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Santrauka
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 m. vertinimo tikslas buvo
įvertinti informacinės visuomenės plėtros tendencijas ir nustatyti Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros galimas prioritetines kryptis, tikslus ir uždavinius bei numatomus pasiekti rezultatus ES
struktūrinių fondų paramos 2014–2020 m. kontekste. Vertinimo metu išanalizuoti anksčiau atlikti
tyrimai, vertinimai, įvairūs straipsniai, išvados ir pasisakymai; išnagrinėti įvairūs statistiniai duomenys
(Lietuvos statistikos departamentas, „Eurostat“, Skaitmeninės darbotvarkės „švieslentė“ ir kt.); atlikta
teisės aktų analizė; įvykdyta daugiau kaip 70 interviu Lietuvoje ir užsienyje; išnagrinėta penkių užsienio
šalių (Austrijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, JAV ir Kanados) patirtis ir įvertintos 2014–2020 m. ES
bendrosios politikos informacinės visuomenės plėtros srityje 2014–2020 m. kryptys. Remiantis šia
medžiaga parengti pasiūlymai dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 m.

Lietuvos informacinė visuomenė tarptautiniame kontekste
Lietuva užima vidutines vietas įvairiuose kompoziciniuose (t. y. apimančiuose daugelį kriterijų,
pavyzdžiui, IRT infrastruktūrą, skaitmeninius įgūdžius, interneto paslaugų plėtrą ir kt.) reitinguose ir ši
pozicija nelabai pasikeitė nuo 2007 m.:
• IRT raidos indeksas (angl. ICT Development Index): Lietuva nukrito iš 33 (2007 m., tarp 154
šalių) į 35 vietą (2010 m., tarp 152 šalių)1;
• Įtinklinimo indeksas (angl. Networked Readiness Index): Lietuva nukrito iš 39 (2007 m., tarp
122 šalių) į 42 vietą (2010 m., tarp 138 šalių)2;
• Skaitmeninės ekonomikos reitingas (angl. Digital Economy ranking): šalis pakilo iš 41 (2007 m,
tarp 69 šalių) į 34 vietą (2010 m., tarp 70 šalių)3;
• El. valdžios išsivystymo indeksas (angl. e-Government development Index) Lietuvos pozicija
liko tokia pat – 28 vieta (2008 m., tarp 182 šalių; 2010 m., tarp 183 šalių)4.
Šios tendencijos rodo, kad Lietuvoje pastaraisiais metais buvo sparčiai investuojama į informacinės
visuomenės plėtrą ir tai leido išlaikyti turėtas vidutines pozicijas pasaulyje, tačiau kitos valstybės
plėtojosi taip pat sparčiai, todėl Lietuvai nepavyko pakilti aukščiau. Pagal kai kuriuos kriterijus,
pirmiausia – šviesolaidinio ryšio plėtrą, Lietuva plėtojosi gana sparčiai ir pažanga atsispindi
Skaitmeninės ekonomikos reitinge, tačiau pažanga vienose srityse neatsvėrė nepalankių tendencijų
kitose. Vadovaujantis atlikta analize, vienas iš pamatinių šio vertinimo teiginių yra tai, kad esminė
Lietuvos informacinės visuomenės problema – sutarimo dėl svarbiausių informacinės visuomenės
plėtros krypčių trūkumas. Nepaisant formalių dokumentų (Informacinės visuomenės plėtros 2011–
2019 m. programa), įvairios institucijos turi skirtingą nuomonę apie tai, kas yra ir kas bus svarbiausia
ateityje. Jos įgyvendina svarbias priemones, tačiau nemato savęs bendrame informacinės visuomenės

1

Sudarytas Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. International Telecommunication Union, UN)
Sudarytas Pasaulio ekonomikos forumo (angl. World Economic Forum) ir INSEAD
3
Sudarytas the Economist Intelligence Unit ir IBM
4
Sudarytas Jungtinių Tautų
2
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plėtros kontekste ir nesutaria su kitomis institucijomis dėl prioritetų. Dabartinė Lietuvos informacinės
visuomenės koordinavimo sistema padeda užtikrinti tam tikrą vadybinio lygmens bendradarbiavimą
(pvz., kad kuriamos informacinės sistemos būtų tinkamai įteisintos, būtų pagalvota apie sąveikumą) –
ir tai jau yra geras rezultatas, palyginti su iki 2006 m. buvusia padėtimi. Tačiau šiai koordinavimo
sistemai labai sunku paskatinti aukštesnio lygio tarpinstitucinius susitarimus, pavyzdžiui, atsakyti į
klausimą, kiek Lietuvai reikia valstybinių duomenų centrų ir informacinių sistemų?

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijos nuo 2007 m. iki dabar
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesų ir pokyčių analizei atlikti pasitelkėme analitinį
modelį, kuriuo remdamiesi išanalizavome informacinės visuomenės procesus, atsižvelgdami į 3 IRT
vartotojų grupes (gyventojai, verslas, valdžia), ir papildomai išnagrinėjome IRT infrastruktūros padėtį.
Pirmiausia, šios keturios perspektyvos padėjo struktūruoti analizę. Antra, jos iš dalies persidengia
tarpusavyje (pvz., el. valdžios paslaugos yra svarbios vertinant tiek iš valdžios, tiek iš gyventojų ir verslo
perspektyvų; infrastruktūra yra svarbus visų informacinės visuomenės procesų elementas) – o tai
pabrėžia horizontalųjį informacinės visuomenės politikos pobūdį.
Gyventojų perspektyva
Teigiami rezultatai / stiprybės

Problemos / silpnybės
Bendras IRT naudojimo lygis
- Pagal judriojo telefono ryšio abonementų skaičių 100
- Nors bendras naudojimosi IRT lygis išaugo, tačiau Lietuvos
gyventojų Lietuva išlaikė pirmaujančias pozicijas ES (148
pozicija, palyginti su ES vidurkiu, iš esmės nepasikeitė ir išliko
abonementai 100 gyventojų (4 vieta ES, 2009 m.).
gana žema (18–20 vietos). Tai rodo, kad kitų valstybių
gyventojai taip pat sparčiai tobulėjo IRT srityje.
Gebėjimų naudotis internetu lygis
- Gyventojų, kurie naudojasi internetu, gebėjimų lygis yra
- Didelė gyventojų dalis yra „atskirta“ nuo interneto (47 proc.
labai aukštas (aukštus naudojimosi internetu gebėjimus
Lietuvos gyventojų niekada nesinaudojo internetu arba jų
turinčių gyventojų dalis: 27 proc., 2 vieta ES, 2011 m.).
įgūdžiai labai žemi). Iš viso 2011 m. apie 900 tūkst. 16–74 m.
gyventojų niekada nesinaudojo internetu.
Poreikis naudotis internetu
- 2006–2010 m. smarkiai (24 proc. punktais) išaugo
- Aukštas „savanoriškos“ atskirties lygis; 2011 m. 73,6 proc.
gyventojų naudojimosi interneto bankininkyste lygis.
namų ūkių, kurie neturėjo interneto namuose, nurodė, kad
tam „nėra poreikio“;
- Palyginti su ES vidurkiu, išlieka labai žemas naudojimosi el.
paslaugomis lygis.
Skaitmeninė atskirtis
- Skaitmeninė atskirtis tarp atskirų gyventojų grupių išlieka
gana didelė. Amžius – labai svarbus atskirtį lemiantis
veiksnys; taip pat dideli naudojimosi internetu lygio
skirtumai, atsižvelgiant į pajamas, gyvenamąją vietą, negalią.
Lietuvių kalba internete ir paveldo skaitmeninimas
- 2006–2011 m. gerokai išaugo suskaitmenintų kultūros
- Ne visi suskaitmeninti objektai prieinami internete;
paveldo objektų skaičius ir prieinamumas;
- Labai žemas vartotojų informuotumo apie suskaitmenintą
- 2010–2011 m. sparčiai išaugo svetainės www.epaveldas.lt
paveldą ir paveldo naudojimo lygis;
lankomumas.
- Suskaitmeninto paveldo naudotojams – neišplėtota ir
nepatogi vartotojo sąsaja;
- Žemas tarptautinis Lietuvos kultūros paveldo
prieinamumas;
- Lietuvos atminties institucijos nepakankamai
bendradarbiauja skaitmenindamos paveldą ir suteikdamos
prieigą prie jo „vieno langelio“ principu;
- Lietuvos atminties institucijoms trūksta skaitmeninimui
reikalingos technikos, finansinių ir žmogiškųjų išteklių;
- Lietuvos atminties institucijoms yra racionalu neteikti
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų svetainei
www.epaveldas.lt;
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- Šiuo metu renkami duomenys apie suskaitmenintus
kultūros paveldo objektus nėra išsamūs.
Gyventojų privatumas ir saugumas internete, žalingas interneto turinys
- Išaugo antivirusinę programinę įrangą naudojančių
- Lietuvos gyventojai nepakankamai žino ir nepakankamai
nuolatinių interneto vartotojų dalis.
vertina saugumo grėsmes internete;
- Nesaugus vaikų elgesys internete.

Verslo perspektyva
Teigiami rezultatai / stiprybės

Problemos / silpnybės
Įmonių naudojamos IRT
- Beveik 100 proc. Lietuvos įmonių naudojasi kompiuteriais ir - Lietuvos įmonės naudoja daug IRT įrankių, tačiau pagal
internetu;
vidinę IRT sistemų ir procesų integraciją, automatinį
- Pagal naudojamo interneto greitį Lietuvos įmonės yra apsikeitimą verslo dokumentais (pvz., užsakymų siuntimas
vienos pirmųjų ES;
(gavimas) verslo partneriams ir tiekėjams, kuriuos įmonės IS
- Smarkiai išaugo naudojimasis mobiliuoju internetu.
perskaito automatiškai) Lietuvos įmonės tarp ES šalių vis dar
užima prastesnes nei 20-oji vietas.
El. verslas / el. prekyba
- Pagal elektroninio verslo rodiklius (pirkimas arba - Lietuva užima 25 vietą ES (2010 m.) pagal bendrą internetu
pardavimas internetu) 2011 m. Lietuvos įmonės atitiko ES-27 perkančių gyventojų dalį;
vidurkį, o pardavimo internetu srityje – šį vidurkį viršijo (6 - Lietuva užima 25 vietą ES pagal gyventojų dalį, kuri
vieta ES).
internetu įsigyja prekes ir paslaugas iš kitų ES šalių pardavėjų.

IRT srityje veikiantis verslas
- 2006–2011 m. į Lietuvą pavyko pritraukti svarbių
- Didelis IRT specialistų trūkumas, kuris ateityje didės;
investuotojų IRT sektoriuje („Barclays technologijų centras“,
- Didelis IRT verslo MTEP rodiklių svyravimas, kuris rodo, kad
„Western Union“).
šie rodikliai priklauso nuo kelių vienetinių iniciatyvų.
Žaliosios IRT
- Nors ES teisiniuose dokumentuose skiriama daug dėmesio
sumaniųjų technologijų taikymui, Lietuvoje šiuo klausimu kol
kas nėra imtasi jokių veiksmų;
- Lietuvos išsikelti tikslai žaliųjų viešųjų pirkimų srityje
gerokai kuklesni nei ES, be to, ir šių tikslų nepavyksta
pasiekti;
- 2010 m. aplinkosaugines vadybos sistemas Lietuvoje turėjo
tik 1,6 proc. IT įmonių (palyginimui, statybos sektoriuje –
47,62 proc.).

Viešojo sektoriaus perspektyva
Teigiami rezultatai / stiprybės

Problemos / silpnybės
Viešųjų paslaugų skaitmeninimas
- 2006–2010 m. Lietuvoje smarkiai išaugo pagrindinių viešųjų - Nepaisant pažangos 2006–2010 m. skaitmeninant
paslaugų perkėlimas (16 proc. punktų) ir visiškai interaktyvių
pagrindines viešąsias paslaugas, Lietuva užima vidutines
paslaugų perkėlimas (32 proc. punktų) į el. erdvę;
pozicijas ES pagal gyventojų el. valdžios paslaugų naudojimą
- Verslo ir gyventojų paslaugų perkėlimo lygis tapo beveik
(23 vieta 2010 m.);
lygūs;
- Lietuvos el. valdžios (www.evaldzia.lt) portalas dizainu,
- Lietuvos verslo sektorius užima pirmaujančias pozicijas ES
funkcionalumu, paprastumu ir aiškumu atsilieka nuo kitų
(3 vieta 2010 m.) pagal el. valdžios paslaugų naudojimą.
nagrinėtų valstybių (ypač Estijos, Austrijos, JK), apie jį žino ir
juo naudojasi nedidelė dalis gyventojų;
- Sistemiškai nematuojamas nepagrindinių (t. y.
nepatenkančių į ES sudarytą sąrašą) paslaugų lygis;
- Žemas savivaldos viešųjų paslaugų perkėlimo į el. erdvę
lygis;
- Žemas el. sveikatos paslaugų perkėlimo lygis;
- Įgyvendinant ITS projektus kylančios problemos: valdžios
institucijos neturi aiškiai suformuluotų poreikių ir vizijos,
nacionalinis koordinavimas yra nepakankamas, dalis ITS
projektų negali būti įgyvendinti dėl nacionalinės valdžios ir
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savivaldybių funkcijų pasidalijimo, per mažai
bendradarbiauja projektus įgyvendinančios organizacijos,
nepakankama įgyvendinančių institucijų patirtis.
IRT pagrįstos veiklos ir kokybės valdymo sistemos, informacinės sistemos
- Didėjantis supratimas apie IRT galimybes didinti darbo
- Diegiant veiklos ir kokybės valdymo sistemas per daug
produktyvumą; auganti IRT pirkimo ir valdymo patirtis
dėmesio skiriama kompiuterizavimui ir per mažai veiklos
(mokantis tiek iš gerosios, tiek iš blogosios praktikos);
pokyčiams;
- Svarbūs projektai siekiant, kad viešasis sektorius dalytųsi
- Kuriami nauji IRT sprendimai, užuot dalijusis jau sukurtais ir
IRT ištekliais (el. valdžios paslaugos savivaldybėse,
už viešojo sektoriaus lėšas nupirktais sprendimais;
elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse).
- Trūksta IRT sprendimų integracijos ir sąveikumo tiek
organizacijų viduje, tiek (ypač) tarp viešojo sektoriaus
organizacijų.
Tarnautojų gebėjimai naudotis IRT ir viešojo sektoriaus IRT specialistai
- Net kelios ŽIPVP programos priemonės remia valstybės
- Tik apytikriai žinomas viešajame sektoriuje dirbančių IRT
tarnautojų ir viešojo sektoriaus darbuotojų mokymą, daug
specialistų skaičius;
projektų numato ir skaitmeninio raštingumo mokymus.
- Daugelis patyrusių ir tinkamai parengtų specialistų pereina
dirbti į privatų sektorių;
- Daugelis viešojo sektoriaus organizacijų neturi pakankamai
gebėjimų tinkamai valdyti privataus sektoriaus rangovus /
paslaugų teikėjus.

Infrastruktūros perspektyva
Teigiami rezultatai / stiprybės

Problemos / silpnybės
Plačiajuosčio ryšio plėtra
- Lietuva užima 6 vietą pasaulyje ir 1 vietą Europoje pagal
- Nepaisant plačiajuosčio interneto skverbties augimo 2006–
namų ūkių, prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis
2011 m., Lietuvos vieta ES nepasikeitė ir buvo žemesnė už ESinterneto linijomis, skaičių;
27 vidurkį (19 vieta 2011 m.);
- Pastebimai auga interneto ryšio sparta;
- Neišspręsta „paskutinės mylios“ problema kaimo vietovėse;
- Lietuvos verslas intensyviai naudojasi plačiajuosčiu
- Žemas mobiliojo interneto naudojimo lygis.
internetu.
Valstybės informaciniai ištekliai ir valstybės IRT infrastruktūra
- 2011 m. gruodžio mėn. priimtas Valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatymas, kuris gali sudaryti sąlygas
viešojo sektoriaus informacinių išteklių (ir apskritai –
viešojo sektoriaus IRT infrastruktūros) geresniam
sąveikumui, konsolidavimui, optimizavimui.

- Lietuvoje IRT infrastruktūros ir programinių išteklių įsigijimas
buvo ir yra decentralizuotas, iš dalies koordinuojamas IVPK.
Atskiros organizacijos nusipirko arba sukūrė daug informacinių
išteklių, kurie yra nepakankamai panaudojami ir nepakankamai
sąveikūs;
- Viešojo sektoriaus organizacijos yra linkusios pirkti ir kaupti
IRT infrastruktūrą. Šis turtas reikalauja vis didesnių lėšų, nes jį
reikia atnaujinti ir prižiūrėti;
- Trūksta dalijimosi viešojo sektoriaus IRT ištekliais praktikos,
patirties, tvarkos, sprendimų.

El. parašas ir el. dokumentas
- Labai aukštas el. parašo naudojimo įmonėse lygis;
- 2011 m. daugelis Lietuvos bankų suteikė gyventojams
galimybę naudotis el. bankininkyste ir atidaryti kaupiamąją
sąskaitą pasirašant kvalifikuotu el. parašu;
- Lietuvoje jau apie 700 000 gyventojų turi galimybę
pasirašyti kvalifikuotu el. parašu;
- Per 2011 m. išaugo el. parašo naudojimas viešajame
sektoriuje (ministerijų iniciatyvos, ELPAS projektas,
leidžiantis ministrų kabinetui pasirašyti teisės aktus el.
parašu ir kt.).

- CERT-LT prisijungus prie tarptautinės CERT

- Menkas el. parašo (valstybės tarnautojo pažymėjimo)
naudojimo lygis viešajame sektoriuje dėl motyvacijos stokos,
gebėjimų stokos, dalinio padengimo (tokio pažymėjimo
negauna pagal darbo sutartis dirbantys asmenys), nesuderintų
DVS;
- Nepaisant didelių investicijų šioje srityje, Lietuvos viešajame
sektoriuje vyrauja popierinių dokumentų mainai, nes
skirtingose organizacijose veikia tarpusavyje nesuderintos
dokumentų valdymo sistemos, lėtai keičiami organizacijų
vidaus veiklos procesai, valstybės tarnautojams trūksta įgūdžių
ir informacijos apie galimybes keistis elektroniniais
dokumentais ir pasinaudoti valstybės tarnautojų pažymėjimais.

Infrastruktūros saugumo problemos
- Incidentų internete Lietuvoje daugėja, be to, daugėja tokių
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bendruomenės, Lietuvoje geriau fiksuojami vietiniai ir
tarptautiniai saugumo incidentai.

incidentų, kurie yra potencialiai pavojingi valstybės institucijų
tinklalapiams ir vidinėms sistemoms;
- Lietuvoje nėra nacionalinės el. informacijos saugos valdymo ir
koordinavimo sistemos (vertinimo metu ji buvo kuriama);
- Trūksta teisinio reglamentavimo ir stebėsenos informacijos,
ypač svarbios infrastruktūros apsaugos srityje.

Lietuvos ateities scenarijai
Atsižvelgdami į Lietuvos padėties ir tendencijų analizę, užsienio valstybių patirtį, Europos Sąjungos
strateginius dokumentus ir bendras informacinės visuomenės plėtros tendencijas pasaulyje,
suformulavome tris Lietuvos informacinės visuomenės plėtros ateities scenarijus. Rengdami šiuos
scenarijus atsižvelgėme į tai, kad ateities scenarijus priklauso ne tik nuo struktūrinių arba „objektyvių“
veiksnių, įskaitant ekonomines, socialines, technologines galimybes ir grėsmes, t. y. globalias
tendencijas, kurioms viena valstybė neturi didelės įtakos. Ateities scenarijai priklauso ir nuo valstybės
pastangų, t. y. valstybė bent iš dalies pati renkasi ateities scenarijų, pavyzdžiui, jei pasiduoda
neigiamoms tendencijoms ir nesprendžia problemų arba aktyviai mokosi iš savų ir užsienio klaidų bei
siekia aiškiai užsibrėžtų tikslų. Tarp trijų scenarijų du yra susiję su aktyviu ateities galimybių
panaudojimu ir aktyviais bei koordinuotais valstybės institucijų veiksmais, o vienas grindžiamas
prielaida, kad valstybė pasiduoda struktūrinėms tendencijoms ir tik ribotai sprendžia dabartines
problemas.
Avangardo scenarijus reikštų, kad LR Vyriausybė, pasitarusi su verslo ir visuomenės atstovais,
nusprendžia, jog informacinė visuomenė yra svarbiausias šalies prioritetas, kurio pagrindu bus
formuojamas šalies konkurencinis pranašumas ir tarptautinis įvaizdis. Šiam prioritetui teikiama
daugiausia dėmesio, skiriant lėšas švietimui, MTTP (MTEP), verslo paramai, infrastruktūrai. Valstybė
pirmoji ar viena pirmųjų pasaulyje įdiegia moderniausius IRT sprendimus (įskaitant el. balsavimą),
skaitmenina visas el. paslaugas ir jas teikia tik elektroniniu būdu; viešojo administravimo institucijos
dokumentais keičiasi ir juos saugo tik elektroniniu būdu, viešasis sektorius radikaliai atsisako didžiosios
dalies IRT infrastruktūros ir perka debesų kompiuterijos paslaugas iš privataus sektoriaus. IRT profesija
tampa prestižinė ir gerai mokama, daug abiturientų renkasi IRT studijas; IRT srities verslas sudaro
didelę ir vis augančią šalies BVP dalį, šalis tampa svarbia inovatyvių IRT produktų bei paslaugų kūrėja ir
eksportuotoja, Lietuva pritraukia daug tiesioginių užsienio investicijų (TUI). Svarbiausios tokio požiūrio
rizikos: IRT pradeda dominuoti kitų sektorių ir sričių atžvilgiu; ekonominė priklausomybė nuo vienos
srities – taigi ir nuo šios srities ekonominių pakilimų ir nuosmukių ciklo; didelė rizika, ypač viešajam
sektoriui, įsidiegti tinkamai neišbandytus ir nebrandžius sprendimus, o jiems nepasiteisinus – prarasti
dideles mokesčių mokėtojų lėšas ir visuomenės pasitikėjimą.
Buvimo tarp lyderių scenarijus reikštų, kad Lietuva pripažįsta informacinės visuomenės ir IRT svarbą ir
svarbiausiose šalies plėtros strategijose įvardija tai kaip vieną iš horizontaliųjų prioritetų (galbūt net
patį svarbiausią). Šalies politiniams, valstybės tarnybos, visuomenės ir verslo lyderiams informacinė
visuomenė – tai ne tuščia frazė; jie aiškiai žino ir gali konkrečiai įvardyti svarbiausių šalies plėtros
krypčių sąsajas su informacinės visuomenės kūrimo procesu. Pavyzdžiui:
• tobulinant viešąjį administravimą būtina galutinai pereiti prie keitimosi dokumentais tik
elektroniniu būdu;
• plėtojant energetiką būtina išplėtoti pažangiuosius el. energijos tinklus (angl. smart grid);
• modernizuojant sveikatos paslaugas būtina pereiti prie elektroninės ligos istorijos ir el.
recepto;
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•
•
•
•

ateities verslo plėtrai būtina mažinti administracinę naštą pasitelkiant IRT sprendimus;
plėtojant transporto infrastruktūrą būtina naudoti pažangiąsias transporto sistemas;
siekiant pritraukti IRT srities TUI, būtina užtikrinti patikimą labai greito plačiajuosčio ryšio
infrastruktūrą;
įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą viešąją politiką reikėtų siekti, kad šalies gyventojai ir
darbo jėga taptų sumaniais IRT naudotojais (gebėtų naudotis el. parašu ir el. paslaugomis,
pirkti internetu, užtikrinti savo asmens duomenų saugumą ir t. t.).

Kita esminė buvimo tarp lyderių sąlyga – tai tinkamas informacinės visuomenės viešosios politikos
koordinavimas, siekiant išvengti nesuderintų žinybinių sprendimų ir pasinaudoti svarbiausia IRT
teikiama galimybe: bendradarbiauti, dalytis ištekliais, didinti efektyvumą ir taupyti išteklius visame
viešajame sektoriuje ir visoje valstybėje. Palyginti su avangardo scenarijumi, šis scenarijus yra
nuosaikesnis. Tai reiškia, kad valstybei ir ypač jos viešojo administravimo institucijoms nebūtina
pirmosioms pasaulyje diegti pačius moderniausius sprendimus. Geriau investuoti į gebėjimų
stiprinimą, naujus sprendimus diegti nuosekliai, bet nuosaikiai – pradedant nuo bandomųjų ir
demonstracinių projektų, dalyvauti tarptautinėse diskusijose ir tinkluose, nuolat mokytis iš užsienyje
jau pasiteisinusių sprendimų ir nekartoti blogosios praktikos.
Amžinai perspektyvios šalies scenarijus reikštų, kad šalies politikos, verslo ir visuomenės lyderiai
retoriškai kalba apie informacinės visuomenės svarbą, tačiau neturi jokios bendros vizijos nei žino,
kokius esminius veiksmus reikėtų įgyvendinti. Viešajame sektoriuje IRT suvokiamas kaip svarbus turtas
ir viešasis sektorius skiria nemažai investicijų IRT infrastruktūrai ir paslaugoms. Todėl pagal kai kuriuos
kriterijus šalis patenka tarp ES ar netgi pasaulio lyderių. Kita vertus, institucijos suvokia IRT investicijas
kaip būdą gauti daugiau valstybės asignavimų ir valdyti svarbius išteklius, todėl perka įrangą ir diegia
vis naujus sprendimus, paskui prašo lėšų jiems modernizuoti ir prižiūrėti; dar daugiau lėšų (taip pat
organizacinių ir teisinių pastangų) reikia siekiant užtikrinti skirtingose institucijose sukurtų IS ir
duomenų bazių sąveikumą. Šalies institucijoms nepakanka bendradarbiavimo gebėjimų ir pasitikėjimo
viena kita, todėl nors daugelis jų darbuotojų ir vadovų supranta, kad dabartinė padėtis ilgai tęstis
negali, tačiau kaltina kitas institucijas žinybiškumu, nes, jų nuomone, kitos institucijos arba siekia
perimti jų IRT asignavimus ir turtą, arba nesutinka atiduoti IRT asignavimų ir turto.
Susidaro užburto rato situacija, kurią sustiprina griežtas politinis institucinių atsakomybės sričių
pasidalijimas tarp ministerijų, kai vienos partijos ministrui nepriimtina pernelyg aktyviai domėtis kitos
partijos ministro sritims. Problemą labai paaštrina tai, kad šalyje trūksta aiškaus informacinės
visuomenės lyderio ar koordinatoriaus, kuris arba turėtų pakankamą institucinį statusą, kad galėtų
pasiekti tarpinstitucinį susitarimą dėl ateities sprendimų, arba turėtų pakankamus finansinius svertus,
kurie neleistų investuoti į besidubliuojančius ir nepakankamai panaudojamus IRT išteklius. Šalies
informacinės visuomenės plėtros strategija ir planai formuojami išimtinai „iš apačios į viršų“ principu,
kai įvairios institucijos susiunčia „savo“ priemones, kurios, jų nuomone, siejasi su informacine
visuomene. Tarpinstitucinė diskusija dėl šių priemonių vyksta retai ir formaliai; tik retais atvejais
įgyvendinamos iniciatyvos, dėl kurių susitaria ir bendradarbiauja kelios institucijos.
Nepaisant to, IRT naudojimo versle ir visuomenėje rodikliai pamažu gerėja, nes verslas ir didelė dalis
gyventojų mielai naudojasi sprendimais, kurie leidžia padidinti darbo produktyvumą ar pagerinti
gyvenimo kokybę. Tai sukuria nuolatinį tobulėjimo įvaizdį, pavyzdžiui, 2010 m. internetu nuolat
naudojosi 58 proc. gyventojų, arba 13 proc. punktų daugiau nei prieš trejus metus. Vis dėlto kitos šalys
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šiose srityse tobulėja taip pat sparčiai, todėl sulaukus 2020 m. tenka konstatuoti: Lietuvos
informacinės visuomenės rodikliai gerėjo, nors šalis ir nepatenka į pirmąjį ES dvidešimtuką, ji išlieka
perspektyvi ir, žinoma, tereikia sulaukti 2030-ųjų...
Mūsų nuomone, Lietuvai palankiausias yra Buvimo tarp lyderių scenarijus. Šiuo scenarijumi
vadovavomės formuluodami pasiūlymus B dalyje. Kita vertus, tiek interviu programa, tiek padėties
analizė parodė, kad yra nemažai požymių, kurie verčia galvoti, jog Lietuva taps „amžinai perspektyvia“
šalimi.

Pasiūlymai dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 m. svarbiausių
iniciatyvų
Kodėl siūlome informacinės visuomenės iniciatyvas?
Teikdami pasiūlymus vadovaujamės prielaida, kad pačiu bendriausiu lygmeniu, išliks aktualūs
prioritetai, kurie numatyti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje: (1)
Lietuvos gyventojų gebėjimų naudotis IRT tobulinimas; (2) elektroninio turinio ir paslaugų plėtra, jų
naudojimo skatinimas ir (3) IRT infrastruktūros plėtra. Mūsų pasiūlymai dėl Lietuvos informacinės
visuomenės ateities krypčių galėtų būti vadinami tikslais arba esminiais uždaviniais, tačiau mes
pasirinkome iniciatyvos terminą, nes jis turi mažiau normatyvinę (t. y. kokių vertybių siekiame) ir
labiau operacinę prasmę (t.y. sutelkti veiksmai, kuriais siekiama konkretaus rezultato).
Daugelis pasiūlymų suformuluoti atsižvelgiant į nustatytas problemas, Europos Komisijos ir atvejo
studijose analizuotų valstybių praktiką ir grindžiami ateities tendencijų įvertinimu, kurį atliko šio darbo
autoriai. Ne visi iš pateikiamų pasiūlymų bus visiškai nauji ar negirdėti Lietuvoje. Mūsų šalį veikia
tarptautiniai procesai, tendencijos ir susitarimai ir jie atsispindi Lietuvos strateginės plėtros
dokumentuose, kurie buvo vienas iš šio darbo šaltinių – įskaitant Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros 2011–2019 m. programą, jos įgyvendinimo priemonių planą ir kt. Lietuvos viešojo ir privataus
sektoriaus atstovai dalyvauja ES ir kitų organizacijų darbo grupėse, konferencijose ir t. t., o parsivežtos
idėjos persikelia į šalyje vykstančias diskusijas ir kartais – teisės aktus. Kai kurios iš šiame darbe
pristatytų idėjų buvo išsakytos interviu metu, 2012 m. vasario 3 d. vykusios fokusuotos diskusijos ir
balandžio 25 d. surengto vertinimo pristatymo metu.

Kokias iniciatyvas siūlome?
Remdamiesi atlikta Lietuvos ir užsienio šalių analize, ES prioritetais ir ateities tendencijomis
informacinės visuomenės srityje, siūlome aštuonias iniciatyvas, kurias reikėtų įgyvendinti 2014–
2020 m. laikotarpiu:
(1) Visuotinai prieinamas ir labai greitas plačiajuostis internetas;
(2) Šalies gyventojai – sumanūs interneto vartotojai;
(3) Interneto turinys lietuvių kalba ir Lietuvos kultūros paveldas internete;
(4) Visos viešosios ir administracinės el. valdžios paslaugos prieinamos ir naudojamos internetu;
(5) Viešojo sektoriaus IRT optimizavimas ir sumanus valdymas;
(6) IRT gebėjimai ir IRT sprendimai ateities verslui;
(7) Žaliosios IRT ir darni plėtra;
(8) Asmens ir valstybės saugumas internete.
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Iniciatyvų eiliškumas nėra svarbus – visos jos yra esminės siekiant, kad Lietuva 2020 ar 2022 m. būtų
viena iš pirmaujančių ir pažangiausių ES šalių informacinės visuomenės srityje. Visos šios iniciatyvos
yra kompleksinės ir tarpsektorinės, tai reiškia, kad jos apima tiek infrastruktūros plėtrą, tiek gyventojų
gebėjimų stiprinimą; jas įgyvendinant turi dalyvauti kelios valstybės institucijos ir turi būti užtikrintas
atsakomybės pasidalijimas bei tinkamas veiklos koordinavimas; taip pat svarbus verslo ir pilietinės
visuomenės vaidmuo – siūlant idėjas, įgyvendinant projektus ir naudojantis sukurtais sprendimais.
Kiekvienai iniciatyvai priskirti tam tikri uždaviniai ar priemonių grupė ir pateikti pasiūlymai dėl
priemonių įgyvendinimo ir finansavimo. Vertinimo rekomendacijos bus naudingos tobulinant
Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programą ir rengiant jos įgyvendinimo priemonių
planus po 2014 m., rengiant 2014–2020 m. Struktūrinių fondų veiksmų programą (-as), taip pat
rengiant įvairias sektorines programas ir priemonių planus, įskaitant: Visuotinio kompiuterinio
raštingumo programą 2013–2019 m., Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos
įgyvendinimo priemonių planą, Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos
priemonių 2014–2016 m. planą, Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programą ir kt. Taip pat
siūlome, atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, parengti du naujus įgyvendinimo dokumentus:
Plačiajuosčio ryšio ir NGA plėtros programą iki 2020 / 2022 m. ir Viešojo sektoriaus IRT infrastruktūros
bei paslaugų optimizavimo ir konsolidavimo programą.
(1) Visuotinai prieinamas ir labai greitas plačiajuostis internetas
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai / priemonių
grupė
(1) Užtikrinti nuoseklią plačiajuosčio ryšio plėtrą.

Konkretus rezultatas iki 2020 / 2022 m.*
Visuotinis labai greito interneto (30 Mbps arba daugiau)
prieinamumas iki 2020 m.*

(2) Spręsti „paskutinės mylios“ problemą.
(3) Didinti gyventojų naudojimąsi plačiajuosčiu ryšiu.

Ne mažiau nei 50 proc. namų ūkių bus užsisakę 100 Mbps ir
spartesnį interneto ryšį iki 2020 m.*
95–98 proc. gyventojų, įmonių ir organizacijų ne daugiau
kaip 1,5 km spinduliu nuo NGA ryšio jungties.

(2) Šalies gyventojai – sumanūs interneto vartotojai
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai / priemonių
grupė
(1) Spręsti skaitmeninės atskirties problemą.
(2) Skatinti gyventojus tapti sumaniais IRT ir interneto
naudotojais.

Konkretus rezultatas iki 2020 / 2022 m.
95 proc. 16–74 m. gyventojų nuolat naudojasi internetu (per
paskutinius 3 mėn. naudojosi internetu ne rečiau kaip kartą
per savaitę).
0 proc. 16–74 m. gyventojų, kurie niekada nesinaudojo
internetu.
Visos viešojo sektoriaus svetainės atitinka prieinamumo
neįgaliesiems techninius standartus.
Lietuva patenka į ES šalių pirmąjį penketuką pagal gyventojų
dalį, kuri turi aukščiausią naudojimosi internetu gebėjimų
lygį („Eurostat“ skaičiuojamas rodiklis).
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100 proc. 16–74 m. gyventojų moka pasirašyti el. parašu.

(3) Interneto turinys lietuvių kalba ir Lietuvos kultūros paveldas internete
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai / priemonių
grupė
(1) Užtikrinti visavertį lietuvių kalbos funkcionavimą IRT ir
internete.
(2) Skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldą, didinti jo
prieinamumą.

Konkretus rezultatas iki 2020 / 2022 m.
20 proc. gyventojų naudojasi su Lietuvos kultūros paveldu
susijusiomis elektroninėmis paslaugomis.
Visi (100 proc.) suskaitmeninti kultūros paveldo objektai,
lietuvių kalbos ir raštijos ištekliai prieinami internete. Jei tai
neįmanoma dėl autorių teisių arba asmens duomenų
apsaugos reikalavimų – šie objektai prieinami viešai, o
internete turi būti prieinama informacija apie tai, kad šie
objektai yra suskaitmeninti, ir nurodyta, kur juos rasti.
Iki 2015 m. „Europeana“ portale prieinama ne mažiau kaip
240 000 objektų iš Lietuvos.

