugą, projekto partneriams pirmiausia reik÷jo atlikti detalų gydymo įstaigų
informacinių technologijų auditą ir paruošti visų pastatų informacinių technologijų infrastruktūros
projektus.
Apibendrinant galima išskirti esminius projekto „Išankstin÷s pacientų registracijos sistema“
rezultatus185:
(1) Palengvinta paciento išankstin÷ registracija pas gydytoją;
(2) Sukurtos naujos registracijos formos (internetu ir telefonu);
(3) Sukurtos priemon÷s, leidžiančios šeimos gydytojui dalyvauti gydytojo bei vizito laiko
pasirinkime;
(4) Atsirado grįžtamasis ryšys tarp įvairių grandžių gydytojų;
(5) Užsimezg÷ informacinis gydytojų tinklas;
(6) Palengv÷jo išankstin÷s pacientų registracijos administravimas;
(7) Užtikrintas efektyvesnis žmogiškųjų išteklių panaudojimas;
(8) Išsaugotos darbo vietos ir sumažinta struktūrinio nedarbo gr÷sm÷ (registratūros darbuotojai
perkvalifikuojami darbui su informacin÷mis technologijomis);
(9) Padidintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas nutolusiuose ir kaimo regionuose;
(10) Suteiktas pagrindas viešųjų ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimui.
Pamin÷tina, kad naudojimąsi projekto rezultatais gali apriboti išoriniai veiksniai, susiję su Lietuvos
gyventojų perkamosios galios skirtumais, aukštomis kompiuterinių technologijų ir internetinio
ryšio kainomis, skirtingomis kaimo ir miesto gyventojų reikm÷mis informacinių technologijų
naudojimo srityje. Projekto vykdytojai pripažino, kad išankstine pacientų registracijos sistema
daugiausia naudojasi jaunesnio amžiaus šalies piliečiai. D÷l geriau išpl÷totos informacinių
technologijų infrastruktūros miestų gyventojai taip pat turi didesnes galimybes pas gydytoją
registruotis internetu. Tačiau vert÷tų nepamiršti, kad 2004–2006 m. ES paramos programavimo
laikotarpiu didelis d÷mesys buvo skirtas plačiajuosčio internetinio ryšio paslaugų teikimui kaimo
vietov÷se (RAIN projektas) ir viešųjų internetin÷s prieigos taškų (VIPT) steigimui. Šios priemon÷s
prisid÷jo prie kaimo gyventojų galimybių naudotis informacin÷mis technologijomis didinimo.
Siekiant skatinti atokesnių vietovių gyventojus pas gydytoją registruotis internetu, būtų naudinga
nacionaliniu mastu įgyvendinti viešinimo iniciatyvas ir informuoti visuomenę apie internetin÷s
registracijos teikiamus privalumus (mažesnes laiko sąnaudas, patogumą, galimybę registraciją
185

Rezultatai suformuluoti ekspertų grup÷s, apibendrinant projekto įgyvendinimo galutin÷je ataskaitoje pateikiamą
informaciją.
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atlikti bet kuriuo paros metu ir bet kurioje vietoje). Be to, norint paskatinti gydytojų naudojimąsi
išankstin÷s registracijos sistema, reik÷tų organizuoti kompiuterinio raštingumo kursus ir seminarus.
PROJEKTO POVEIKIO IR NAUDOS VERTINIMAS

Projekto rezultatai naudingi visų amžiaus grupių, išsilavinimo ir socialinių sluoksnių Lietuvos
gyventojams. Be to, tik÷tasi, kad įgyvendinus projektą ypač pager÷s sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumas kaimo ir nutolusių vietovių gyventojams, kurie gaus galimybę nevykdami į miestą
surasti visą jiems reikiamą informaciją ir užsiregistruoti gydytojo konsultacijai.
Naudos įgyvendinus projektą gauna ir gydytojai bei gydymo įstaigų administracinis personalas,
kadangi, matant planuojamą gydytojų darbo krūvį ir pacientų pasiskirstymą, įstaigų
administratoriams lengviau analizuoti, pas kokį specialistą ir kada registruojasi daugiausia
pacientų, ir tinkamai organizuoti gydymo įstaigos darbą. Gydytojai prieš planuojamą paciento
vizitą gali susipažinti su jo duomenimis ir tokiu būdu suteikti kokybiškesnes paslaugas.
Siekiant išsiaiškinti, ar šalies gyventojai naudojasi projekto rezultatais, buvo atliktos internetin÷s
svetain÷s www.sergu.lt lankytojų ir projekto partnerių įstaigose besilankančių pacientų apklausos.
2009 m. rugs÷jo 12–23 d. atliktos tinklalapyje www.sergu.lt apsilankiusių šalies gyventojų
apklausos metu buvo apklausti 295 tinklalapio lankytojai (236 moterys ir 59 vyrai). Apklaustieji
buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes, o bendras amžiaus vidurkis siek÷ 37 metus. Dauguma
apklausoje dalyvavusių žmonių buvo miestų gyventojai (270 respondentų), o kaimuose gyveno 25
apklausoje dalyvavę tinklalapio lankytojai. 2009 m. rugs÷jo 14–21 d. buvo atlikta visose projekte
dalyvavusiose sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – SPĮ) atsitiktinai sutiktų pacientų apklausa,
kurios metu apklaustas 301 pacientas (151 vyras ir 150 moterų). Respondentai buvo suskirstyti į
tris amžiaus grupes, o bendras amžiaus vidurkis siek÷ 41 metus. Daugiausia apklaustųjų,
atsižvelgiant į projekto partnerių regioninį pasiskirstymą buvo Kaune, Vilniuje, Klaip÷doje,
Šiauliuose ir Panev÷žyje.
Naudojimasis internetine išankstin÷s registracijos sistema
Tinklalapio www.sergu.lt lankytojų apklausos atsakymų rezultatai rodo, kad net 57,3 proc.
daugiau nei vieną kartą registravosi pas gydytoją internetu (vieną kartą užsiregistravusių buvo 18
proc.). 24,7 proc. respondentų pabr÷ž÷, kad dar nepasinaudojo galimybe užsiregistruoti pas
gydytoją internetu. Apklausos duomenys rodo, kad dažniausiai internetu pas gydytoją registravosi
moksleiviai arba studentai (68,4 proc.) ir dekretines atostogas pasi÷mę šalies gyventojai (64,3
proc.).
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1 pav. Tinklalapio lankytojų naudojimasis išankstin÷s registracijos sistema

Šaltinis: TSN Gallup apklausa.