(4) Visos viešosios ir administracinės el. valdžios paslaugos prieinamos ir naudojamos internetu
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai / priemonių
grupė
(1) Tobulinti viešąsias ir administracines paslaugas, didinti jų
efektyvumą, naudojimą ir mažinti paslaugų teikimo išlaidas.
(2) Užtikrinti viešųjų duomenų ir viešosios informacijos
prieinamumą ir siekti bendradarbiavimu pagrįstos el.
demokratijos.
(3) Gerinti sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir
efektyvumą (pasitelkiant IRT).

Konkretus rezultatas iki 2020 / 2022 m.
100 proc. pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų
visiškai pasiekiamos internetu.
10–20 svarbiausių paslaugų teikiamos tik elektroniniu būdu
(angl. digital by default).
95 proc. asmenų, kurie naudojosi viešosiomis ir
administracinėmis paslaugomis (jei jos yra visiškai
pasiekiamos internetu), naudojosi elektroniniu šių paslaugų
gavimo būdu.

(4) Plėtoti intelektualiąsias (pažangiąsias) valdymo sistemas.
90 proc. viešųjų ir administracinių paslaugų naudotojų jas
pasiekė per viešųjų paslaugų portalą.
Lietuvos gyventojams prieinamos visos ES lygiu suderintos
paslaugos (sąrašas dar bus patvirtintas 2012 m.).

(5) Viešojo sektoriaus IRT optimizavimas ir sumanus valdymas
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai / priemonių
grupė
(1) Užtikrinti valstybės informacinių išteklių sąveikumą.

Konkretus rezultatas iki
2020 / 2022 m.
100 proc. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų keičiasi
5
tik elektroniniais dokumentais .

5

Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje numatytas rodiklis: „Valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, vykdančios elektroninių dokumentų mainus (procentinė visų šalies valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
dalis)“, tačiau neaišku, ar turima omenyje, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos keičiasi tik elektroniniais
dokumentais.
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(2) Konsoliduoti viešojo sektoriaus IRT infrastruktūrą ir
optimizuoti jos valdymą.
(3) Dalį viešojo sektoriaus IRT pirkti kaip debesų
kompiuterijos paslaugas iš privataus sektoriaus.
(4) Užtikrinti, kad viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos
keistųsi tik elektroniniais dokumentais.

Veikia Valstybės informacinių išteklių įstatyme numatyta
6
valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma .
Lietuvoje veikia (...) viešųjų duomenų centrų (šiuo metu
neįmanoma nurodyti konkretaus skaičiaus, nes neaišku, kiek
duomenų centrų yra šalyje).
Įvykdyta 10–20 debesų kompiuterijos bandomųjų projektų.

(5) Pasiekti, kad viešasis sektorius taptų sumaniu IRT pirkėju
ir valdytoju.
(6) Stiprinti viešojo sektoriaus IRT darbuotojo profesiją ir
tobulinti visų viešojo sektoriaus darbuotojų kompetenciją IRT
srityje.

(6) IRT gebėjimai ir IRT sprendimai ateities verslui
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai / priemonių
grupė
(1) Didinti IRT specialistų pasiūlą.
(2) Tobulinti visų šalies darbuotojų kompetenciją IRT srityje.
(3) Skatinti MTEP (MTTP) ir inovacijas IRT verslo srityje.
(4) Skatinti elektroninio verslo plėtrą (1): įmonių perspektyva.
(5) Skatinti elektroninio verslo plėtrą (2): gyventojų
perspektyva.

Konkretus rezultatas iki
2020 / 2022 m.
Gyventojai, dirbantys IRT sektoriuje (procentinė visų šalies
darbuotojų dalis): patekti tarp 10 aukščiausią rodiklį turinčių
ES šalių.
Darbuotojai, turintys IRT specialistų įgūdžių (procentinė visų
darbuotojų dalis): patekti tarp 10 aukščiausią rodiklį turinčių
ES šalių.
80 proc. gyventojų pirko (užsisakė) prekes ar paslaugas
internetu (procentinė visų gyventojų dalis) (per paskutinius 3
mėn.).
50 proc. gyventojų pirko (užsisakė) prekes ar paslaugas
internetu iš kitų ES šalių (procentinė visų gyventojų dalis)
(per paskutinius 3 mėn.).
60 proc. įmonių parduoda prekes ar paslaugas el. tinklais
(procentinė visų šalies įmonių dalis).

(7) Žaliosios IRT ir darni plėtra
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai / priemonių
grupė
(1) Šalies strateginiuose dokumentuose įvardyti IRT teikiamas
galimybes padidinti energijos vartojimo efektyvumą.
(2) Mažinti energijos suvartojimą viešajame sektoriuje
pasitelkiant IRT.

Konkretus rezultatas iki
2020 / 2022 m.
(...) proc. sumažinti viešojo sektoriaus duomenų centrų
energijos sąnaudas ir anglies pėdsaką.
(Šiuo metu viešojo sektoriaus duomenų centrų skaičius yra
nežinomas, tačiau įgyvendinant siūlomas iniciatyvas būtų
nustatytas dabartinis ir būsimas duomenų centrų skaičius;

6

Panašus rodiklis numatytas Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programoje „Sukurta ir paskelbta valstybės
informacinių ir ryšių technologijų sąveikumo sistema“.
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(3) Pasiekti, kad visi viešojo sektoriaus IRT viešieji pirkimai
būtų žalieji viešieji pirkimai.

atitinkamai būtų galima įvertinti ir energijos sąnaudų bei
anglies pėdsako sumažėjimą.)
80 proc. namų ūkių naudoja pažangiuosius skaitiklius.

(4) Skirti dalį MTTP paramos žaliųjų IRT sprendimams plėtoti.
80 proc. viešojo sektoriaus IRT pirkimų yra žalieji pirkimai
(pagal pirkimų skaičių ir pagal sumą).

(8) Asmens ir valstybės saugumas internete
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai / priemonių
grupė
(1) Užtikrinti ypatingos svarbos valstybės IRT infrastruktūros
apsaugą, informacinių sistemų ir tinklų saugumą.

Konkretus rezultatas iki
2020 / 2022 m. *
Identifikuota 100 proc. ypatingos svarbos informacinės
infrastruktūros objektų.

(2) Apsaugoti Lietuvos gyventojus (ypač – vaikus) nuo žalingo
interneto turinio.

100 proc. valstybės informacinių išteklių atitinka saugos
reikalavimus.

(3) Padėti Lietuvos gyventojams apsaugoti savo asmens
duomenis ir privatumą internete.

100 proc. ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros
objektų, atitinkančių elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) reikalavimus.
Vykdoma 100 proc. informacinių sistemų stebėsena dėl
atitikimo Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) atitikties reikalavimams.
80 proc. Lietuvos gyventojų saugiai jaučiasi kibernetinėje
erdvėje.
85 proc. Lietuvos gyventojų suvokia kibernetinio saugumo
principus.

Kas naujo, lyginant su Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa ir
jos 2012–2014 m. priemonių planu?
Lyginant Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programą7 ir jos 2012–2014 m.
priemonių planą8 (žr. 6 priedą) akivaizdu, kad šis dokumentas parengtas principu „iš apačios į viršų“ –
t. y. atsižvelgdamos į programos tikslus ir uždavinius institucijos pasiūlė savo priemones. Keliems
programos uždaviniams priemonės apskritai nėra parengtos (pvz., „Perkelti į elektroninę erdvę kuo
daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų...“, „Sudaryti palankias elektroninio verslo plėtros sąlygas“,
„Užtikrinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros plėtrą“, „Plėtoti asmens tapatybės
kortelės palaikymo ir naudojimo infrastruktūrą). Informacinės visuomenės plėtros programoje
numatytas reikšmingas vaidmuo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai ir
Ūkio ministerijai. Tai yra pagrįsta turint omenyje esminį šių institucijų vaidmenį visuomenės gebėjimų,

7

Lietuvos Respublikos Vyriausybė „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programa“, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301.
8
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programos
įgyvendinimo 2012-2014 metų priemonių planas“, 2012 m. sausio 13 d., įsakymu Nr. 3-40.

19

elektroninių paslaugų ir verslo IRT srityje. Priemonių plane joms numatytas priemonių skaičius yra,
atitinkamai, 0, 1 ir 2. Susisiekimo ministerijai, kuri turėtų koordinuoti viso priemonių plano
įgyvendinimą, programoje prikirta atsakomybė už 7 uždavinius, o priemonių plane ji liko atsakinga už 1
priemonę.
Teikdami pasiūlymus vertinimo ataskaitoje mes pateikėme išsamius komentarus dėl Informacinės
visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje numatytų rodiklių ir, remdamiesi atlikta analize bei
užsienio valstybių patirtimi, pateikėme pasiūlymus tiek dėl rodiklių reikšmių, tiek dėl naujų rodiklių.
Kiti nauji šioje vertinimo ataskaitoje pateikti pasiūlymai:
• Iniciatyva (1) „Visuotinai prieinamas ir labai greitas plačiajuostis internetas“ įvardija keletą
uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, apie kurias nei Informacinės visuomenės plėtros
programoje, nei jos priemonių plane nekalbama, įskaitant: parengti plačiajuosčio ryšio ir NGA
plėtros programą, pasinaudoti „skaitmeniniu dividendu“, spręsti „paskutinės mylios“
problemą, pasinaudoti pasyviąja fizine infrastruktūra NGA tinklams tiesti ir kt.
• Gyventojų naudojimosi internetu srityje Informacinės visuomenės plėtros programa ir jos
priemonių planas numato tam tikrus gyventojų IRT gebėjimų uždavinius ir suformuluoja tris
priemones9. Iki šiol daugiausia dėmesio gyventojų gebėjimų srityje buvo skiriama skaitmeninei
atskirčiai – ypač tiems asmenims, kurie iki šiol nenaudojo arba tik ribotai naudojo internetą.
Siūlydami iniciatyvą (2) „Šalies gyventojai – sumanūs interneto vartotojai“ mes rėmėmės
prielaida, kad esminis skaitmeninės atskirties kriterijus ateityje bus ne naudojimasis /
nesinaudojimas IRT ir internetu, bet gebėjimas sumaniai elgtis interneto erdvėje ir naudotis jos
teikiamomis galimybėmis. Todėl siūlome šios srities uždavinius ir priemones. Be to, dabartinis
valstybės paramos modelis kompiuterinio raštingumo srityje yra pagrįstas požiūriu „iš viršaus į
apačią“, t. y. valstybė ESF ir nacionalinio bendrafinansavimo lėšomis sumoka už tam tikrą
mokytų asmenų skaičių. Tarp numatomų priemonių siūlome ateityje pasitelkti įvairesnius
modelius, įtraukiant vietos bendruomenes ir aktyvius visuomenės narius.
• Informacinės visuomenės plėtros programa numato tinkamus uždavinius Lietuvos kultūros
paveldo skaitmeninimo ir lietuvių kalbos skaitmeninių produktų diegimo į IRT srityje, o
priemonių planas išvardija aktualias priemones10. Nekartodami šių priemonių, pristatydami
iniciatyvą (3) „Interneto turinys lietuvių kalba ir Lietuvos kultūros paveldas internete“
pabrėžiame tokias priemones, kaip antai: pasiekti, kad visi viešosiomis lėšomis suskaitmeninti
kultūros paveldo objektai būtų vieno langelio principu prieinami portale www.epaveldas.lt;
atsižvelgiant į užsienio pavyzdžius šiame portale sukurti paprastą ir patrauklią vartotojo sąsają,
kad kultūros paveldo ištekliais galėtų ir norėtų naudotis ne tik specialistai, bet ir kiti
visuomenės nariai; įtraukti informaciją apie suskaitmenintą Lietuvos kultūros paveldą į
mokymo medžiagą ir mokymo programas; bendradarbiauti su „Europeana“ portalu ir kt.

9

1.1.1 Atnaujinti Visuotinio kompiuterinio raštingumo programą 2013-2019 m.; 1.1.2 Vykdyti edukacinius ir kt. projektus
viešosiose bibliotekose; 1.1.3 Administruoti VIPT tinklą; žr. 6 priedą
10
Pvz., kultūros paveldo skaitmenizavimo srityje: 3.1.1 Parengti tęstinį Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos priemonių 2014–2016 metams planą; 3.1.2 Užtikrinti skaitmeninių nekomercinio kino ekranų diegimą;
3.1.3 Vykdyti skaitmenintų kultūros paveldo objektų ir rinkinių sklaidą; 3.1.4 Skaitmeninti Seimo archyvo dokumentus ir
sukurti visuomenei prieinamą elektroninį archyvą; 3.1.5 Rinkti ir skaitmeninti su Lietuvos valstybingumo raida susijusį istorinįkultūrinį paveldą
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•

•

•

•

Elektroninėms viešosioms paslaugoms skirtas svarbus Informacinės visuomenės plėtros
programos uždavinys, tačiau programos plane nebuvo suformuluota jokių priemonių.
Aptardami iniciatyvą (4) „Visos viešosios ir administracinės el. valdžios paslaugos prieinamos ir
naudojamos internetu“ mes siūlome išplėtoti el. valdžios portalą, kad jis dizainu,
funkcionalumu, paprastumu ir aiškumu neatsiliktų nuo pažangių šios srities pavyzdžių (Estijos,
Austrijos, Jungtinės Karalystės); taupant valstybės lėšas ir didinant viešųjų paslaugų
efektyvumą tam tikras paslaugas reikėtų pradėti teikti tik elektroniniu būdu; pasiekti, kad
Lietuvos gyventojams būtų prieinamos pagrindinės ES lygiu teikiamos viešosios ir
administracinės paslaugos; sukurti „atviros vyriausybės“ duomenų portalą; diegti ir palaikyti
centrinio lygmens el. demokratijos sprendimus remiantis vertinime aptariamais užsienio
valstybių pavyzdžiais ir t. t. Taip pat įvardijame uždavinius, susijusius su el. sveikatos paslaugų
ir intelektualiųjų valdymo sistemų diegimu.
Nei Informacinės visuomenės plėtros programoje, nei jos priemonių plane iš esmės nekalbama
apie uždavinius ir priemones, kuriuos numato iniciatyva (5) „Viešojo sektoriaus IRT
optimizavimas ir sumanus valdymas“: pavyzdžiui: sukurti valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platformą ir patvirtinti jos finansavimo modelį; konsoliduoti viešojo sektoriaus IRT
infrastruktūrą ir optimizuoti jos valdymą; dalį viešojo sektoriaus IRT pirkti kaip debesų
kompiuterijos paslaugas iš privataus sektoriaus; užtikrinti, kad viešojo sektoriaus institucijos ir
įstaigos keistųsi tik elektroniniais dokumentais; pasiekti, kad viešasis sektorius taptų sumaniu
IRT pirkėju ir valdytoju; stiprinti viešojo sektoriaus IRT darbuotojo profesiją.
Verslo srityje Informacinės visuomenės plėtros programa pabrėžia elektroninio verslo plėtrą
(vienas iš programos tikslų) ir siūlo du uždavinius: skatinti SVV įmones diegti ir naudoti IRT ir
sudaryti palankias el. verslo plėtros sąlygas. Programos priemonių plane numatyta viena
priemonė, skirta pirmajam iš šių uždavinių11. IRT, kaip viena iš prioritetinių plėtros krypčių,
pabrėžiama įvairiose programose (pavyzdžiui, Lietuvos inovacijų 2010–2020 m. strategijoje12),
tačiau nėra nė vieno dokumento, kuris pateiktų integruotą valstybės lygmens požiūrį. Todėl
iniciatyvoje (6) „IRT gebėjimai ir IRT sprendimai ateities verslui“ mes siūlome kelis tarpusavyje
susijusius ir vienas kitą papildančius uždavinius / priemonių grupes: didinti IRT specialistų
pasiūlą; tobulinti visų šalies darbuotojų IRT kompetenciją; skatinti MTTP ir inovacijas IRT verslo
srityje; skatinti IRT verslo plėtrą ir TUI IRT srityje; skatinti elektroninės prekybos pasiūlą (verslo
perspektyva) ir paklausą (gyventojų perspektyva).
Nei Informacinės visuomenės plėtros programoje, nei jos priemonių plane nėra aptariami
uždaviniai ir priemonės, kurie pristatomi iniciatyvoje (7) „Žaliosios IRT ir darni plėtra“.

• Kalbant apie saugumo sritį, pabrėžtina, kad Informacinės visuomenės plėtros programa ir jos
priemonių planas turėtų būti geriau suderinti su Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) plėtros 2011–2019 m. programa13, nes pirmoji saugumo klausimams skiria labai
mažai dėmesnio, o antroji yra gana išsami. Be to, formuluodami iniciatyvos (8) „Asmens ir
valstybės saugumas internete“ uždavinius / priemonių grupes mes pabrėžėme valstybės

11

“Atlikti IRT naudojimo verslo įmonėse analizę ir parengti siūlymus...“, atsakinga Ūkio ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Lietuvos inovacijų 20102020 m. strategijos įgyvendinimo 2010-2013 m. priemonių planas“, 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 4-750/V-1692
13
LR Vyriausybė „Nutarimas dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011-2019 metais
programos patvirtinimo“, 2011 m. Birželio 29 d., nr. 796, Vilnius.
12
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informacinės infrastruktūros saugumo ir asmens saugumo (apsauga nuo žalingo interneto
turinio, asmens duomenų ir privatumo apsauga) sąsajas. Valstybės infrastruktūros saugos
klausimai nagrinėjami Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–
2019 m. programoje, o asmens saugumo internete aspektai strateginės plėtros dokumentuose
neaptariami.
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Summary in English
This study aimed to assess the key trends of information society development in Lithuania and to
suggest priorities, objectives, key targets and expected results for 2014-2022 (taking the possible
funding from EU Structural Funds into consideration). The research was based on previous research
and evaluations, media articles and statistical data (Statistics Lithuania, Eurostat, Digital Agenda
Scoreboard, etc.). Lithuanian and EU’s documents and laws were also analysed; approximately 70
interviews were conducted in Lithuania and abroad; case studies were carried out in five foreign
countries (Austria, Canada, Estonia, United Kingdom and the USA). Also, EU’s policies on information
society development were assessed. Based on this data, the study proposed eight recommendations
for information society development in Lithuania 2014-2020.
Lithuanian information society in a comparative context
Lithuania holds average positions in various international comparative indexes and this position has
not changed much since 2007.
• ICT Development Index: Lithuania dropped from 33rd place (2007, among 154 countries) to
35th place (2010, among 152 countries)14;
• Network Readiness Index: Lithuania dropped from 39th place (2007, among 122 countries) to
42nd place (2010, among 138 countries)15;
• Digital Economy Ranking: Lithuania increased its position from 41th place (2007, out of 69
countries) to 34th place (2010, among 70 countries)16;
• E-Government Development Index: Lithuania remained in 28th place (2008, among 182
countries; 2010, among 183 countries)17.
These numbers indicate that investments in information society helped Lithuania to maintain its
position in international rankings. However, other countries have also devoted a lot of effort to
information society, thus overall Lithuania’s position has not improved. Only in a few areas (for
example, fiber optic deployment) Lithuania has been developing very fast and this trend is reflected in
the Digital Economy Ranking; nevertheless, there was a number of negative trends that prevented the
country from gaining higher position in the rankings.
This study revealed that the lack of consenus on the main priorities and major projects is the key
problem impeding information society development in Lithuania. Although some policy documents
aim to address this issue (for example, Program of Information Society Development 2011-2019),
there is a lack of inter-institutional agreement and cooperation. Various public agencies implement
measures relevant for information society development, however they do not see themselves as a
part of a larger picture and common effort. The existing coordination system in Lithuania ensures

14

International Telecommunication Union, UN.
World Economic Forum and INSEAD.
16
the Economist Intelligence Unit and IBM.
17
United Nations.
15
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some cooperation at the level of implementation (for example, making sure that new information
systems are formally approved and have integrated solutions for interoperability) and this is an
important achievement as compared to the period until 2006. However, there is a lack of a higherlevel agreement on questions where a thorough inter-institutional discussion and some compromises
are needed (e.g. the optimal number of public data centers in Lithuania).
Trends of information society development in Lithuania since 2007
For the analysis the key information society developments and achievements, we used an analytical
model based on the three groups of ICT users (people, business and the government). In addition, we
examined the development of ICT infrastructure. These four perspectives helped to structure the
study yet they also overlap with each other (for example, both e-Government services and ICT
infrastructure are important for individuals, business and the government), which is unavoidable given
the horizontal nature of information society policy.
People
Achievements / strengths

Problems / weaknesses
General use of ICT
- Lithuania is one of the leaders in the EU by the number
- Even though ICT usage has increased in Lithuania, the
mobile phone subscriptions (148 subscriptions for 100
country maintains an average position (18-20th places)
individuals (4th place in the EU, 2009).
among other EU members and this position has not changed
for the last five years. This data indicates that other countries
have been improving as fast as Lithuania.
Individuals’ level of internet skills
- Individuals, who use the internet, have high internet skills
- 47 pct. of individuals in Lithuania (aged 16 to 74) have never
(27 pct. of individuals in Lithuania have high internet skills,
used the internet or their skills are very low. In 2011 there
2nd place in the EU, 2011).
were approximately 900 000 of individuals in Lithuania who
had never used the internet.
Internet demand
- 2006-2010 the usage of internet banking by individuals has
- High level of self-exclusion; in 2011 73,6 pct. of households
increased considerably (24 pct. pts.).
that did not have internet at home indicated that they “do
not have a need for it”;
- The usage of e-services is low, as compared to EU average.
Digital divide
- Digital divide is high among certain groups of society. The
main factors that determine digital divide are age, income,
residence and disability.
Lithuanian language and cultural heritage on the internet
- 2006-2011 the usage of digital cultural objects increased
- Not all the digitalized objects are available on the internet;
considerably;
- Low awareness and usage of digitalized cultural heritage;
- 2010-2011 the number of visitors of the website
- User interface (www.epaveldas.lt) is underdeveloped and
www.epaveldas.lt increased substantially.
not user-friendly;
- Low international accessibility to digitalized Lithuanian
cultural objects;
- Lack of cooperation among Lithuanian heritage institutions
impedes on “one-stop” access to digital cultural heritage;
- Lithuanian heritage institutions lack technical equipment,
financial and human resources to digitalize cultural heritage;
- Lithuanian heritage institutions do not have sufficient
initiatives for sharing digitalized cultural objects with the
main website www.epaveldas.lt;
- The data on availability of digitalized cultural objects is
incomplete.
Individual privacy and safety on the internet, harmful (illegal) internet content
- The amount of regular internet users who use antivirus
- Lithuanians are not fully aware and underestimate security
software has increased in recent years.
threats on the internet;
- Unsafe children behavior on the internet.
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Business
Achievements / strengths

Problems / weaknesses
ICT use in business
- Almost 100 pct. of enterprises in Lithuania use computers - Lithuanian enterprises use many ICT tools; however, the
and the internet;
internal integration of ICT systems and processes, automatic
- The speed of internet used by Lithuanian enterprises, is one exchange of business documents (e.g. sending and receiving
of the highest in the EU.
orders that could be processed automatically) remains low
- Mobile internet usage has increased considerably.
(Lithuania ranks 20th or lower among other EU members).
E-business / e-commerce
- In 2011 Lithuanian enterprises’ total turnover from e- - Lithuania ranks 25th in the EU (2010) by the percent of
commerce amounted to EU-27 average; by the percent of individuals who have ordered / bought goods or services on
orders that enterprises received on-line Lithuania ranked 6th the internet;
among other EU countries.
- Lithuania ranks 25th in the EU by the percent of individuals
who have ordered / bought goods or services on the internet
from other EU countries.
ICT business
- 2006-2011 a number of big companies invested in
- Lithuania lacks ICT professionals and in the future this
Lithuanian ICT sector (e.g. Barclays Technology Center,
shortage will increase further;
Western Union)
- High fluctuation of R&D investment by ICT businesses
shows dependency on a few separate investments.
Green ICT
- Even though EU’s documents emphasize the usage of smart
technologies (grid, meters), Lithuania has made little
progress in this field;
- Lithuania does not meet its policy targets on green public
procurement even though they are lower than those of the
EU.
- In 2010 only 1,6 pct. of IT enterprises had implemented
environmental management systems. As a comparison,
these systems were implemented in 47,62 pct. of enterprises
in construction sector.

Public sector
Achievements / strengths

Problems / weaknesses
Digitalisation of public services
- 2006-2010 online sophistication of Lithuanian public
- Despite intensive digitalisation of eGovernment services
services increased by 16 pct. points, full online availability
2006-2010, Lithuania holds an average position in the EU by
rose by 32 pct. points;
the use of e-Government services among the citizens (23rd in
- Online sophistication of public services for citizens has
2010).
become the same as the online sophistication of public
- Lithuanian e-Government website (www.evaldzia.lt) is less
services for businesses;
developed and user-friendly than similar websites in the
- Lithuania ranks 3rd among other EU members (2010) by
other EU countries (especially Estonia, Austria and the UK);
the business use of e-Government services.
many people are not aware of its existence and do not use it;
- There is no systemic monitoring of public services that are
not included of EU’s list of 20 basic public services;
- Low online sophistication of municipal e-services;
- Low online sophistication of e-health services;
- ITS projects face numerous implementation problems: lack
of common vision among public institutions, weak national
coordination, fragmentation of functions between national
and municipal governments, lack of experience with project
implementation and lack of cooperation.
ICT based quality and operations management systems, information systems
- Better understanding that ICT increase productivity;
- Institutions focus too much on computerisation and not
accumulation of experience on ICT procurement and
enough on substantial and procedural changes when
management (learning from both good and bad practice);
implementing ICT-based management systems.
- Projects that support sharing ICT resources in the public
- Institutions do not share ICT resources but separately invest
sector (municipal e-services, e-health services in
in ICT separately, although sharing of resources in many
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municipalities, etc.)

cases is cheaper and more effective.
- There is a lack of ICT system integration and interoperability
within public institutions and among them.
ICT skills of public servants, ICT professionals in the public sector
- EU Structural Funds support a number of measures that
- There is no exact estimation of how many ICT professionals
provide training of public servants, including digital literacy
work in the public sector;
trainings.
- Many experienced ICT professionals are poached by the
private sector;
- Many institutions in the public sector lack skills to control
contractors and service providers from the private sector.

Infrastructure
Achievements / strengths

Problems / weaknesses
Broadband deployment
- Lithuania ranks 6th in the world and 1st in the EU by fiber
- Despite the rising broadband penetration rate 2006-2011,
broadband penetration;
Lithuania stays below EU’s average (19th among EU’s
- The speed of the internet is rising;
members in 2011);
- Lithuanian business intensively uses broadband internet.
- The “last mile problem” is still relevant in rural areas;
- Low use of the mobile internet.
State information resources and state ICT infrastructure
- The Law on State Information Resources Management,
- Purchases of ICT infrastructure and software in the public
adopted in December 2011, creates a legal basis for
sector are decentralized and partly coordinated by the
interoperability, optimisation and consolidation of state
Information Society Development Committee under the
information resources.
Ministry of Communications and Transport.
- Different organisations buy a lot of ICT resources that are
neither sufficiently used nor interoperable with each other;
- Public sector organisations tend to accumulate ICT
infrastructure and as the result substantial resources for
maintenance and further development are needed;
- There is a lack of experience and procedures how to share
public ICT infrastructure.
E-signature and e-document
- High use of e-signature in enterprises;
- The low use of e-signature in the public sector (certificates
- 2011 many banks enabled their customers to use e-banking of public servants) is determined by the lack of motivation
services and open savings accounts by using e-signature;
and skills, lack of interoperability among the document
- About 700 000 people in Lithuania have the means to use
management systems, partial coverage (public servants,
e-signature;
employed under employment contracts are not provided
- The use of e-signature in the public sector increased in
with certificates of public servants), etc.;
2011 (e.g. project “ELPAS”, which enabled ministers to sign
- Despite considerable investment in ICT-based solutions,
documents using e-signature).
Lithuanian public sector institutions still work on the basis of
paper documents. This is caused by the lack of
interoperability among the document management systems;
slow changes in organisations’ internal processes; public
servants lack the skills and are unaware of how to exchange
electronic documents, etc.
Security of infrastructure
- Since CERT-LT joined international CERT community,
- The number of cyber security incidents is increasing; there
Lithuania can better track local and international cyber
are more threats that are potentially dangerous for the
security incidents.
internal systems of public institutions;
- There is no information security management and
coordination system in Lithuania (it was being created during
this evaluation);
- Lack of legal regulation and monitoring of state’s critical
infrastructure.

Future scenarios
Referring to the key trends of information society development in Lithuania and worldwide, EU’s
strategic documents and experience of foreign countries, we formulated three future scenarios of
information society development in Lithuania. We took into consideration the fact that future
progress depends not only on structural or objective factors such as economic, social and
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technological opportunities and threats which are not determined by any separate country. However,
to some extent the state can choose its development path, for example, it could ignore the problems
and negative trends or learn from mistakes and work actively to implement its objectives. Two of the
three scenarios presented below assume an active exploitation of future opportunities while one
scenario is based on the assumption that the state stays passive and deals with the problems in a
limited way.
Avant-garde scenario is likely if the government (after consulting business and society) decides that
information society should become the key competitive advantage of the country. Therefore when
allocating the funds for R&D, business and infrastructure, priority is given for information society
development. Lithuania becomes one of the first countries in the world to implement modern ICT
initiatives (for example, e-voting); the country digitalizes all public services and provides access to
them exclusively online; all public institutions exchange electronic documents; the public sector gives
up on most of ICT infrastructure and purchases cloud computing services from the private sector. ICT
profession becomes prestigious and very well paid; many students choose ICT studies; large share of
GDP is generated by ICT businesses; Lithuania develops and exports innovative ICT products and
attracts a lot of foreign direct investment (FDI). The main risks of this scenario: ICT sector dominates
over all other sectors in the country; economic dependence on one area; the public sector faces many
risks when it implements untested ICT solutions (in the case of failure, there is a substantial loss of the
taxpayers’ money and public trust).
Being among the leaders scenario is likely if the main national development strategies identify
information society as one of the horizontal priorities in Lithuania (perhaps even the most important
one). The leading Lithuanian politicians, civil society and business actors are well aware of and
promote connections between country’s strategic policies and information society development. For
example:
• the public sector should start working with electronic documents only;
• in the energy sector it is important to roll-out smart grid technologies;
• the national health sector should implement electronic health records and e-prescriptions;
• ICT should be used to reduce administrative burden for businesses;
• ITS are used in the transport sector;
• Lithuania should develop a reliable very high speed broadband infrastructure in order to To
attract FDI,
• citizens should become smart users of the internet as a part of life-long learning policy.
Efficient coordination of public policy on information society is crucial. It also enables the state to use
opportunities provided by the ICT: to cooperate, share resources and increase efficiency of the public
sector. As compared to the avant-garde scenario, this scenario is more moderate. Namely, it means
that the state and the public sector do not have to be the first in the world to implement modern ICT
initiatives. The country advances with ICT solutions consistently but carefully: it carries out pilot
projects, participates in international discussions and networks, learns from the experience of foreign
countries, etc.
The laggard scenario is likely if the leaders of Lithuanian political sphere, civil society and business
neither share a common vision on information society, nor agree on the priority actions to stimulate
its development. The public sector heavily invests in ICT infrastructure and services since purschasing
ICT is perceived as means to receiving more funds from the state budget. Consequently, in some areas
Lithuania is among the leaders of the EU or even the world. However, this also causes high
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maintenance costs and even higher costs to ensure interoperability among information systems and
data centers. Public sector lacks cooperation skills and trust among institutions, thus while their
leaders and employees understand the key issues and understand that the current situation is
unsustainable, there is little willingness to change the low level balance.
These trends create a vicious circle, strengthened by a strict division of responsibility among the
ministries (when it is considered not appropriate for the ministers to “interfere” in the areas of
responsibility of others). The problem is exacerbated by the fact that there is no leader or strong
coordinator of information society policy, who would either have a strong institutional status (useful
to reach inter-institutional agreement), or would be responsible for allocation of funds (so that
investments in overlapping projects and under-utilisation of ICT resources is reduced). Strategic
documents on information society development are based on a bottom-up approach: all the
institutions suggest measures that they consider part of information society. Meanwhile, crossinstitutional discussions are uncommon and formal; institutions rarely cooperate on joint initiatives.
Nevertheless, individuals and business increasingly use ICT because new technologies improve
productivity and quality of life. These trends look like continuous progress, for example, in 2010 58
pct. of individuals used the internet, which is 13 pct. points more than three years ago. However, in
2020 it turns out that other countries have improved as fast as Lithuania, thus despite investments the
country still lags behind most of the EU’s members.
We suggest that “Being among the leaders scenario” for Lithuania. We base our recommendations
(part B) on this scenario. Nevertheless, our interviews and situation analysis suggest that the laggard
scenario is also likely if appropriate measures are not undertaken.
The key initiatives for information society development in Lithuania 2014-2020
We assume that priorities, mentioned in the Programme of Information Society Development 20112019, will remain relevant in the future: (1) strengthening ICT skills of individuals; (2) developing the
content and encouraging the usage of e-government services; (3) development of ICT infrastructure.
We suggest eight middle-range policy initiatives. Not all of them are new: the country is influenced by
international processes and agreements, most of which have influence on Lithuania’s policy
documents. Representatives of Lithuania’s public and private sectors participate in the EU’s and other
international organisations’ working groups and conferences; they share ideas some of which find
their ways into formal policy documents. Several measures presented in this study were mentioned by
the interviewees or mentioned during the discussion on February 3, 2012 or public presentation of
this study on April 25, 2012.
What initiatives do we suggest?
Based on the analysis of Lithuania and foreign countries and EU’s priorities for information society
development, we suggest eight initiatives to be implemented 2014-2020:
1. Universally available and very fast broadband internet;
2. Citizens as smart users of the internet;
3. Lithuanian language and cultural heritage on the internet;
4. All public services are accessible and can be used on the internet;
5. Optimisation and smart management of public sector ICT resources;
6. ICT skills and solutions for business;
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7. Green ICTs and sustainable development;
8. Individual and public security on the internet.
The sequence of these initiatives is not important – all of them are crucial for Lithuania to become an
information society leader in 2020 or 2022. These initiatives are complex and cross-sectoral, i.e. they
include development of skills and infrastructure, and they must be implemented by several public
institutions. Moreover, it is necessary to allocate clearly responsibilities for implementation among the
institutions and to ensure an effective coordination mechanism. Business and civil society should also
participate in this process: offer ideas, take part in the implementation of different projects, etc.
For each of these initiatives the study recommends concrete implementing actions, financing sources,
responsible institutions and time-frame. Recommendations will be useful for updating the Programme
of Information Society Development 2011-2019 and its implementation plans after 2014 and to
prepare Structural Funds’ Operational Programmes 2014-2020. In addition, recommendations will also
help to in the development of various sectoral programs and implementation plans, including: the
Programme of Computer Literacy 2012-2019, the Public Management Development Programme 20122020 and its implementation plan, the Programme of Digital Preservation of Lithuanian Cultural
Heritage, etc. We also suggest that two new policy documents should be prepared: Broadband and
NGA Development Programme 2020/2022 and the Programme of Optimisation and Consolidation of
Public Sector’s ICT Infrastructure and Services.
1. Universally available and very fast broadband internet
The key tasks

Target for 2020 / 2022

(1) Ensure consistent development of broadband internet
infrastructure.