SPĮ pacientų apklausos rezultatai rodo, kad, planuodami savo apsilankymą sveikatos priežiūros
įstaigoje, išankstinę registraciją žmon÷s dažniausiai atliko atvykdami tiesiogiai į sveikatos
priežiūros įstaigą (42,5 proc. respondentų). 30,6 proc. apklaustųjų nurod÷, kad registravosi
telefonu, o 26,9 proc. respondentų pareišk÷, kad registravosi internetu (svetain÷je www.sergu.lt).
Net 55,8 proc. apklaustų pacientų, atvykusių registruotis tiesiogiai į sveikatos priežiūros įstaigas,
buvo vyresni nei 56 metų. Internetu vizitui pas gydytoją dažniausiai registravosi jaunesni nei 35
metų pacientai (37,1 proc. apklaustųjų), o vyresnių nei 56 metų šalies gyventojų, pasinaudojusių
išankstin÷s registracijos sistema, buvo vos 5,8 proc.. Be to, internetu pas gydytoją dažniau
registravosi Panev÷žio, Vilniaus ir Kauno gyventojai (atitinkamai 36,7 proc., 30,7 proc. ir 29,2
proc. apklaustųjų). Mažesnių miestų gyventojai išankstin÷s registracijos sistema nesinaudojo
pakankamai aktyviai.
2 pav. Ligonin÷se apklaustų pacientų naudojimasis išankstin÷s registracijos sistema

Šaltinis: TNS Gallup apklausa.
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Tinklalapio naudojimo ateityje perspektyvos
Net 88,8 proc. internetinio puslapio www.sergu.lt apklausoje dalyvavusių lankytojų, paklaustų, ar
ketina ateityje naudotis išankstin÷s pacientų registracijos internetu paslauga, pareišk÷ ketinantys
tai daryti. Vos 1,4 proc. puslapio lankytojų nurod÷, kad ateityje neketina pas gydytoją registruotis
internetu. Daugiausia respondentų, ketinančių ateityje naudotis išankstin÷s registracijos paslauga,
priklauso jau vieną ar daugiau kartų internetu pas gydytoją besiregistravusių šalies gyventojų
grupei.
3 pav. Tinklalapio lankytojų ketinimai naudotis išankstin÷s registracijos sistema ateityje

Šaltinis: TNS Gallup apklausa.

45,8 proc. apklaustų ligoninių pacientų pareišk÷, kad ateityje ketina naudotis išankstin÷s
registracijos pas gydytoją paslauga. Daugiausia tokią nuomonę išreiškusių respondentų – 59,7
proc. – buvo jaunesni nei 35 metų. Palankiausiai šią galimybę įvertino moksleiviai ir studentai,
kadangi net 60,5 proc. šios socialin÷s grup÷s atstovų pareišk÷ ją išbandysiantys. Vos 17,3 proc.
gyventojų, vyresnių nei 56 metų, pabr÷ž÷, kad ateityje ruošiasi internetu registruotis pas gydytoją.
Net 61,5 proc. respondentų, vyresnių nei 56 metų, pabr÷ž÷, kad šia paslauga nesinaudos, o tokią
nuomonę išreiškusių apklaustųjų, jaunesnių nei 35 metai, buvo tik 14,5 proc.. Be to, išryšk÷jo
atotrūkis tarp miesto ir kaimo gyventojų, kadangi internetin÷s registracijos paslauga ateityje
nelinkę naudotis 25,2 proc. miesto gyventojų ir 42,6 proc. kaimuose gyvenančių žmonių.
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4 pav. Ligoninių pacientų ketinimai ateityje naudotis internetin÷s registracijos pas gydytoją paslauga

Šaltinis: TNS Gallup apklausa.

Nesinaudojimo tinklalapiu priežastys
Pagrindin÷s nesinaudojimo išankstin÷s internetin÷s registracijos sistema priežastys buvo susijusios
su žemu informacinių ir ryšių technologijų naudojimo lygiu, aukšta internetinių paslaugų kaina,
nepakankamu gyventojų kompiuteriniu raštingumu. Keista, tačiau puslapio www.sergu.lt
lankytojai apklausos metu kaip pagrindinę nesinaudojimo išankstin÷s registracijos sistemą
priežastį nurod÷ žinių apie tokią galimybę trūkumą (37 proc. respondentų). 31,5 proc. apklausos
dalyvių pabr÷ž÷, kad yra įpratę registruotis pas gydytoją kitais būdais, pavyzdžiui, telefonu ar
tiesiogiai atvykus į sveikatos priežiūros įstaigą.
5 pav. Nesinaudojimo išankstin÷s pacientų registracijos sistema priežastys (tinklalapio lankytojai)

Šaltinis: TNS Gallup apklausa.
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Išankstin÷s registracijos internetu paslauga nesinaudojantys SPĮ apklausti pacientai, paprašyti
įvardinti tokio elgesio priežastis, pareišk÷, kad yra įpratę registruotis pas gydytojus kitais būdais
(43,9 proc. respondentų), neturi galimyb÷s ar įgūdžių naudotis kompiuteriu ir registruotis
internetu (36,4 proc.), neturi pakankamai informacijos apie galimybę pasinaudoti internetin÷s
registracijos sistema (32,3 proc.). Net 66 proc. apklaustų pacientų, vyresnių nei 56 metų, pareišk÷,
kad neturi reikiamų įgūdžių registruotis pas gydytoją internetu. Apklausos duomenys rodo, kad
naudotis kompiuteriu nemoka ir interneto prieigos neturi 64 proc. pensininkų ir 57,7 proc.
nedirbančių šalies gyventojų. Atsižvelgiant į šį kriterijų, išryšk÷ja atotrūkis tarp miesto ir kaimo,
kadangi 32,5 proc. miestų gyventojų ir 54,3 proc. kaimuose gyvenančių žmonių nurod÷
neturintys galimybių ar įgūdžių registruotis internetu.
6 pav. Nesinaudojimo išankstin÷s pacientų registracijos sistema priežastys (ligoninių pacientai)

Šaltinis: TNS Galup apklausa.

Lyginant abiejų apklausų duomenis galima daryti išvadą, kad išankstin÷s registracijos pas
gydytoją sistema dažniausiai naudojasi internete naršantys šalies gyventojai (57,3 proc. interneto
svetain÷s www.sergu.lt lankytojų nurod÷ registravęsi pas gydytoją internetu daugiau nei vieną
kartą), tačiau didžioji dalis Lietuvos piliečių renkasi tradicines registracijos formas (tik 26,9 proc.
SPĮ apklaustų pacientų pareišk÷ išankstinę registraciją atlikę internetu). Registracija internetu
daugiau orientuota į šiuolaikin÷s visuomen÷s narius ir ateities kartas, kadangi didel÷ vyresnio
amžiaus Lietuvos gyventojų dalis internetu vis dar nesinaudoja ir renkasi tradicines registracijos
formas. Palankiausiai naudojimosi išankstin÷s registracijos sistema perspektyvas vertina jaunesni
nei 35 metų šalies gyventojai, kurių dauguma jau registruojasi ir ateityje ketina registruotis pas
gydytoją internetu. Skeptiškiausiai išankstin÷s registracijos sistemą vertina vyresni nei 56 metų
šalies piliečiai, kurie vis dar renkasi tradicines registravimosi sveikatos priežiūros įstaigose formas
(tiesioginį atvykimą į medicinos įstaigą ar registraciją telefonu) ir ateityje neketina aktyviai
naudotis išankstin÷s registracijos sistemos teikiamais privalumais.
Išankstin÷s registracijos sistema dažniausiai naudojasi dekretines atostogas pa÷mę asmenys bei
moksleiviai ir studentai, o mažiausiai – pensininkai ir nedirbantys asmenys. Be to, išryšk÷ja
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atotrūkis tarp miesto ir kaimo, kadangi miestiečiai dažniau registruojasi pas gydytoją internetu ir
nurodo ketinantys tai daryti toliau, o kaimo vietovių gyventojai abejoja tokios registracijos
saugumu ir patikimumu. Kaip esminius išankstin÷s registracijos privalumus abiejų apklausų
dalyviai išskiria patogumą ir galimybę sutaupyti laiko, kadangi nebereikia laukti atvykus į gydymo
įstaigą, o registraciją internetu galima atlikti bet kuriuo paros metu ir bet kurioje vietoje. Daugelis
sistema pasinaudojusių gyventojų nurodo, kad ji yra aiški, suprantama ir patogi bei veikianti be
esminių techninių kliūčių. Be to, apklausų respondentai pabr÷žia, kad išankstin÷s registracijos
sistemoje gali surasti jiems aktualiausius gydytojus ir institucijas, bei mano, kad registruojantis yra
užtikrinamas pakankamas duomenų saugumas.
Projektas „Išankstin÷s pacientų registracijos sistema“ yra reikšmingas nacionaliniu mastu, kadangi
jis apima platų šalies ligoninių ir poliklinikų tinklą (iš viso šiuo metu į jį įtrauktos 28 sveikatos
priežiūros įstaigos, dvi iš jų yra privačios), jo rezultatais turi galimybę pasinaudoti visi Lietuvos
gyventojai, nepaisant jų gyvenamosios vietos. Sukurta sistema prisid÷jo prie elektroninių sveikatos
paslaugų pl÷tros šalyje. Įgyvendinus projektą buvo paskatintas jame dalyvavusių sveikatos
priežiūros įstaigų ir prie sistemos prisijungiančių ligoninių bendradarbiavimas bei tarpusavio
sąveika, užtikrintas elektronin÷je erdv÷je pateikiamų asmens duomenų saugumas. Numatyta, kad
pacientų registracijos sistema bus integruota į NESS branduolį. Šios sistemos sukūrimas ir jos
tobulinimas tur÷tų sudaryti sąlygas panašių centralizuotų projektų, kurie nebus integruoti į NESS,
kūrimui.
PROJEKTO REZULTATŲ TĘSTINUMO VERTINIMAS
Projekto metu sukurta infrastruktūra bus naudojama tolesniam pacientų registravimo procesui
tobulinti. Projekto vykdytojas (Vilniaus universiteto ligonin÷s Santariškių klinikos) yra
įsipareigojęs užtikrinti projekto veiklos ir remiamos veiklos tęstinumą penkerius metus nuo
galutin÷s ataskaitos patvirtinimo. Projekto įgyvendinimo metu sudaryta darbo grup÷ steb÷s
projekto įgyvendinimo pasekmes bei užtikrins projekto veiklos ir remiamos veiklos tęstinumą.
Pabr÷žtina, kad projekte numatyta, jog prie išankstin÷s pacientų registracijos sistemos gal÷s
prisijungti visos norinčios ir tinkamą elektroninę infrastruktūrą sukūrusios gydymo įstaigos. Šiuo
metu elektronin÷s pacientų registracijos sistemoje, be projekte dalyvavusių 20 sveikatos priežiūros
įstaigų, galima užsiregistruoti dar aštuoniose gydymo įstaigose: Alytaus rajono savivaldyb÷s PSP
centre, UAB privačiame medicinos centre „Kardivita“, Kauno Dainavos poliklinikoje,
Proktologijos klinikoje, Šiaulių apskrities tuberkulioz÷s ir plaučių ligų ligonin÷je, Utenos PSPC,
Vilniaus universiteto Onkologijos institute, VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligonin÷je.
Pamin÷tina, kad projekto finansin÷je dalyje nenumatyti sistemos palaikymo kaštai privalomam
penkerių metų įgyvendinimo laikotarpiui, nors infrastruktūros elementai (kompiuterin÷ ir
programin÷ įranga, ryšio stotys, internetinio asistavimo centras) bus naudojami ir d÷v÷sis. Be to,
įsigyta technika yra brangi eksploataciniu požiūriu. Kilus elektronin÷s infrastruktūros problemoms,
gali atsirasti kliūčių efektyviam išankstin÷s pacientų registracijos sistemos funkcionavimui.
Siekiant užtikrinti naudojimosi projekto rezultatais tęstinumą, reikia toliau tobulinti elektroninę
išankstin÷s pacientų registracijos sistemos infrastruktūrą, ją adaptuoti prie kintančių sąlygų,
modernizuoti kompiuterinius tinklus, įrengti daugiau kompiuterizuotų darbo vietų ir tokiu būdu
didinti sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų skaičių, t. y. įtraukti kuo daugiau registratūrų,
kadangi kiekvienoje gydymo įstaigoje veikia mažiausiai po kelias registratūras. Be to, reik÷tų
užtikrinti, kad per privalomą penkerių metų projekto eksploatacijos laikotarpį projekto vykdytojas
ir projekto partneriai finansiškai prisid÷tų ir tobulintų programinius bei technologiniu išankstin÷s
pacientų registracijos sprendimus.
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Užtikrinant projekto tęstinumą reikia skatinti prie išankstin÷s registracijos sistemos prisijungti kuo
daugiau naujų gydymo įstaigų, kadangi tokiu būdu projekto privalumus pajustų visi šalies
gyventojai. Siekdamas didinti privačių ir viešųjų gydymo įstaigų bendradarbiavimą bei jų teikiamų
paslaugų prieinamumą gyventojams, projekto vykdytojas (Vilniaus universiteto ligonin÷s
Santariškių klinikos) turi paskatinti aktyvų privačių medicinos įstaigų dalyvavimą. Šiuo metu
išankstin÷s pacientų registracijos sistemoje galima užsiregistruoti pas dviejų privačių įstaigų
gydytojus – privataus medicinos centro „Kardivita“ ir Proktologijos klinikos specialistus.
Norint paskatinti tolesnį Lietuvos gyventojų naudojimąsi išankstin÷s internetin÷s registracijos