Universal access to very fast internet (30 Mbps or more) in
2020.

(2) Resolve the „last mile“ problem.

At least 50 pct. of households subscribed to 100 Mbps or
faster internet in 2020.

(3) Encourage the use of the broadband internet.
95-98 pct. of individuals, enterprises and organisations are
within 1,5 km from a NGA network node.

2. Citizens as smart users of the internet
The key tasks

Target for 2020 / 2022

(1) Solve the digital divide.

95 pct. of individuals aged 16-74 regularly use internet (at
least once a week in the last 3 months).

(2) Encourage people to become smart users of ICT and the
internet.

0 pct. of individuals aged 16-74 who have never used the
internet.
All public sector websites meet accessibility requirements
for people with disabilities.
Lithuania is among the first five members of the EU by
percent of individuals who have high internet skills (as
measured by Eurostat).
100 pct. of individuals aged 16-74 know how to use esignature.

29

3. Lithuanian language and cultural heritage on the internet
The key tasks
(1) Ensure that Lithuanian language can be easily used in ICT
and internet.
(2) Digitalize Lithuanian cultural heritage and to increase its
accessibility.

Target for 2020 / 2022
20 pct. of individuals use e-services, related to the Lithuanian
cultural heritage.
100 pct. of digitalized cultural objects and Lithuanian
language and literature resources are accessible on the
internet. (If this is not possible due to copyright or data
protection requirements, these objects should publicly
accessible and information about their access available on
the internet).
In 2015 at least 240 000 digitalized cultural objects from
Lithuania should be accessible in Europeana website.

4. All public services are accessible and can be used on the internet
The key tasks
(1) Improve public and administrative services, to increase
their accessibility, usability and reduce service costs.

Target for 2020 / 2022
100 pct. of public and administrative services are fully
available on the internet.
10-20 basic public services digital by default.

(2) Ensure accessibility to public data and collaborative edemocracy.
(3) Improve the quality and effectiveness of health care
(using the ICT)
(4) Develop smart management systems.

95 pct. of individuals who use public and administrative
services, use these services on the internet (provided they
are fully available online).
90 pct. of users access public and administrative services
through the single egov portal.
All the key EU-level services available for Lithuanian users
(the list is to be adopted 2012).

5. Optimisation and smart management of public sector ICT resources
The key tasks
(1) Ensure interoperability of state information resources.
(2) Consolidate public sector ICT infrastructure and optimise
its management.
(3) Purchase part of the public sector ICT as cloud computing
services from the private sector.
(4) Ensure that public sector institutions exchange merely
electronic documents.
(5) Ensure that the public sector becomes a smart buyer and
manager of ICT.

Target for 2020 / 2022
100 pct. of state and municipal institutions exchange
electronic documents only.
There is a fully operational State interoperability platform as
defined in the State Information Resources Management
Law.
Lithuania has (…) public data centres (it is impossible to
provide a specific number at the moment because it is not
known how many data centres operate in Lithuania).
10-20 cloud computing pilot projects carried out.

(6) Strengthen ICT profession in the public sector and to
improve the expertise of the public sector in the field of ICT.
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6. ICT skills and solutions for business
The key tasks
(1) Increase the supply of ICT professionals
(2) Improve the ICT competence of all the labour force.
(3) Promote R&D and innovations in the ICT business.
(4) Promote e-business development (1): business
perspective.
(5) Promote e-business development (2): population
perspective.

Target for 2020 / 2022
Lithuania is among the first ten members of the EU in terms
of share of individuals working in the ICT sector (as a pct. of
total labour force).
Lithuania is among the first ten members of the EU in terms
of share of employees with ICT specialist skills (as a pct. of
total labour force).
80 pct. of individuals ordered / bought goods or services on
the internet (percentage of the total population) (in the last
3 months).
50 pct. of individuals ordered / bought goods or services on
the internet from other EU countries (percentage of the total
population) (in the last 3 months).
60 pct. of enterprises sell goods or services on the internet
(pct. of all enterprises in the country).

7. Green ICTs and sustainable development
The key tasks
(1) Identify the potential of ICT in improve energy efficiency
in Lithuanian strategic development documents.

Target for 2020 / 2022
To reduce energy consumption and carbon footprint in public
data centres by (…) pct. (Currently the number of public data
centres is not known).

(2) Reduce energy consumption in the public sector by using
ICT.

80 pct. of households in Lithuania use smart meters.

(3) Ensure that all public procurement of ICT is green public
procurement.

80 pct. of public procurement of ICT is green public
procurement (by the value and number of purchases).

(4) Allocate part of R&D resources for green ICT
development.

8. Individual and public security on the internet.
The key tasks

Target for 2020 / 2022
100 pct. of critical ICT infrastructure objects identified.

(1) Ensure the protection of state’s critical ICT infrastructure,
guarantee security of information systems and networks.
(2) Protect residents of Lithuania (especially – children) from
harmful internet content.
(3) Help Lithuanian residents protect their personal data and
privacy in the internet.

100 pct. of state information resources meet cyber security
requirements.
100 pct. of critical ICT infrastructure meet cyber security
requirements.
Security compliance of 100 pct. state information systems is
monitored.
80 pct. of Lithuanian residents feel safe on the internet.
85 pct. of Lithuanian residents are aware of the cyber
security principles.
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Įvadas
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014–2020 metais vertinimo tikslas:
• įvertinti informacinės visuomenės plėtros tendencijas ir nustatyti Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros galimas prioritetines kryptis, tikslus ir uždavinius bei numatomus pasiekti
rezultatus ES struktūrinių fondų paramos 2014-2020 metais kontekste.
Vertinimo uždaviniai:
1) išanalizuoti esminius Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesus ir pokyčius 2007–
2011 m. laikotarpiu bei numatomas jų tendencijas 2011–2013 m.;
2) išanalizuoti ne mažiau kaip 3 ES valstybių narių (parinktos šalys: Austrija, Estija, Jungtinė
Karalystė), pasižyminčių sparčia informacinės visuomenės plėtros procesų raida, JAV ir
pasirinktinai dar vienos valstybės (pasirinkta – Kanada) strategiją, politiką, svarbiausius viešojo
sektoriaus įgyvendinamos politikos prioritetus, programas ir iniciatyvas informacinės
visuomenės plėtros srityje;
3) parengti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros svarbiausių procesų prognozes ir scenarijus
po 2013 m.;
4) išanalizuoti planuojamas ES bendrosios politikos kryptis susijusias su informacinės visuomenės
plėtra 2014-2020 m. periodu, nustatant galimą jų įtaką Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros politikai ES struktūrinių fondų paramos 2014-2020 m. kontekste;
5) atliktų analizių pagrindu pasiūlyti ir pagrįsti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
strategijos 2014-2020 m. prioritetus, tikslus, uždavinius, galimas priemones.
Ši vertinimo ataskaita susideda iš dviejų dalių (A ir B): pirmoje vertinama Lietuvos padėtis ir
tendencijos (1 ir 3 uždaviniai), o antrojoje pristatomi užsienio valstybių ir ES politikos krypčių analizės
rezultatai (2 ir 4 uždaviniai) ir pateikiami pasiūlymai dėl svarbiausių iniciatyvų, uždavinių, priemonių,
rodiklių (5 uždavinys). Būtina pabrėžti, kad uždaviniai, nesvarbu, kokia tvarka jie pateikti, yra susiję,
t. y. rengiant Lietuvos visuomenės plėtros svarbiausių procesų prognozes ir scenarijus po 2013 m.
atsižvelgta ir į užsienio valstybių patirtį, o analizuojant užsienio valstybių patirtį buvo siekiama
identifikuoti viešosios politikos kryptis ir priemones, kurios skiriasi nuo Lietuvos požiūrio ir iš kurių
galima pasimokyti. Teikiant pasiūlymus atsižvelgiama į visų keturių analizės etapų rezultatus.
1 pav. Vertinimo ataskaitos „žemėlapis“

A dalis

B dalis

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
procesai, pokyčiai ir tendencijos (1) (1–5 skyrius)

ES politikos kryptys (4) (kiekviename skyriuje)

Lietuvos informacinės visuomenės procesų
ateities scenarijai (3) (6 skyrius)

Užsienio valstybių informacinės visuomenės
politika ir priemonės (2) (kiekviename skyriuje)
Pasiūlymai dėl Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2014–2020 m.
strategijos (kiekviename skyriuje)

32

Vertinimo metodai
Duomenų šaltiniai
Atlikdami analizę ir formuluodami pasiūlymus naudojomės tokiais šaltiniais:
• jau atliktais tyrimais, vertinimais, įvairiais straipsniais ir kalbomis (žr. bibliografiją);
• Lietuvos, užsienio valstybių ir Europos Komisijos teisės aktais (įstatymai, strategijos,
programos, planai, direktyvos, reglamentai, sprendimai ir t. t.) (žr. bibliografiją);
• interviu su valstybės tarnautojais, mokslininkais, Lietuvos ir užsienio ekspertais (žr. 1 priedą);
• statistikos šaltiniais (Lietuvos statistikos departamentas, „Eurostat“, Skaitmeninės
darbotvarkės „švieslentė“, universitetai ir organizacijos, rengiančios lyginamuosius šalių
reitingus ir t. t.);
• 2012 m. vasario 3 d. įvykusia fokusuota diskusija su valstybės tarnautojais ir ekspertais, skirta
preliminariems pasiūlymams aptarti.
Duomenų analizės ir pristatymo metodai
Informacinė visuomenė – tai horizontali visuomenės gyvenimo ir valstybės politikos sritis, dažniausiai
apibrėžiama (ir šiame vertinime suprantama) labai plačiai – kaip visuomenė, kurios gyventojai geba,
turi galimybę ir efektyviai naudoja IRT darbui, verslui, mokslui ar gyvenimo kokybei pagerinti.
Atitinkamai šio vertinimo A dalyje Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesų ir pokyčių
analizei atlikti pasitelkėme analitinį modelį, kuriuo remdamiesi išanalizavome informacinės
visuomenės procesus atsižvelgdami į 3 IRT vartotojų grupes (gyventojai, verslas, valdžia) ir papildomai
išnagrinėjome IRT infrastruktūros padėtį (žr. 1–5 skyrius). Kiekvienam iš šių aspektų:
• identifikavome svarbiausius analizės elementus (pvz., nagrinėjant informacinę visuomenę iš
gyventojų perspektyvos reikia įvertinti gebėjimų ir poreikio naudotis IRT lygį ir su tuo susijusius
klausimus, kaip antai: skaitmeninė atskirtis, interneto turinys lietuvių kalba, saugumas ir
privatumas internete);
• įvertinome 2007–2011 m. tendencijas. Tiesa, dažnai kaip atspirties metus rinkomės 2006uosius, nes daugelis šaltinių 2006 m. rodiklius matuoja metų pabaigoje; o tais atvejais, kai
2011 m. duomenys dar nėra pateikti, naudojomės 2010 m. duomenimis;
• atlikome netolygumų analizę: t. y. įvertinome Lietuvos padėtį įvairiuose tarptautiniuose
reitinguose ir Lietuvos padėtį lyginant su ES-27 šalių vidurkiu;
• apibendrindami įvardijome svarbiausias Lietuvos padėties galimybes ir grėsmes;
• atlikome viešosios politikos įtakos analizę – tiek atsižvelgdami į rodiklius, kurių siekė viešasis
sektorius, tiek remdamiesi nustatytomis stiprybėmis ir silpnybėmis.
Rengdami informacinės visuomenės plėtros scenarijus po 2013 m. (žr. 6 skyrius):
• pirma, atsižvelgėme į Lietuvos padėties ir tendencijų analizę;
• antra, įvertinome būsimas galimybes ir grėsmes klausdami, ko galime tikėtis, jei tęsis
dabartinės (ypač – labiau neigiamos) tendencijos;
• trečia, atsižvelgėme į tai, kaip būsimą padėtį vertina nagrinėtos užsienio šalys ir Europos
Komisija;
• ketvirta, atsižvelgėme į tai, kad ateities scenarijus apima tiek struktūrinius veiksnius
(technologinės, globalios tendencijos, kurios nepriklauso nuo vienos valstybės), tiek valstybės
pastangas (ateities scenarijų galima paveikti, pvz., pasiduodant neigiamoms tendencijoms ir
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•

nesprendžiant problemų arba aktyviai mokantis iš savų ir užsienio problemų ir siekiant aiškiai
užsibrėžtų tikslų);
galiausiai suformulavome tris scenarijus, iš kurių du yra susiję su aktyviu būsimų galimybių
panaudojimu ir aktyviais bei koordinuotais valstybės institucijų veiksmais, o vienas
grindžiamas prielaida, kad pasiduodama struktūrinėms tendencijoms ir dabarties problemos
sprendžiamos tik ribotai.

B dalies svarbiausia paskirtis – struktūruotai ir pagrįstai pristatyti vertintojų pasiūlymus remiantis tiek
Lietuvos padėties, tiek užsienio valstybių ir Europos Komisijos patirties bei politikos krypčių analize.
Labai svarbu, kad B dalis – tai taip pat ir mūsų pasiūlymas dėl to, kokį ateities scenarijų Lietuva turi
pasirinkti ir aktyviai jo siekti. Vadovaudamiesi anksčiau minėta prielaida, kad ateitis priklauso nuo
valstybės pasirinkimo ir aktyvių veiksmų (t. y. ateities scenarijų lemia ne tik struktūriniai veiksniai),
siūlome 8 iniciatyvas, kurias įgyvendinusi Lietuva gali tikėtis patekti tarp ES ir pasaulio informacinės
visuomenės lyderių.
Norėdami daugiau dėmesio skirti mūsų pasiūlymams, ES politikos krypčių ir užsienio valstybių patirties
analizę naudojame instrumentiškai. Tai reiškia, kad visą dalį struktūruojame jau apmąstę savo
pasiūlymus ir pateikiame tą informaciją, kuri šiems pasiūlymams yra aktuali (padeda juos pagrįsti).
Todėl:
(a) kiekvienas B dalies skyrius yra skirtas konkrečiai iniciatyvai – arba mūsų pasiūlymui dėl
tolesnių Lietuvos informacinės visuomenės politikos krypčių. Iš viso siūlome 8 iniciatyvas;
(b) kiekvienas šios dalies skyrius yra vienodos struktūros:
(c) pirma, aptariame konkrečiai iniciatyvai aktualius rodiklius, kurių jau siekia Lietuvos
valdžios institucijos, ir pateikiame pasiūlymus, kaip juos tobulinti ir papildyti;
(d) trumpai pristatome tikėtinas šio dešimtmečio pasaulio informacinės visuomenės raidos
tendencijas, kurios siejasi su nagrinėjama iniciatyva;
(e) pristatome, kokie tikslai ir uždaviniai numatyti svarbiausiuose ES dokumentuose (ką
numato pavyzdinė (angl. flagship) iniciatyva „Skaitmeninė darbotvarkė“ (angl. Digital
Agenda) ir kiti dokumentai, kokios priemonės jau įgyvendinamos ES lygiu ir kokios –
numatomos ateityje);
(f) remdamiesi 5 atvejo studijomis nurodome, kokius tikslus ir uždavinius mūsų
nagrinėjamoje srityje kelia ir kokias priemones įgyvendina užsienio valstybės;
(g) pateikiame pasiūlymus dėl konkrečių uždavinių, priemonių, kurie grindžiami tiek aptartais
ES ir užsienio valstybių pavyzdžiais, tiek A dalyje įvertintomis Lietuvos informacinės plėtros
tendencijomis.
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A DALIS
LIETUVOS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROCESŲ IR
POKYČIŲ 2007–2011 M. LAIKOTARPIU IR NUMATOMŲ JŲ TENDENCIJŲ
2011–2013 M. VERTINIMAS
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Bendrosios pastabos
Šioje dalioje siekiama atsakyti į tokius techninės užduoties klausimus:
1 uždavinys: išanalizuoti esminius Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesus ir pokyčius
2007–2011 m. laikotarpiu bei numatomas jų tendencijas 2011–2013 m.
Klausimas
Skyrius, poskyris
1.1. Kokiais esminiais procesais ir veiksniais Lietuvos informacinės visuomenės
1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1
plėtros srityje pasižymėjo analizuojamas laikotarpis?
1.2. Kokios buvo pagrindinės Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1
problemos 2007-2011 m. laikotarpiu?
1.3. Kaip viešasis sektorius prisidėjo prie informacinės visuomenės plėtros
procesų ir problemų sprendimo, kokie svarbiausi veiksniai ir įgyvendintos
2.2, 3.2, 4.2, 5.2
iniciatyvos (Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų paramos
informacinės visuomenės plėtrai 2007-2013 m. indėlis į šalies informacinės
visuomenės procesus, teisinės bazės, infrastruktūros, viešojo ir privataus
sektoriaus bendradarbiavimo srityse ir kt.) įtakojo informacinės visuomenės
plėtrą 2007-2011 m. laikotarpiu? Kiek jos buvo efektyvios, kas buvo padaryta ir
ko trūko?
1.4. Koks buvo ir koks numatomas (atsižvelgiant į ES struktūrinių fondų
finansavimo periodą iki 2013 m.) informacinės visuomenės plėtros projektams
6
įgyvendinti skirtų ES struktūrinių fondų lėšų poveikis informacinės visuomenės
plėtrai, socialinei, ekonominei, kultūrinei ir regioninei aplinkai?
1.5. Kokie informacinės visuomenės plėtros prioritetai ir priemonės plėtojamos
tinkamai, kokioms pritrūko dėmesio? Ar įgyvendinti (įgyvendinami) projektai
6
(fizinė apimtis ir finansavimas) pakankami nustatytiems tikslams, uždaviniams
pasiekti?
3 uždavinys: parengti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros svarbiausių procesų prognozes ir
scenarijus po 2013 m.
Klausimas
Skyrius
3.1. Kokie svarbiausi veiksniai darys įtaką Lietuvos informacinės visuomenės
6
plėtros procesams po 2013 m.?
3.2. Kokie galimi šio laikotarpio Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
6
scenarijai, tendencijos? Kokios pagrindinės viešosios politikos iniciatyvos galėtų
daryti jiems įtaką?
Kaip minėta šio vertinimo įvade, į klausimus atsakysime analizuodami informacinę visuomenę iš
keturių perspektyvų: gyventojų, verslo, valdžios ir infrastruktūros. Pagal kiekvieną iš šių perspektyvų
pirmiausia atliekame procesų, veiksnių, problemų analizę (1.1 ir 1.2 klausimai), toliau – išnagrinėjame
viešojo sektoriaus indėlį. 1.4 ir 1.5 klausimai yra apibendrinamieji, į juos atsakysime paskutiniame šios
dalies skyriuje (6 skyriuje). Šiame skyriuje, remdamiesi tiek Lietuvos padėties vertinimu, tiek B dalyje
aptariamomis ateities tendencijomis taip pat pateikiame Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
svarbiausių procesų prognozes ir scenarijus po 2013 m.
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1. Lietuvos informacinės visuomenės padėtis tarptautiniuose
reitinguose
1 lentelė. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje: reitingų ir indeksų apžvalga*
Indeksas / reitingas

Lietuvos vieta
2010 m.
35 (iš 152)

Lietuvos vieta
2007 m.
2007 m. 33 (iš 154 šalių)

Tendencija

IRT raidos indeksas (angl. ICT Development Index),
↓
sudarytas Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos
(angl. International Telecommunication Union, UN)
34 (iš 70)
2007 m. 41 (iš 69 šalių)
Skaitmeninės ekonomikos reitingas (angl. Digital
↑
Economy ranking), 2010 m. sudarytas Economist
Intelligence Unit ir IBM
42 (iš 138)
2007 m. 39 (iš 122 šalių)
Įtinklinimo indeksas (angl. Networked Readiness
↓
Index) 2010-2011 m., sudarytas Pasaulio ekonomikos
forumo (angl. World Economic Forum) ir INSEAD
28 (iš 183)
2008 m. 28 (iš 182 šalių)
El. valdžios išsivystymo indeksas (angl. e-Government
development index), sudarytas Jungtinių Tautų 2010
m.
*Šio vertinimo 2 priede pateikiama lentelė, kurioje aiškinami šie tarptautiniai reitingai ir Lietuva lyginama su Austrija, Estija,
Jungtine Karalyste, JAV ir Kanada.

₌

Pastaraisiais metais Lietuva užima vidutines vietas įvairiuose sudėtiniuose (t. y. apimančiuose daugelį
kriterijų, pavyzdžiui, IRT infrastruktūrą, skaitmeninius įgūdžius, interneto paslaugų išplėtojimą ir pan.,
žr. 1 lentelėę) reitinguose. Nuo 2007 iki 2010 m. šalis nežymiai nukrito Tarptautinės telekomunikacijų
sąjungos IRT raidos indekse (iš 33 į 35 vietą) ir Pasaulio ekonomikos forumo įtinklinimo indekse (iš 35 į
42 vietą). Jungtinių Tautų sudarytame el. valdžios išsivystymo indekse šalis išlaikė tą pačią (28) vietą.
Tai rodo, kad nors pastaraisiais metais Lietuvoje buvo investuojama į informacinės visuomenės plėtrą,
kitos valstybės šioje srityje plėtojosi taip pat sparčiai. „The Economist“ parengtame Skaitmeninės
ekonomikos reitinge Lietuva pakilo 7 vietomis (iš 41 į 34). Šią tendenciją lėmė tai, kad pasikeitė šio
reitingo skaičiavimo metodika: pavyzdžiui, pridėtas plačiajuosčio ryšio kokybės rodiklis, vertinantis
šviesolaidinio ryšio linijų skaičių (pagal šį rodiklį Lietuva 2010 m. pirmavo Europoje ir užėmė šeštą vietą
pasaulyje)18.

2. Informacinės visuomenės plėtra: gyventojų perspektyva
2.1. Svarbiausios tendencijos ir problemos
Gyventojų naudojimosi IRT lygis priklauso, pirma, nuo gyventojų gebėjimų ir, antra, nuo poreikio
naudotis IRT. Gyventojų gebėjimus rodo IRT naudojimo reguliarumas ir tikslai; poreikis naudotis IRT
priklauso nuo gyventojams naudingų paslaugų prieinamumo, kainos (objektyvusis aspektas) ir
gyventojų informuotumo apie šias paslaugas. Tiek gebėjimai, tiek poreikis naudotis IRT taip pat yra
susiję su galimybe gauti reikiamą informaciją ir paslaugas lietuvių kalba. Galiausiai naudojimasis IRT

18

Technologijos.lt „Šviesolaidinis internetas Lietuvoje – tarp miesto ir provincijos“, 2011,
http://www.technologijos.lt/n/mtl/S-18805/straipsnis?name=S-18805&l=1&p=1, [accessed 2011 11 29].
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susijęs ir su tam tikra rizika – saugumo, privatumo, žalingu interneto turiniu. Ši rizika yra aktuali tiek
neįgudusiems, tiek nuolatiniams interneto vartotojams, tačiau rizikos pobūdis skiriasi (vieni gali
parsisiųsti virusų iš nežinojimo, kiti pernelyg dažnai įvairiose svetainėse pateikti savo asmens
duomenis, taip pat tam tikriems vartotojams gresia priklausomybės nuo interneto problema).
Darniai visuomenės plėtrai labai svarbus tolygus IRT naudojimosi pasiskirstymas skirtingoms amžiaus
grupėms, pajamų lygiui ir regionams, t. y. būtina spręsti skaitmeninės atskirties problemas. Šiuo atveju
reikia, kad įsikištų valstybė, nes kai kurios gyventojų grupės neturi pakankamai išteklių tapti aktyviais
IRT naudotojais, o skaitmeninė atskirtis didina ir socialinę bei ekonominę šių gyventojų grupių atskirtį.
Labai svarbios aukšto naudojimosi IRT sąlygos yra viešųjų ir el. verslo paslaugų prieinamumas, taip pat
tinkamos infrastruktūros prieinamumas ir kokybė (pvz., interneto ryšio greitis ir kaina); šiuos aspektus
išsamiau nagrinėsime ataskaitos 3, 4 ir 5 skyriuose.
2.1.1. Bendras IRT naudojimo lygis
2 pav. Nuolatiniai interneto vartotojai ir plačiajuostį internetą turintys namų ūkiai

Šaltinis: „Eurostat“.

2 lentelė. Visų 16–74 m. gyventojų IRT naudojimo 2006 m. ir 2011 m. rodikliai Lietuvoje ir ES-27
Rodiklis
2006
2011
Lietuva
ES-27
Lietuva
ES-27

Namų ūkių, turinčių internetą, proc. (Eurostat Households - level of Internet Access)
Namų ūkių, turinčių plačiajuostį internetą, proc.
(Eurostat – Households with Broadband Access)
Nuolatiniai interneto vartotojai (visų 16–74 m.
gyventojų proc.) (Eurostat - Individuals regularly
using the Internet)*
Gyventojai (16–74 m.), nesinaudojantys internetu
(visų šalies gyventojų procentas) (Eurostat Individuals never having used the Internet) **
Gyventojai (16–74 m.), naudojantys kompiuterį
(Eurostat – Individuals – Computer use)
(Aktyvių viešojo) judriojo telefono ryšio abonentų
skaičius 100-ui gyventojų

35

49

62

73

Lietuvos
vieta ES
2011 m.
(2006 m.)
22 (20)

19

30

57

68

20 (19)

38

45

61

68

20 (18)

54

42

33

24

20-21
(20)**

48

62
106

74
(2010 m.)
125
(2009 m.)

21 (19)

139

63
(2010 m.)
148
(2009 m.)

4 (2)

38

(Eurostat – Mobile phone subscriptions)
Asmenys (16–74 m.), naudojantys mobiliuosius
0
1
2
8
23
telefonus su UMTS (3G) interneto ryšiu, proc.
(2010 m.)
(2010 m.)
(17-27)
(Eurostat – Individuals using a mobile phone via
UMTS (3G) to Access the Internet)
Šaltinis: „Eurostat“ ir Skaitmeninės darbotvarkės reitingas.
* Nuolatiniai interneto vartotojai – tai 16–74 m. amžiaus žmonės, per paskutinius tris mėnesius naudojęsi internetu bent
kartą per savaitę.
** „Apversta“ skalė: kuo mažesnė dalis gyventojų nesinaudojo internetu, tuo vieta artimesnė pirmajai vietai.

Nuo 2006 iki 2011 m. Lietuvoje sparčiai didėjo kompiuterių ir interneto naudojimo rodiklis. Labai
išaugo namų ūkių, turinčių internetą ir plačiajuostį internetą, dalis (pokytis atitinkamai 27 ir 38 proc.
punktai). Nuolatinių interneto vartotojų dalis (per paskutinius 3 mėn. naudojosi internetu ne rečiau
kaip kartą per savaitę) tarp 16–74 m. gyventojų 2006–2011 m. išaugo 23 proc. punktais, arba maždaug
533 tūkst.19 Gyventojų, kurie niekada nesinaudojo internetu, dalis 2006–2011 m. sumažėjo nuo 54 iki
33 proc., arba maždaug 573 tūkst.5 Nors absoliučiais skaičiais šie pokyčiai atrodo dideli, Lietuvos vieta
2006–2011 m. kitų ES šalių atžvilgiu iš esmės nepasikeitė. Pavyzdžiui, 2 pav. matyti, kad minėtuoju
laikotarpiu Lietuvoje augo plačiajuostį internetą turinčių namų ūkių dalis ir nuolatinių interneto
vartotojų skaičius, tačiau atsilikimas nuo ES vidurkio pagal šiuos rodiklius išliko panašus. Tai reiškia, kad
pagal šiuos rodiklius kitos ES šalys plėtojosi taip pat sparčiai. Pagal niekada interneto nenaudojančių
gyventojų (16–74 m.) skaičių nuo 2006 iki 2011 m. Lietuva išliko 20-oje vietoje, pagal kompiuterį
naudojančių gyventojų dalį 2006-2010 m. nukrito iš 19 į 21 vietą, o pagal gyventojų, turinčių prieigą
prie mobiliojo interneto (su UMTS (3G) interneto ryšiu), skaičių išlaikė panašią (23) vietą (žr. 2
lentelėę).
Vis dėlto pagal vieną rodiklį – judriojo telefono ryšio naudojimą – Lietuva pastaraisiais metais buvo
tarp pirmaujančių ES valstybių. 2006 m. 100-ui Lietuvos gyventojų teko 139 judriojo telefono ryšio
abonentai ir pagal šį skaičių šalis atsiliko tik nuo Liuksemburgo20. 2009 m. pagal šį rodiklį Lietuva išliko
pirmaujančių valstybių ketverte (šalį aplenkė Graikija, Italija ir Portugalija) ir užėmė pirmąją vietą pagal
išsiųstų SMS žinučių skaičių21. Lietuvos satistikos departamento duomenimis, 2011 m. mobiliuoju
telefonu naudojosi 95 proc. 16–74 m. Lietuvos gyventojų22. Šią tendenciją lemia tai, kad Lietuvoje yra
didelė mobiliojo telefono operatorių konkurencija, todėl mobiliojo telefono paslaugų kainos gana
žemos (viena pagrindinių priežasčių, kodėl 2010 m., lyginant su 2009 m., sumažėjo judriojo telefono
ryšio operatorių pajamos, – dėl konkurencijos mažinamos paslaugų kainos, kurios šiuo metu yra vienos
mažiausių Europoje23). Kita vertus, mobiliojo interneto naudojimo lygis Lietuvoje tiek 2006, tiek 2011
m. buvo žemas (palyginti su kitomis ES šalimis).

19

Duomenys apskaičiuoti naudojantis šiais šaltiniais: Lietuvos statistiko departamentas, „Demografijos metraštis 2006“, 2007,
Vilnius ir Lietuvos statistiko departamentas „Demografijos metraštis 2011“, 2011, Vilnius.
20
Eurostat „Mobile phone subscriptions“, 2009,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00060&plugin=1, [accessed 2011
12 06].
21
Eurostat, „Mobile phone subscriptions and the use of SMS, 2009“,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Mobile_phone_subscriptions_and_the_use_of_S
MS,_2009.png&filetimestamp=20111124173109, [accessed 2011 12 06].
22
Lietuvos statistikos departamentas „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“, Vilnius, 2011.
23
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba „Lietuvos ryšių sektorius 2010“, Vilnius, p. 16.
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2.1.2. Gebėjimas naudotis internetu
3 lentelė. Asmenų (16–74 m.) naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai Lietuvoje ir ES-27 2006 m. ir 2011 m.
Naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai pagal veiksmus,
2006 m.
2011 m.
kuriuos yra tekę atlikti kompiuteriu
Lietuva
ES
Lietuva
ES

Aukšti (yra tekę atlikti 5 ar 6 veiksmus)

24

Vidutiniai (yra tekę atlikti 3 ar 4 veiksmus)
Žemi (yra tekę atlikti 1 ar 2 veiksmus)

16

21

32

26

20
11

23
13

18
9

24
16

Nėra tekę atlikti nė vieno iš išvardytų veiksmų ar
50
43
41
neteko naudotis kompiuteriu
Šaltinis: „Eurostat“ „Individuals‘ level of comupter skills“ ir Lietuvos statistikos departamentas.
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4 lentelė. Asmenų (16–74 m.) naudojimosi internetu įgūdžiai Lietuvoje ir ES-27 2006 m. ir 2011 m.
Naudojimosi internetu įgūdžiai pagal veiksmus,
2006 m.
2011 m.
kuriuos yra tekę atlikti internete
Lietuva
ES
Lietuva
ES

25

Aukšti (yra tekę atlikti 5 ar 6 veiksmus)
Vidutiniai (yra tekę atlikti 3 ar 4 veiksmus)

9
16

6
19

27
26

11
31

Žemi: (yra tekę atlikti 1 ar 2 veiksmus)
20
30
13
Nėra tekę atlikti nė vieno iš išvardytų veiksmų ar
55
45
34
neteko naudotis internetu
Šaltinis: „Eurostat“ „Individuals‘ level of Internet skills“ ir Lietuvos statistikos departamentas.

30
28

Lietuvos
vieta ES
2011 m.
(2006 m.)
6–10
(21–22)
24 (15–16)
26–27 (16–
18)
-

Lietuvos
vieta ES
2011 m.
(2006 m.)
2 (5–6)
22–24
(17–18)
26 (22–23)
-

Nors gana didelė Lietuvos gyventojų dalis (maždaug 1/3) 2011 m. dar neturėjo jokių darbo
kompiuteriu ar internetu įgūdžių, pagal šiuos rodiklius šalis pastaraisiais metais priartėjo prie kitų ES
šalių vidurkio. Pavyzdžiui, 2006 m. 61 proc., arba 1,57 mln., Lietuvos gyventojų turėjo žemus arba
neturėjo jokių darbo kompiuteriu įgūdžių (ES vidurkis – 56 proc., žr. 3 lentelėę), iki 2011 m. šis skaičius
sumažėjo 11 proc. punktų (arba 332 tūkst. gyventojų) ir susilygino su ES vidurkiu. Tokia pat tendencija
pastebima ir kalbant apie lietuvių naudojimosi internetu įgūdžius: 2006 m. 75 proc., arba 1,93 mln.,
Lietuvos gyventojų neturėjo jokių arba turėjo žemus interneto naudojimo įgūdžius (ES vidurkis –taip
pat 75 proc.), tačiau iki 2011 m. šis skaičius sumažėjo 28 proc. punktais. (arba 767 tūkst. gyventojų) ir
tapo geresnis nei ES vidurkis (Lietuvos vidurkis – 47 proc., ES – 58 proc., žr. 4 lentelė). Nors padėtis
sparčiai gerėjo, absoliutūs skaičiai šioje srityje išliko aukšti: 2011 m. Lietuvoje dar buvo 900 tūkst.
gyventojų, niekada nesinaudojusių internetu.
Lietuvos gyventojų, kurie naudojasi kompiuteriu ir internetu, IRT gebėjimai nuosekliai augo. Aukštus ir
vidutinius naudojimosi internetu įgūdžius turinčių žmonių 2006–2011 m. padaugėjo 28 proc. punktais;

24

Prijungti ir / ar įdiegti naujus įrenginius; sukurti kompiuterinę programą naudojant specialią programavimo kalbą; atlikti
skaičiavimus naudojant pagrindines aritmetines funkcijas; suarchyvuoti / išarchyvuoti rinkmeną; kopijuoti ar perkelti
rinkmeną, aplanką; kopijuoti (iškirpti, įterpti, perkelti) informaciją dokumente.
25
Naudoti tiesioginio keitimosi rinkmenomis programą; sukurti tinklalapį; siųsti žinutes į pokalbių svetaines, rašyti
komentarus perskaičius straipsnį, dalyvauti forume; skambinti naudojantis internetu; ieškoti informacijos, naudojantis
paieškos sistemomis; siųsti elektroninius laiškus su prisegtomis duomenų rinkmenomis.
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pagal aukštus interneto naudojimo įgūdžius turinčių gyventojų dalį (27 proc. 2011 m.) Lietuva atsiliko
tik nuo Latvijos (31 proc.)26.
Šios tendencijos rodo, kad tie Lietuvos gyventojai, kurie įsilieja į informacinę visuomenę, yra imlūs
technologijoms ir jų skaitmeniniai įgūdžiai tobulėja greičiau nei daugelio kitų ES šalių gyventojų. Vienas
iš aukštus interneto naudojimo įgūdžius nurodančių rodiklių yra gebėjimas naudotis keitimosi
rinkmenomis programomis. Lietuvoje filmų, žaidimų, muzikos siuntimasis yra populiarus tarp interneto
vartotojų27, todėl būtent šių operacijų atlikimas galėjo lemti tokią aukštą Lietuvos vietą tarp kitų ES
šalių.