sistema, būtų naudinga įgyvendinti papildomą rezultatų ir jų naudos gyventojams viešinimo veiklą.
Siekiant viešinti sukurtos išankstin÷s pacientų registracijos sistemos privalumus, reik÷tų pasitelkti
gyventojams patrauklius komunikacijos kanalus (spaudą, radiją, televiziją).
IŠVADOS IR PAMOKOS 2007–2013 m.
Projektas „Išankstin÷s pacientų registracijos sistema“ sulauk÷ didelio atgarsio visuomen÷je ir
spaudoje. Buvo tikimasi, kad prad÷jus veikti kompiuterinei registracijos pas gydytoją sistemai bus
paprasčiau ir patogiau registruotis į sveikatos priežiūros įstaigas.
Rezultatyvumas. Projekto įgyvendinimo galutin÷je ataskaitoje teigiama, kad projektas buvo
įgyvendintas visa numatyta apimtimi, kadangi išankstin÷s registracijos sistema įdiegta visose
projekte dalyvavusiose sveikatos priežiūros įstaigose. Be to, formaliai buvo pasiekti visi planuoti
pasiekimų ir rezultatų rodikliai. Pabr÷žtina, kad rezultato rodikliai n÷ra visiškai adekvatūs ir
tinkami projekto rezultatams matuoti. Pavyzdžiui, gydymo įstaigose apsilankiusių pacientų
skaičiaus did÷jimo rodiklis nenurodo, ar pacientų srautai išaugo d÷l palengvintos išankstin÷s
registracijos ir sukurtų naujų registracijos formų.
Nauda ir poveikis. Didžiausią naudą, įgyvendinus projektą, turi gauti įvairių amžiaus grupių,
išsilavinimo ir socialinių sluoksnių atstovai, laukiantys kokybiškesnių sveikatos priežiūros
paslaugų. Naudos įgyvendinus projektą turi gauti ir gydytojai bei gydymo įstaigų administracinis
personalas, kadangi, matant planuojamą gydytojų darbo krūvį ir pacientų pasiskirstymą, įstaigų
administratoriams lengviau analizuoti, pas kokį specialistą ir kada registruojasi daugiausia
pacientų, ir tinkamai organizuoti gydymo įstaigos darbą. Gydytojai prieš planuojamą paciento
vizitą gali susipažinti su jo duomenimis ir tokiu būdu suteikti kokybiškesnes paslaugas.
Pamin÷tina, kad d÷l trumpo laiko tarpo, pra÷jusio po projekto įgyvendinimo, n÷ra pakankamai
duomenų vertinti galutinę projekto naudą.
Projektas turi prisid÷ti prie Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros, skatindamas šalies
gyventojus aktyviau naudotis informacin÷mis technologijomis bei pad÷damas spręsti esmines
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros problemas. Išankstin÷s pacientų registracijos sistema turi prisid÷ti
prie sveikatos priežiūros sektoriaus modernizavimo, padidinti medicininių paslaugų prieinamumą
kaimo ir atokesnių vietovių gyventojams bei tokiu būdu mažinti atotrūkį tarp miesto ir kaimo,
gerinti šalies sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų žinias informacinių technologijų srityje.
Tęstinumas. Projekto metu sukurta infrastruktūra bus naudojama tolesniam pacientų registravimo
procesui tobulinti. Pabr÷žtina, kad prie išankstin÷s pacientų registracijos sistemos gali prisijungti
visos norinčios ir tinkamą elektroninę infrastruktūrą sukūrusios gydymo įstaigos. Šiuo metu
elektronin÷s pacientų registracijos sistemoje, be projekte dalyvavusių 20 sveikatos priežiūros
įstaigų, galima užsiregistruoti dar aštuoniose gydymo įstaigose. Be to, norint didinti sveikatos
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paslaugų prieinamumą, į išankstin÷s registracijos sistemą reikia įtraukti privačias sveikatos
priežiūros įstaigas. Siekiant užtikrinti naudojimosi projekto rezultatais tęstinumą, reikia toliau
tobulinti elektroninę išankstin÷s pacientų registracijos sistemos infrastruktūrą, ją adaptuoti prie
kintančių sąlygų, modernizuoti kompiuterinius tinklus, įrengti daugiau kompiuterizuotų darbo vietų
ir tokiu būdu didinti sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų skaičių.
Vykdytą projektą galima apibūdinti kaip gerosios praktikos pavyzdį ir išskirti tokius privalumus:
(1) tinkamos elektronin÷s infrastruktūros sukūrimas (internetin÷s išankstin÷s registracijos sistemos
sukūrimas, gydymo įstaigų internetinių svetainių integravimas į bendrą tinklą, kompiuterinių
darbo vietų įrengimas, internetinio asistavimo centras);
(2) projekto įgyvendinimas nacionaliniu mastu: remiantis projekto įgyvendinimo galutine ataskaita
projekte dalyvaujančių įstaigų pacientų srautus sudaro net 49 Lietuvos savivaldybių – miesto ir
kaimo – gyventojai;
(3) jau patikrintos išankstin÷s registracijos sistemos, kuri iš pradžių buvo naudojama tik Vilniaus
universiteto ligonin÷s Santariškių klinikose ir ten pasiteisino, įdiegimas kitose šalies gydymo
įstaigose;
(4) projekto rezultatų tęstinumo užtikrinimas, kadangi numatyta, jog prie išankstin÷s pacientų
registracijos sistemos gali prisijungti visos gydymo įstaigos, turinčios tinkamą elektroninę
infrastruktūrą; be to, ypač sveikintinas sprendimas v÷lesniuose projekto įgyvendinimo etapuose
įtraukti privačias sveikatos priežiūros įstaigas (šiuo metu prie išankstin÷s registracijos sistemos jau
yra prisijungusios dvi privačios gydymo įstaigos);
(5) tinkama projekto valdymo struktūra (buvo sudaryta projekto darbo grup÷, paskirti projekto
koordinatoriai iš partnerių įstaigų, sudarytas projekto priežiūros komitetas, kuris užtikrino
efektyvią projekto įgyvendinimo veiklų priežiūrą);
(6) internetinis turinys pateikiamas lietuvių kalba, tod÷l šalies gyventojai nesusiduria su užsienio
kalbos žinių trūkumu ir gali be trukdžių naudotis išankstin÷s pacientų registracijos sistemos
teikiamais privalumais;
(7) įgyvendinta projekto viešinimo kampanija, tačiau pasirinktos priemon÷s nebuvo visiškai
tinkamos visuomenei pasiekti (didesn÷s l÷šos buvo skirtos plakatų, skrajučių ir stendų gamybai,
nors daugelis šalies gyventojų kaip patraukliausius komunikacijos kanalus įvardija televiziją,
radiją ir spaudą).
Apibendrinant galima teigti, kad efektyviausi regioniniai ar nacionaliniai sprendimai el. sveikatos
srityje atsiranda tada, kai impulsą naujai sistemai kurti duoda kurios nors sveikatos priežiūros
įstaigos noras bendradarbiauti su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis, naudojantis jų
informacin÷mis sistemomis. Galima pasteb÷ti, kad šis impulsas kilo būtent Vilniaus universiteto
ligonin÷s Santariškių klinikose, kurios pasidalino gerąja praktika išankstin÷s pacientų registracijos
srityje ir nusprend÷ ją taikyti nacionaliniu mastu. Įgyvendintas projektas labai prisid÷jo prie
informacin÷s visuomen÷s pl÷tros Lietuvoje skatinimo ir sveikatos priežiūros sektoriaus
modernizavimo.
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PROJEKTO „E. SVEIKATOS PASLAUGOS“
ATVEJO STUDIJA

Projekto pavadinimas
Projekto vykdytojas
Projekto partneriai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis
Faktin÷ projekto vert÷
(panaudotos l÷šos)

„E. sveikatos paslaugos“
(projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0023)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
VšĮ Vilniaus universiteto ligonin÷s Santariškių klinikos
(VULSK)
Kauno medicinos universiteto klinikos (KMUK)
VšĮ Klaip÷dos universitetin÷ ligonin÷ (KUL)
2006.02.27 – 2008.11.30
14.189.174,65 Lt
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Įvadas

Pagrindinis el. sveikatos paslaugų projekto tikslas buvo prad÷ti įgyvendinti vieningą, visą
Lietuvą apimančią ir tarptautiniais standartais paremtą elektronin÷s sveikatos bei
sveikatos priežiūros įrašų sistemą, įgalinančią efektyvų sveikatos priežiūros sistemos įstaigų
informacijos apie paciento gydymo eigą bei rezultatus įvedimą, naudojimą, perdavimą ir
administravimą, garantuojantį savalaikį pasikeitimą duomenimis apie pacientams suteiktas
paslaugas ir atliktus tyrimus kitose gydymo įstaigose. Ilgalaik÷je perspektyvoje projektas turi
užtikrinti tęstinį gyventojo sveikatos priežiūros duomenų per visą gyvenimą kaupimą, jų
prieinamumą visoms s÷kmingu ir efektyviu gydymu suinteresuotoms pus÷ms, pakeisti
nekoordinuotą, fragmentišką ir tod÷l neefektyvią sveikatos informacinių technologijų pl÷trą.
Šio projekto įgyvendinimo metu buvo numatyta prapl÷sti Pasaulio banko l÷šomis kuriamos
nacionalin÷s el. sveikatos sistemos (toliau – NESS) branduolį sukuriant 11 pilotinių el. sveikatos
funkcijų ir automatizuoti Kauno, Klaip÷dos, Vilniaus regionų sveikatos priežiūros įstaigų (toliau
– SPĮ) vidaus procesus (administracines funkcijas, pacientų priežiūros funkcijas, užsakymų
apskaitos ir paslaugų užsakymo planavimo funkcijas, klinikin÷s informacijos funkcijas,
palaikančias funkcijas (pavyzdžiui, medicininių prekių ir inventoriaus valdymo), integracines
funkcijas (duomenų apsikeitimo su nacionaline el. sveikatos sistema ir pan.), statistin÷s analiz÷s
atlikimo funkcijas). Nacionaliniu lygiu buvo planuojama sukurti tokias funkcijas kaip paciento
atvykimo į sveikatos priežiūros įstaigą registracija, elektroninių receptų išrašymas, telemedicina
ir pan.
El. sveikatos sistemos sukūrimas panaudojant šiuolaikiškas, pažangias informacines ir ryšių
technologijas (toliau – IRT) tur÷jo pad÷ti optimizuoti sveikatos priežiūros specialistų darbą,
užtikrinant bendradarbiavimą tarp įvairių sveikatos priežiūros lygių, skirtingų sveikatos
priežiūros, diagnostinių ir kitų susijusių paslaugų teik÷jų, padidinti jų darbo efektyvumą ir
sutrumpinti laiką, gaištamą gyventojų, norint užsakyti ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas.
Sukurtos sistemos taip pat tur÷jo pad÷ti mažinti administracines sąnaudas ir optimizuoti resursų
panaudojimą, išvengiant nereikalingų laboratorinių tyrimų ir duomenų kartojimo.
Šio projekto tikslin÷s grup÷s buvo pacientai, sveikatos priežiūros įstaigos ir jų darbuotojai,
valdžios bei švietimo ir mokslo institucijos.
Projekto veiklos buvo įgyvendintos per 32 m÷nesius. Jų įgyvendinimui viso buvo panaudota
14.189.174,65 Lt. Svarbu pažym÷ti, kad projekto įgyvendinimas tiesiogiai priklaus÷ nuo NESS
kūrimo eigos, nes jame numatytos pilotin÷s el. sveikatos funkcijos tur÷jo būti integruotos į NESS
branduolį. Užsitęsus NESS kūrimo darbams, iškilo rizika d÷l BPD l÷šomis įgyvendinamo
projekto rezultatų nepasiekimo. Atsižvelgiant į šią riziką, 2008 m. projektas buvo
perstruktūruotas ir pakeista paramos sutartis, numatant, kad 11 nacionalinio lygmens el. sveikatos
funkcijų bus kuriamos iš Valstyb÷s investicijų programos l÷šų, o iš BPD 3.3. priemon÷s l÷šų bus
finansuojamas tik Kauno, Klaip÷dos, Vilniaus regionų sveikatos priežiūros įstaigų vidaus procesų
automatizavimas. Atitinkamai 3,6 mln. Lt buvo sumažinta paramos projektui suma.
Analizuojamas projektas buvo įtrauktas į BPD 3.3. priemon÷s rizikingų projektų186 sąrašą187.
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Pagal 2007 m. lapkričio 7 d. Finansų ministerijos parengtą rašytinį išaiškinimą, rizikingu projektu buvo laikomas
toks projektas, pagal kurį pra÷jus daugiau nei pusei planuoto projektui įgyvendinimo laikotarpio, įsisavinta mažesn÷
nei 25 proc. projektui įgyvendinti skirtų ES l÷šų.
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PROJEKTO POREIKIO IR TIKSLINGUMO VERTINIMAS

Bendras poreikis el. sveikatos projektams akivaizdus: augančios išlaidos sveikatos priežiūrai
verčia ieškoti naujų būdų, kaip padidinti sveikatos sistemos efektyvumą ir paslaugų kokybę;
did÷jantis gyventojų poreikis viešosioms elektronin÷ms paslaugoms (žr. 1 pav.), augantis
poreikis paslaugų integracijai ir naujų technologijų atsiradimas skatina el. sveikatos pl÷trą. El.
sveikatos paslaugų pl÷tra buvo viena iš 2002 m. birželį Europos Komisijos patvirtinto veiksmų
plano „eEurope 2005“188 prioritetinių krypčių ir Nacionalin÷s informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
politikos189 tikslų. Kita vertus, svarbus trūkumas – BPD įgyvendinimo metu Sveikatos apsaugos
ministerija (toliau – SAM) nepareng÷ elektronin÷s sveikatos strategijos dokumento ir jo
įgyvendinimo priemonių plano, tod÷l projektas „E. sveikatos paslaugos“ buvo vykdomas neturint
strateginių elektronin÷s sveikatos dokumentų, ir, atitinkamai, buvo neaiškūs vykdomų darbų
prioritetai ir projektų rezultatų vertinimo kriterijai190.
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2007 m. lapkričio 15 d. IVPK rašte šis projektas priskirtas prie rizikingų. Nurodyta, kad l÷šų įsisavinimas v÷luoja
d÷l užtrukusio projekto vykdytojo atsakingų asmenų paskyrimo ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (projekto
pirkimai buvo skųsti teismui).
188
Be to, 2004 m. EK patvirtino atskirą veiksmų planą „E. sveikata – geresn÷ sveikatos apsauga Europos
piliečiams: e. sveikatos veiksmų Europos regionui“ (COM (2004) 356 galutinis).
189
2006 m. birželio 21 d. LR Vyriausyb÷s nutarime Nr. 615 „D÷l Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros 2006–
2008 metų programos patvirtinimo“ numatyta kurti nacionalinę elektroninę sveikatos sistemą, sukurti ir įdiegti
elektroninių receptų informacinę sistemą (7.18, 7.19 punktai), o viena iš Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programos, patvirtintos 2005 m. lapkričio 22 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1270, priemonių – 2005–2008 m.
įdiegti nacionalinę e. sveikatos sistemą.
190
2008 m. vasario 29 d. Valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito ataskaita Nr. IA-9000-6-2 „Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos informacinių sistemų bendrosios kontrol÷s vertinimas. Elektronin÷s sveikatos
informacin÷s sistemos kūrimo auditas“ – P.11.
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1 paveikslas. Viešųjų elektroninių paslaugų aktualumas, 2008 m.

Šaltinis: IVPK užsakymu atliktas TNS Gallup tyrimas, 2008 m.

Projekto įgyvendinimui buvo pasirinktos trys panašaus dydžio įstaigos, kurių medicininių
paslaugų teikimo apr÷ptis, personalo kvalifikacija, medicinin÷s įrangos įvairov÷, įstaigų
valdymas yra sulyginamo lygio. D÷l skirtingų įdiegtų IT sistemų, projekto metu buvo
finansuojamas dviejų sveikatos priežiūros įstaigų vidaus procesų automatizavimo el. sveikatos
sistemų sukūrimas Kauno ir Klaip÷dos ligonin÷se (viena sistema) ir Vilniaus universiteto
ligonin÷s Santariškių klinikose (kita sistema).