Kaip įgyjamos IRT žinios?
5 lentelė. Skaitmeninio raštingumo įgūdžių įgijimo būdai (visi 16–74 m. gyventojai, kada nors naudojęsi kompiuteriu)
Lietuvoje ir ES-27 2007 m.*
Būdas
Lietuva
ES
Lietuvos vieta ES
Formalusis švietimas (mokykla,
50
32
1
universitetas ir pan.)
Suaugusiųjų
švietimo
12
15
20
centruose savo iniciatyva
Suaugusiųjų
švietimo
10
24
24
centruose darbdavio iniciatyva
Savarankiškas mokymasis iš
45
36
7-8
knygų,
naudojantis
CD
mokymo priemonėmis ir pan.
Savarankiškas
mokymasis
41
71
25
praktikuojantis
prie
kompiuterio („learning by
doing“)
Mokymasis su kolegų, draugų,
73
67
9
artimųjų pagalba
Kiti būdai
0
3
21-25
Šaltinis: „Eurostat“ „Way of obtaining e-skills“.
* „Eurostat“ skaitmeninio raštingumo įgūdžių įgijimo statistiką kaupė 2005–2007 m., naujesni duomenys nepateikiami.

2007 m. populiariausi skaitmeninio raštingumo įgūdžių įgijimo būdai Lietuvoje buvo mokymasis iš
draugų, kolegų, artimųjų (73 proc. 16–74 m. gyventojų, kurie kada nors naudojosi kompiuteriu, 9 vieta
ES), formalusis švietimas (50 proc., 1 vieta ES) ir savarankiškas mokymasis iš knygų ir naudojantis CD
mokymo priemonėmis (45 proc., 7–8 vieta ES) (žr. 5 lentelėę). Pagal šiuos mokymosi būdus Lietuva
užėmė gana aukštą vietą, lyginant su kitomis ES šalimis. Pateikti duomenys rodo, kad, pirma, Lietuvoje
išplėtotas skaitmeninio raštingumo įgūdžių diegimas pasitelkiant formaliojo švietimo sistemą
(mokyklos, universitetai) ir, antra, gyventojai yra linkę skaitmeninių žinių įgyti savarankiškai, todėl
viešojo sektoriaus indėlis šioje srityje yra svarbus, bet ribotas (taip pat žr. 2.2 skyrių).

26

Eurostat „Individuals‘ level of internet skills“, 2011,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc470&plugin=1 , [accessed 2011
12 30].
27
Digital Agenda Scoreboard „Perc. Of population playing or downloading games, images, films or music“,
http://scoreboard.lod2.eu/index.php?scenario=1#chart, [accessed 2011 12 12].
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6 lentelė. Mokymasis kompiuterių kursuose (įskaitant mokymąsi mokykloje ar studijas) (visi 16–74 m. gyventojai, kada nors
naudojęsi kompiuteriu) 2006 m. ir 2011 m.
2006 m.
2011 m.
Per paskutinius 3 mėnesius (proc.)
20
17 (2010 m.)
Per paskutinius 12 mėnesių (proc.)
26
20 (2010 m.)
Per paskutinius 3 metus (proc.)
41
31
Seniau nei prieš 3 metus (proc.)
28
39
Nelankė jokių kompiuterių kursų (proc.)
31
29
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento leidinys „Informacinės technologijos Lietuvoje“ (2011 m.) ir „Eurostat“ „Most
recent training course on computer use“.

Lietuvos statistikos departamento ir „Eurostat“ duomenimis, nuo 2006 m. iki 2010–2011 m. Lietuvoje
sumažėjo gyventojų, lankiusių kompiuterių kursus per paskutinius 3 arba 12 mėnesių, bet išaugo
seniau nei prieš 3 metus kursus lankiusių gyventojų dalis (visi 16–74 m. gyventojai, kada nors
naudojęsi kompiuteriu, žr. 6 lentelėę). Šiuos duomenis galima paaiškinti tuo, kad daugelis gyventojų
mokosi savarankiškai arba kam nors padedant (šią kompiuterių kursų nelankymo per paskutinius 3
metus priežastį 2011 m. nurodė 67,4 proc. gyventojų). Antra, daliai žmonių jau pakanka turimų
kompiuterinių žinių (šią priežastį nurodė 38,5 proc. gyventojų). Trečia svarbi kompiuterių kursų
nelankymo priežastis – poreikio nebuvimas (23,5 proc. gyventojų atsakė, kad jiems žinių nereikia, nes
jie retai naudojasi kompiuteriu)28. Maža dalis gyventojų nurodė kompiuterių kursų nelankantys dėl
laiko stokos (3,4 proc.), kursų kainos (2,9 proc.) ir dėl to, kad nėra tinkamų kursų (1 proc.)29. Taigi
gyventojai, kada nors naudojęsi kompiuteriu, kompiuterių kursų prieinamumo ir jų kainos nelaiko
problema. Vis dėlto viešojo sektoriaus indėlis yra svarbus toms visuomenės grupėms, kurios niekada
nesinaudojo kompiuteriu ir internetu, ypač kaimiškose vietovėse, vyresnio amžiaus žmonėms (žr. 2.1.4
poskyrį).

2.1.3. Poreikis naudotis IRT

7 lentelė. Interneto naudojimo tikslai Lietuvoje (visi 16–74 m. gyventojai)*
Rodiklis
Lietuvos
Lietuvos vieta
rodiklis 2010
ES 2010 m.
m. (ES-27
(2006 m.)
vidurkis)
Visi 16–74 m. gyventojai
Ieškojo informacijos apie prekes ir paslaugas:
48,1 (56,1)
20 (20)
asmenys, kurie ieškojo tokios informacijos per
pastaruosius 3 mėnesius
Naudojosi internetu ieškodami informacijos apie
30,7 (34)
18 (15)
sveikatą: asmenys, kurie per pastaruosius 3
mėnesius ieškojo tokios informacijos (apie ligas,
sužeidimus, dietą ir pan.)
Internetinių laikraščių ir žurnalų skaitymas
52,3 (34,3)
6 (6)
Žaidimų žaidimas, filmų, paveikslėlių arba
32,2 (27,9)
9 (8)
muzikos siuntimasis
Savo sukurto turinio įkėlimas į internetą,
28 (22)
8 (15)
pavyzdžiui, teksto, nuotraukų, vaizdo siužetų ar
muzikos įkėlimas į kokią nors internetinę
svetainę

28
29

Lietuvos rodiklis
2010 m. (ES-27
vidurkis)

Lietuvos vieta
ES 2010 m.
(2006 m.)

16–74 m. interneto vartotojai
79,6 (81,2)
21 (21)

51 (49)

12 (11)

86,5 (49,7)
53,3 (40,4)

2–3 (2)
6 (1)

46,3 (31,8)

3 (18)

Lietuvos statistikos departamentas „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“, Vilnius, 2011.
Lietuvos statistikos departamentas „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“, Vilnius, 2011.
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Naudojosi interneto bankininkyste: asmenys,
36,8 (36)
14 (17)
60,9 (52,1)
kurie per pastaruosius 3 mėnesius bent kartą
naudojosi internetine bankininkyste (proc.)
Darbo paieška: dalis asmenų, kurie ieškojo tokios
15,1 (15,2)
13 (12)
25 (22)
informacijos per pastaruosius 3 mėnesius arba
siuntė paraiškas dėl darbo
Mokymasis internetu: asmenys, kurie mokėsi bet
7,8 (4,7)
4 (4, 2007 m.)
13 (7)
kokio dalyko (proc.)
Naudojimasis el. viešosiomis paslaugomis:
21,6 (31,7)
21 (20)
36 (46)
asmenys, kurie naudojosi internetu norėdami
gauti informacijos iš viešojo sektoriaus įstaigų ir/
arba parsisiuntė tam tikras formas ir/ arba
išsiuntė užpildytas formas
Asmenys, kurie internetu išsiuntė užpildytas
16 (13)
10 (15)
26 (19)
formas viešojo sektoriaus įstaigoms.
Šaltinis: Skaitmeninės darbotvarkės reitingas.
* 2 priede pateikiamas Lietuvos ir Austrijos, Estijos ir Jungtinės Karalystės palyginimas pagal šiuos rodiklius.

10 (15)

8 (9)

3 (2, 2007 m.)
21 (22)

8 (12)

Lietuvos interneto vartotojai lenkia vidutinį ES interneto vartotoją pagal daugelį interneto naudojimo
būdų. Pavyzdžiui, 2010 m. internetinius laikraščius ir žurnalus skaitė 87 proc. interneto vartotojų (tiek
pat kiek Suomijoje ir 2 proc. punktais mažiau nei Estijoje). Pagal savo sukurto turinio įkėlimą į internetą
Lietuvos interneto vartotojai užėmė 3 vietą ES (po Latvijos ir Vengrijos), pagal mokymosi internetu lygį
(12,9 proc.) atsiliko tik nuo Suomijos (15,9 proc.) ir Slovakijos (42,6 proc.) ir pan. (žr. 7 lentelėę).
Interneto bankininkystės srityje Lietuva užima vidutinę vietą, nors 2006–2010 m. pastebima pažanga.
Sąlygiškai mažai tiek interneto vartotojai, tiek visi Lietuvos gyventojai naudojosi el. viešosiomis
paslaugomis. Apskritai, palyginti su interneto vartotojais, visų Lietuvos gyventojų rodikliai ES kontekste
yra prastesni, o tai reiškia, kad sąlygiškai daugiau Lietuvos gyventojų nesinaudoja internetu.
Poreikio nebuvimas yra svarbi nesinaudojimo internetu priežastis. Informacinės visuomenės plėtros
2006 m. ataskaitoje nurodoma, kad pagrindinės nesinaudojimo internetu priežastys – poreikio
nebuvimas (66 proc.), brangi įranga (23 proc.) ir brangus ryšys (17 proc.)30. 2010 m. TNS atlikto tyrimo
duomenimis, šią interneto nenaudojimo priežastį nurodė 48 proc., arba apie 490 tūkst. 15–74 m.
Lietuvos gyventojų. 2011 m. 73,6 proc. namų ūkių, kurie neturėjo interneto namuose, nurodė poreikio
nebuvimą, 15,2 proc. – brangią įrangą, 14,9 proc. – brangų ryšį, 9,5 proc. – reikiamų žinių stoką31.
2.1.4. Skaitmeninė atskirtis

Skaitmeninė atskirtis buvo viena svarbiausių informacinės visuomenės plėtros kliūčių 2006–2007 m., ši
problema išliko aktuali ir 2010–2011 m. Veiksniai, nuo kurių priklauso naudojimosi internetu rodiklis:
a) gyvenamoji vieta (2006 m. internetą namuose turėjo 20 proc. miesto ir tik 4 proc. kaimo
gyventojų, 2010 m. šie skaičiai siekė atitinkamai 62,2 proc. ir 40,7 proc. Nors bendras interneto
naudojimo rodiklis išaugo, padidėjo ir atotrūkis tarp miesto ir kaimo);
b) gyventojų pajamos (2005 m. internetą turėjo 51 proc. namų ūkių, kurių mėnesio pajamos
viršijo 1500 Lt, ir tik 1,8 proc. namų ūkių, kurių pajamos buvo iki 400 Lt. Panašios tendencijos
išliko ir 2010 m.: internetą turėjo 95,6 proc. namų ūkių, kurių mėnesio pajamos viršijo 3000 Lt,
ir 20,6 proc. namų ūkių, kurių pajamos nesiekė 1000 Lt);

30
31

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006 m. ataskaita“, 2007, Vilnius.
Lietuvos statistikos departamentas,“ Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“.
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c) gyventojų amžius (2007 m. internetu naudojosi 89,8 proc. 16–24 amžiaus žmonių (2011 m. šis
skaičius išaugo iki 96,3 proc.), 2007 m. 65–74 m. amžiaus grupėje internetu naudojosi 3,7 proc.
gyventojų (2011 m. – 11,4 proc.). Tiek jauniausioje, tiek vyriausioje amžiaus grupėje interneto
naudojimas 2007–2011 m. išaugo, todėl atotrūkis tarp jų išliko didelis32. Vis dėlto svarbu
pažymėti, kad vyriausioje amžiaus grupėje interneto naudojimas auga gana sparčiai: 2009 m.
jis siekė 7,6 proc., 2010 m. – 9,6 proc. ir 2011 m. – 11,4 proc.33);
d) darbo statusas (2007 m. internetu naudojosi 98,9 proc. mokinių ir studentų (2011 m. – 99,6
proc.), 57,8 proc. dirbančiųjų (2011 m. – 76,8 proc.), 3,2 proc. pensininkų (2011 m. – 12,8
proc.) ir 24 proc. kitų užimtumo grupių narių (pavyzdžiui, bedarbiai ir darbo rinkoje
nedalyvaujantys žmonės) (2011 m. – 49,3 proc.). Šie duomenys rodo, kad 2007–2011 m.
interneto naudojimo rodiklis sparčiausiai augo tarp dirbančiųjų (19 proc. punktų) ir kitose
(25,3 proc. punktų) užimtumo grupėse. Nors 2007–2011 m. daugiau pensininkų (9,6 proc.
punktų) pradėjo naudotis internetu, šios visuomenės grupės atskirtis išliko didžiausia34;
e) negalia. Neįgalieji sunkiai įsitraukia į informacinę visuomenę – tai lemia tiek aukšta
neįgaliesiems pritaikytų IRT priemonių kaina, tiek specialių prieinamumo standartų
nebuvimas35. 2011 m. nustatyta, kad vos ketvirtadalis (26 proc.) Lietuvos valstybės institucijų
interneto svetainių atitinka Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir
įvertinimo metodines rekomendacijas (patvirtintas IVPK direktoriaus 2004 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. T-40)36. Be to, šiuo metu aklųjų ir silpnaregių naudojamas lietuvių kalbos
sintezatorius, skirtas kompiuteriu skaityti lietuviškus tekstus ir naršyti internete, yra pasenęs ir
neatnaujinamas, todėl akliesiems sudėtinga naudotis kompiuterinėmis technologijomis.
Galiausiai Lietuvoje labai trūksta kvalifikuotų mokytojų ir dėstytojų, kurie galėtų mokyti
akluosius ir silpnaregius naudotis jiems pritaikyta programine įranga37.
2010 m. Lietuva užėmė 19 vietą tarp 27 ES valstybių pagal tai, kiek pažeidžiamoms visuomenės
grupėms priskiriamų žmonių38 reguliariai naudojosi internetu. Lietuvoje bent kartą per savaitę per
pastaruosius 3 mėnesius internetu naudojosi 37,1 proc. socialiai pažeidžiamų žmonių (ES vidurkis –
48,2 proc., pirmaujanti valstybė – Olandija, 79,4 proc.)39. Iš visų 16–74 m. amžiaus žmonių internetu
2010 m. Lietuvoje reguliariai naudojosi 57,5 proc. gyventojų. Šie duomenys rodo, kad, lyginant su
kitomis ES valstybėmis, Lietuvoje esama aiškios skaitmeninės atskirties problemos.

32

Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje“, 2007 ir 2011 m. leidiniai.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 m. programos
vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaita“, 2012 m. vasaris, Vilnius.
34
Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje“, 2007 ir 2011 m. leidiniai.
35
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programa“, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301.
36
Europos tarpdisciplininių tyrimų institutas „Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimo ataskaita“, Vilnius, 2011 m.
birželis.
37
Interviu Aklųjų ir silpnaregių sąjungoje gauta informacija.
38
Socialiai pažeidžiamoms grupėms priskiriami žmonės, kurie atitinka bent vieną iš šių charakteristikų: 55-74 m. amžiaus,
turintys žemą išsilavinimo lygį (ISCED 0-2) ir nedalyvaujantys darbo rinkoje (bedarbiai, neaktyvūs arba išėję į pensiją),
http://scoreboard.lod2.eu/index.php?page=indicators, [accessed 2011 12 06].
39
Digital Agenda Scoreboard, „Disadvantaged people that are regular internet users“, 2010,
http://scoreboard.lod2.eu/index.php?scenario=1#chart, [accessed 2011 12 06].
33
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2.1.5. Lietuvių kalba internete, paveldo skaitmeninimas

Lietuvių kalba internete
Programinė įranga ir interneto turinys lietuvių kalba yra svarbi naudojimosi IRT ir internetu sąlyga, ji
padeda išsaugoti kultūrinį tapatumą ir tautinį identitetą. Be to, lietuviai nepakankamai moka ES
pagrindines (darbines) kalbas, todėl atsiranda kultūrinė ir socialinė atskirtis bendraujant su kitų
valstybių institucijomis ir piliečiais40. „Eurostat“ duomenimis, 2007 m. anglų kalbą kaip užsienio kalbą
teigė mokantys 37,9 proc. Lietuvos gyventojų (Estijoje – 46,1 proc., Austrijoje – 67,8 proc.), prancūzų
kalbą – 5,5 proc. ir vokiečių kalbą – 20,1 proc. gyventojų41.
Tapdama ES nare, Lietuva įsipareigojo skaitmeninti lietuvių kalbos produktus ir išteklius tam, kad
palengvintų ES dirbančių vertėjų darbą ir prisidėtų prie ES mažųjų valstybių sklaidos, mokymo ir
mokslinių tyrimų strateginių iššūkių pasiekimo42. 2007 m. patvirtintoje Lietuvių kalbos informacinėje
programoje nurodoma, kad programinės įrangos lokalizavimo darbai Lietuvoje vyksta lėčiau nei ES
(lokalizacijos plėtra į oficialias ES kalbas – 94 proc., į lietuvių kalbą – 84 proc.)43. Be to, nuotoliniai
kursai Lietuvoje dažniausiai rengiami aukštosioms mokykloms, o edukacinės medžiagos mokiniams
rengimas yra probleminė sritis44.
2011 m. Lietuvių kalbos instituto puslapyje, kuriame teikiama prieiga prie skaitmeninių žodynų, kalbos
vartosenos ir kt., apsilankė 474 646 tūkst. lankytojų. Populiariausias skaitmeninis išteklius yra „Lietuvių
kalbos žodynas“ – jame apsilankyta 1,87 mln. kartų, unikalių vartotojų – 319 560 tūkst. 2011 m. lapkritį
net 18 proc. gyventojų nurodė naudojęsi su lietuvių kalba susijusiomis paslaugomis (pavyzdžiui,
internetinėmis kalbų atpažinimo, vertimo priemonėmis, internetiniais žodynais). Dažniausiai su
lietuvių kalba susijusiomis paslaugomis naudojasi moksleiviai ir studentai, gyvenantys didesniuose
miestuose (2011 m. šia paslauga naudojosi 86 proc. besimokančiųjų ir studijuojančiųjų), rečiausiai –
vyresnio amžiaus žmonės45.

Kultūros paveldo skaitmeninimas

40

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2007–2010 metų programos
patvirtinimo“, 2007 m. kovo 21 d., Nr. 319, Vilnius.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2009-2013 metų patvirtinimo“,
nauja nutarimo redakcija: 2009 10 14, Nr. 1304, Vilnius.
41
Eurostat, „Language knowledge (self-reported proc.)“, 2007,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, [accessed 2011 12 06]. Duomenys pateikiami tik už
2007 m., todėl neįmanoma atlikti palyginimo.
42
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2007-2010 metų programos
patvirtinimo“, 2007 m. kovo 21 d., Nr. 319, Vilnius.
43
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2007-2010 metų programos
patvirtinimo“, 2007 m. kovo 21 d., Nr. 319, Vilnius.
44
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2007-2010 metų programos
patvirtinimo“, 2007 m. kovo 21 d., Nr. 319, Vilnius.
45
Informacinės visuomenės plėtros komitetas „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 m. programos vertinimo
kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaita“, 2012 m. vasaris, Vilnius

45

Kultūros paveldo srityje IRT teikia daug paveldo išsaugojimo ir ypač jo prieinamumo didinimo
galimybių, tačiau ne visi suskaitmeninti objektai yra prieinami internete, o internete prieinamiems
objektams ne visada sukurta patogi vartotojo sąsaja.
2006 m. kultūros paveldo skaitmeninimo srityje fragmentiškumas buvo viena pagrindinių problemų.
Nors kultūros objekto skaitmeninimo darbus vykdė 58 proc. atminties institucijų, šie projektai buvo
pavieniai, ne visada buvo užtikrinamas jų saugojimas ir prieiga46. Be to, daugelis saugyklų ir prieigos
sistemų nebuvo standartizuotos, dažnai taikomi tarpusavyje nesuderinami standartai, Lietuvos
atminties institucijos nepakankamai bendradarbiavo tarpusavyje. Tik 34,5 proc. suskaitmenintų
kultūros objektų vartotojams buvo prieinami internetu; kita dalis medžiagos buvo pateikiama
kompaktinėmis plokštelėmis, o vartotojams trūko informacijos apie suskaitmenintą kultūros paveldą47.
Kultūros ministerijos duomenimis, iš viso šiuo metu Lietuvoje yra suskaitmeninta apie 556 832 kultūros
paveldo objektai, 85 proc. iš jų yra prieinami visuomenei48 (2011 m. pab. duomenys)49. Kultūros
paveldo skaitmeninimo strategijoje 2013 m. nustatytas rodiklis – 110 000 suskaitmenintų kultūros
paveldo objektų (per 2009–2013 m.)50 buvo smarkiai viršytas, nes vien per 2011 m. Lietuvoje buvo
suskaitmeninta 118 257 kultūros paveldo objektai. Kiek problemiškesnis yra nedidelis gyventojų
naudojimasis internete prieinamais kultūros paveldo objektais. 2011 m. lapkričio mėn. tik 3 proc.
Lietuvos gyventojų (7 proc. interneto vartotojų) buvo naudojęsi su Lietuvos kultūros paveldu
susijusiomis el. paslaugomis per paskutinius 12 mėnesių51. Tokiai tendencijai įtakos turi nepakankamas
gyventojų informuotumas apie šią galimybę. Kita vertus, svetainės www.epaveldas.lt lankomumas
pastaraisiais metais sparčiai išaugo: per 2010 m. šį portalą aplankė per 200 000 vartotojų52, o 2011 m.
– 1 000 108 vartotojai53 (įskaitant vidinius darbuotojų prisijungimus, skirtus sistemos palaikymui ir
priežiūrai). Galima tikėtis, kad, 2012 m. balandžio mėn. atnaujinus svetainės dizainą, gyventojai dar
aktyviau naudosis svetainėje teikiamomis paslaugomis.
Kiek dar reikia skaitmeninti? Kultūros paveldo skaitmenimo mastas daugiausia yra apsisprendimo
klausimas54. Pastarųjų metų Europos Sąjungos dokumentuose nurodoma, kad šalys narės turėtų skirti

46

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo
ir prieigos strategijos patvirtinimo“, 2009 m. gegužės 20 d., nr. 493, Vilnius.
47
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo
ir prieigos strategijos patvirtinimo“, 2009 m. gegužės 20 d., nr. 493, Vilnius.
48
Prieinamumas visuomenei nebūtinai reiškia prieinamumą internete. Pavyzdžiui, iš 278 458 Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnybos suskaitmenintų objektų, 269 357 yra prieinami valstybės archyvų skaityklose ir tik 1979 objektai yra pasiekiami
svetainėje www.epaveldas.lt (http://www.archyvai.lt/lt/vykdomi-projektai/skaitmeninimas/lvat_skaitrodikliai.html). Vis dėlto
beveik neįmanoma, kad visi suskaitmeninti kultūros paveldo objektai būtų prieinami internete, nes tam tikrais atvejais
autorių teisių arba asmens duomenų apsaugos įstatymai leidžia šiuos objektus pasiekti tik pačioje institucijoje, bet ne viešai
internete.
49
Interviu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje gauti duomenys.
50
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo
ir prieigos strategijos patvirtinimo“, 2009 m. gegužės 20 d., nr. 493, Vilnius.
51
Socialinės informacijos centras, „Gyventojų naudojimasis elektroninėmis paslaugomis II – tyrimo ataskaita“, 2011 m.
lapkritis.
52
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, „2010 metų veiklos ataskaita“, 2011 m. balandžio 8 d., Vilnius.
53
Interviu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje gauti duomenys.
54
Kaip interviu metu įvardijo respondentai, klausimas “ar reikia dar skaitmeninti?” yra tolygus kalusimui “ar reikia geresnių
kelių Lietuvoje?”. Jei kultūros paveldo skaitmeninimas yra Lietuvos prioritetas, šiai sričiai reikia nuolat skirti dėmesio.
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daugiau dėmesio kultūros paveldo skaitmeninimui ir jo prieinamumo didinimui55. Suskaitmenintą
kultūros paveldą galima naudoti įvairiais visuomenei naudingais tikslais: komercinėms iniciatyvoms,
edukacinio turinio apie Lietuvos kultūrą kūrimui ir pan., todėl didesnis indėlis šioje srityje reikštų ir
didesnę grąžą valstybei.
Atminties institucijos nurodo, kad šiuo metu suskaitmenintas kultūros paveldas tesudaro mažą dalį
visų vertingų objektų. Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad Lietuvos muziejuose saugoma apie 6 mln.
eksponatų. Kadangi Lietuvos muziejuose dirba 500 muziejininkų, o vienas muziejininkas per metus
suskaitmenina apytiksliai 300 kultūros paveldo objektų, visų muziejaus vertybių suskaitmeninimas gali
užtrukti apie 40 metų56. Vis dėlto ne visos muziejinės vertybės yra vienodai vertingos, todėl
skaitmeninimas turėtų būti pirmiausia nukreiptas į reikšmingus kultūros paveldo objektus. Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenimis, šiuo metu yra suskaitmeninta vos 17 proc.
Nacionalinio publikuotų duomenų archyvinio fondo išteklių, mažai skaitmeninama išeivijos kūryba.
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos skaičiavimais, skaitmenindamas Romos katalikų bažnyčios
metrikų knygas tokiu greičiu, kaip tai daro dabar, archyvas užtruks dar 10 metų57. Kai kurioms
institucijoms trūksta finansinių ir žmogiškųjų išteklių, suteikiančių galimybę perkelti jau
suskaitmenintus objektus į svetainę epaveldas.lt.
Kultūros paveldo skaitmeninimas reikalauja tiek žmogiškųjų, tiek finansinių išteklių, svarbu įsigyti
kokybišką skaitmeninimui ir objektų saugojimui reikalingą techniką. Lietuvos atminties institucijoms
dažnai trūksta įvairios skaitmeninimo darbams atlikti reikalingos technikos (kompiuterių, skenerių,
fotoaparatų ir pan.). Dėl riboto nacionalinio finansavimo, Lietuvos bibliotekos, archyvai ir muziejai
stengiasi dalyvauti tarptautiniuose „Europeanos“ projektuose ir gauti paramą iš ES struktūrinių fondų.
Vis dėlto tai neigiamai veikia kultūros paveldo objektų skaitmeninimo viešinimą, nes atminties
institucijos nėra linkusios portalui epaveldas.lt (jis turėtų veikti kaip vieni vartai į visą Lietuvoje
suskaitmenintą kultūros paveldą) perduoti suskaitmenintų kultūros paveldo objektų. Pavyzdžiui, jei
suskaitmenintas objektas yra pateikiamas svetainėje www.epaveldas.lt, jis perkeliamas tiesiogiai į
„Europeaną“, o jei atminties institucija pasirašo sutartį su „Europeana“, už tą patį darbą gaunamas ir
papildomas finansavimas58. Taigi šiuo metu Lietuvos muziejams, bibliotekoms ir archyvams dažnai
būna racionalu neteikti suskaitmenintų objektų svetainei www.epaveldas.lt. Lietuvoje veikia ir
Kultūros paveldo departamento sudarytas elektroninis Nekilnojamojo kultūros paveldo registras, kurio
paskirtis yra teikti juridinius duomenis Registrų centrui dėl saugomų kultūros paveldo objektų.59 Šis
portalas neturi sąsajų su svetaine www.epaveldas.lt.
Kita aktuali problema yra tai, kad kai kurios Lietuvos atminties institucijos nėra linkusios prisidėti prie
„vieno langelio“ kultūros paveldo objektams kūrimo. Pavyzdžiui, įgyvendinant kai kuriuos projektus,
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Europos kultūros paveldo perkėlimo į internetą darbo grupė, “Naujasis Renesansas ekspertų komiteto ataskaita”, 2011 m.,
Briuselis.
Europos Komisija, „Rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio
išsaugojimo“, 2011 m. spalio 27 d., (2011/711/ES), Briuselis.
Europos Taryba „Tarybos išvados 2010 m. gegužės 10 d. dėl Europeana: tolesni veiksmai“, 2010/C 137/07, Briuselis.
56
Interviu Lietuvos dailės muziejuje gauta informacija.
57
Interviu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje gauta informacija.
58
Interviu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje gauta informacija.
59
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/, [accessed 2012 03 15].
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finansuojamus pagal IVV priemonę „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“, numatyta sukurti
atskiras interneto svetaines suskaitmenintų objektų prieigai, nesidalijant šiais objektais su svetaine
epaveldas.lt60. Svetainę epaveldas.lt Lietuvos atminties institucijos dažnai supranta kaip šalies
kultūriniam paveldui reprezentuoti skirtą portalą, o ne vienus vartus į visą šalies paveldą. Be to,
daugelis Lietuvos paveldo institucijų turi įveikti tradicinį požiūrį į vertybių laikymą, kai eksponatai
laikomi saugojimo institucijos nuosavybe ir bijomasi, kad, paskelbus juos internete, žmonės nustos
domėtis paveldo objektų originalais. Tam tikrais atvejais suskaitmenintų objektų perkėlimui į svetainę
www.epaveldas.lt trukdo tai, kad reikia suderinti, ar toks objektų paskelbimas atitinka galiojančius
teisės aktus (pavyzdžiui, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą ir Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymą). Atminties institucijoms dažnai trūksta laiko ir žmogiškųjų išteklių tokiems
veiksmams atlikti, todėl ne visi skaitmeniniu formatu saugomi objektai perduodami portalui
www.epaveldas.lt.
Lietuvos kultūros paveldas vis dar menkai prieinamas užsieniečiams. „Europeana“ portale, kuris
suteikia galimybę susipažinti su suskaitmeninta bibliotekų ir muziejų medžiaga iš visos Europos61 2011
m. pabaigoje Lietuva buvo pateikusi 8 824 objektus, – gerokai mažiau nei kaimyninės Latvija (30 576),
Estija (68 943) ir Lenkija (639 099). Europos Komisija yra nustačiusi, kad 2015 m. Lietuva turėtų būti į
„Europeaną“ pateikusi bent jau 129 000 suskaitmenintų kultūros paveldo objektų62. Šiuo metu
„Europeanoje“ prieinami eksponatai iš Lietuvos buvo pateikti per lokalinius „Europeanos“ projektus
(juose dalyvavo Biržų ir Pasvalio muziejai). Kai kuriais atvejais eksponatai iš Lietuvos nėra skaičiuojami
kaip Lietuvos indėlis į „Europeaną“, nes jie į svetainę patenka įgyvendinant „Europeanos“ projektus
(pavyzdžiui, Lietuvos dailės muziejus dalyvavo projekte ATHENA, tačiau jo įkelti objektai įskaičiuoti kaip
Italijos indėlis)63. Vis dėlto 2012 m. kovo mėn. „Europeanos“ portalas pasipildys 170 000
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų iš Lietuvos. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pasirašė sutartis su „Europeana“ dėl suskaitmenintų objektų perkėlimo; „Europeanai“ bus perduodami
objektai, šiuo metu prieinami portale www.epaveldas.lt. Be to, 2012 m. vasario mėn. 34 Lietuvos
muziejai įsitraukė į projektą „Europeana Photography“, kurį vykdant bus suskaitmeninta ir į
„Europeaną“ nusiųsta apie 20 000 senų nuotraukų. Šio ir kitų panašių „Europeanos“ projektų metu
Lietuva perduos portalui dar daugiau suskaitmenintų kultūros paveldo objektų. Kultūros ministerijos
duomenimis, iš viso per 2012–2015 m. į „Europeaną“ bus perkelta apie 238 318 tekstinių, 36 604
vaizdinių ir 1 450 garso eksponatų iš Lietuvos.
Nors Kultūros ministerija renka duomenis iš pagrindinių atminties institucijų apie tai, kiek jose yra
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, šie duomenys nėra išsamūs. Daug Lietuvos muziejų, archyvų
ir bibliotekų skaitmenina kultūros paveldo objektus, tačiau nėra sukurta jokios sistemos, kuri leistų
įvertinti šių darbų mastą, institucijos, kurios nėra atskaitingos Kultūros ministerijai, neprivalo teikti jai
ataskaitų už paveldo skaitmeninimą, informacija renkama tik apie ES struktūrinių fondų lėšomis
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Nors Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijoje numatyta nuostata,
kad projektų vykdytojai turi užtikrinti suskaitmeninto kultūros paveldo prieigą per portalą “epaveldas.lt”, ši nuostata ne
visuomet yra įgyvendinama.
61
2011 m. spalio mėn. duomenimis, Europena portale buvo galima susipažinti su 20 mln. objektų, kuriuos pateikė 1500
institucijų iš 32 šalių
62
Europos Komisija, „Rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio
išsaugojimo“, 2011 m. spalio 27 d., (2011/711/ES), Briuselis.
63
Interviu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje gauta informacija.
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suskaitmenintus objektus, neaišku, kokia suskaitmenintų objektų dalis prieinama „Europeanoje“ ir
pan.64 Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo strategijos priemonių 2009–2013 m. įgyvendinimo
plane numatyta sukurti kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos sistemą ir nuolat vykdyti Lietuvos
kultūros paveldo skaitmeninimo stebėseną ir vertinimą. Už šią priemonę atsakinga yra Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kurios užduotis yra įdiegti ir prižiūrėti šią sistemą.
Finansavimas skiriamas iš nacionalinio biudžeto. 2012 m. pradžioje atlikta sistemos diegimo galimybių
studija, o jos diegimo darbus numatoma baigti 2014 m. kovo mėn.65
Lietuvos kultūros paveldo portalas www.epaveldas.lt bent jau šio vertinimo metu buvo gana
nepatogus ir nedraugiškas vartotojui. Nepatogi svetainės paieškos sistema, nėra jokios įvadinės
informacijos, kuri galėtų patraukti ir sudominti vartotoją, neaišku, kiek ir kokių šaltinių galima rasti
šioje svetainėje, kokius šaltinius numatoma skelbti artimiausiu metu ir pan. Atitinkamose užsienio
valstybių interneto tinklalapiuose, kaip antai http://www.e-kultuur.ee, pristatomos bibliotekos ir
archyvai, kurių medžiaga prieinama skaitmeniniu formatu, pateikiama daugiau apibendrinamosios ir
įvadinės informacijos, geresnis svetainės dizainas ir vizualiniai sprendimai, pateikiamos nuorodos į
kitas svetaines, kuriose galima rasti papildomos naudingos informacijos ir pan.
Portalo
www.epaveldas.lt dizainas sukurtas 2005–2008 m. įgyvendinant BPD lėšomis remtą projektą „Lietuvos
virtualios bibliotekų informacinės sistemos kūrimas“ ir nuo to laiko neatnaujintas. Šiuo metu jau yra
parengta nauja www.epaveldas.lt svetainės versija, kurioje veiks vartotojui patogesnė paieškos
sistema. Be to, bus įdiegtos sąsajos su socialiniais tinklalapiais, o svetainės lankytojai galės komentuoti
kultūros paveldo objektus. Numatyta, kad nauja portalo versija pradės veikti 2012 m. balandžio mėn.66
Siekiant spręsti iškylančias lietuvių kalbos internete ir kultūros paveldo skaitmeninimo plėtros
problemas, patvirtinta Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programa67 ir Lietuvos kultūros
paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija68; į įvairius šių sričių
projektus investuojamos nacionalinės ir ES struktūrinių fondų lėšos (daugiau informacijos apie tai –
2.2.3 poskyryje).