PROJEKTO REZULTATŲ VERTINIMAS

Vertinant analizuojamo projekto rezultatus, reikia konstatuoti, kad projektas nebuvo įvykdytas
planuota apimtimi. Įgyvendinimo metu buvo atskirta vadinamoji NESS branduolio dalis, o BPD
l÷šomis finansuotas tik ligoninių vidinių funkcijų automatizavimas. Galutin÷je projekto
įgyvendinimo ataskaitoje nurodoma, kad projekto metu sukurta viena viešoji el. paslauga –
„Interaktyvios gydytojų konsultacijos ir registracija poliklinikose“. Tačiau kol n÷ra sukurta
trūkstama NESS branduolio dalis, tol ši viešoji paslauga neveikia pilna apimti – t. y. tarp
sveikatos priežiūros įstaigų n÷ra galimyb÷s keistis pacientų sveikatos priežiūros įrašais.
Reikšmingą įtaką šio projekto rezultatų pasiekiamumui tur÷jo nepakankami Sveikatos apsaugos
ministerijos, kaip projekto įgyvendinimą koordinuojančios ir prižiūrinčios institucijos, strateginio
planavimo ir administraciniai geb÷jimai. Nacionalinio masto projekto įgyvendinimas nebuvo
paremtas strateginiais dokumentais, nebuvo parengta aiški šio projekto įgyvendinimo strategija,
apimanti ne tik projekto veiklų įgyvendinimo sistemą, bet ir pagrindinių tikslinių grupių
(ligoninių personalo) apmokymų dirbti su nauja sistema planus, vadovyb÷s įsitraukimas ir
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d÷mesys buvo nepakankamas, o ministerijos darbuotojams trūko laiko ir techninių-ekspertinių
žinių.
Nors ministerija netur÷jo pakankamai administracinių geb÷jimų šiam projektui suvaldyti191,
sprendimas pirkti administravimo ir technin÷s priežiūros paslaugas nebuvo priimtas. Vietoj to
buvo sukurta hibridin÷ (pusiau vidin÷-pusiau išorin÷) projekto valdymo struktūra. Pradžioje
projekto organizacin÷ struktūra (žr. 2 pav.) ap÷m÷: (1) ministerijos sekretoriaus vadovaujamą el.
sveikatos koordinacinę tarybą, kuriai buvo patik÷tas strateginių nacionalin÷s el. sveikatos
sistemos kūrimo klausimų sprendimas; (2) ministerijos IT skyriaus ved÷jo vadovaujamą projekto
valdymo komitetą, kuris buvo atsakingas už sprendimų pri÷mimą šiame projekte; (3) VšĮ
„Sveikatos projektų biuras“, kuriam buvo deleguoti projekto veiklų koordinavimo, ekspertų
darbo organizavimo ir dalyvių bendradarbiavimo darbai. Visuose projekto valdymo lygiuose
buvo numatyta užtikrinti sveikatos priežiūros gydymo įstaigų atstovų (ekspertų) dalyvavimą:
darbo grup÷se (kaip techninių ekspertų ir sprendimų pateik÷jų), projekto įgyvendinimo grup÷je
(atliekant sprendimų pri÷mimo funkcijas) ir Valdymo komiteto veikloje (atliekant strateginio
vadovavimo projektui funkcijas). 2008 m. vasario 29 d. Valstyb÷s kontrol÷s audito ataskaitoje
Nr. IA-9000-6-2 buvo konstatuota, kad patvirtintoje projekto valdymo struktūroje tie patys
asmenys atlieka kelias, tarpusavyje nesuderinamas funkcijas, tod÷l nurod÷ kylančią riziką d÷l
projekto kokyb÷s ir rezultatų. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios ypač reikšminga funkcija
buvo patik÷ta VšĮ „Sveikatos projektų biuras“, tačiau Sveikatos apsaugos ministras 2008-07-28
įsakymu Nr. V-694 likvidavo šią viešąją įstaigą. Sveikatos projektų biuras nuo 2008 m. gruodžio
1 d. veiklą nutrauk÷, o biuro projekte vykdytos funkcijos perduotos Sveikatos apsaugos
ministerijos darbuotojams.
Apibendrinant galima konstatuoti, kad projekto valdymo struktūros ir komandos sukūrimas vietoj
planuoto 1 m÷nesio užtruko 32 m÷nesius – t. y. visą projekto įgyvendinimo laikotarpį projekto
įgyvendinimo metu taip ir nebuvo pasamdytas nacionalinis IT konsultantas, kelis kartus buvo
keičiami už projekto priežiūrą atsakingi asmenys. Atkreiptinas d÷mesys, kad nacionalin÷s
svarbos projekto vadovu buvo paskirtas ministerijos vyriausiasis specialistas. Tai parodo mažą
vadovyb÷s suinteresuotumą šiuo projektu ir įsitraukimą, nesudaro prielaidų spręsti projekto
įgyvendinimo problemas, susijusias su strateginių sprendimų pri÷mimu, NESS kūrimu.

191

2009 m. sausio 5 d. Sveikatos apsaugos ministerijos projekto įgyvendinimo galutin÷ ataskaita.
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2 pav. Projekto valdymo organizacin÷ schema

Šaltinis: 2008 m. vasario 29 d. Valstyb÷s kontrol÷s audito ataskaita Nr. IA-9000-6-2.

Vertinant metodologinę projekto rezultatų steb÷seną galima pažym÷ti, kad numatyti projekto
rezultatų rodikliai n÷ra tinkami projekto rezultatams matuoti:
•

Projekto rodiklis „Nereikalingų siuntimų iš bendrosios praktikos gydytojų (toliau – BPG)
pas specialistus į antrinį ir tretinį priežiūros lygį sumažinimas“ – nuo 0,5 proc. per
trečiuosius metus. Neaišku, kaip šis rodiklis gal÷s būti matuojamas, nes nebuvo nustatyta
pradin÷ situacija, be to, n÷ra aiškios metodikos, leidžiančios atlikti BPG siuntimų pas
specialistus į antrinį ir tretinį lygį apskaitos. Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau
– SAM) patvirtintą tvarką, BPG pacientą konsultacijai ar instrumentiniams tyrimams
siunčia antrinio lygio specialistams. Antrinio lygio specialistai, iškilus tyrimų
komplikacijoms ar papildomų išvadų poreikiui, pacientus siunčia tretinio lygio
specialistams. Projekto partnerių įstaigose šių lygių gydytojų specialistų konsultacijų
teikimo atskyrimas tur÷tų būti reglamentuotas įstaigų vadovų patvirtintomis
procedūromis. N÷ra duomenų, kad tai būtų padaryta.