2.1.6. Gyventojų privatumas ir saugumas internete, žalingas interneto turinys
8 lentelė. Visi gyventojai (16–74 m.), labai susirūpinę dėl nurodytų problemų, susijusių su internetu,, ir gyventojai, susidūrę su
šiomis problemomis per paskutinius 12 mėn. Lietuva ir ES 2005 m. ir 2010 m.
Saugumo problemos internete
Gyventojai, labai susirūpinę dėl šių
Gyventojai, susidūrę su šiomis
problemų
problemomis per paskutinius 12 mėn.
Lietuva
2010

ES-27
2010

Lietuvos
vieta ES
2010

Lietuva
2010

ES-27
2010

Lietuvos
vieta ES
2010
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Kaip minėta, vykdant kai kuriuos Europeanos projektus, Lietuvos indėlis yra įskaitomas kitoms šalims.
Interviu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje gauti duomenys.
66
Interviu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje gauti duomenys.
67
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2009-2013 metų patvirtinimo“,
nauja nutarimo redakcija: 2009-10-14, nr. 1304, Vilnius.
68
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo
ir prieigos strategijos patvirtinimo“, 2009 m. gegužės 20 d., nr. 493, Vilnius.
65
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Lyginant su kitomis ES valstybėmis, Lietuvos gyventojai teigia susiduriantys su mažiau internetinių
grėsmių nei vidutinis ES pilietis (žr. 8 lentelėę). Pavyzdžiui, 2010 m. vos 1 proc. žmonių nurodė susidūrę
su internetu išsiųstų duomenų privatumo pažeidimais (Lietuva pagal šį rodiklį yra tarp pirmų 8 ES
valstybių), o 24 proc. Lietuvos gyventojų teko susidurti su nepageidaujamais internetiniais laiškais (5–7
vieta ES). Šią tendenciją lemia tai, kad, pirma, didelė visuomenės dalis nesinaudoja internetu (39,4
proc. 2010 m.), ir antra, Lietuvos gyventojai nežino apie galimus pavojus internete, todėl ne visada
juos atpažįsta.
Ankstesnę išvadą patvirtina ir šie duomenys: 2010 m. tik 7 proc. žmonių reiškė susirūpinimą dėl to, kad
vaikai susiduria su žalingu interneto turiniu arba bendrauja su pavojingais žmonėmis internete, ir 1
proc. gyventojų nurodė susiduriantys su šia problema (Jungtinėje Karalystėje 50 proc. gyventojų yra
susirūpinę šia problema, o 2 proc. gyventojų nurodo susiduriantys su ja). 2007–2010 m. CERT-LT
gaunamų pranešimų apie neteisėtą interneto turinį skaičius išaugo nuo 30 iki 6369. Lietuvos vartotojų
instituto atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvoje 2010 m. pabaigoje net 60 proc. 13–18 m. yra bendravę
su nepažįstamais žmonėmis vaikų pokalbių svetainėse, 87 proc. – yra viešai paskelbę savo elektroninio
pašto adresą70. Tyrimo metu nustatyta, kad neatsakingą vaikų elgesį internete lemia žinių apie asmens
duomenis, jų apsaugą ir galimus pavojus stoka71. Šie duomenys rodo, kad vaikų bendravimas su
nepažįstamais žmonėmis ir asmens duomenų skelbimas internete yra didelė problema Lietuvoje,
tačiau tik maža dalis visuomenės ją pripažįsta ir pastebi.
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Lietuvos Respublikos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys CERT-LT,
„CERT-LT metinė incidentų statistika“, https://www.cert.lt/statistika.html, [accessed 2012 01 20].
70
Vakarų ekspresas, „Paaugliai internete skelbia per daug informacijos“, 2011,
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/psichologija/paaugliai-internete-skelbia-per-daug-informacijos-556782/, [accessed
2012 02 06].
71
Vakarų ekspresas, „Paaugliai internete skelbia per daug informacijos“, 2011,
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/psichologija/paaugliai-internete-skelbia-per-daug-informacijos-556782/, [accessed
2012 02 06].
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2011 m. pasirodžiusioje ES valstybių studijoje Lietuva kartu su Bulgarija, Čekija, Estija ir Rumunija
priskiriama grupei „Naujas naudojimas, naujos rizikos“. Šiai grupei priklausančių šalių vaikai dažnai
susiduria su žalingu interneto poveikiu; šiose šalyse vaikų apsaugos internete stiprinimas yra ypač
aktualus72. Be to, 2010 m. 23 proc. Lietuvos 9–16 m. vaikų ėjo susitikti su žmonėmis, su kuriais
susipažino per internetą; 52 proc. vaikų interneto svetainėse bendravo su žmonėmis, kurių nepažinojo.
Šie rodikliai yra vieni didžiausių tarp visų ES šalių73.
CERT-LT skelbiami duomenys rodo, kad 2006–2009 m. Lietuvoje išaugo antivirusinę programinę įrangą
naudojančių reguliarių interneto vartotojų dalis (2006 m. – 86,4 proc., 2009 m. – 91,4 proc.)74. 2012 m.
sausio mėn. atliktas tyrimas parodė, kad 85 proc. lietuvių yra įsidiegę antivirusines programas –
panašiai kaip kitų Europos šalių gyventojai, tačiau pagal kitų saugos priemonių naudojimą atsilieka nuo
ES vidurkio75. Tyrimas taip pat parodė, kad tik 15 proc. interneto vartotojų Lietuvoje gerai išmano
saugaus interneto naudojimo priemones, 81 proc. turėtų plačiau pasidomėti šia tema, o 4 proc. neturi
jokių tokio pobūdžio saugumo pradmenų76.

2.1.7. Apibendrinimas
9 lentelė. Informacinė visuomenė iš gyventojų perspektyvos: svarbiausi teigiami rezultatai ir problemos po 2006–2007 m.
Teigiami rezultatai / stiprybės
Problemos / silpnybės
Bendras IRT naudojimo lygis
- Pagal judriojo telefono ryšio abonementų skaičių 100
- Nors bendras naudojimosi IRT lygis išaugo, tačiau
gyventojų Lietuva išlaikė pirmaujančias pozicijas ES (148
Lietuvos pozicija, palyginti su ES vidurkiu, iš esmės
abonementai 100 gyventojų (4 vieta ES, 2009 m.)
nepasikeitė ir išliko gana žema (18–20 vietos). Tai rodo,
kad kitų valstybių gyventojai taip pat sparčiai tobulėjo IRT
srityje
Gebėjimų naudotis internetu lygis
- Tarp gyventojų, kurie naudojasi internetu, gebėjimų lygis - Didelė gyventojų dalis yra „atskirta“ nuo interneto (47
yra labai aukštas (aukštus naudojimosi internetu
proc. Lietuvos gyventojų niekada nesinaudojo internetu
gebėjimus turinčių gyventojų dalis: 27 proc., 2 vieta ES,
arba jų įgūdžiai labai žemi). Iš viso 2011 m. apie 900 tūkst.
2011 m.)
16–74 m. gyventojų niekada nesinaudojo internetu
Poreikis naudotis internetu
- 2006–2010 m. smarkiai (24 proc. punktais) išaugo
- Aukštas „savanoriškos“ atskirties lygis; 2011 m. 73,6
gyventojų naudojimosi interneto bankininkyste lygis.
proc. namų ūkių, kurie neturėjo interneto namuose
nurodė, kad tam „nėra poreikio“
- Palyginti su ES vidurkiu, išlieka labai žemas naudojimosi
el. paslaugomis lygis
Skaitmeninė atskirtis
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- Skaitmeninė atskirtis tarp atskirų gyventojų grupių išlieka
gana didelė. Amžius – labai svarbus atskirtį lemiantis
veiksnys; taip pat dideli naudojimosi internetu lygio
skirtumai atsižvelgiant į pajamas, negalią ir gyvenamąją
vietą
Lietuvių kalba internete ir paveldo skaitmeninimas
- 2006–2011 m. gerokai išaugo suskaitmenintų kultūros
- Ne visi suskaitmeninti objektai prieinami internete;
paveldo objektų skaičius ir prieinamumas;
- Labai žemas vartotojų informuotumo apie
- 2010–2011 m. sparčiai išaugo svetainės
suskaitmenintą paveldą ir paveldo naudojimo lygis;
www.epaveldas.lt lankomumas.
- Suskaitmeninto paveldo naudotojams – neišplėtota ir
nepatogi vartotojo sąsaja;
- Žemas tarptautinis Lietuvos kultūros paveldo
prieinamumas;
- Lietuvos atminties institucijos nepakankamai
bendradarbiauja skaitmenindamos paveldą ir suteikdamos
prieigą prie jo „vieno langelio“ principu;
- Lietuvos atmintiems institucijoms trūksta skaitmeninimui
reikalingos technikos, finansinių ir žmogiškųjų išteklių;
- Lietuvos atminties institucijoms yra racionalu neteikti
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų svetainei
www.epaveldas.lt;
- Šiuo metu renkami duomenys apie suskaitmenintus
kultūros paveldo objektus nėra išsamūs.
Gyventojų privatumas ir saugumas internete, žalingas interneto turinys
- Išaugo antivirusinę programinę įrangą naudojančių
- Lietuvos gyventojai nepakankamai žino ir nepakankamai
nuolatinių interneto vartotojų dalis
vertina saugumo grėsmes internete
- Nesaugus vaikų elgesys internete

2.2. Viešojo sektoriaus indėlis skatinant gyventojus naudotis IRT
2.2.1. Bendras kiekybinių tikslų pasiekimo lygis

10 lentelėje pateikiami IRT rodikliai, kuriuos viešasis sektorius buvo numatęs siekti Ekonomikos
augimo veiksmų programoje 2007–2013 m. ir Lietuvos informacinės visuomenės veiksmų programoje
2011–2019 m. Pateikiama pirminiai rodikliai (2006 m.), dabartinė padėtis (jei 2011 m.duomenų nėra –
2010 m.) ir planuojama reikšmė (2015–2019 m.). Pasitelkti du duomenų šaltiniai – Lietuvos statistikos
departamentas ir „Eurostat“; kartais dėl skirtingų skaičiavimo metodikų duomenys skiriasi ir šiuos
atvejus aiškiai nurodėme tekste.
Ekonomikos augimo veiksmų programoje 2007–2013 m. buvo numatyta pasiekti, kad 2015 m. apie 70
proc. šalies gyventojų (16–74 m.) naudotųsi internetu; turint omenyje sparčią pažangą šioje srityje,
2011–2019 m. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programoje šis tikslas buvo padidintas iki 75
proc. Sprendžiant pagal lentelėje ir ankstesniame skyriuje pateiktus duomenis, šis tikslas bus pasiektas
tiek turint omenyje bendrą rodiklio kitimo tendenciją, tiek tai, kad Lietuvos gyventojai, kurie naudojasi
IRT yra aktyvesni ir labiau pažengę už daugelio kitų ES valstybių vartotojus (vadinasi, tikėtina, kad vis
daugiau nenuolatinių interneto vartotojų taps nuolatiniai). Iš dalies šią tendenciją patvirtina ir asmenų,
kurie internetu naudojosi mokymosi tikslais, dalis – 8 proc. (2010 m.) ir 4 vieta ES.
Gyventojų, kurie niekada nesinaudojo internetu, skaičius taip pat sumažėjo maždaug 20 proc. punktų
iki 35–40 proc. 2011 m., bet absoliučiais skaičiais išlieka didelis – apie 900 tūkst. 16–74 m. gyventojų.
Šio skaičiaus sumažėjimas dar 20 proc., punktų iki 15 proc., 2015 m. yra įmanomas, bet šioje srityje
reikėtų tikslingų valstybės ir / arba privataus sektoriaus pastangų mažinant socialinę atskirtį (žr. 2.2.2
skyrių). 2019 m. tikslas – pasiekti, kad niekada nesinaudojusių internetu gyventojų dalis sumažėtų iki
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13 proc., yra neambicingas (t. y. grindžiamas prielaida, kad dar 200–300 tūkst. žmonių bus nesinaudoję
internetu).
10 lentelė. Gyventojų naudojamos IRT – svarbiausi viešojo sektoriaus uždaviniai
Rodiklis
Padėtis 2006 m.
Padėtis 2010–
2011 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programa (2007–2013 m.)
Nuolatiniai interneto vartotojai
(visų šalies gyventojų procentinė
30 proc. (2005)
58 proc. (2010)
61,5 proc. (2011)
dalis)
37,7 proc. (2006)
DAS: regular internet users
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programa 2011–2019 m.
Gyventojai (16–74 m.), kurie nuolat
naudojasi internetu (per
58 proc. (2010)
paskutinius 3 mėn. naudojosi
61,5 proc. (2011)
internetu ne rečiau kaip kartą per
savaitę)
DAS: regular internet users
Gyventojai, naudojantys įrenginius,
turinčius elektroninių paslaugų
prisijungimo galimybę (visų šalies
gyventojų procentinė dalis)
Gyventojai nesinaudojantys
internetu (visų šalies gyventojų
procentinė dalis)

37,7 proc. (2006)

DAS: pct. of population who have
never used the internet
16–74 metų asmenys, kurie
naudojasi internetu mokymosi
tikslais (visų šalies gyventojų
procentinė dalis) – per paskutinius
3 mėn. mokėsi internetu

54,1 proc. (2006)

-

Planuojama
reikšmė 2015–
2019 m.

70 proc. (2015)

75 proc. (2015)
85 proc. (2019)

Pastabos

LSD ir Skaitmeninės
darbotvarkės
reitingas (DAS)*

LSD ir Skaitmeninės
darbotvarkės
reitingas (DAS)*

60,5 proc. (2010)
63,6 proc. (2011)

79 proc. (2015)
87 proc. (2019)

LSD duomenys

39,5 proc. (2010)
36,4 proc. (2011)

15 proc. (2015)
13 proc. (2019)

LSD duomenys,
Skaitmeninės
darbotvarkės
reitingas (DAS)*

15 proc. (2015)
20 proc. (2019)

„Eurostat“, LSD
duomenys

35,5 proc. (2010)

8 proc. (2010)
x
9,9 proc. (2011)

DAS: pct. of population doing an
5,5 proc. (2007)
7,8 proc. (2010)
online course (in any subject in the
last 3 months
Nurodyti rodikliai iš atitinkamų strateginių dokumentų. Pasviruoju šriftu įrašytos tos reikšmės, kurios nenurodytos
cituojamame dokumente (Ekonomikos augimo veiksmų programoje, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programoje),
bet tyrimo tikslais juos įtraukėme į lentelę.
* DAS (angl. Digital Agenda Scoreboard (Eurostat)) – Skaitmeninės darbotvarkės reitingas.
x
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, cituojama Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programos vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaitoje.

2.2.2. Gebėjimų ir poreikio skatinimas, skaitmeninės atskirties mažinimas

Gyventojų naudojimasis IRT yra kompleksiška problema ir viešojo sektoriaus indėlis yra svarbus, tačiau
ribotas. Gyventojų naudojimasis IRT tiesiogiai priklauso: a) nuo gyventojų gebėjimų ir b) poreikio
naudotis IRT. Skaitmeninė atskirtis yra esminė problema, nes tiek gebėjimai, tiek poreikis naudotis IRT
labai priklauso nuo gyventojų amžiaus, pajamų, gyvenamosios vietos ir kitų veiksnių. Be to, IRT
naudojimo lygis tiesiogiai siejasi ir su el. paslaugų pasiūla – tiek viešosiomis el. paslaugomis (žr. 4
skyrių), tiek galimybėmis gauti verslo paslaugas ir pirkti internete (žr. 3 skyrių). Labai svarbus IRT
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prieinamumas, kuris priklauso nuo kokybiškos IRT infrastruktūros prieinamumo (plačiajuosčio ryšio
plėtra, viešieji interneto prieigos taškai, aptariami 5 skyriuje).
Šiame poskyryje nagrinėsime viešąsias iniciatyvas, kurios buvo skirtos tiesiogiai pagerinti gyventojų
gebėjimus naudotis internetu, sumažinti niekada IRT nesinaudojusių gyventojų dalį ir skaitmeninę
atskirtį. Siekiant gerinti Lietuvos gyventojų naudojimosi IRT gebėjimus, nuo 2004-ųjų įgyvendinama
Visuotinio kompiuterinio raštingumo programa, kurios tikslas yra sudaryti sąlygas visiems šalies
gyventojams siekti jų išsilavinimą ir profesinę veiklą atitinkančio skaitmeninio raštingumo žinių77. 2011
m. patvirtintoje Informacinės visuomenės plėtros programoje konstatuota, kad skaitmeninės atskirties
problema išlieka aktuali ir ją siūloma spręsti didinant skaitmeninį raštingumą: Lietuvos gyventojų
tikslinėms grupėms, iki šiol nesinaudojusioms kompiuteriu ir internetu ir neturėjusiomis tam poreikio,
sudaryti sąlygas įgyti tinkamų žinių, sudaryti lanksčias sąlygas mokytis elektroninėje erdvėje78.
Skatinant skaitmeninę įtrauktį, įgyvendinama 2002-aisiais patvirtinta Nacionalinė žmonių su negalia
socialinės integracijos 2003–2012 m. programa, kurioje numatoma žmonėms su negalia pritaikyti
elektronines mokymo programas, kurti informacijos apie žmones su negalia duomenų bazes ir pan.79
Įgyvendinant šias programas, pirma, parengti įvairūs metodiniai dokumentai, gairės ir standartai, skirti
sudaryti palankią IRT gebėjimų ugdymo aplinką, ir, antra, įdiegtos konkrečios investicinės priemonės,
mokymų ir IRT įrangos subsidijavimas, naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos.
Kalbant apie pirmąjį aspektą, 2004 m. patvirtintas Visuotinis kompiuterinio raštingumo standartas,
kuriuo nustatyti gyventojų kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos standartai ir įteisinti kompiuterinio
raštingumo patvirtinimo principai80. 2004-aisiais patvirtintos Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo
strategijos veiksmų plane numatyta sukurti suaugusiųjų mokymui skirtą elektroninę mokymosi
programų ir objektų saugyklą81. Pagal Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos programą
parengti informacinės aplinkos pritaikymo žmonių su negalia ugdymui metodika ir Neįgaliesiems skirtų
elektroninio mokymo priemonių pritaikymo ir saugojimo formatų metodiniai reikalavimai (2005 m.),
taip pat Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės
rekomendacijos (2004 m.)82. Šios rekomendacijos atnaujintos 2011 m.83, jų tikslas – palengvinti
interneto tinklalapių kūrėjų darbą, padarant interneto svetainių turinį prieinamą neįgaliesiems,
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nesvarbu, kokia technine įranga jie naudojasi84. 2006 m. IVPK parengė kompiuterinio raštingumo ir
naudojimosi elektroninėmis paslaugomis mokymo ir testavimo programinę įrangą, kuri, pritaikius ją
žmonėms su negalia, paskelbta IVPK internetinėje svetainėje.85 2009-aisiais vykdyta tarpinstitucinė
programa, skirta identifikuoti ES ir kitų šalių interneto svetaines, naudojamas siekiant nustatyti, ar
atitinka WCAG (interneto svetainės prieinamumo) reikalavimus. Pasirinktas W3C sprendimas, o
informacija apie jį paskelbta IVPK svetainėje86.
Antrasis aspektas – tai konkrečios lengvatos, mokymosi subsidijos ir investicinės priemonės. 2004 m.
birželio 15 d. priimtas LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio papildymas, leidęs
gyventojams susigrąžinti pajamų mokesčio dalį už nupirktą kompiuterinės įrangos vienetą su
programine įranga ir (arba) interneto įranga. 2007–2008 m. šia lengvata pasinaudojo 177 596
gyventojų (iš viso 2005–2008 m. – apie 400 tūkst.). Turint omenyje, kad per 2007–2008 m. nuolatinių
interneto vartotojų skaičius išaugo apie 119 tūkst., o niekada internetu nesinaudojusių asmenų
skaičius sumažėjo maždaug 156 tūkst., galima daryti prielaidą, kad bent jau iš dalies ši mokesčių
lengvata paskatino gyventojus daugiau naudotis IRT87.
Nuo 2004 m. valstybė skyrė ES paramą gyventojų kompiuteriniam raštingumui ugdyti. 2004–2006 m.
įgyvendinant Bendrąjį programavimo dokumentą kompiuterinio raštingumo kursai buvo
subsidijuojami pagal 2.1 priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“ ir 2.2 priemonę „Darbo jėgos
kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. BPD laikotarpis iš dalies patenka į šio
vertinimo apimtį, nes dėl užtrukusių dokumentų parengimo, konkurso procedūrų ir pirkimo procedūrų
nemaža dalis veiklų buvo įgyvendinta 2007–2008 m. Pagal 2.1 priemonę 5050 dalyvių (bedarbių)
išmoko naudotis IT ir „kompiuteris jiems tapo kasdieniniu darbo įrankiu“, 3014 asmenų įsidarbino88.
Pagal 2.2 priemonę „gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymo“ veiklos srityje įgyvendina 16
projektų ir išmokyta 67 230 asmenų. Vidutiniška vieno asmens mokymo kaina pagal 2.2 priemonę
buvo 324 Lt, tačiau išryškėjo dideli kainų skirtumai, lyginant atskirus projektus. Pavyzdžiui, asociacijos
„Langas į ateitį“ vykdytų kompiuterinio raštingumo kursų kaina vienam žmogui siekė 185 Lt, o
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka vieno žmogaus mokymui išleido 2470 Lt.
2007–2013 m. laikotarpiu kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas finansuojamas Žmogiškųjų
išteklių veiksmų programos prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ lėšomis. Mokymo
kursų kainos vienam žmogui skirtumai, lyginant 22 įgyvendinamas paraiškas, yra pastebimai mažesni
nei 2004–2006 m.: žemiausia vieno žmogaus mokymo kaina – 311 Lt, aukščiausia – 1058 Lt. Vidutinė
vieno žmogaus mokymo kaina įgyvendinus visus projektus turėtų siekti apie 611 Lt. Asociacija „Langas į
ateitį“ išaugusią vidutinę kompiuterinio raštingumo mokymo kainą grindžia tuo, kad 2007–2013 m.
pailgėjo mokymo programa, o į pagrindinių kompiuterinių įgūdžių mokymo paketą įtrauktas
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naudojimosi 10 pagrindinių el. paslaugų kursas89. Palyginimui, pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros
programos 4 prioriteto priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“
vienam asmeniui išmokyti skirta vidutiniškai 3375 Lt, o pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir
įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ – 1954 Lt90. Taigi gyventojų kompiuterinio raštingumo
mokymo kursai vienam asmeniui 2007–2013 m. laikotarpiu yra pigesni nei kiti kursai.
Įgyvendinant projektus pagal priemonę „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ išryškėjo, kad
daugelis projektų vykdomi tuose pačiuose rajonuose ir skirti toms pačioms tikslinėms grupėms. Taip
nutiko dėl to, kad paramos skyrimo kriterijai skatino daugiau dėmesio skirti probleminėms Lietuvos
teritorijoms, o pareiškėjai stengėsi kuo tiksliau atitikti keliamus reikalavimus91. Ateityje reikėtų siekti
pusiausvyros tarp probleminių visuomenės grupių mokymo ir per didelės projektų koncentracijos
vienoje teritorijoje.
11 lentelė. Priemonės „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ rodikliai ir jų pasiekimas
Rodiklis
Pradinė
Planuojama
Padėtis 2010–2011
reikšmė
reikšmė
m.*
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priemonė „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ VP1-1.1-SADM-07-K
Patvirtinta: 2008 07 23
Rezultatas
Sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti
0
23000
28500*
mokymo kursų baigimo pažymėjimai)
Produktas
Kursuose dalyvavę asmenys
0
25000
28700*
Skirta lėšų: pirminis planas: 50 mln. Lt; pakeitimai: 30 mln. Lt (2009 09 30); 36,2 mln. Lt (2010 07 21).
Prašomas finansavimas: 73,69 mln. Lt, skirtas finansavimas: 36,2 mln. Lt, išmokėta lėšų: 17,98 mln. Lt (2012 01 06).
Gauta paraiškų: 66, įgyvendinama paraiškų: 22, baigta projektų: 0 (2012 01 06).
Sprendimai dėl paramos skyrimo: 2010 05 24 ir 2010 1123.
* Interviu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje gauti duomenys.

Priemonės „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ aprašyme numatyta apmokyti apie 25 000
žmonių ir pasiekti, kad 23 000 iš jų kursus baigtų sėkmingai (įgytų mokymo kursų baigimo
pažymėjimus). Pagal pateiktas paraiškas planuojama apmokyti daugiau nei dvigubai – 59 250 žmonių92.
2011 m. pabaigoje priemonės stebėsenos rodikliai jau buvo pasiekti: kursuose dalyvavo 28 700
gyventojų, iš jų – 28 500 sėkmingai baigė kursus (žr. 11 lentelėę).
Kaip šie projektai padeda spręsti skaitmeninės atskirties problemą? Numatoma, kad įgyvendinant
priemonę „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ kompiuterinių įgūdžių įgys ar juos patobulins
beveik 60 000 asmenų, iš jų – 66 proc. gyventojų iš probleminių šalies teritorijų, 57 proc. vyresnio
amžiaus (per 45 m.) asmenų, 53 proc. žmonių iš kaimo gyvenamųjų vietovių93. Taigi šių projektų
įgyvendinimas iš dalies padės mažinti skaitmeninę atskirtį Lietuvoje. „Langas į ateitį“ projekto dalyvių
apklausa taip pat parodė, kad kompiuterinio raštingumo kursai skatina intensyviau naudotis
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Interviu asociacijoje „Langas į ateitį“ gauta informacija.
Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo
vertinimas“, 2011 m. rugpjūčio 24 d., Vilnius, p. 73.
91
Interviu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje gauta informacija.
92
ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenys.
93
ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) duomenys. Procentai
nesusisumuoja į 100 proc., nes šios probleminės gyventojų grupės persidengia.
90
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kompiuteriu / internetu ir įgyti tam tikrų įgūdžių94. 2011 m. surengta apklausa atskleidė, kad po
mokymo kursų savo gebėjimus „labai gerai“ vertinančių gyventojų dalis išaugo 30 proc. punktų, nuo
13,41 iki 46,79 proc.
1 intarpas. Asociacijos „Langas į ateitį“ veikla
Asociacija „Langas į ateitį“ skaitmeninio raštingumo kursus rengia nuo 2003 m. ir šiuo metu jau yra užbaigusi kelis
didelės apimties projektus. Pavyzdžiui, 2004–2006 m. ES programų lėšomis buvo finansuotas projektas „Lietuvos el.
95
piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ , kurį įgyvendinant kompiuterinio raštingumo ir naudojimosi internetu
96
pagrindus įgijo daugiau nei 50 tūkst. Lietuvos gyventojų. Tęsiant šią iniciatyvą kursus baigė dar 400 neįgaliųjų . 2008 m.
šio projekto tęsiniui „Šiuolaikiniai informacinių technologijų mokymosi būdai“ kompanija „Microsoft“ skyrė daugiau nei
97
225 tūkst. Lt . Šis projektas buvo skirtas visiems Lietuvos gyventojams, kurie jau yra įgiję minimalius kompiuterinio
raštingumo pradmenis ir siekia gilesnių kompiuterio naudojimo žinių. 2008 m. kursuose mokėsi 2,7 tūkst. gyventojų, iš
kurių – 58 proc. gyveno miestuose, 28,5 proc. – kaimuose; pagal amžių aktyviausios buvo 36–45 m. (29 proc.) ir 46–55
98
m. (24 proc.) amžiaus grupės .
99

Šiuo metu asociacijos „Langas į ateitį“ vykdomas projektas „Lietuvos el. piliečiui – paslaugos internete“ , kurio tikslas –
16 tūkst. Lietuvos gyventojų suteikti naudojimosi kompiuteriu ir internetu pradmenis ir išmokyti juos naudotis el.
viešosiomis paslaugomis. Pagal priemonės reikalavimus projektas yra orientuotas į labiausiai pažeidžiamas visuomenės
grupes: ieškančius darbo asmenis, neįgaliuosius ir kaimo vietovių gyventojus.
2011 m. gruodžio 1 d. pagal šį projektą mokymo kursus buvo baigę 14,5 tūkst. Lietuvos žmonių, iš kurių – 46 proc. buvo
kaimo, o 56 proc. – miesto gyventojai. Pagal mokymus baigusių gyventojų amžių 39 proc. buvo 25–44 m. ir 34 proc. –
45–54 m. amžiaus; pagal darbo statusą 51 proc. mokymo kursų dalyvių buvo bedarbiai, 16 proc. – ekonomiškai
100
neaktyvūs asmenys ir 33 proc. – dirbantys žmonės . Kaip rodo šių kursų vertinimas, 81 proc. juose dalyvavusių
gyventojų įvertino kursų kokybę gerai ir labai gerai, o 78 proc. žmonių nurodė, kad kursai buvo naudingi ir labai
101
naudingi .

2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa (prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“)
taip pat finansuoja priemonę „Elektroninio mokymosi paslaugos“, kurios tikslas – suteikti galimybę
šalies gyventojams elektroniniu būdu įgyti reikalingų profesinių žinių ir tobulinti asmeninius
gebėjimus102. Pagal šią priemonę parama skirta vienam projektui: „Suaugusiųjų švietimo programų ir
objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė“. Išskiriami trys pagrindiniai šio projekto
elementai: pirma, suteikti galimybę suaugusiems (25–64 m. amžiaus) Lietuvos gyventojams
elektroniniu būdu įgyti ir tobulinti bendrąsias kompetencijas ir profesinei veiklai reikalingas žinias;
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Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Langas į ateitį kompiuterinio raštingumo kursų dalyvių apklausos pirmojo etapo
ataskaita“, Vilnius, 2011 m. gegužės 13 d.
95
Asociacija „Langas į ateitį“, http://www.langasiateiti.lt/index.php/lt/projektai/mokymai-it/2006proj, [accessed 2011 11
16].
96
Asociacija „Langas į ateitį“, „2006-2008 m. projektas“, 2011, http://www.langasiateiti.lt/index.php/lt/projektai/mokymaiit/2006proj, [accessed 2011 11 16].
97
Asociacija „Langas į ateitį“, „2008-2010 m. projektas „Šiuolaikiniai informacinių technologijų mokymosi būdai“,
http://www.langasiateiti.lt/index.php/lt/projektai/mokymai-it/it-mok-budai?phpMyAdmin=lOEilXq8h-bHoRG3BCkvzg7nWlf,
[accessed 2011 11 16].
98
Asociacija „Langas į ateitį“, „2008-2010 m. projektas „Šiuolaikiniai informacinių technologijų mokymosi būdai“,
http://www.langasiateiti.lt/index.php/lt/projektai/mokymai-it/it-mok-budai?phpMyAdmin=lOEilXq8h-bHoRG3BCkvzg7nWlf,
[accessed 2011 11 16].
99
Asociacija „Langas į ateitį“, „2010 metų projektas „Lietuvos el. piliečiui – paslaugos internete““,
http://www.langasiateiti.lt/index.php/lt/projektai/mokymai-it/2010projek, [accessed 2011 11 16].
100
Asociacija „Langas į ateitį“, „Lietuvos el. piliečiui – paslaugos internete“, http://epilietis.eu/turinys/projekto-rezultatai,
[accessed 2011 11 16].
101
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „„Langas į ateitį“ kompiuterinio raštingumo kurso dalyvių apklausos pirmo
etapo ataskaita“, 2011 m. gegužės 13 d., Vilnius
102
Elektroninio mokymosi paslaugos, 2011 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 788 redakcija,
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd53800049a7, [accessed 2011 12 06].
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antra, galimybė internetu pačiam įvertinti turimų žinių lygį, atsakant į testo klausimus, ir trečia,
elektroniniu būdu arba telefonu konsultuoti gyventojus apie suaugusiųjų švietimo saugyklose esančias
mokymo programas ir mokymosi galimybes103. Projekto aprašyme teigiama, kad potencialių naujos
interaktyvios paslaugos vartotojų skaičius siekia apie 0,5 mln. šalies gyventojų. Jei projektas pasieks
savo tikslus, gali padaugėti besimokančių internetu gyventojų skaičius (2010 m. internetu mokėsi 199
000 Lietuvos gyventojų (4 vieta ES), o 0,5 mln. žmonių sudarytų 20 proc. Lietuvos gyventojų ir pagal šį
rodiklį Lietuva aplenktų kitas ES valstybes)104.
12 lentelė. Priemonės „Elektroninio mokymosi paslaugos“ rodikliai ir jų pasiekimas 2010 / 2011 m.*
Rodiklis
Pradinė
Planuojama
Padėtis 2010–
reikšmė
reikšmė
2011 m.*
Ekonomikos augimo veiksmų programa (2007–2013 m.), priemonė „Elektroninio mokymosi paslaugos“ (VP2-3.1-IVPK07-V) Patvirtinta: 2009 03 18
Rezultatas Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų
(2005)
Padidėjimas 40
20 proc. punktų
interneto svetainėse, dalies padidėjimas
proc., punktų
(2011 03 21)
(palyginti su 2005 m. rodikliu)
arba (2015)
Rezultatas Sukurtų elektroninio mokymosi paslaugų
50 000 (2015)
0
registruoti vartotojai po 2 metų nuo atitinkamų
(2011 11 16)
elektroninių paslaugų sukūrimo
Šiuo metu
įgyvendinamas
vienas projektas,
kuriame
numatytas
potencialių
paslaugos
vartotojų skaičius
– 0,5 mln.
Rezultatas Sukurtų elektroninio mokymosi paslaugų
70 proc. (2015)
0
vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas,
(2011 11 16)
dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių
paslaugų sukūrimo
Produktas Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios
3
0
paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos
(2011 11 16)
paremtos interaktyvios elektroninės mokymosi
paslaugos)
Produktas Paremtų projektų metu į elektroninę terpę
100
0
perkeltos mokymosi programos ir objektai
(2011 11 16)
Projekto
Potencialių naujos interaktyvios paslaugos
aprašyme vartotojų skaičius siekia apie 0,5 mln. šalies
minimas
gyventojų
rodiklis
Skirta lėšų: pirminis planas: 28,763 mln. Lt, pakeitimai: 13,36 mln. Lt (2010 12 01).
Prašomas finansavimas: 16,7 mln. Lt, skirtas finansavimas: 13,36 mln. Lt, išmokėta lėšų: 2,56 mln. Lt.
Valstybės projektų planavimo procedūra: 1 paraiška.

Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ taip pat turi
netiesioginį teigiamą poveikį gyventojų naudojimuisi IRT. Kaip rašoma 2010 metų Ekonomikos augimo
veiksmų programos ataskaitoje, pagal priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių
švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ įgyvendintas Vilniaus Ozo vidurinės mokyklos projektas

103

ES struktūrinė parama, „Gautos ir vertinamos paraiškos“, http://www.esparama.lt/20072013/lt/statistikaonline/gautvertpar?pro_id=17246&sparams=348401&pgsz=10, [accessed 2011 12 06].
104
Vis dėlto kol kas išvadas daryti sudėtinga, nes projektas dar tik įgyvendinamas ir nežinoma, ar sėkmingai.
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„Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: emokymo(si) objektai 11–12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9–10 klasėms“ padėjo sukurti visų
mokomųjų dalykų el. mokymo priemonių komplektus ir papildyti juos virtualiomis paskaitomis105.
Mažinti skaitmeninę atskirtį taip pat padėjo viešųjų interneto prieigos taškų kūrimas (projektas VIPT) ir
projektas „Bibliotekos pažangai“. Jie aprašomi 5.2.2 poskyryje.
Kadangi Lietuvos žmonės nėra aktyvūs el. viešųjų paslaugų vartotojai, 2011 m. pradėti vykdyti nauji
projektai skirti el. paslaugoms populiarinti. 2011 m. rugsėjo mėn. pradėjo veikti IVPK inicijuota
interneto svetainė „Prisijungusi Lietuva“, skirta pažengusiems interneto vartotojams pristatyti el.
viešąsias paslaugas ir jų teikiamus pranašumus. Šio interneto portalo tikslas – populiarinti ES lėšomis
sukurtas el. paslaugas. Projektas finansuojamas 2007–2013 m. ES Techninės paramos lėšomis106. Šio
fondo lėšomis finansuotas ir kitas IVPK vykdomas projektas „E-kademija“, skirtas pradedančiuosius
arba visai internetu nesinaudojančius gyventojus supažindinti su naudojimosi el. paslaugomis
galimybėmis. 2011 m. spalio mėn. įvyko trys „E-kademijos“ mokymų etapai, kurių metu daugiau nei
7,7 tūkst. Lietuvos žmonių galėjo sužinoti apie jiems aktualias el. paslaugas107. Šie projektai pradėti
vykdyti palyginti neseniai, todėl kol kas sunku įvertinti jų veiksmingumą.
2.2.3. Lietuvių kalba internete ir paveldo skaitmeninimas

Lietuvių kalba internete
Pastaraisiais metais viešasis sektorius įvairiais būdais prisidėjo prie interneto „lietuvinimo“. Pavyzdžiui,
2007 m. IVPK vykdė investicijų projektą, kuriuo buvo lituanizuojama laisvai platinama programinė
įranga. 2008 m. į lietuvių kalbą išversti ES dokumentuose vartojami su IRT susiję terminai108. 2009 m.
IVPK pradėjo įgyvendinti investicijų projektą „Oficialių Europos Sąjungos dokumentų vertimo
priemonių licencijos atnaujinimas 2009–2011 metams ir naujų paslaugų įsigijimas“, kurio metu
pratęsta galimybė naudotis ES dokumentų vertimo priemonių paslaugomis, surengti mokymai
naudotis programine įranga „Tildės biuras“109. 2011 m. patvirtintoje Informacinės visuomenės plėtros
2011–2019 m. programoje lietuvių kalbos ir kultūros puoselėjimas pasitelkiant IRT įvardijamas kaip
informacinės visuomenės plėtros prioritetas110.
Siekiant puoselėti Lietuvių kalbą elektroninėje erdvėje, nuo 2000-ųjų Lietuvoje buvo parengtos trys
Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programos: 2000–2006 m. programa111, kurią koordinavo
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa“, Patvirtinta Europos Komisijos
sprendimu 2007 m. liepos 30 d.
106
Prisijungusi Lietuva, „Apie“, 2011, http://www.prisijungusi.lt/apie-projekta, [accessed 2011 12 22].
107
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Žinių apie el. paslaugas Lietuvoje sėmėsi daugiau žmonių nei šiuo metu
gyvena Kupiškyje“, 2011, http://www.ivpk.lt/news/1746/151/ziniu-apie-e-paslaugas-Lietuvoje-semesi-daugiau-zmoniu-neisiuo-metu-gyvena-Kupiskyje, [accessed 2011 12 22].
108
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „2008 metų veiklos ataskaita“, Vilnius, 2009.
109
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „2009 metų veiklos ataskaita“, Vilnius, 2010.
110
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Nutarimas dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programos
patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, 2011 m. kovo 16 d.,
Vilnius.
111
Lietuvos Respublikos Vyriausybė “Nutarimas dėl lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000-2006 metų programos
patvirtinimo”, 2000 m. balandžio 26 d., Nr. 471, Vilnius.
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Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2007–2010 m. programa112, kurios įgyvendinimu rūpinosi
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, ir 2009–2013 m. programa113, kurios įgyvendinimą
koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Susisiekimo ministerija. Šiuo metu galiojanti
programa numato lituanizuoti kompiuterinę programinę įrangą, norminti kompiuterinių sąvokų
terminologiją, kaupti lietuvių kalbos ir raštijos išteklius ir jų pagrindu kurti skaitmeninius produktus ir
kt.114 Lėšos programai įgyvendinti skiriamos iš ES struktūrinės paramos fondų.
Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2009–2013 m. programa įgyvendinama ne itin sklandžiai.
Pavyzdžiui, nors programos priemonių plane nurodyta, kad 2011 m. turėjo būti sukurtas lietuvių
šnekamosios kalbos sintezatorius ir interneto svetainė, kurioje būtų sudaryta galimybė naudotis
esamais lietuvių kalbos ir raštijos ištekliais, kol kas nė viena iš šių iniciatyvų neįgyvendinta, nes vis dar
vyksta kai kurių projektų vertinimas. Tam įtakos turėjo programos įgyvendinimo priemonių plano
nenuoseklumas. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos garsyno sukūrimas ir lietuvių kalbos ištisinės šnekos
atpažintuvo sukūrimas plane įtraukti kaip atskiros priemonės, nors neįmanoma sukurti kalbos
atpažinimo paslaugos, pirma neparengus atitinkamo garsyno, o atskirai kurti garsyną netikslinga. Todėl
šios programos priemonės buvo grupuojamos siekiant, kad vieno projekto metu būtų įgyvendinamos
kelios priemonės. Programoje taip pat numatyta, kad jos įgyvendinimo darbus viešina interneto
svetainė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (www.likit.lt), tačiau svetainė nėra atnaujinta nuo
2010 m. pradžios.
Portalas „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (www.likit.lt) sukurtas 2007 m., IVPK jį atnaujino
2008 m. Likit.lt pateikiama informacija apie tai, kaip taisyklingai vartoti lietuvių kalbą naudojantis
informacinėmis technologijomis (informacija apie sulietuvintas kompiuterines programas, žodynai ir
kt.). 2011 m. ši interneto svetainė perduota Lietuvių kalbos institutui (LKI), kuris įpareigotas rūpintis jos
palaikymu ir tobulinimu. Vis dėlto paskutinį kartą likit.lt atnaujintas 2010 m. vasario mėn.115 Šios
svetainės turinys neatnaujinamas, nes, pirma, šiuo metu vyksta neformalūs pokalbiai su kompiuterijos
terminų žodynų autoriais dėl galimybės integruoti šiuos žodynus į www.likit.lt ir, antra, Lietuvių kalbos
institutas yra pateikęs paraišką pagal IVV priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“116
sukurti svetainei, kurioje visuomenei būtų sudaryta galimybė viešai naudotis lietuvių kalbos ir raštijos
ištekliais. Gavus finansavimą numatoma projekto lėšomis atnaujinti www.likit.lt (tiksliau, integruoti šį
portalą į naują projekto įgyvendinimo metu sukurtą svetainę117). LKI finansiniuose 2012 m. planuose
likit.lt atnaujinimas nenumatytas, tačiau jei paraiška būtų atmesta, institutas savo lėšomis atnaujintų
svetainę, prijungdamas daugiau išteklių, numatytų sukurti pagal Lietuvių kalbos informacinėje
visuomenėje programą118.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė “Nutarimas dėl lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2007-2010 metų programos
patvirtinimo”, 2007 m. Kovo 21 d. Nr. 319, Vilnius.
113
Lietuvos Respublikos Vyriausybė „Nutarimas dėl lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2009-2013 metų
patvirtinimo“, nauja nutarimo redakcija: 2009-10-14, nr. 1304, Vilnius.
114
Lietuvos Respublikos Vyriausybė „Patvirtinta Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programa“, 2011,
http://www.lrv.lt/naujienos/posedziu-sprendimai/?nid=5445, [accessed 2011 12 06].
115
Lietuvių kalba informacinėse technologijose, http://www.likit.lt/indexw.php, [accessed 2012 02 15].
116
Europos Sąjungos struktūrinė parama “Esamų ir naujų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų bei paslaugų internet
svetainės kūrimas”, http://www.esparama.lt/paraiska?id=30977&order=&page=&pgsz=10, [accessed 2012 03 12].
117
Europos Sąjungos struktūrinė parama “Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų
priemonių sukūrimas”, http://www.esparama.lt/paraiska?id=30940&order=&page=&pgsz=10, [accessed 2012 03 12].
118
Pokalbio Lietuvių kalbos institute metu gauta informacija.
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2004–2006 m. programiniu laikotarpiu VDU projektui „Internetinės informacijos vertimo priemonės“
buvo išmokėta 5,45 mln. Lt BPD lėšų. Projekto metu sukurtas internetinis portalas
http://vertimas.vdu.lt/twsas/, verčiantis tekstą iš anglų į lietuvių kalbą119. Vis dėlto ši paslauga nėra
tokia funkcionali, kokia galėtų būti, nes į sistemą integruoti vos keli turimi žodynai. Norint sukurti
kokybišką vertimo priemonę, į ją reikėtų integruoti daugiau žodynų, ypač frazių ir mokslinių terminų
žodynus120. 2011 m. pabaigoje 5,39 mln. Lt finansavimas skirtas Vilniaus universiteto projektui, kurio
metu numatyta sukurti anglų–lietuvių–anglų ir prancūzų–lietuvių–prancūzų mašininio vertimo
sistemą121. Planuojama, kad nauja paslauga bus efektyvesnė nei senoji, nes į ją bus integruotas kur kas
didesnis žodžių skaičius122. Vis dėlto įgyvendinant šį VU projektą, nenumatyta nei naudotis BPD lėšomis
sukurto projekto rezultatais, nei kurti sąsajas su anksčiau įdiegta sistema. Šis pavyzdys rodo sąveikos
tarp panašių ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų trūkumą.
Svarbi problema ir iššūkis ateičiai yra projektų, susijusių su lietuvių kalba informacinėse technologijose,
fragmentacija ir lėšų dubliavimas. Vienas iš pavyzdžių yra jau minėtų mašininio vertimo sistemų
integracijos trūkumas. Kitas atvejis yra VDU projektas „Lietuvių kalbos sintaksės-semantinės analizės
sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams“, kuriam 2011 m. pabaigoje
skirtas finansavimas pagal IVV priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Šis projektas yra
labai panašus į UAB „Tilde IT“ įgyvendinamą 2012 m. balandžio mėn. turintį pasibaigti projektą
„Lietuvių kalbos semantinio tinklo duomenų bazės prototipo projektas“, finansuojamą pagal EAVP 2.1
prioriteto priemonę „Intelektas LT“. Šiuo metu šie du projektai nesusieti tarpusavyje. Trečia, jau
daugelį metų dviejuose Lietuvos universitetuose – VU ir VDU – kaupiami didžiuliai kompiuteriniai
lietuvių kalbos tekstynai. Vis dėlto dėl formatų ir standartų suderinimo problemų tarp šių lietuvių
kalbos išteklių nėra jokių sąsajų123. Galiausiai būtina atkreipti dėmesį, kad nors bus užtikrintas IVV
priemonės „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ lėšomis finansuotų projektų rezultatų
prieinamumas vienoje interneto svetainėje124, svarbu rūpintis tolesniu šių sistemų integravimu.
Ateityje plėtojantis naujoms technologijoms, pavyzdžiui, robotizavimo srityje, reikės pritaikyti įvairias
lietuvių kalbos technologijas, todėl būtina užtikrinti jų tarpusavio sąveiką.
Kadangi šiuo metu projektai pagal priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ dar tik
pradedami įgyvendinti, kol kas sudėtinga vertinti, kokia apimtimi jie įgyvendins lietuvių kalbos
informacinėje visuomenėje programos nuostatas. Iš viso pagal šią priemonę numatyta paskirstyti
39,51 mln. Lt., 2012 m. kovo mėn. finansavimas buvo skirtas 4 projektams, kuriems bus išmokėta
28,74 mln. Lt. Norint nustatyti, kokioms lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje sritims reikės skirti
daugiau dėmesio ateinančiu ES struktūrinės paramos laikotarpiu, reikėtų palaukti, kol įsibėgės
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Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai „Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3
priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas“, 2009, Vilnius.
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Interviu Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje gauta informacija.
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Europos Sąjungos struktūrinė parama „ Anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų kalbų mašininio vertimo,
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[accessed 2012 03 12].
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Interviu Vilniaus universitete gauta informacija.
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Interviu Vytauto Didžiojo universitete gauta informacija.
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Europos Sąjungos struktūrinė parama “Priemonės “Lietuvių kalba informacineje visuomenėje” aprašymas”,
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dabartinių projektų įgyvendinimas. Šiuo metu, kalbant apie ateinantį laikotarpį, aišku, kad reikės tęsti
jau pradėtus darbus: pavyzdžiui, atnaujinti lietuvišką šifrą „Palemonas“ ir kompiuterinių terminų
žodyną (terminai nuolat kinta, žodyno palaikymas yra nuolatinis procesas)125, atnaujinti ir pritaikyti
dabartinių projektų rezultatus prie kintančių technologijų (pavyzdžiui, projekto, skirto programinės
įrangos lokalizavimui, rezultatai yra orientuoti į paprastą operacinę sistemą, tačiau jau reikia galvoti
apie ateities technologijas – išmaniuosius mobiliuosius telefonus, debesų kompiuteriją ir pan.126).
Galiausiai svarbu dalyvauti europiniuose projektuose, pavyzdžiui, META-NET, kurio tikslas – kurti
tarptautines kalbų išteklių ir komunikacijos sistemas127, ir CLARIN, kurio tikslas – kurti kalbos išteklių ir
technologijų tyrimų infrastruktūrą128. Vienas tarptautinių projektų, kuriame planuoja dalyvauti Lietuva,
pavyzdžių yra META-NORD projektas, META-NET projektų grupės dalis.
Tarptautinis projektas META-NORD pradėtas įgyvendinti 2011 m. vasario mėn., jis finansuojamas
Europos Komisijos lėšomis pagal Informacijos ir ryšių technologijų politikos rėmimo programą (angl.
The Information and Communication Technologies Policy Support Programme). Projekto tikslas –
sukurti Baltijos ir Šiaurės šalių atvirą kalbų infrastruktūrą, kuria galėtų naudotis pramonės ir tyrimų
institucijos. Projekto metu numatoma surinkti ir susieti 8 Europos šalių (Danijos, Estijos, Suomijos,
Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos) kalbų išteklius, taip sudarant sąlygas kalbų
technologijų plėtrai ir tyrimams Europos Sąjungoje129. Projekto META-NORD vertė – 4,5 mln. EUR,
tačiau Europos Komisija padengia tik pusę šios sumos – likusią lėšų dalį turi skirti projekto partneriai.
Lietuvių kalbos institutas yra šio projekto partneris, tačiau tam, kad galėtų jame dalyvauti, institutui
reikia papildomo valstybės finansavimo. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programos
koordinacinė taryba pritarė, kad META-NORD projektui būtų suteiktas nacionalinės svarbos projekto
statusas130. Šiuo metu šis klausimas yra perduotas svarstyti Vyriausybei.

Kultūros paveldo skaitmeninimas
Lietuvoje kultūros paveldo skaitmeninimo politika įgyvendinama vadovaujantis 2005 m. priimta
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija131. Nuo 2009 m. įsigaliojo Lietuvos kultūros
paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija ir jos įgyvendinimo
priemonių 2009–2013 metų planas. Strategijos tikslas yra skatinti atminties institucijose saugomų
kultūros paveldo objektų skaitmeninimą, užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo saugojimą, integravimą į
kultūros paveldo erdvę ir sklaidą pasaulyje132. Strategijos įgyvendinimą koordinuoja Kultūros
ministerija, kuri 2009 m. parengė skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų bei
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Interviu Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje gauta informacija.
Interviu Vilniaus universitete gauta informacija.
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Multilingual Europe Technology Alliance (META), “Mission”, http://www.meta-net.eu/mission, [accessed 2012 03 12].
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Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN), “Mission”,
http://www.clarin.eu/external/index.php?page=about-clarin, [accessed 2012 03 12].
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META-NORD (Baltic and Nordic Parts of the European Open Linguistic Infrastructure), http://www.metanord.eu/index.php?p=about, [accessed 2012 03 12].
130
Interviu Lietuvių kalbos institute gauta informacija.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“,
2005 m. rugpjūčio 25 d., nr. 933, Vilnius.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“, 2009 m. gegužės 20 d., Nr. 493, Vilnius.
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norminių dokumentų sąrašus, kurių paskirtis − užtikrinti skaitmeninto turinio suderinamumą
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
2004–2006 m. programavimo laikotarpiu BPD lėšomis buvo finansuoti du projektai, kuriuos vykdant
buvo skaitmeninamas Lietuvos nacionalinės televizijos programose įamžintas audiovizualinis paveldas
ir atminties institucijose sukaupti dokumentai (vykdant projektą sukurta svetainė www.epaveldas.lt).
Vykdant projektus suskaitmeninta 5500 val. audiovizualinės medžiagos ir 2 800 051 kultūros paveldo
objektų puslapis133.
ES struktūrinių fondų lėšomis 2007–2013 m. laikotarpiu remiama prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems“ priemonė „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“. Šios priemonės tikslas yra kurti
vertingą skaitmeninį turinį, perkeliant į skaitmeninę formą kultūros paveldo objektus, meno ir
literatūros kūrinius bei sudaryti sąlygas visiems norintiems lengvai ir nemokamai pasiekti tą medžiagą
internete134. Šiai priemonei 2007–2013 m. laikotarpiu numatyta paskirstyti 50 mln. Lt, o iš pateiktų 8
paraiškų 2012 m. vasario mėn. visi projektai buvo įgyvendinami. Šiems projektams paskirstyta beveik
visa numatyta suma.
Pagrindinė Lietuvos kultūrinę ir mokslinę reikšmę turinčio skaitmeninto paveldo reprezentacijos
priemonė yra informacinė sistema www.epaveldas.lt135. Ši informacinė sistema sukurta 2005–2008 m.
bendradarbiaujant Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Lietuvos dailės muziejui ir
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai ir finansuota BPD lėšomis. Šiuo metu įgyvendinant projektą
„Virtualaus elektroninio paveldo sistemos plėtra“ (VEPS) dalyvauja 10 partnerių. Svetainė
www.epaveldas.lt suteikia prieigą prie Lietuvos archyvuose, bibliotekose ir muziejuose saugomų
kultūros vertybių. www.epaveldas.lt duomenų bazėje 2011 m. gruodžio 31 d. buvo sukaupta apie 180
000 suskaitmenintų kultūros objektų – archyvinių bylų, rankraščių, knygų, plakatų, tapybos, grafikos
kūrinių, fotografijų ir kitų objektų. Apskritai projekto įgyvendinimo laikotarpiu 2008–2012 m.
įsipareigota suskaitmeninti ir į svetainę įkelti 78 000 kultūros paveldo objektų. 2012 m. kovo mėn. šis
rodiklis siekė 78 585 objektus136, tad projektas įgyvendinamas visa apimtimi ir jau dabar viršijo
numatytas reikšmes. 2010 m. portalą aplankė per 200 tūkst. vartotojų, o 2011 m. šis skaičius išaugo iki
1 000 108 vartotojų137 (įskaitant vidinius darbuotojų prisijungimus, skirtus sistemos priežiūrai. Kaip
minėta 2.1.5 poskyryje, vertinimo metu portalas www.epaveldas.lt buvo gana nepatogus ir
nedraugiškas vartotojui, bet nauja svetainės versija turėtų pradėti veikti 2012 m. balandžio mėn.
2007 m. patvirtinta Muziejų modernizavimo 2007–2015 m. programa. Šiame dokumente numatyta
sukurti bendrą Lietuvos muziejų informacinę sistemą (LIMIS), kuri naudojantis IRT sujungtų Lietuvos
muziejų rinkinių apskaitos duomenų bazes ir sudarytų sąlygas internete suteikti informaciją apie
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ES struktūrinė parama, „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“, 2011, http://www.esparama.lt/20072013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380003d9e, [accessed 2011 12 28].
135
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muziejų eksponatus138. Šios sistemos sukūrimas yra svarbus todėl, kad Lietuvos bibliotekos ir archyvai
jau kurį laiką naudoja elektronines registrų sistemas, o Lietuvos muziejai eksponatų aprašymą ir
apskaitą iki šiol vykdo rankiniu būdu. Vis dėlto projekto lėšomis bus sukurtas ir naujas portalas
www.limis.lt, kuris iš principo yra labai panašus į www.epaveldas.lt – šiame portale bus galima
susipažinti su suskaitmenintomis muziejinėmis vertybėmis. Pagal pradinį planą įgyvendinant projektą
įsipareigota suskaitmeninti 17 800 Lietuvos muziejų eksponatų, bet projekto įgyvendinimo terminas
pratęstas dar 5 mėnesius139, todėl objektų skaičius padidintas iki 21 500140. LIMIS sukurti 2010 m.
vasarį iš ES struktūrinių fondų skirta 7 mln. Lt. Nors LIMIS ir www.epaveldas.lt sistemų standartai yra
suderinami, paveldo institucijos nelinkusios dalytis savo sistemose laikomais suskaitmenintais kultūros
paveldo objektais.
Įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus kultūros paveldo skaitmeninimo projektus
neišvengta ir veiklų dubliavimo. Pavyzdžiui, pagal IVV prioritetą 2 mln. Lt skirta Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) įgyvendinamam projektui „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių
perkėlimas į elektroninę erdvę“141. Šio projekto tikslas yra skaitmeninti lietuvių literatūros klasikų
kūrinius ir kurti elektronines paslaugas, suteikiančias prieigą prie šių kūrinių internete, leidžiančias
skaityti ar parsisiųsti elektronines knygas ir užsisakyti skaitykles bibliotekoje. Projektas pradėtas
įgyvendinti 2012 m. sausio 1 d., jo trukmė – 28 mėn. Kai kurių lietuvių literatūros klasikos kūrinių
skaitmeninimas buvo įtrauktas ir į 2012 m. kovo 27 d. turintį pasibaigti projektą „Pagrindinio ugdymo
pirmojo koncentrato (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“142. Šį projektą pagal trišalę
sutartį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Švietimo
plėtotės centras, 9 mln. Lt finansavimas skirtas pagal ŽIPVP prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“. Šio
projekto tikslas – sukurti prielaidas 5–8 klasių mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, jį
įgyvendinant, be kitų rezultatų, sukurtos dvi interneto svetainės, kuriose mokiniai gali interaktyviai
mokytis ir atlikti įvairias užduotis143. Portale http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ pateikiami
suskaitmeninti lietuvių literatūros kūriniai 5–8 klasėms. Akivaizdu, kad kai kurie šioje svetainėje
prieinami kūriniai bus dar kartą skaitmeninami pagal LNB vykdomą projektą ir pateikiami atskirame
portale, taigi tas pats produktas bus kuriamas keletą kartų. Tokia padėtis susidarė dėl nepakankamo
skirtingų valstybės institucijų veiklos koordinavimo.
2.2.4. Gyventojų privatumas ir saugumas internete, žalingas interneto turinys

Šiame skyriuje aptariamas viešojo sektoriaus indėlis užtikrinant gyventojų, besinaudojančių internetu,
saugumą ir apsaugant vartotojus nuo žalingo interneto turinio. Saugos infrastruktūros (įskaitant
ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos) problemos nagrinėjamos 5.1.4, 5.2.5 poskyriuose.
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Draugiškesnis internetas (ypač – vaikams) yra vienas Europos skaitmeninės darbotvarkės prioritetų.144
Siekiant apsaugoti vaikus nuo žalingo interneto turinio, Lietuvoje įgyvendinama Europos Komisijos
Informacinės visuomenės direktorato programa „Saugesnis internetas“. Nuo 2007 m. šią programą
įgyvendina Ryšių reguliavimo tarnyba ir Švietimo informacinių technologijų centras; programos tikslas
– vykdyti informacijos sklaidą ir eksploatuoti karštąją liniją (portalas www.draugiskasinternetas.lt).
2007–2009 m. buvo vykdomos informacijos sklaidos kampanijos televizijoje, radijuje ir internete; 2008
ir 2009 m. vasario mėnesiais buvo organizuojamas renginys „Saugesnio interneto diena“ ir
įgyvendinamos kitos iniciatyvos. Siekiant įvertinti projekto poveikį, 2009 m. buvo atliktas Lietuvos
interneto vartotojų nuomonės tyrimas, kuris parodė, jog projektas buvo vertinamas teigiamai, o
labiausiai toks įvertinimas sietinas su karštąja linija, patvirtinančia projekto dalyvių nuostatas dėl
būtinybės apsaugoti vaikus, besinaudojančius internetu145.
2011–2012 m. Lietuvoje vykdomas projektas „Saugesnis internetas LT SIC“, kurio tikslas – atkreipti
visuomenės dėmesį į žalingą informaciją ir elgesį internete, skatinti saugesnį naudojimąsi internetu,
suteikti visuomenei galimybę anonimiškai pranešti apie neteisėtą ar žalingą interneto turinį ir teikti
pagalbą vaikams, susidūrusiems su tokiu turiniu146. Vis dėlto 2.1.6 poskyryje pateikti duomenys rodo,
kad Lietuvos gyventojai atsilieka nuo ES-27 vidurkio pagal internetinių grėsmių supratimą, o vaikai
Lietuvoje ypač dažnai susiduria su žalingu interneto turiniu. Tai reiškia, kad šioje srityje reikia didesnio
viešojo sektoriaus indėlio, iniciatyvų, bendradarbiauti su privačiu sektoriumi ir nevyriausybinėmis
organizacijomis.

3. Informacinės visuomenės plėtra: verslo perspektyva
3.1. Svarbiausios tendencijos ir problemos
Šiame skyriuje bus nagrinėjamas verslo naudojimosi IRT lygis ir IRT srityje veikiantis verslas. Reikia
turėti omenyje, kad be šiame skyriuje aptariamų aspektų IRT naudojimas verslo įmonėse priklauso tiek
nuo gyventojų gebėjimų ir poreikių (aptarta ankstesniame skyriuje), tiek nuo el. valdžios paslaugų,
infrastruktūros prieinamumo ir kokybės (aptariama kituose skyriuose).
3.1.1. Verslo naudojimosi IRT lygis
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Įmonių naudojimasis kompiuteriais ir internetu
Statistinių duomenų lyginamoji analizė rodo, kad nuo 2006–2007 m. Lietuvos įmonėse naudojimasis
tiek kompiuteriais, tiek internetu didėjo ir 2011 m. siekė 98,1 proc. (žr. 3 pav.). Lyginant europiniu
mastu, Lietuva pagal šiuos rodiklius lenkia ES vidurkį, kuris 2010 m. siekė 94 proc., o 2011 m. – 95
proc.147.
3 pav. Kompiuterių ir interneto naudojimas Lietuvos įmonėse

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“.

2011 m. duomenimis, beveik trečdalis (26,8 proc.) visų internetu besinaudojančių įmonių duomenis
siuntėsi 30-100 Mbps greičiu, penktadalis (20,8 proc.) – 10-30 Mbps greičiu, o kita dalis (52,4 proc.)
duomenis siuntėsi mažesniu negu 10 Mbit/s greičiu. Apskritai Lietuva pagal interneto greitį pirmauja
Europoje: 2012 m. pradžioje Lietuva atsiliko tik nuo Estijos (Estijoje vidurkis siekia 49,3 Mbps, o
Lietuvoje – 34,17 Mbps)148.
2006–2011 m. Lietuvoje pastebimas naudojimosi fiksuotu plačiajuosčiu internetu augimas: pavyzdžiui,
2006 m. šiuo internetu naudojosi apie 57 proc. įmonių, o iki 2011 m. šis skaičius išaugo 30 proc.
punktų ir siekė 87 proc. Verta pažymėti, kad Lietuva iš pradžių atsiliko nuo ES vidurkio pagal fiksuoto
plačiajuosčio ryšio naudojimo lygį, tačiau 2011 m. Lietuvos ir ES-27 šalių vidurkis susilygino; 2011 m.
Lietuva užėmė 15–16 vietas ES pagal šį rodiklį (žr. 4 pav.).
4 pav. Įmonių naudojimosi fiksuotu plačiajuosčiu internetu lygis 2006–2011 m. (proc.)

147

Giannakouris, Konstantinos, Maria Smihily, „ICT usage in enterprises 2011“, Eurostat Statistics in Focus,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-065/EN/KS-SF-11-065-EN.PDF.
148
Net Index sudaromas Europos Sąjungos šalių reitingas, žiūrėti: <http://netindex.com/download/1,7/EU/>.
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Lietuvos užimama
vieta tarp ES-27
šalių
149
Šaltinis: „Eurostat“ .

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

23–24

25–26

26

25–26

20–21

15–16

2011 m. pastebimas ženklus jungimosi prie interneto augimas naudojantis mobiliuoju ryšiu. Nuo 2006
m. mobiliojo interneto naudojimas išaugo beveik 3 kartus ir 2011 m. siekė 55 proc. (žr. 5 pav.). Verta
pažymėti, kad Lietuva ir pagal šį rodiklį lenkia bendrą ES vidurkį.
Mobiliuoju internetu Lietuvoje daugiausia naudojasi didžiosios šalies įmonės, t. y. turinčios per 250
darbuotojų (85,8 proc.), o rečiausiai – pačios mažiausios įmonės, t. y. turinčios iki 50 darbuotojų (50,6
proc.)150.

5 pav. Įmonių naudojimosi mobiliomis jungtimis lygis 2006–2011 m. (proc.)

Lietuvos užimama
vieta tarp ES-27
šalių
151
Šaltinis: „Eurostat“ .

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

8

6–7

7–9

11–13

17

7

149

Eurostat, „Enterprises – type of connection to the internet. Enterprises Internet connection: fixed broadband access”,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_it_e&lang=en,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_it_en2&lang=en, [accessed 2012 02 06].
150
Lietuvos Statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“, Vilnius, 2011.
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* Nuo 2010 m., vertinant įmonių jungimosi prie interneto mobiliosiomis jungtimis lygį, įtraukiamas ir mobilusis plačiajuostis
jungimosi būdas.

2010–2011 m. sparčiai išaugo tiek įmonių naudojimasis mobiliuoju internetu apskritai (pokytis 24 proc.
punkto), tiek mobiliuoju plačiajuosčiu internetu (pokytis 27 proc. punkto). Kitų ES šalių kontekste per
vienus metus Lietuva pakilo per 10 vietų (žr. 13 lentelėę). Tai lėmė dėl didelės mobiliųjų operatorių
konkurencijos Lietuvoje krintančios paslaugų kainos152.
Įdomu tai, kad nors 2011 m. Lietuva užėmė vidutines vietas ES pagal fiksuoto (15–16 vietos) ir
mobiliojo (8 vieta) plačiajuosčio interneto naudojimą, bendras įmonių plačiajuosčio ryšio naudojimas
buvo itin aukštas. 2011 m. 95 proc. Lietuvos įmonių naudojosi fiksuotu arba mobiliuoju plačiajuosčiu
internetu ir Lietuva užėmė 3–7 vietas tarp kitų ES narių. Šie duomenys rodo, kad kai kurios verslo
įmonės Lietuvoje naudojasi tik mobiliuoju, bet ne fiksuotu plačiajuosčiu ryšiu.

13 lentelė. Įmonių jungimosi prie interneto būdai 2010–2011 m.: mobiliosios jungtys, mobilusis plačiajuostis ryšys ir
plačiajuostis (fiksuotas ir mobilusis) ryšys
2010 m.
2011 m.
Įmonės, kurios jungiasi prie interneto Lietuva
31
55
mobiliosiomis
jungtimis ES vidurkis
34
52
(plačiajuosčiu ar kitu mobiliuoju Lietuvos užimama vieta tarp ES-27 šalių
17
7
būdu)
Įmonės, kurios jungiasi prie interneto Lietuva
22
49
mobiliuoju plačiajuosčiu ryšiu (3G ES vidurkis
27
47
modemas arba 3G telefonas)
Lietuvos užimama vieta tarp ES-27 šalių
18-19
8
Įmonės, turinčios prieigą prie Lietuva
81
95
plačiajuosčio ryšio (fiksuotu arba ES vidurkis
85
89
mobiliuoju būdu)
Lietuvos užimama vieta tarp ES-27 šalių
20-21
3-7
153
Šaltinis: „Eurostat“ .

Naudojantis internetu neišvengiamai susiduriama su el. saugos problemomis. Tačiau 2006–2010 m.
įmonių, kurioms kilo tokių problemų, sumažėjo apie 2 kartus (žr. 6 pav.). Pagrindinė problema, su kuria
susidūrė įmonės 2009–2010 m., lieka ta pati – tai IT paslaugų neprieinamumas dėl programinės ar
techninės įrangos gedimų ar dėl įsilaužimo iš išorės (atitinkamai 88 proc. ir 80,9 proc.). El. saugos
problemų sumažėjimui įtakos turėjo 2007–2011 m. išaugęs įmonių, naudojančių el. saugos priemones,
skaičius (nuo 83,9 iki 90,9 proc.)154.

6 pav. Lietuvos įmonės , kurios susiduria su el. saugos problemomis (2006–2010 m.) (proc.)

151

Eurostat, “Enterprises – type of connection to the internet. Enterprises connecting to the Internet via mobile connection“,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_it_e&lang=en,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_it_en2&lang=en, [accessed 2012 02 06].
152
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, „Lietuvos ryšių sektorius 2010“, Vilnius, p. 16.
153
Eurostat, “Enterprises – type of connection to the internet.”,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_it_e&lang=en, [accessed 2012 02 06].
154
Lietuvos Statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“, Vilnius, 2011, p. 86.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“.

Įmonių interneto tinklalapiai ir svetainės
Įmonių interneto tinklalapiai ir svetainės, kuriais siekiama pristatyti savo įmonę išorei ir / arba
palengvinti įmonės vidinius procesus, tampa vis populiaresni. Nuo 2006 m. įmonių, turinčių interneto
tinklalapius / svetaines, skaičius išaugo daugiau nei 26 proc.entiniais punktais ir 2011 m. siekė 67,7
proc. (7 pav.). Nors iš pradžių Lietuva gana smarkiai atsiliko nuo ES vidurkio, tačiau pastaraisiais metais
jai pavyko jį pasivyti.
7 pav. Įmonių, turinčių interneto tinklalapius / svetaines, skaičiaus dinamika (2006–2011 m.) (proc.).

Lietuvos užimama
vieta tarp ES-27
šalių
155
Šaltinis: „Eurostat“ .

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

22-23

21

19

17

16-17

16

Lyginant pagal ekonominės veiklos rūšis156, 2006–2007 m. interneto tinklalapius / svetaines daugiausia
įmonės, kurios verčiasi šia ekonomine veikla157:
• kompiuteriai ir su jais susijusi veikla (atitinkamai 77,6 ir 86,0 proc.);
• paštas ir telekomunikacijos (atitinkamai 77,5 ir 85,1 proc.);
• poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla (atitinkamai 76,9 ir 60,5 proc.).