•

Taip
pat
neaišku,
kaip
gal÷s
būti
pamatuotas
projekto
rodiklis
„Nereikalingų/pasikartojančių diagnostinių tyrimų ligonin÷se (su siuntimais iš poliklinikų
skyrių konsultacijų) sumažinimas“ nuo 0,5 proc. per trečiuosius metus, nes nebuvo
nustatyta pradin÷ situacija. Nustatyti nereikalingų ar pasikartojančių tyrimų skaičių yra
pakankamai sud÷tinga, tod÷l tokio steb÷senos rodiklio pasirinkimas yra netikslingas.
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Kiekvienam analizuojamo projekto uždaviniui gal÷jo būti nustatytas nors vienas adekvatus
pamatuojamas rezultato lygmens rodiklis. Iliustraciniai kiekybinių rodiklių pavyzdžiai šiam
projektui pateikiami 1 lentel÷je.
1 lentel÷. Iliustraciniai projekto rezultatų rodikliai
Funkcijos tipas

Administracin÷s

Pacientų priežiūros

Medicinin÷s
veiklos
vidaus
procesai,
kuriuos
siekta
automatizuoti projekte
pacientų registracija, lovų užimtumo
valdymas, paciento statuso ligonin÷je
sekimas, sąskaitų išrašymo sistema
paciento klinikin÷s informacijos
valdymas,
slaugos
valdymas,
stacionarin÷ paciento ligos istorija

Užsakymų apskaitos ir užsakymų apsikeitimo informacijos
paslaugų
užsakymo valdymas,
analiz÷,
bendras
planavimo
organizacijos kalendorius;
Klinikin÷s informacijos

laboratorijos informacijos valdymas,
radiologijos informacijos valdymas,
operacin÷s informacijos valdymas,
kraujo banko informacijos valdymas

Palaikančios

duomenų su vaistin÷s sand÷liu
apsikeitimas, medicininių prekių ir
inventoriaus valdymas, maitinimo
dietų ir virtuv÷s valdymas, skalbinių
keitimas, skalbimo ir ūkio priežiūros
valdymas
duomenų apsikeitimas su Nacionaline
e. sveikatos sistema, duomenų
apsikeitimas su kitomis vidin÷mis
sistemomis (pvz., pirkimų valdymo
sistemos, verslo valdymo sistemos ir
pan.)

Integracin÷s

Statistin÷s analiz÷s
atlikimo

Kiekybinis
lygmens)

rodiklis

(rezultato

stacionaro
lovų
apyvartumo
padid÷jimas
prieš
įdiegimą/po
įdiegimo
pacientų e. ligos istorijos elektroninių
medicininių įrašų skaičius pirmais
eksploatacijos metais ir palyginimui
antrais ar trečiais eksploatacijos
metais
elektroninių užsakymų
skaičius
pirmais eksploatacijos metais ir
palyginimui antrais ar trečiais
eksploatacijos metais
Prijungtų
prie
medicinin÷s
laboratorijos informacinių sistemų
(toliau – IS) analizatorių skaičius
pirmais eksploatacijos metais ir
palyginimui antrais ar trečiais
eksploatacijos metais
medicininių prekių elektroninio
asortimento
apimtis
pirmais
eksploatacijos metais ir palyginimui
antrais ar trečiais eksploatacijos
metais
automatizuotas formų 025alk ir
f066alk realiu laiku „n“ gydytojų
vedimas ir jų išsiuntimas į
Privalomojo sveikatos draudimo
informacinę sistemą SVEIDRA
pirmais eksploatacijos metais ir
palyginimui antrais ar trečiais
eksploatacijos metais (kaip viena iš
integracinių funkcijų privalomų
kiekvienai gydymo įstaigai)
tam tikros apimties statistin÷s
atskaitomyb÷s paruošimo laikas
pirmais eksploatacijos metais ir
palyginimui antrais ar trečiais
eksploatacijos metais

Projekto ataskaitoje nurodoma, kad įdiegus vidaus procesų automatizavimo e. sveikatos sistemas
projekte dalyvaujančiose sveikatos priežiūros įstaigose, jose bus pasiektas e. sveikatos sistemos
paslaugų automatizavimas ir pasirengta integravimui su NESS funkcijomis. Tačiau projekto
partneriai pasirengti integravimui su NESS funkcijomis negal÷jo, kadangi NESS 4
194

Lietuvos 2004 –2006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemon÷s „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros pl÷tra“ poveikio vertinimas:
galutin÷ ataskaita

funkcionalumų kūrimo metu nebuvo sukurti duomenų apsikeitimo standartai ir nebuvo aprašyti
integruoti WEB servisai. Atitinkamai nebuvo sukurta ir atskira elektronin÷ paslauga.
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad projektas buvo pernelyg ambicingas ir sud÷tingas.
Projekte buvo numatyta didel÷ funkcionalumų apr÷ptis ir jų įvairov÷: 9 funkcionalumai susiję su
pacientų aptarnavimu (įstaigos medicinine veikla), 3 integracin÷s funkcijos, 4 administracin÷s
funkcijos, 8 pagalbin÷s funkcijos. Pats projektas nebuvo paremtas aiškia elektroninių paslaugų
teikimo strategija, nebuvo įvertintos projekto įgyvendinimo prielaidos, nenustatyti realistiški
tikslai ir priemon÷s jiems įgyvendinti, nenustatyti pamatuojami rezultato pateikimo rodikliai. Be
to, nacionaliniu mastu nebuvo sukurti duomenų ir tarpinstituciniai informacijos apsikeitimų
standartai. Taip pat iki galo neparengta įstatymin÷ baz÷, leidžianti įstaigoms automatizuoti
medicininius procesus (el. ligos istorija, skaitmenin÷ instrumentin÷ paciento tyrimo nuotrauka,
gydytojo elektroninis parašas, el. laboratoriniai medicininiai tyrimų rezultatai, tarpinstitucinis IS
suderinamumas ir t. t.).

PROJEKTO POVEIKIO IR NAUDOS VERTINIMAS

Iš projekto vertinimo metu surinktų duomenų galima spręsti, kad sveikatos priežiūros įstaigos,
dalyvavusios projekte, ir jų darbuotojai naudojasi projekto rezultatais. Šių rezultatų naudą nuo
2009 m. pradžios jau pajuto projekto partnerių įstaigose besilankantys pacientai. Vertinant 2008
m. statistiką, per metus šiose įstaigose registruota daugiau nei 1,8 mln. vizitų pas gydytojus.
Pabaigus kurti NESS branduolį ir integravus projekto rezultatus į bendrąją sistemą, pacientams
būtų sukurta didesn÷ nauda, nes tuomet visos sistemoje dalyvaujančios sveikatos priežiūros
įstaigos gal÷tų keistis pacientų sveikatos priežiūros įrašais.
Kita vertus, svarbu pabr÷žti, kad šio projekto planavimo ir įgyvendinimo problemos, prasid÷ję
teisminiai procesai d÷l atskirtos projekto dalies gali diskredituoti naujus bandymus diegti naujas
IS sveikatos apsaugos sistemoje.
PROJEKTO REZULTATŲ TĘSTINUMO VERTINIMAS

Tik÷tina, kad trys projekto įgyvendinime dalyvavusios ligonin÷s toliau naudos projekto metu
sukurtus produktus, kurie bus naudingi ir min÷tų ligoninių pacientams, tačiau kyla rizika d÷l
platesnio projekto panaudojimo nacionaliniu mastu. Kadangi tebesitęsia teismai tarp SAM ir
NESS nacionalinį projektą įgyvendinusios bendrov÷s, yra rizika, kad artimiausiu metu
nacionalinis projektas nebus įgyvendintas. Atitinkamai išlieka rizika, kad veiks tik izoliuoti el.
sveikatos sistemos elementai, kuriuos bus sunku apjungti į vieningą sistemą. Be to, SAM
nebedirba darbuotojai, kurie planavo ir įgyvendino projektą. D÷l to administracinių geb÷jimų
problema užtikrinant projekto tęstinumą gali būti dar aštresn÷ nei projekto įgyvendinimo metu.
IŠVADOS IR PAMOKOS 2007–2013 m.