155

Eurostat, “Enterprises having website/ homepage”,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_pi_b3&lang=en,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, [accessed 2012 02 06].
156
Nuoseklus palyginimas 2006-2011 m. negalimas dėl to, kad nuo 2008 m. naudojamas naujas klasifikatorius EVRK 2 red.
157
Lietuvos Statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2007 ir 2008“.
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Mažiausiai internetinių tinklalapių / svetainių potencialą išnaudojo įmonės, kurios verčiasi šia
ekonomine veikla:
• elektros, dujų ir vandens tiekimas (atitinkamai 22,6 ir 31,6 proc.);
• transportas ir sandėliavimas (atitinkamai 26,9 ir 36,1 proc.);
• kita aptarnavimo veikla (atitinkamai 19,8 ir 22,8 proc.).
2008–2011 m. interneto tinklalapiai / svetainės labiausiai buvo paplitę tarp įmonių, kurios verčiasi šia
ekonomine veikla158:
• informacija ir ryšiai (atitinkamai 84,2, 89,4, 91,2 ir 94,0 proc.);
• profesinė, mokslinė ir techninė veikla (atitinkamai 76,5, 87,3, 86,5 ir 79,4 proc.);
• administracinė ir aptarnavimo veikla (atitinkamai 71,3, 71,6, 76,1 ir 76,7 proc.).
Mažiausiai per šį lyginamą laikotarpį šį potencialą išnaudojo įmonės, kurios verčiasi šia veikla:
• transportas ir saugojimas (atitinkamai 42,8, 45,1, 47,2 ir 54,8 proc.);
• statyba (atitinkamai 49,2, 53,2, 55,5 ir 68,0 proc.);
• apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (atitinkamai 49,2, 54,3, 58,6 ir 71,3 proc.). Kita
vertus, šioje įmonių grupėje pastebimas spartus tinklalapių ir svetainių skaičiaus didėjimas: per
2008–2011 m. laikotarpį jis padidėjo 22,1 proc. punktais.
Vertinant įmones pagal šių interneto tinklalapių / svetainių naudojimo tikslus, verta pažymėti, kad
2008–2011 m. pastebima šių tikslų kaita. Jei 2008 m. dažniausia priežastimi 44,1 proc. įmonių
įvardydavo galimybę prieiti prie įmonės prekių katalogų ir kainynų, tai 2011 m. šis procentas sumažėjo
iki 36,6. Tuo tarpu kitos priežastys, kaip antai: „galimybė užsakyti, rezervuoti ar pirkti“, „informuoti
apie laisvas darbo vietas ar pateikti prašymą dėl darbo“, tampa vis populiaresnės (žr. 8 pav.).
8 pav. Pagrindiniai įmonių svetainių ar tinklalapių naudojimo tikslai (2008–2011 m.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“.

158

Lietuvos Statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“.
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Atvirojo kodo programinės įrangos naudojimas įmonėse
9 pav. Atvirojo kodo programinę įrangą naudojančios įmonės 2011 m., proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“.

Lietuvos verslo įmonės atvirojo kodo programinę įrangą naudoja gana aktyviai. Pavyzdžiui, atvirojo
kodo interneto naršykles 2011 m. naudojo 71,4 proc., biuro programinę įrangą – 60,7 proc. įmonių (žr.
9 pav.). Nors trūksta duomenų apie vidutinį atvirojo kodo įrangos naudojimą, lyginant su kitomis ES
narėmis, šioje srityje Lietuvos verslo įmonės lenkia Suomijos įmones. Pavyzdžiui, 2011 m. lapkritį 67
proc. Suomijos įmonių naudojosi atvirojo kodo interneto naršyklėmis (4,4 proc. p. mažiau nei
Lietuvoje), 43 proc. naudojo biuro programinę įrangą (17,7 proc. p. mažiau nei Lietuvoje), 11 proc.
naudojo išteklių planavimo ir ryšių su klientais programas (6 proc. p. mažiau nei Lietuvoje)159.

Elektroninis verslas / el. prekyba
Šiame skyriuje siekiama apžvelgti, kiek įmonės panaudoja IRT kaip naują priemonę pasiekti pirkėjui ir
kaip galimybę turėti didesnį pasirinkimą už geresnę kainą ir mažesnėmis laiko sąnaudomis perkant
internetu. Norint įvertinti Lietuvos įmonių pažangą el. prekybos srityje, reikia išnagrinėti tokius
rodiklius: pirma, IRT naudojimas pirkimui ir pardavimui, antra, įvairių veiklos ir išteklių valdymo
sistemų naudojimas įmonėse.
Nagrinėjant 2006–2011 m. laikotarpį, verta pažymėti, kad Lietuvoje el. prekyba tampa vis
populiaresnė, tačiau šis rodiklis dar išlieka gana žemas. Kita vertus, lyginant su bendru ES vidurkiu,
matyti, kad Lietuvos įmonės pasivijo ir aplenkė jį pagal pirkimą el. tinklais, o pagal pardavimų mastą
nuo 2008 m. Lietuva užima 4–6 vietas ES. Lietuvos įmonės internetu perka dažniau negu pačios
parduoda tam tikras prekes ar paslaugas (žr. 14 lentelėę). Svarbu pažymėti, kad Lietuvos smulkaus ir
vidutinio verslo įmonių internetu atliekamų pirkimų ir gaunamų užsakymų dalis yra tokia pat kaip viso
šalies verslo sektoriaus. Vis dėlto Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje
pastebima, kad smulkaus ir vidutinio verslo įmonės yra linkusios mažiau investuoti į el. verslą: jos

159

Statistics Finland, „Open source code software used by 79 per cent of enterprises“, 2011 11 24,
http://www.stat.fi/til/icte/2011/icte_2011_2011-11-24_tie_001_en.html, [accessed 2012 02 06].
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vengia naujų išlaidų, susijusių su el. įrankių diegimu, joms trūksta reikiamos kvalifikacijos specialistų,
nepakankamai aiškus teisinis el. procedūrų reguliavimas160.
2007–2010 m. laikotarpiu pardavimo el. tinklais mastas, palyginti su visa apyvarta, buvo didžiausias
administracine ir aptarnavimo veikla besiverčiančiose įmonėse (atitinkamai 25,3 ir 26,1 proc.), o
mažiausias – nekilnojamojo turto operacijas vykdančiose įmonėse (šis rodiklis atitinkamai smuko nuo
7,7 iki 0,3 proc.).
14 lentelė. Įmonių prekybos el. tinklais dinamika (2006–2010 m.)
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
Įmonių,
pirkusių
prekes
ar Lietuva
17,3
17,9
25,5
20
26
27
paslaugas el. tinklais, dalis (proc.) ES
28,2
28,9
27,9
23,5
26,8
19
(„Eurostat“ – „Enterprises having vidurkis
purchased on-line over the last Lietuvos
12
14
9
12
12
8
calendar year“ / DAS)*
vieta ES
Įmonių, pardavusių prekes ar Lietuva
13,5
13,9
22,4
17,1
21,9
21
paslaugas (gavusių užsakymų) el. ES
14,1
15
15,8
11,5
13,4
13
tinklais, dalis (proc.) („Eurostat“ – vidurkis
„Enterprises having received orders Lietuvos
12
11
4
6
5
6
on-line over the last calendar year“ vieta ES
/ DAS)*
Įmonių, pirkusių ar pardavusių el. Lietuva
25,9
31,8
30,1
33,0
39,3
tinklais, dalis (proc.) (LSD)
Įmonių, pirkusių ir pardavusių el. Lietuva
13,5
17,8
14,4
17,6
18,6
tinklais, dalis (proc.) (LSD)
Pirkimo el. tinklais mastas, palyginti Lietuva
7,2
13,5
13,1
21,5
12,8
su visais užsakymais (proc.) (LSD)
Pardavimo el. tinklais mastas, Lietuva
4,8
7,9
9,3
13,7
11,9
palyginti su visa apyvarta (proc.)
(LSD)
Pirkimo ir pardavimo mastas, Lietuva
5
5
8
9
14
12
palyginti su visa apyvarta (proc.) ES
11
11
12
13
14
14
(„Eurostat“ – Enterprises‘ total vidurkis
turnover form e-commerce)
Lietuvos
15
16
13-15
17
10-11
13-14
vieta ES
161
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“, „Eurostat“ .
* Kadangi skiriasi Lietuvos statistikos departamento ir „Eurostat“ nurodomos šių rodiklių reikšmės, šioje lentelėje pateikiame
„Eurostat“ duomenis, nes jie leidžia palyginti Lietuvą su kitomis ES narėmis ir ES-27 vidurkiu.

Taip pat svarbu pabrėžti, kad Lietuvos gyventojai mažiau naudojasi pirkimo internetu galimybėmis
negu verslas. ES šalyse ryškėja priešinga tendencija: pagal 2010 m. ES šalių vidurkį gyventojai apie 1,5
karto dažniau perka (užsisako) prekes ar paslaugas el. erdvėje (atitinkamai 40,4 ir 26,8 proc.). 2006aisiais prekes ar paslaugas asmeniniais tikslais internetu pirko vos 2,5 proc. visų Lietuvos gyventojų (ES
– 20 proc.), o dažniausiai el. prekyba naudojosi 16–34 m. asmenys162. Šios tendencijos priežastis –

160

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programos
patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, 2011 m. kovo 16 d.,
Vilnius.
161
Eurostat, „Value of purchases and sales by Internet and/or networks other than Internet“
<http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_evaln2&lang=en>, „Enterprises having purchased online over the last calendar year“ < http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_pi_g5n2&lang=en>,
“Enterprises having received orders on-line over the last calendar year“ <
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_pi_g3n2&lang=en>.
162
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006 m. ataskaita“, 2007, Vilnius.
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pasitikėjimo el. erdve trūkumas, lėmęs interneto naudojimą labiau informacijos paieškai nei asmens
duomenų reikalaujančioms transakcijoms. Nors iki 2010 m. daugėjo el. prekybos paslaugomis
besinaudojančių žmonių (2010 m. 7 proc.), Lietuvos gyventojai vis dar smarkiai atsiliko nu ES vidurkio
(31 proc.)163. Šią tendenciją lemia keletas priežasčių, pavyzdžiui, gyventojams ir įmonėms kylantys
neaiškumai, susiję su teisėmis ir teisine apsauga internete; skaitmeninio garsinio ir vaizdinio turinio
platinimo modelių internete trūkumas; autorių teisių administracinio mechanizmo nebuvimas ir pan.

Įmonių naudojamos IRT sistemos
Šioje analizėje taip pat siekiama įvertinti, kiek įmonės išnaudoja įvairias IT sistemas, kurios padeda
tobulinti veiklos procesus, gerinti klientų aptarnavimą ir pan. Lietuvos statistikos departamento 2007–
2011 m. duomenimis, didžiausias proveržis pastebimas naudojantis šiomis sistemomis:
• skaitmeninės tapatybės identifikavimo priemonės (pvz., el. parašas): procentinė dalis išaugo
nuo 18,5 iki 72,4 proc.;
• elektroninio duomenų keitimosi tarp įmonių sistemos: procentinė dalis išaugo nuo 50,9 (2008
m.) iki 69,8 proc..
Statistiniai duomenys apie Lietuvos verslo įmonių pažangumą IT srityje yra prieštaringi. Viena vertus,
Lietuva užima 2 vietą tarp kitų ES narių pagal įmonių, kurios siuntė ar gavo el. sąskaitas, kurių formatas
leido jas apdoroti automatiniu būdu (Lietuva – 51,8 proc., ES vidurkis – 30,8 proc.), ir 4 vietą pagal
įmonių, naudojančių el. informacijos paskirstymą teikimo valdymo grandinėje (Lietuva – 33,5 proc., ES
vidurkis – 17,9 proc., žr. 15 lentelėę). Kita vertus, Lietuvoje retai naudojamos tam tikros IT sistemos,
kaip antai: radijo dažnio atpažinimo technologijos (RDA), įmonės išteklių planavimo sistema (ERP, 22
vieta ES) ir ryšių su klientais valdymo sistema (CRM, 17 vieta ES).
Apie ketvirtadalį Lietuvos verslo įmonių keičiasi el. būdu apdoroti tinkamais dokumentais ir pagal šį
rodiklį Lietuva užima 18 vietą ES164. Europos Komisijos užsakyti tyrimai rodo, kad el. dokumentų
keitimasis tarp įmonių leidžia verslui sutaupyti laiko ir išlaidų. Pavyzdžiui, bendroje mokėjimų eurais
erdvėje (SEPA) įvedus keitimąsi el. sąskaitomis, verslas sutaupytų apie 54,5 mlrd. eurų per metus165.
Taigi Lietuvos atsilikimas nuo kitų ES narių el. dokumentų keitimosi srityje turi neigiamos įtakos šalies
verslo konkurencingumui. Panašią įtaką keitimasis popierinėmis sąskaitomis turi ir viešajam sektoriui:
Finansų ministerija, teikdama paraišką dėl projekto „Elektroninės paslaugos „E. sąskaitos“ sukūrimas“,
pateikė duomenis, kad Lietuvoje apmokėjimui iš valstybės biudžeto per metus gaunama apie 680 000
sąskaitų. Sąskaitų apmokėjimui iš valstybės biudžeto pateikti išleidžiama apie 1 101 600 Lt per

163

Eurostat, „Individuals having ordered/bought goods or services for private use over the Internet in the last three months“,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/tablel.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00067&plugin=1, [accessed 2011
12 12].
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Rodiklis matuoja paslaugų teikėjų ir užsakovų keitimąsi užsakymais ir kitais dokumentais standartiniu formatu (EDIFACT,
XML ir pan.), leidžiančiu automatiškai tvarkyti šiuos dokumentus. Matuojamos įmonės, kuriose dirba 10 ir daugiau
darbuotojų. (DAS informacija, http://scoreboard.lod2.eu/index.php?scenario=1#chart).
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European Commission, „e-Invoicing“, http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm, [accessed
2012 02 06].
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metus166. Taigi el. keitimosi sąskaitomis sistemos sukūrimas padėtų sutaupyti tiek viešojo, tiek
privataus sektoriaus išlaidų.
15 lentelė. Įmonių IT sistemos, naudojamos el. versle (2007–2011 m.)
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
Elektroninio informacijos paskirstymo
23,8
27,7
26,7
33,3
27,8
tiekimo (atsargų) valdymo grandinėje
sistema (SCM), proc.
Automatinis informacijos paskirstymas
21,2
22,5
24,0
23,6
pirkimo–pardavimo procese, proc.
Elektroninio duomenų keitimosi tarp
50,9
49,6
63,2
69,8
įmonių sistemos, proc.
Įmonės,
kurios
keičiasi
verslo Lietuva
33,3
19,9
26,5
dokumentais,
tinkamais
apdoroti ES vidurkis
25,5
25,2
34,2
automatiniu būdu, proc.
Lietuvos vieta
9
19
18
tarp ES-27 šalių
Įmonės išteklių planavimo sistema (ERP), Lietuva
8,7
5,0
5,8
11,5
12,6
proc.
ES vidurkis
22
Ryšių su klientais valdymo sistema (CRM), Lietuva
12,5
8
8,9
12,4
16,8
proc.
ES vidurkis
17
16,8
17
Lietuvos vieta
24
26
21
tarp ES-27 šalių
Įmonės, kurios siuntė ar gavo el. Lietuva
35,1
40,1
51,8
sąskaitas, kurių formatas leido jas ES vidurkis
20,6
22,5
30,8
apdoroti automatiniu būdu, proc.
Lietuvos vieta
4
1
2
tarp ES-27 šalių
Įmonės,
naudojančios
elektroninį Lietuva
29,3
27,3
33,5
informacijos
paskirstymą
tiekimo ES vidurkis
14,1
14,8
17,9
(atsargų) valdymo grandinėje, proc.
Lietuvos vieta
3
5
4
tarp ES-27 šalių
Naudojo
skaitmenines
tapatybės
18,5
24,7
23,9
68,9
72,4
identifikavimo
priemones
(pvz.,
elektroninį parašą), proc.
Radijo dažnio atpažinimo technologijos
2,5
7,3
(RDA), proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“, „ICT usage in enterprises 2010“,
Skaitmeninės darbotvarkės reitingas (angl. DAS – Digital Agenda Scoreboard).

Žaliosios IRT
„Eurostat“ duomenys rodo, kad energija Lietuvoje panaudojama itin neefektyviai – 2009 m. pagal
neefektyvumą Lietuva 2,69 karto viršijo ES vidurkį ir užėmė 22 vietą tarp kitų ES šalių167. 2007 m.
Eurobarometro atliktos apklausos duomenimis, tik 38 proc. Lietuvos gyventojų nurodė esantys
pakankamai informuoti apie aplinkosaugines problemas ir pagal šį rodiklį Lietuva užėmė 25 vietą ES (ES
vidurkis – 55 proc., Jungtinės Karalystės – 70 proc., Estijos – 53 proc.)168. Palyginimui, iki 2011 m.
Lietuvos gyventojų informuotumas šioje srityje išaugo: 55 proc. žmonių nurodė turintys pakankamai
informacijos aplinkosaugos klausimais (ES vidurkis – 60 proc., Jungtinės Karalystės – 76 proc., Estijos –
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Esparama, „Gautos ir vertinamos paraiškos“, http://www.esparama.lt/20072013/lt/ivpk/gautvertpar?pro_id=22380&sparams=19421&page=12&pgsz=10, [accessed 2012 02 06].
167
Eurostat, „Energy intensity of the economy“, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, [accessed 2012 02 15].
168
Eurobarometer, „Attitudes of European citizens towards the environment. Report“, March, 2008.
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65 proc.)169. Vis dėlto pagal šį rodiklį 2011 m. Lietuva užėmė 17–20 vietas ES. 2007–2013 m. ES
struktūrinių fondų lėšomis remiami projektai, skirti visuomenei informuoti apie aplinkosaugą (plačiau
apie tai – 3.2.2 poskyrio dalyje „Žaliosios IRT“).
2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/32/EB „Dėl energijos galutinio
suvartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų“170 nurodė, kad šalys narės turėtų aprūpinti savo
gyventojus skaitikliais, rodančiais sunaudojamos energijos laiką ir kainą. 2009 m. priimtoje Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvoje171 nurodoma, kad 2020 m. bent jau 80 proc. ES narių gyventojų
turėtų būti aprūpinti sumaniaisiais elektros skaitikliais172. Sumanieji skaitikliai yra svarbi sumaniojo
tinklo (angl. Smart Grid) dalis. Sumanusis tinklas – tai toks elektros tinklas, kuris gali integruoti visų
prijungtų jo naudotojų (elektros generatorių ir vartotojų) savitumus ir veikimą taip, kad elektra būtų
teikiama darniai ir patikimai. Kadangi tokiais tinklais perduodama visa su elektros naudojimu susijusi
informacija, jie padeda priimti sprendimus, kaip protingai valdyti elektros gamybą ir vartojimą173. ES
remia sumaniųjų tinklų diegimą šalyse narėse174. 2008 m. atliekant tyrimą apskaičiuota, kad naudojant
sumaniojo tinklo technologijas 2020 m. pasaulinės CO2 emisijos galėtų sumažėti 2,03 gigatonomis175.
Lietuvoje šiuo metu yra apie 1,5 mln. elektros skaitiklių, o norint įgyvendinti direktyvoje nurodytus
reikalavimus, iki 2020 m. turėtų būti pakeista apie 1,2 mln. (80 proc.) skaitiklių176.
Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/72/EB177, iki 2012 m. rugsėjo mėn. kiekvienoje ES
narėje turi būti atlikta sumaniųjų matavimo sistemų sąnaudų ir naudos analizė. Remdamosi šiuo
vertinimu valstybės narės turės parengti pažangių matavimo sistemų įdiegimo darbotvarkę 10 metų
laikotarpiui. Vietovėse, kuriose sumaniųjų skaitiklių diegimas vertinamas palankiai, iki 2020 m. 80 proc.
vartotojų turi būti įdiegtos pažangiosios matavimo sistemos178. Siekiant užtikrinti šios direktyvos
įgyvendinimą, 2009 m. gruodžio mėn. LR energetikos ministro įsakymu suformuota Pažangiųjų tinklų
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Eurobarometer, „Special Eurobarometer 365. Attitudes of European citizens towards the environment. Provisional
summary“, June, 2011.
170
European Parliament and the Council, „Directive 2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services and
repealing Council Directive 93/76/EEC“, 2006 04 05, Brussels.
171
Europos Parlamentas ir Taryba, “Direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti
Direktyvą 2003/54/EB”, Briuselis, 2009 m. liepos 13 d.
Europos komisija “Pažangieji tinklai. Nuo inovacijų iki diegimo”, KOM(2011) 202 galutinis, Briuselis 2011 04 12.
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Nors nėra vieningo sumaniųjų skaitiklių apibrėžimo, dažniausiai ši technologija suprantama kaip skaitikliai, į kuriuos
integruotos komunikacinės sistemos, leidžiančios vartotojams kontroliuoti savo energijos suvartojimą realiu laiku. Sumanusis
skaitiklis elektroniniu būdu matuoja, kiek energijos sunaudojama ir kokia yra jos kaina bei persiunčia šią informaciją energijos
teikėjui ir vartotojui. (Žr. Euractiv „Smart meters: controlling your energy bills?“, 2010 02 22,
http://www.euractiv.com/energy-efficiency/smart-meters-controlling-your-energy-bill-linksdossier-257199, [accessed 2012
02 15].)
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Spec.lt, „Pagal elektros panaudojimo efektyvumą Lietuva atsilieka nuo kitų ES šalių“, 2011 12 20,
http://www.spec.lt/lt/Pagal_energijos_panaudojimo_efektyvuma_Lietuva_atsilieka_nuo_kitu_ES_saliu, [accessed 2012 02
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Commission staff working document „Definition, expected services, functionalities and benefits of smart grids“, SEC(2011)
463 final, 2011 04 12, Brussels.
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Euractiv, „Smart meters: controlling your energy bills?“, 2010 02 22, http://www.euractiv.com/energy-efficiency/smartmeters-controlling-your-energy-bill-linksdossier-257199, [accessed 2012 02 15].
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Interviu UAB “Technologijų ir inovacijų centre” metu gauta informacija.
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Europos Parlamentas ir Taryba, “Direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti
Direktyvą 2003/54/EB”, Briuselis, 2009 m. liepos 13 d.
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Europos Parlamentas ir Taryba, “Direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti
Direktyvą 2003/54/EB”, Briuselis, 2009 m. liepos 13 d.
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(Smart grid) plėtros krypties nustatymo darbo grupė179, kuriai pavesta koordinuoti pažangiųjų tinklų
plėtros proceso eigą ir teikti pasiūlymus dėl energetikos strateginių dokumentų keitimo, įtraukiant į
juos su sumaniųjų tinklų plėtra susijusias nuostatas. 2012 m. gegužės mėn. darbo grupei ir visuomenei
bus pristatyti šiuo metu atliekamos sumaniųjų skaitiklių diegimo Lietuvoje sąnaudų ir naudos analizės
rezultatai. Jei vertinimas parodys šios technologijos ekonominę naudą Lietuvai, 2013 m. numatoma
atlikti bandomąjį projektą, kurio metu skaitikliai būtų diegiami viename iš nedidelių Lietuvos miestų ir
matuojamas jų efektyvumas180. Vis dėlto jei vertinimo metu paaiškės, kad sumanieji skaitikliai Lietuvai
ekonomiškai nėra naudingi, turės būti priimtas politinis sprendimas dėl šios technologijos diegimo181.
Nuo šios galimybių studijos rezultatų priklausys ir tai, kokios nuostatos dėl sumaniųjų technologijų bus
įtrauktos į nacionalinius strateginius energetikos dokumentus.
Žalieji viešieji pirkimai taip pat yra Europos Komisijos palaikoma iniciatyva182. Šių viešųjų pirkimų esmė
– kai „perkančioji organizacija įrašo bent minimalius Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosaugos
kriterijus į viešojo prikimo dokumentus, pasirinkdama produktus ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir
daromą mažesnį poveikį aplinkai <...>“183. 2006–2007 m. labiausiai pažengusios pagal viešųjų pirkimų
metu taikomus aplinkos apsaugos kriterijus buvo šios septynios ES šalys: Austrija, Danija, Jungtinė
Karalystė, Nyderlandai, Vokietija, Suomija ir Švedija. Šiose šalyse pagal bendrą pirkimų vertę žalieji
buvo 45 proc. pirkimų, o pagal sutarčių skaičių – 55 proc. pirkimų184. 2008 m. Europos Komisija nurodė
tikslą – kad 2010 m. šalyse narėse bent 50 proc. viešųjų pirkimų būtų žalieji pirkimai (pagal „žaliųjų“
sutarčių skaičių ir pirkimų vertę)185. Palyginimui, Lietuvos iškelti tikslai yra kur kas kuklesni – 20 proc.
2010 m. ir 25 proc. 2011 m.186 Vis dėlto net ir šių tikslų nepavyko pasiekti: 2010 m. žalieji viešieji
prikimai sudarė 5,8 proc. visų viešųjų pirkimų ir 18,4 proc. vykdytų pirkimų vertės187. Vyriausybės
nutarimu įtvirtinta, kad iki 2015 m. 35 proc. viešųjų pirkimų Lietuvoje turi būti žalieji188. Šie rodikliai
nustatyti taip, kad atitiktų realią padėtį Lietuvoje, todėl jie yra daug mažesni už Europos Komisijos
iškeltus tikslus189. Nedidelį žaliųjų viešųjų pirkimų procentą Lietuvoje lemia kelios priežastys.
Pavyzdžiui, Vyriausybės nutarimai, kuriais nustatomi siektinų rezultatų rodikliai, galioja tik Vyriausybei
atskaitingoms įstaigoms. Visoms kitoms viešojo sektoriaus institucijoms šie rodikliai yra tik
rekomendaciniai, todėl nėra mechanizmo, kuris užtikrintų jų pasiekimą190. Be to, pastaraisiais metais
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Interviu UAB “Technologijų ir inovacijų centre” gauta informacija.
181
Interviu UAB “Technologijų ir inovacijų centre” gauta informacija.
182
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Šiaudinis, Andrius, „ŽVP – būdas prisidėti prie aplinkos taršos prevencijos. Nacionalinė žaliųjų viešųjų pirkimų
įgyvendinimo programa“, Vilnius, 2010 04 08.
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sugriežtintas viešojo pirkimo apibrėžimas. Tam, kad pirkimas būtų įvardytas žaliuoju, 2007 m. užteko
vienintelio dalyko: perkančioji organizacija į viešojo prikimo sąlygas turėjo įtraukti vieną aplinkosaugos
kriterijų191. 2009 m. priimtas Vyriausybės nutarimas, pagal kurį į pirkimo sąlygas turi būti įtraukti visi
minimalūs aplinkosaugos kriterijai192. Pastaraisiais metais sugriežtėjo ir aplinkosaugos kriterijai193:
laikantis Europos Komisijos rekomendacijų, jie reguliariai atnaujinami ir tikslinami, todėl juos atitikti
tampa vis sunkiau194.
2011 m. atliktame „Aplinkai palankių produktų rinkos tyrime“ aplinkai palankių produktų rinka
Lietuvoje įvertinta kaip dar nesusiformavusi195. Tyrimo (jo metu apklausta 600 įmonių iš skirtingų
Lietuvos regionų) rezultatai parodė, kad tik 17,1 proc. įmonių Lietuvoje teko girdėti apie žaliuosius
pirkimus, o žaliuosiuose pirkimuose dalyvavo vos 8,4 proc. apklaustų įmonių. Be to, apie 50 proc.
respondentų neturėjo nuomonės apie tai, ar žalieji prikimai yra efektyvus būdas skatinti ekologiškų
produktų gamybą ir ar esama didelės konkurencijos tarp tiekėjų žaliuosiuose pirkimuose196.
Pagrindinės priežastys, kodėl Lietuvos įmonės nedalyvauja žaliuosiuose pirkimuose, yra tinkamų
produktų nebuvimas (35,3 proc.) ir informacijos apie šiuos pirkimus trūkumas (32,8 proc.)197. Be to, kai
kurios įmonės yra prasčiau apsirūpinusios sistemomis, kurių reikia norint dalyvauti žaliuosiuose
viešuosiuose pirkimuose. Pavyzdžiui, Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, Lietuvoje
aplinkosaugines vadybos sistemas (vienas iš kriterijų, būtinų norint dalyvauti žaliųjų pirkimų atrankoje)
2010 m. turėjo tik 1,6 proc. IT įmonių (palyginimui, statybos sektoriuje – 47,62 proc., inžinerinių
paslaugų sektoriuje – 14,53 proc. ir kt.)198. Nedideliam žaliųjų viešųjų pirkimų skaičiui Lietuvoje įtakos
turi ir aukštesnė žaliųjų pirkimų kaina. Kartais valstybės tarnautojams trūksta gebėjimų norint surengti
žaliuosius viešuosius pirkimus199. Galiausiai visuomenės sąmoningumas aplinkosaugos klausimais nėra
aukštas, todėl tarnautojams trūksta vidinio stimulo organizuoti šias procedūras200.

3.1.2. IRT srityje veikiantis verslas
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IRT sektorius turi didelę įtaką valstybių BVP augimui. Europos Komisijos duomenimis, su IRT
panaudojimu yra susiję 40 proc. produktyvumo augimo ir 25 proc. BVP augimo201. IRT sektorius
tiesiogiai sukuria 5 proc. Europos BVP, tačiau tiesioginis indėlis į bendrą produktyvumo didėjimą yra 20
proc., indėlis kitose IRT investicijų šakose – 30 proc.202

IRT verslo vaidmuo bendroje Lietuvos verslo struktūroje
IRT sektoriui priskiriami instituciniai vienetai, kurių veikla pagal EVRK 2 red. yra:
• elektroninių komponentų ir plokščių gamyba (26.1);
• kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba (26.2);
• ryšių įrangos gamyba (26.3);
• vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba (26.4);
• magnetinių ir optinių laikmenų gamyba (26.8);
• informacijos ir ryšių technologijų įrangos didmeninė prekyba (46.5);
• programinės įrangos leidyba (58.2);
• telekomunikacijos (61);
• kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62);
• duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla;
• interneto vartų paslaugų veikla (63.1);
• kompiuterių ir ryšių įrangos remontas (95.1).
Apibendrinant, IRT verslas apima IT pramonės įmones, prekybos įmones, telekomunikacijų įmones ir IT
paslaugų įmones.
16 lentelė. IT sektoriaus produkcija, sukuriama pridėtinė vertė ir įmonių skaičius (2006–2010 m.)
2006 m.
2007 m.
2008 m.
IT sektoriaus produkcija (mln.Lt) ir dalis bendroje 4725,0
5141,3
5563,3
produkcijoje (proc.)
(4,3%)
(3,8%)
(3,6%)
IT sektoriaus pridėtinė vertė (mln. Lt) ir dalis 1919,2
2245,1
2180,5
bendroje pridėtinėje vertėje (proc.)
(2,6%)
(2,5%)
(2,2%)
Įmonių skaičius IT sektoriuje ir dalis verslo sektoriuje 1629
1778
1910
(proc.)
(2,5%)
(2,6%)
(2,7%)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“.

2009 m.
4725,7
(4,5%)
2065,2
(2,5%)
2016
(2,9%)

2010 m.
4591,3
(3,9%)
2040,9
(2,4%)
2099
(2,9%)

IT sektoriaus dalis verslo sektoriuje 2006–2010 m. smarkiai nepakito vertinant pagal skirtingus
aspektus. Pagal įmonių skaičių IT sektoriaus dalis išaugo nuo 2,5 iki 2,9 proc. (žr. 16 lentelėę).
Darbuotojų skaičiaus kaita taip pat nedidelė (šis rodiklis padidėjo nuo 2,4 iki 2,7 proc.). Tuo tarpu
apyvarta smuko nuo 4,3 iki 3,6 proc. Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pakilo nuo 5,4 iki 6,1 proc.
(10 pav.), tačiau lyginant su dalimi bendroje pridėtinėje vertėje – IT sektoriaus dalis smuko nuo 2,6 iki
2,4 proc. (žr. 16 lentelėę).

201

Commission of the European Communities, „i2010 – A European Information Society for growth and employment”,
Brussels, 1.6.2005 COM(2005) 229 final.
202
Europos Komisija, „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, Komisijos komunikatas, Briuselis 2010 08 26, KOM (2010) 245
galutinis/2.
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10 pav. IT sektoriaus dalis verslo sektoriuje (proc.)

Pridėtinės vertės procentas nuo apyvartos

2006 m.
26 proc.

2007 m.
28 proc.

2008 m.
27 proc.

2009 m.
33 proc.

2010 m.
33 proc.

Lietuvos IT sektoriaus tendencijos 2006-2010 m. laikotarpiu nebuvo pastovios. Kaip matyti 11 pav., per
minėtą laikotarpį padidėjo IT prekių importo ir eksporto mastas, o IT sektoriaus apyvarta ir darbuotojų
skaičius sumažėjo. Šios tendencijos nebuvo nuoseklios – aukščiausią tašką daugelis IT sektoriaus
rodiklių pasiekė 2008 m., o 2009 m. buvo staigus kritimas. Tačiau nuo 2010 m. pastebimas lėtas IT
sektoriaus atsigavimas.
11 pav. IT sektorius Lietuvoje

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“. Pastaba: pav. dešinioji skalė rodo IT
sektoriaus darbuotojų skaičiaus dinamiką 2006–2010 m.

2011 m. pradžioje Lietuvos el. ryšių rinkoje veikė 153 rinkos dalyviai, besiverčiantys skirtingomis el.
ryšių veiklomis (2009 m. pab. – 159). Net 108 ūkio subjektai (70,6 proc.) veiklą vykdė interneto prieigos
rinkoje (žr. 17 lentelėę). Nors įmonių, teikiančių interneto paslaugas, skaičius 2009–2010 m. beveik
nekito, interneto abonentų skaičius tuo pačiu laikotarpiu išaugo 10,5 proc.203

203

Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“, Vilnius, 2011.
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17 lentelė. El. ryšių rinkos dalyvių skaičius (2007–2011 m.)
2007 m.
2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Interneto prieigos

115

115

113

109

108

Judriojo ryšio

12

13

13

12

13

Fiksuoto ryšio

52

48

47

48

51

Skirtųjų linijų

15

15

13

13

12

57

55

Televizijos
54
54
52
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“.

12 pav. Lietuvos BVP ir el. ryšių sektoriaus pokyčiai (palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu), 2004–2010 m.

Šaltinis: Lietuvos ryšių sektorius (2010 m.), Ryšių reguliavimo tarnyba, p. 7.

2007 m. dėl ekonominio sunkmečio prasidėjo el. ryšių rinkos smukimas. Kaip matyti 12 pav., BVP
žemiausią tašką pasiekė 2009 m., o nuo 2010 m. fiksuojamas teigiamas BPV pokytis. Nepaisant
ryškėjančių teigiamų tendencijų, 2010 m. dėl ūkio nuosmukio el. ryšių rinka dar sumažėjo: bendros
sektoriaus pajamos, lyginant su 2009 m., smuktelėjo 10,7 proc. (žr. 12 pav.). Vis dėlto RRT
duomenimis, vienas didžiausių el. ryšių segmentų (judriojo telefono ryšio sektorius) pamažu atsigauna:
tai rodo 2010 m. išaugęs aktyvių judriojo ryšio abonentų skaičius204.

13 pav. El. ryšių sektoriaus pajamų pasiskirstymas pagal rinkas (2005–2010 m.)

204

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, „Lietuvos ryšių sektorius 2010“, p. 7.
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Šaltinis: RRT.

Apžvelgiant el. ryšių rinkos struktūros pokyčius, pagal pajamų pasiskirstymą matyti, kad el. ryšių
sektoriaus struktūroje išlieka jau keletą metų nusistovėjusi kitimo tendencija (žr. 13 pav.) Augimo
tendencija išlieka interneto prieigos rinkoje, kuri nuo 2009 iki 2010 m. paaugo 1,8 proc. punkto, o nuo
2005 m. – 9,1 proc. punkto, taip pat audiovizualinėje ir skirtųjų linijų rinkose, kurios 2005–2010 m.
išaugo atitinkamai 4,1 ir 1,2 proc. punkto.
IRT prekių eksportas. Daugiausia IRT prekių iš Lietuvos eksportuojama į Latviją (17 proc.), Rusiją (13
proc.), Estiją (9 proc.), taip pat Vokietiją ir Jungtinę Karalystę (po 6 proc.)205. Populiariausia produkcija:
IT konsultacijos ir skambučių centrai, programavimas ir programinės įrangos kūrimas, IT
infrastruktūros produktai, verslo valdymo sprendimai ir CD, DVD ir Blu-ray diskų gamyba. Išskiriami šie
Lietuvos IRT sektoriaus pranašumai: didžiausia pramonė Baltijos šalyse, labiausiai kvalifikuoti IT
specialistai Vidurio ir Rytų Europoje, bendradarbiavimas su mokslininkais, sparti paslaugų technologijų
plėtra, augančios investicijos į el. ryšių infrastruktūrą ir sektoriaus perėjimas nuo spartaus augimo į
stabilią plėtrą206.