Apibendrinant atvejo studiją galima konstatuoti, kad šis projektas buvo vienas
problematiškiausių iš visų BPD 3.3 priemon÷s projektų. Detali jo problemų analiz÷ gali pad÷ti
išvengti panašių problemų ateityje. Iškilusias problemas galima suskirstyti į kelias grupes:
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•

Strategijos ir projekto įgyvendinimo prielaidų nebuvimas. Projektas „E. sveikatos
paslaugos“ buvo vykdomas neturint patvirtintų strateginių elektronin÷s sveikatos
dokumentų, tod÷l buvo neaiškūs vykdomų darbų prioritetai ir projektų rezultatų vertinimo
kriterijai.

•

Projekto rizikų identifikavimas ir valdymas. Buvo identifikuota daug relevantiškų
projekto rizikų (25). Daugelio jų tikimyb÷ buvo įvertinta kaip aukšta. Tačiau nebuvo
įvertinta rizika, susijusi su NESS branduolio kūrimo projekto baigtimi. Nors buvo
numatytos projekto rizikų valdymo priemon÷s, daugelis rizikų, kurios buvo vertinamos
kaip aukštos, nebuvo suvaldytos. Konkrečiai nebuvo suvaldytos rizikos, susijusios su
informacinių sistemų įvairove, projekto sud÷tingumu ir adekvačiais projekto vykdytojų
bei naudos gav÷jų administraciniais geb÷jimais. Tai pripažįstama ir galutin÷je projekto
ataskaitoje.

•

Projekto struktūra. Projekto struktūra nebuvo apgalvota. Darbų ir funkcionalumų
apr÷ptys d÷l jų sud÷tingumo buvo vykdomi nepakankamai įsigilinus į šių procesų
specifiką. Vienu metu buvo diegiama per daug funkcionalumų. Nebuvo parengtos IS
specifikacijos, nebuvo užtikrintas sistemų projektinis interoperabilumas ir vieningų
standartų naudojimas.

•

Projekto įgyvendinimas. Nebuvo efektyvios projekto įgyvendinimo priežiūros nei
dokumentacijos rengimo, nei diegimo stadijose.

•

Projekto rezultatai. Nesukūrus NESS branduolio ir į jį neintegravus trijų universitetinių
ligoninių vidaus sistemų, nepilnai buvo realizuotas pagrindinis numatomas pasiekimas –
planuota apimtimi nebuvo sukurta viešoji elektronin÷ paslauga.

•

Administracinių geb÷jimų stoka. Projekto rengimo ir įgyvendinimo metu išryšk÷jo
nepakankami SAM administraciniai geb÷jimai. SAM neužtikrino projekto įgyvendinimo
strateginių, teisinių ir techninių prielaidų, susijusių su NESS kūrimu. Projekto tęstinumą
apsunkins tai, kad SAM nebeliko darbuotojų, kurie dalyvavo šio projekto administravime.

ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

I. Naudotų dokumentų ir informacijos šaltinių sąrašas:
1. Europos Komisijos komunikatas „E. sveikata – geresn÷ sveikatos apsauga Europos piliečiams: e.
2.

3.
4.

5.

sveikatos veiksmų Europos regionui“, KOM (2004) 356 galutinis.
2005 m. lapkričio 22 d. LR Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1270 „D÷l Nacionalin÷s Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos“ (negalioja nuo 2008 10 29) ir 2006 m. birželio 22 d. LR Ūkio ministro
įsakymas Nr. 4-247 „D÷l Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos įgyvendinimo
ir steb÷senos“ (įsigaliojo nuo 2006 06 29).
2006 m. birželio 21 d. LR Vyriausyb÷s nutarime Nr. 615 „D÷l Lietuvos informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros 2006–2008 metų programos patvirtinimo“.
2008 m. vasario 29 d. Valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito ataskaita Nr. IA-9000-6-2 „Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacinių sistemų bendrosios kontrol÷s vertinimas.
Elektronin÷s sveikatos informacin÷s sistemos kūrimo auditas“.
Projekto E. Sveikatos paslaugos – BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04-0023-04, įgyvendinimo galutin÷
ataskaita, 2009.01.05.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Paramos teikimo sutartis projektui E.sveikatos paslaugos – BPD2004-ERPF-3.3.0- 02-04/0023.
Paslaugų pirkimo pardavimo 2008-02-15 dienos sutartis Nr. LBS -174/S-56 (KMUK, KUL).
Technin÷ dokumentacija: Integracijos su NESS specifikacija K2-HIS projektas 2008.10.17.
Technin÷ dokumentacija: Integracijos su IS „Sveidra“ specifikacija K2-HIS projektas 2008.10.17.
Technin÷ dokumentacija: Reikalavimai aparatinei ir programinei įrangai (I etapas) K2-HIS projektas
2008.10.17.
KMUK statistin÷s informacijos apdorojimas K2-HIS projektas 2008.10.17.
Laboratorijos užsakymų valdymo funkcin÷ specifikacija K2-HIS projektas 2008.10.17.
Stacionarios paciento ligos istorijos funkcinis aprašymas K2-HIS projektas 2008.10.17.
Bendras funkcinių specifikacijų aprašas K2-HIS projektas 2008.10.17.
KMUK-HIS funkcin÷ specifikacija K2-HIS projektas 2008.10.17.
KUL-HIS funkcin÷ specifikacija K2-HIS projektas 2008.10.17.
Sąskaitų išrašymo funkcinis aprašymas K2-HIS projektas 2008.10.17.
Užsakymų apsikeitimo informacijos valdymo funkcinis aprašymas K2-HIS projektas 2008.10.17.
VUL Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S-454/07-1458 ; 2007.12.
VUL Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S-454/07-1458 priedas Nr.1; 2007.12.
VUL Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S-454/07-1458 priedai Nr. 2-4; 2007.12.
VUL detali funkcin÷ specifikacija priedas Nr. 1 (SANTA-HIS realizuotų medicininių dokumentų
sąrašas; SAM ir VULSK įsakymai, reglamentuojantys atitinkamų dokumentų naudojimą);
2008.10.14.
VUL detali funkcin÷ specifikacija; 2008.10.14.
VUL detali funkcin÷ specifikacija (Priedas Nr. 3 Programinių priemonių architektūrin÷
dokumentacija); 2008.10.14.
VUL detali funkcin÷ specifikacija (Priedas Nr. 2 Integracijos sąsajų specifikacija) 2008.10.14.
VUL detali funkcin÷ specifikacija (Priedas Nr. 4 SANTA-HIS integracijos planas) 2008.10.14.

II. Interviu sąrašas (respondentas, institucija, data):
EIL. RESPONDENTAS
NR.
1. Laura Neliupšyt÷

2. Donata Gregeryt÷
3. Kęstutis Andrijauskas

4. Laura Miškinyt÷

INSTITUCIJA / PADALINYS

INTERVIU
ATLIKO
CPVA
Struktūrin÷s
paramos Laura
departamentas,
Informacin÷s Indriliūnait÷
visuomen÷s
pl÷tros
projektų
skyriaus viršinink÷
LR SAM e. sveikatos strategijų ir Džiugas Juknys
projektų skyriaus darbuotoja
IVPK Informacinių sistemų ir Klaudijus
registrų skyriaus ved÷jas
Maniokas
Agn÷
Miseliūnien÷
Darius Žeruolis
IVPK
Struktūrinių
fondų Klaudijus
administravimo skyriaus ved÷jo Maniokas
pavaduotoja
Agn÷
Miseliūnien÷
Darius Žeruolis

INTERVIU
DATA
2009-08-26 ir
2009-08-27

2009-09-24
2009-11-11

2009-11-11
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