IRT sektoriaus moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP)
Šiuo metu IRT moksliniai tyrimai atliekami visuose Lietuvos universitetuose. Didžiausią tyrimų
potencialą turi Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus Gedimino technikos
universitetas. Tyrimų darbai taip pat vykdomi Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos, Klaipėdos ir

205

Enterprise Lithuania, „Lithuanian Export Portfolio“, 2010, http://www.verslilietuva.lt/lt/elektronine-biblioteka/lietuvoseksporto-portfolio [accessed 2012 02 06].
206
Enterprise Lithuania, „Lithuanian Export Portfolio“, 2010, http://www.verslilietuva.lt/lt/elektronine-biblioteka/lietuvoseksporto-portfolio [accessed 2012 02 06].
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Šiaulių universitetuose. Vis dėlto mokslo rezultatai IT gamybos plėtrai Lietuvoje taikomi per mažai, kur
kas daugiau jie pritaikomi užsienyje207.
Vertinant MTEP išlaidų pasiskirstymą IT sektoriuje, verta pažymėti, kad tendencija yra labai nenuosekli
(žr. 14 pav.). 2006 m. IT sektoriaus MTEP išlaidos sudarė beveik pusę viso Lietuvos verslo MTEP išlaidų.
Vėliau ši dalis gerokai krito, o 2010 m. – vėl išaugo. 2006–2010 m. MTEP išlaidų pasiskirstymo tarp IT
gamybos ir paslaugų įmonių rodiklis smarkiai kito. Pavyzdžiui, 2006 m. MTEP išlaidos IT gamybos
įmonėse sudarė tik 13,4 proc., o 2007 m. šis procentas jau siekė 78,9 proc., tuo tarpu 2010 m. MTEP
išlaidos IT gamybos įmonėse sudarė tik 7,9 proc.
14 pav. MTEP išlaidos verslo ir IT sektoriuose (2006–2010 m.)

MTEP išlaidos IT sektoriaus įmonėse (mln. Lt)

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

85,7

33,6

14,6

17,5

54,3

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“.

IRT specialistai
Lietuvoje pastebimas IRT specialistų trūkumas, ypač Lietuvos regionuose. 2011 m. vasario mėn.
asociacijos „Infobalt“ atliktos IRT įmonių apklausos duomenimis, net 91 proc. įmonių planuoja didinti
IRT specialistų skaičių 2011–2016 m.208 Skirtingos įmonės numato didinti IRT specialistų skaičių nuo 3
iki 600 minėtu laikotarpiu (priklausomai nuo įmonės dydžio – daugiausia IRT darbuotojų planuoja
samdyti didelės įmonės, mažiausiai – mikro įmonės). Apibendrinus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad
2011–2016 m. naujų IRT specialistų poreikis Lietuvoje veikiančiose IRT įmonėse gali išaugti apie 21
000.209 Palyginimui, numatoma, kad 2011–2016 m. IT studijų kryptis baigs apie 15 000 absolventų (žr.

207

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl aukštųjų technologijų
plėtros 2011-2013 metų programos patvirtinimo“, 2011 m. sausio 4 d., V-1/4-2, Vilnius.
208
Asociacija „Infobalt“, „IRT specialistų pasiūlos ir paklausos ir poreikio Lietuvoje 2011-2020 metais tyrimo ataskaita“, 2011.
209
Asociacija „Infobalt“, „IRT specialistų pasiūlos ir paklausos ir poreikio Lietuvoje 2011-2020 metais tyrimo ataskaita“, 2011.
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15 pav.). Taigi atotrūkis tarp IRT specialistų paklausos ir pasiūlos minėtu laikotarpiu gali siekti 6000210.
Didžiąją dalį specialistų ketina priimti paslaugų įmonės (81 proc.), kur kas mažiau – gamybos (11 proc.)
ir prekybos (8 proc.) įmonės.
15 pav. IRT specialistų IRT sektoriuje paklausos ir pasiūlos 2011–2016 m. prognozė

Šaltinis: „Infobalt“, „IRT specialistų pasiūlos, paklausos ir poreikio Lietuvoje 2011–2020 metais tyrimo ataskaita“, 2011.

Pagal specialybę paklausiausi – kompiuterių programuotojai, kompiuterių sistemų projektuotojai ir
analitikai bei kiti specialistai (IT projektų vadovai / vadybininkai, mokytojai, plataus profilio IT
specialistai). Verta pažymėti, kad programuotojų paklausa auga dėl to, kad į Lietuvos rinką atėjo
tarptautinės programavimo kompanijos, kaip antai: „Bentley Systems“, „TietoEnator“, „IBM“,
„Microsoft“ „Computer Sciences Corporation“, „Affecto Group“, „Proact“.211 IRT specialistų trūkumas
jaučiamas ir dėl IRT paslaugų centrus Lietuvoje įsteigusių užsienio kompanijų („Barclays“, CSC,
„Western Union“). Šios užsienio kompanijos siūlo vidutiniškai apie 30 proc. didesnius atlyginimus212.
IRT specialistų trūkumas pastebimas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje: numatoma, kad iki 2015
m. Europoje gali trūkti iki 700 tūkst. IRT specialistų (2011 m. trūko per 300 tūkst.)213. Atsižvelgiant į IRT
specialistų trūkumą, EK yra numačiusi remti informavimo apie IRT projektus.
Lyginant su ES vidurkiu, Lietuvos IT sektoriuje dirba kur kas mažiau darbuotojų, turinčių IT specialistų
įgūdžių: 2006 m. šis skaičius Lietuvoje siekė 1,39 proc., ES vidurkis buvo 3,1 proc. Pagal šį rodiklį
Lietuva užėmė paskutinę, 27 vietą ES. 2010 m. šis skirtumas išliko toks pat: Lietuvoje IT specialistų
įgūdžių turėjo 1,61 proc., ES – 3,24 proc. darbuotojų, Lietuva išliko 27 vietoje tarp kitų ES valstybių214.

210

Asociacija „Infobalt“, „IRT specialistų pasiūlos ir paklausos ir poreikio Lietuvoje 2011-2020 metais tyrimo ataskaita“, 2011.
Asociacija „Infobalt“, „Penkios svariausios IT sektoriaus raidos tendencijos“, http://irt.infobalt.lt/sl/index_lt.php?t=penki,
[accessed 2012 01 03].
212
Alfa.lt, „Barclays“ išryškino problemą – Lietuvoje trūksta specialistų“,
http://www.alfa.lt/straipsnis/10665164/?Barclays.isryskino.problema..Lietuvoje.truksta.specialistu=2011-03-01_13-23,
[accessed 2012 01 03].
213
Monitoring e-Skills Demand and Supply in Europe: Current Situation, Scenarios, and Future Development Forecasts until
2015; http://www.eskills-monitor.eu/documents/Meskills%20Scenario%20and%20Foresight%20report_final.pdf
214
Eurostat, „Percentage of persons employed with ICT specialist skills“, 2011,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ic_bispe&lang=en, [accessed 2011 12 12].
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Palyginimui, 2010 m. 25,41 proc. darbuotojų Lietuvoje turėjo IRT naudojimo įgūdžių ir pagal šį rodiklį
Lietuva užėmė 2 vietą ES (ES vidurkis – 18,46 proc.)215. Pastarieji duomenys rodo, kad nors Lietuvos
gyventojai moka naudotis IRT, bet kvalifikuotų IRT specialistų šalyje trūksta.
Lietuvoje nuo 2006 m. pastebimas stojančiųjų ir baigusiųjų IRT studijas skaičiaus mažėjimas. Lyginant
2005 ir 2010 m., šis rodiklis sumažėjo 46 proc. Studijuojančiųjų IRT mažėjimo tendencija matoma ir
vertinant atskiras IRT studijų kryptis (pvz., informatikos, matematikos, informatikos inžinerijos,
elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos)216. Nuo 2014 m. IRT specialistų trūkumas bus itin ryškus, o
jau 2020 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose bus parengiama vos pusė dabartinio IT specialistų
skaičiaus (jei nepasikeis dabartinės tendencijos).
18 lentelė. IRT studijų krypties absolventų skaičiaus dinamika
2006 m. 2007 m. 2008 m.
2008 m.*
2009 m.
2009 m.*
2010 m.*
2011 m.**
Iš viso
938
806
823
152
917
135
138
328
kolegijose
Iš viso
3149
3043
2849
2859
universitetuose
Bakalauro
2368
2277
2090
814
2182
774
832
751
studijos
Specialiosios
22
15
0
0
profesinės
studijos
Magistrantūra
730
713
736
226
655
175
188
337
Doktorantūra
29
38
23
22
Iš viso:
4087
3849
3672
1192
3776
1084
1158
1416
Šaltinis: IRT specialistų poreikio Lietuvoje rinkos analizė, „Infobalt Lietuva“. Vilnius: 2011; Lietuvos statistikos metraštis, 2011,
p. 117, Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys.
* Lietuvos statistikos departamento duomenys, rodantys, kiek buvo kompiuterijos absolventų 2008–2010 m. Šie skaičiai yra
mažesni nei „Infobalt“ pateikiami duomenys, nes kompiuterija – tik viena iš daugelio IRT studijų krypčių.
** 2011 m. realus IRT absolventų skaičius yra didesnis nei pateikiamas, nes skaičiuojant neatsižvelgta į duomenis apie IRT
studijas baigusius doktorantus, profesines studijas ir kt.

IRT specialistų trūkumui Lietuvoje įtakos turi ne tik nedidelis IRT studentų skaičius, bet ir šios profesijos
nepopuliarumas tarp moterų, stereotipais pagrįstas profesijos įvaizdis ir nepakankamas moksleivių
domėjimasis IRT. Statistikos duomenimis, 2009 m. IT užsiėmimus lankė beveik 70 kartų mažiau
moksleivių nei muzikos užsiėmimus (žr. 19 lentelėę). Tokį žemą popamokinės IRT veiklos populiarumą
lemia tai, kad yra maža IT užsiėmimų pasiūla, trūksta lėšų mokymo programoms sukurti ir joms
populiarinti, o siūloma veikla sutelkta didžiuosiuose miestuose217.
19 lentelė. Popamokine veikla užsiimančių mokinių skaičius Lietuvoje
Neformaliojo ugdymo kryptys
Informacinės technologijos
Muzika

2007
601
32 494

2008
557
32 952

2009
473
32 530

215

Eurostat, „Pecentage of persons employed with ICT user skills“,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ic_biski&lang=en, [accessed 2012 02 06].
216
IRT specialistų poreikio Lietuvoje rinkos analizė.
217
Plečkaitis, Andrius, asociacijos „Infobalt“inovacijų vadovas, „Ko galime tikėtis IT darbo rinkoje iki 2020-ųjų arba iš kur
atsiranda būsimieji IT profesionalai?“, 2011 09 23,
ftp://ftp.science.mii.lt/pub/KoDi2011/09.23_Plenariniai_pranesimai/11.INFOBALT_ko%20tiketis%202020_neformalus_2011.
09.23.pdf, [accessed 2012 02 06].
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Šaltinis: „Infobalt“ duomenys

218

.

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) į IRT verslą
Pagal A. T. Kearney’io verslo paslaugų plėtrai patraukliausių šalių indeksą 2011 m. Lietuva užima 14
vietą ir lenkia JAE (15 vieta), JK (16 vieta), JAV (18 vieta), kaimynę Lenkiją (24 vieta), Vengriją (31 vieta),
Čekiją (35 vieta)219. 2006–2011 m. tiesioginės užsienio investicijos IRT sektoriuje (palyginti su visomis
TUI) sumažėjo nuo 14,7 iki 12,8 proc. Bendra šių investicijų suma išaugo nuo 3502,1 mln. Lt iki 4499,9
mln. Lt (žr. 20 lentelėę). Didžioji dalis TUI teko telekomunikacijų įmonėms, o mažiausia dalis – IT
pramonės įmonėms. 2011 m. duomenimis, stambiausi užsienio investuotojai IRT sektoriuje buvo CSC
(JAV), „Barclays Bank“ (Jungtinė Karalystė) ir Adax (Norvegija)220. 2012 m. vasario mėn. spaudoje
pasirodė informacija, kad Didžiosios Britanijos bendrovė „Call Credit“ Kaune steigs IT paslaugų centrą, į
kurį žada investuoti 60,7 mln. Lt.221
20 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvos IT sektoriuje 2006–2011 m. (metų pradžioje)
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
TUI IT
3502,1 (14,7%) 3401,3 (11,8%) 4098,0 (11,5%) 4316,2 (13,7%) 4321,4 (12,8%)
sektoriuje, mln.
Lt (proc. visų TUI
Lietuvoje)
Pagrindiniai
Danija,
Danija,
Danija, Latvija,
Švedija,
Švedija,
investuotojai
Švedija,
Švedija,
Švedija,
Latvija, Danija, Danija, Latvija,
Suomija, Estija Suomija, Estija
Nyderlandai
Nyderlandai
Nyderlandai
Įmonės, kurioms Telekomunikac Telekomunikac Telekomunikac Telekomunikac Telekomunikac
tenka didžioji
ijų (83,1%)
ijų (81,3%)
ijų (91%)
ijų (91,7%)
ijų (93,3%)
dalis TUI
Šaltinis: „Informacinės technologijos Lietuvoje“ (2006–2011 m.).

2011 m.
4499,9 (12,8%)

Švedija,
Danija, Latvija,
Nyderlandai
Telekomunikac
ijų (95,1%)

3.1.3. Apibendrinimas
21 lentelė. Informacinė visuomenė iš verslo perspektyvos: svarbiausi teigiami rezultatai ir problemos po 2006–2007 m.
Teigiami rezultatai / stiprybės
Problemos / silpnybės
Įmonių naudojamos IRT
- Beveik 100 proc. Lietuvos įmonių naudojasi kompiuteriais ir - Lietuvos įmonės naudoja daug IRT įrankių, tačiau pagal
internetu;
vidinę IRT sistemų ir procesų integraciją, automatinį
- Pagal naudojamo interneto greitį Lietuvos įmonės yra apsikeitimą verslo dokumentais (pvz., užsakymų siuntimas /
vienos pirmųjų ES;
gavimas verslo partneriams ir tiekėjams, kuriuos įmonės IS
- Smarkiai išaugo naudojimasis mobiliuoju internetu
perkaito automatiškai) Lietuvos įmonės tarp ES šalių vis dar
užima žemesnes nei 20-oji vietas
El. verslas / el. prekyba
- Pagal elektroninio verslo rodiklius (pirkimas arba - Lietuva užima 25 vietą ES (2010 m.) pagal bendrą internete
pardavimas internetu) 2011 m. Lietuvos įmonės atitiko ES-27 perkančių gyventojų dalį;
vidurkį, o pardavimo internetu srityje – šį vidurkį viršijo (6 - Lietuva užima 25 vietą ES pagal gyventojų dalį, kuri

218

Plečkaitis, Andrius, asociacijos „Infobalt“inovacijų vadovas, „Ko galime tikėtis IT darbo rinkoje iki 2020-ųjų arba iš kur
atsiranda būsimieji IT profesionalai?“, 2011 09 23,
ftp://ftp.science.mii.lt/pub/KoDi2011/09.23_Plenariniai_pranesimai/11.INFOBALT_ko%20tiketis%202020_neformalus_2011.
09.23.pdf, [accessed 2012 02 06].
219
ATKearney, „A. T. Keraney‘s Global Services Location Index“, http://www.atkearney.com/index.php/Publications/atkearneys-global-services-location-index-volume-xiii-number-2-2010.html, [accessed 2012 01 03].
220
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, „Lietuvos ekonomikos apžvalga“, 2011 m.,
http://www.urm.lt/index.php?2014346224, [accessed 2012 02 06].
221
IQ.lt, „Kaune – du 66 mln. Lt bendros vertės investiciniai projektai“, http://iq.lt/ekonomika-ir-verslas/kaune-%E2%80%93du-66-mln-lt-bendros-vertes-investiciniai-projektai/, [accessed 2012 02 06].
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vieta ES)

internetu įsigyja prekes ir paslaugas iš kitų ES šalių pardavėjų

IRT srityje veikiantis verslas
- 2006–2011 m. į Lietuvą pavyko pritraukti svarbių
- Didelis IRT specialistų trūkumas, kuris ateityje didės;
investuotojų IRT sektoriuje („Barclays technologijų centras“,
- Didelis IRT verslo MTEP rodiklių svyravimas, kuris rodo, kad
„Western Union“)
šie rodikliai priklauso nuo kelių vienetinių iniciatyvų
Žaliosios IRT
- Nors ES teisiniuose dokumentuose skiriama daug dėmesio
sumaniųjų technologijų taikymui, Lietuvoje šiuo klausimu kol
kas nėra imtasi jokių veiksmų;
- 2009 m. pagal energijos naudojimo neefektyvumą Lietuva
2,69 karto viršijo ES vidurkį ir užėmė 22 vietą tarp kitų ES
šalių;
- Lietuvos išsikelti tikslai žaliųjų viešųjų pirkimų srityje
gerokai kuklesni nei ES, be to, ir šių tikslų nepavyksta
pasiekti;
- 2010 m. aplinkosaugines vadybos sistemas Lietuvoje
(vienas iš kriterijų, būtinų norint dalyvauti žaliųjų pirkimų
atrankoje) turėjo tik 1,6 proc. IT įmonių (palyginimui,
statybos sektoriuje – 47,62 proc.)
* Atspirties taškas silpnybėms ir stiprybėms identifikuoti – 3.1 skyrius. Tačiau į lentelę taip pat įtraukėme informaciją, kuri
išsamiau nagrinėjama 3.2 skyriuje.

3.2. Informacinės visuomenės plėtra ir verslo perspektyva: viešojo sektorius
indėlis
Lietuvoje viešasis sektorius gali iš dalies padėti skatinti tiek el. prekybą, tiek IRT srityje veikiantį verslą.
Didžiausią įtaką viešasis sektorius gali daryti kurdamas palankią aplinką įmonių veiklai ir el. prekybai
(gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai, žr. 2 šios ataskaitos skyrių), plačiajuosčio ryšio plėtra
(5 skyrius), el. viešųjų paslaugų plėtra (4 skyrius). Reikšmingiausias tiesioginis viešojo sektoriaus indėlis
yra šiose srityse: MTEP/ MTTP skatinimas, IRT specialistų rengimas ir TUI IRT sektoriuje.
3.2.1. Bendras kiekybinių tikslų pasiekimo laipsnis

22 lentelėje pateikiami duomenys rodo, kad pagal pirkimą ir pardavimą el. tinklais Lietuvos verslas
artėja prie informacinės visuomenės plėtros (IVP) 2011–2019 m. programoje iškeltų tikslų. 2010 m.
33,2 proc. Lietuvos verslo įmonių pirko (užsisakė) prekes ar paslaugas el. tinklais (2015 m. planuojamas
rodiklis – 50 proc.) ir 24,7 proc. įmonių pardavė prekes ar paslaugas el. tinklais (2015 m. planuojama
rodiklis – 45 proc.).
Šiuo metu Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje nurodomas rodiklis
„gyventojai, dirbantys IRT sektoriuje (visų šalies darbuotojų procentinė dalis)“, kuris 2010 m. siekė 1,8
proc. Šio rodiklio reikšmė neatitinka Lietuvos statistikos departamento užfiksuotų rodiklių (IT
sektoriaus dalis verslo sektoriuje (visų darbuotojų procentinė dalis) (2010 m. 2,7 proc.). Vadovaujantis
Lietuvos statistikos departamento pateikiamu rodikliu, 2015 m. numatyti dydžiai jau pasiekti (tačiau jie
nėra adekvatūs, turint omenyje IRT specialistų trūkumo problemą). Be to, Lietuvos verslui ir
ekonomikai svarbus tiek IRT versle dirbančių darbuotojų skaičius, bet bendras IRT specialistų skaičius.
Pagal ši rodiklį, kurį skaičiuoja „Eurostat“ (angl. Percentage of persons employed with ICT specialist
skills), Lietuvoje dirba labai mažai IRT specialistų (2010 m. 1,61 proc. visos darbo jėgos, paskutinė vieta
ES).
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Jeigu dabartinės tendencijos tęsis linijine trajektorija, tai numatytų rodiklio „gyventojai, pirkę
(užsisakę) prekes ar paslaugas internetu“ reikšmių nepavyks pasiekti. IVP programoje numatoma, kad
2015 m. šis rodiklis sieks 40 proc., o 2019 m. – 50 proc. 2010 m. šis skaičius buvo vos 6,6 proc.,
2011 m. – 10,8 proc. Neaktyvų Lietuvos gyventojų naudojimąsi pirkimo internete galimybėmis lemia
nepasitikėjimas tiek el. prekyba, tiek verslu apskritai. Kita vertus, atsižvelgdami į pasaulines ir kitų šalių
tendencijas (žr. B dalį) ir tai, kad Lietuvos įmonės jau intensyviai naudoja internetą prekybai,
numatoma, kad ateityje gyventojai gerokai aktyviau naudosis el. prekyba .
2006–2011 m. palyginti mažai kito ir šie rodikliai: „įmonės, įdiegusios įmonių išteklių planavimo
sistemas, sujungtas su partnerių sistemomis“ ir „įmonės, įdiegusios ryšių su klientais valdymo
sistemas“. Jeigu išliks dabartinės tendencijos, 2015 m. numatyti gana ambicingi rodikliai nebus
pasiekti. Kita vertus, tikėtina, kad pasibaigus ekonominiam sunkmečiui ir atsiradus pigesniems bei
patogesniems sprendimams, IRT sprendimai įmonėse bus diegiami sparčiau.
22 lentelė. Verslo naudojimasis IRT ir IRT srityje dirbantis verslas: svarbiausi viešojo sektoriaus uždaviniai
Rodiklis
Padėtis 2006 m.
Padėtis 2010–
Planuojama
2011 m.
reikšmė 2015–
2019 m.
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa
Darbuotojų perspektyva
Gyventojai, dirbantys IRT
sektoriuje (visų šalies darbuotojų
2,7 proc. (2010)
2,3 proc. (2015)
#
procentinė dalis)
3,2 proc. (2019)
(1,8 proc.)
LSD: IT sektoriaus dalis verslo
sektoriuje (visų darbuotojų
procentinė dalis)
Įmonių perspektyva
Įmonės, įdiegusios įmonių išteklių
planavimo sistemas, sujungtas su
partnerių sistemomis (visų šalies
įmonių procentinė dalis)
Įmonės, įdiegusios ryšių su klientais
valdymo sistemas (visų šalies
įmonių procentinė dalis)

2,2 proc. (2007)

8,7 proc. (2007)

x

11,5 proc.(2010)
x
12,6 proc.(2011)

x

20 proc. (2015)
30 proc. (2019)

LSD (IVPK
duomenys)

15,3 proc. (2010)
x
16,8 proc.(2011)

30 proc. (2015)
40 proc. (2019)

Skaitmeninės
darbotvarkės
reitingas (DAS)*,
LSD (IVPK
duomenys)

50 proc. (2015)
60 proc. (2019)

LSD duomenys,
Skaitmeninės
darbotvarkės
reitingas (DAS)*

45 proc. (2015)
55 proc. (2019)

LSD duomenys,
Skaitmeninės
darbotvarkės
reitingas (DAS)*

40 proc. (2015)

Skaitmeninės

DAS: pct. of enterprises using
Customer Relationship
Management (CRM) software

12,4 proc. (2010)

Įmonės, pirkusios (užsisakiusios)
prekes ar paslaugas el. tinklais (visų
šalies įmonių procentinė dalis)

28,7 proc. (2009)

LSD: Įmonių, pirkusių (užsakiusių)
prekes ar paslaugas el. tinklais,
procentinė dalis.
DAS: enterprises purchasing online.
Įmonės, pardavusios prekes ar
paslaugas e. tinklais (visų šalies
įmonių procentinė dalis)
LSD: Įmonių, pardavusių prekes ar
paslaugas (gavusių užsakymų) el.
tinklais, procentinė dalis
DAS: enterprises selling online
Gyventojų perspektyva
Gyventojai, pirkę (užsisakę) prekes
ar paslaugas internetu (visų 16–74

LSD duomenys

2,7 proc. (2010)

x

12,5 proc. (2007)

Pastabos

20,1 proc. (2006)

33,2 proc. (2010)
26 proc. (2010)
21,9 proc. (2009)

14,2 proc. (2006)

24,7 proc.(2010)

21,9 proc. (2010)

6,6, proc. (2010)
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m. gyventojų procentinė dalis) (per
paskutinius 3 mėn.)

10,8 proc.(2011)

x

50 proc. (2019)

darbotvarkės
reitingas (DAS)*,
LSD (IVPK
duomenys)

DAS: pct. of population ordering
goods or services online (per
2 proc. (2006)
10,8 proc. (2010)
paskutinius 12 mėn.)
Nurodyti rodikliai iš atitinkamų strateginių dokumentų. Pasviruoju šriftu įrašytos tos reikšmės, kurios nėra nurodytos pačiame
dokumente, bet tyrimo tikslais jas įtraukėme į lentelę.
#
Informacinės visuomenės plėtros programoje pateikiama 1,8 proc. rodiklio reikšmė, tačiau interviu metu paaiškėjo, kad
tikroji reikšmė yra 2,7 proc., sutampanti su Lietuvos statistikos departamento (LSD) pateikiamais duomenimis.
* DAS (angl. Digital Agenda Scoreboard (Eurostat)) – Skaitmeninės darbotvarkės reitingas.
x
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, cituojamas Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programos vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaitoje.

3.2.2. Verslo naudojimosi IRT lygis

Elektroninis verslas / el. prekyba
Lietuvoje jau daugelį metų vykdomos el. verslo skatinimo iniciatyvos, skirtos skleisti informaciją apie
el. verslą ir remti el. verslo iniciatyvas. Pavyzdžiui, LR ūkio ministerija ir EK dar pagal PHARE 2002
programą skyrė lėšų el. verslo projektų plėtrai skatinti. 2007 m. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros agentūros (LSVVPA) iniciatyva parengta el. verslo praktinio vadovo verslininkams elektroninė
versija, skirta sudominti verslininkus el. verslo galimybėmis. 2006 m. IVPK parengė leidinį „Elektroninio
verslo teikiamos galimybės, praktikoje naudojami specializuoti elektroninio verslo sprendimai“,
kuriame pristatė el. verslo sampratą, el. verslo modelius ir jų teikiamas galimybes222.
2009 m. IVPK patvirtino Elektroninio verslo plėtros skatinimo 2009–2015 metų programą. Jos tikslas –
didinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) veiklos efektyvumą ir teikiamų tiek viešųjų ir administracinių,
tiek verslo elektroninių paslaugų apimtį, skatinant SVV subjektus naudoti inovatyvius el. verslo
sprendimus223. Programoje iškeliami keturi pagrindiniai uždaviniai: pirma, kurti el. verslui palankią
bendradarbiavimo tarp valstybės institucijų ir SVV subjektų aplinką, antra, skatinti SVV subjektų
tarpusavio bendradarbiavimą, gerinant el. verslo plėtrai įtakos turinčias infrastruktūrines prielaidas,
trečia, plėtoti SVV subjektų veiklą naudojant IRT sprendimus ir, ketvirta, skatinti SVV subjektų
integraciją į ES rinkas, gerinant sąlygas eksporto potencialui stiprinti. Šių uždavinių priemonių
įgyvendinimui planuota panaudoti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšas, įgyvendinant
Ekonomikos augimo programos priemonę „Elektroninis verslas“. Vis dėlto ši priemonė buvo panaikinta
dar nepradėjus jos įgyvendinti, nes, remiantis LR Vyriausybės 2010 m. balandžio 6 d. pasitarimo
protokolu, IVPK buvo įpareigotas sukurti naują priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“ ir skirti
jai finansavimą perskirstant kitų priemonių lėšas224.
Struktūrinių fondų parama el. verslo plėtrai skiriama pagal Ūkio ministerijos administruojamą
priemonę „E-verslas LT“. Šios konkursinį projektų atrankos būdą taikančios priemonės tikslas – skatinti
smulkaus ir vidutinio verslo įmones diegti IT ir sudaryti sąlygas darbo našumui ir eksportui didinti.

222

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Dėl elektroninio verslo plėtros skatinimo 2010-2015 metų patvirtinimo“,
2009 m. gruodžio 18 d., Nr. T-123, Vilnius.
223
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Dėl elektroninio verslo plėtros skatinimo 2010-2015 metų patvirtinimo“,
2009 m. gruodžio 18 d., Nr. T-123, Vilnius.
224
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Ekonomikos augimo veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2010 m.“
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Priemonės lėšomis remiamos įmonės investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia el.
verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti225. Pagal priemonę „E-verslas LT“ pateikta 760
paraiškų, 50 proc. iš jų įgyvendinamos ar baigtos įgyvendinti, 25 proc. projektų dar vertinami, o
ketvirtadalis paraiškų buvo nutrauktos arba nepatvirtintos. Projektams pagal šią priemonę numatyta
skirti 67 mln. Lt ES paramos lėšų226. 2012 m. vasario mėn. 375 įgyvendinamiems ir baigtiems
įgyvendinti projektams buvo paskirta 50,73 mln. Lt ES lėšų, arba 76 proc. numatytos paramos sumos.
Šiuo metu Finansų ministerija įgyvendina projektą „Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sukūrimas“,
remiamą struktūrinių fondų lėšomis227 (priemonė „Elektroninės valdžios paslaugos“). Šio projekto
tikslas yra sukurti naują paslaugą verslui – į elektroninę erdvę perkelti paslaugų teikėjų ir tiekėjų
sąskaitų, teikiamų iš valstybės biudžeto finansuojamiems subjektams už suteiktas paslaugas ir
pateiktas prekes, teikimą. Tai turėtų sumažinti darbuotojų darbo laiką, kuris sugaištamas gautoms
sąskaitoms sutvarkyti bei mokėjimo paraiškoms parengti ir perduoti; sumažinti mokėjimo paraiškų
rengimo, spausdinimo ir perdavimo sąnaudas. Numatyta paramos suma – 5,97 mln. Lt. Jei šis projektas
bus sėkmingai įgyvendintas, tikėtina, kad jis paskatins ir verslo įmones (ypač – dirbančias su viešuoju
sektoriumi) automatizuoti sąskaitų siuntimą ir tvarkymą.

Žaliosios IRT
Didžiausias valstybės indėlis į žaliąsias IRT yra visuomenės švietimo aplinkosaugos klausimais srityje.
Kita vertus, Lietuvoje trūksta įstatyminės bazės ir projektų, skatinančių diegti sumaniąsias
technologijas bei vykdyti IRT žaliuosius viešuosius pirkimus. 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų
lėšomis remiamos Aplinkos ministerijos administruojamos aplinkosaugos priemonės. Priemonės
„Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ tikslas yra sukurti visuomenės
informavimo apie aplinką sistemą, kuri užtikrintų veiksmingą visuomenės informavimą apie aplinkos
būklę ir kitus su aplinkosauga susijusius klausimus. Iš 5 pagal šią priemonę įgyvendinamų projektų,
vienas („Visuomenės informavimas apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, filmuose ir
internetiniame portale“) numato vykdyti aplinkosauginę informacinę kampaniją įvairiomis
informavimo priemonėmis, tarp jų ir internetu. Šiam projektui skirta 9,15 mln. Lt, arba 52,29 proc.
visos 2012 m. vasario mėn. pagal priemonę paskirstytos lėšų sumos. Kita priemonė „Visuomenės
informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ yra skirta užtikrinti veiksmingą
visuomenės informavimą ir švietimą apie aplinkosaugą. Iš 33 pagal šią priemonę įgyvendinamų
projektų, 16 yra susiję su interneto panaudojimu informacijos sklaidai (projektų pavyzdžiai:
„Visuomenės švietimas ir aplinkos problemų sprendimas, naudojant IRT“, „Eko redakcija“, „Žalioji
verslo atsakomybė“ ir kt.). Vidutinė vieno projekto vertė pagal šią priemonę yra palyginti nedidelė,
todėl visiems 16 projektų skirta 5,17 mln. Lt ES fondų ir nacionalinio biudžeto lėšų. Ši suma sudaro
38,3 proc. visos projektams pagal šią priemonę 2012 m. vasarį paskirstytos lėšų sumos.

225

Esparama.lt, „E-verslas LT“, http://www.esparama.lt/20072013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd5380001518, [accessed 2012 02 06].
226
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 2008 m.
liepos 23 d., nr. 788, Vilnius.
227
Esparama.lt, „Pasirašytos sutartys“, http://www.esparama.lt/20072013/lt/ivpk/projektai?pro_id=30943&sparams=19421&pgsz=10, [accessed 2012 02 06].
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Dar vienas aplinkosauginis projektas, kuriam įgyvendinti naudojamos IRT, yra Aplinkos apsaugos
agentūros vykdomas projektas „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“. Šio
projekto tikslas yra atnaujinti Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą (AIVIKS),
kuri padės užtikrinti aplinkos kokybės vertinimą, stebėseną ir aplinkosauginių sprendimų priėmimą
laiku. Projektui skirta 6,2 mln. Lt ES fondų ir nacionalinio biudžeto lėšų pagal IVV priemonę
„Intelektualios valdymo sistemos“ ir tai sudaro 5,8 proc. visos pagal šią priemonę paskirstytos lėšų
sumos.
Lietuvos teisiniuose dokumentuose žaliosioms IRT skiriama labai mažai dėmesio arba visai jo
neskiriama. Pavyzdžiui, 2007 m. patvirtintoje Ekonomikos augimo veiksmų programoje pabrėžiama,
kad IRT turėtų būti naudojamos sprendžiant racionalaus gamtos išteklių naudojimo, aplinkos teršimo
mažinimo, racionalios urbanizacijos ir panašius klausimus228. 2009 m. ši sritis išliko probleminė:
Lietuvoje nebuvo aplinkosaugos el. viešųjų paslaugų plėtros koncepcijos, o aplinkosaugos srityje
teikiamų viešųjų paslaugų lygis buvo žemas229. Žaliųjų IT pritaikymas nėra įtrauktas ir į 2011–2019 m.
informacinės visuomenės plėtros programą230, nors ši sritis yra vienas iš Europos skaitmeninės
darbotvarkės prioritetų231. Vis dėlto įdomu tai, kad Lietuvos privatus sektorius yra imlus
aplinkosauginėmis iniciatyvomis. Pavyzdžiui, 2011 m. TEO laimėjo pasaulinį telekomunikacijų verslo
inovacijų prizą (angl. Global Telecoms Business Innovation Award) už optinio interneto tinklą,
išsiskiriantį didžiausia sparta ir ekologiškumu pasaulyje232.
2009 m. atnaujintos Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos233 įgyvendinimo priemonių plane
numatoma kurti aplinkosauginės informacijos kompiuterines sistemas, tačiau neužsimenama apie
sumaniąsias technologijas: sumanųjį tinklą, sumaniuosius skaitiklius ir pan. (žr. 3.1.1 poskyrį). 2011 m.
patvirtintoje Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 metų programos234 įgyvendinimo priemonių
sąraše numatoma plėtoti didelio našumo skaičiavimų ir informacijos tinklus, ypač orientuojantis į grid
technologijas. Vis dėlto kol kas sudėtinga įvertinti programos efektyvumą, nes ji įgyvendinama
palyginti neilgai. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) duomenimis, pagal programą 2012
m. įgyvendinama 14 projektų, kuriems agentūra skyrė iš viso 2 mln. Lt.235

228

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa“, Patvirtinta Europos Komisijos
sprendimu 2007 m. liepos 30 d.
229
Raginytė, Elena ir Narimantas Kazimieras Paliulis, „Elektroninė valdžia Lietuvoje: savivaldos pjūvis“, Verslas, vadyba ir
studijos‘2009, www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/.../15/15, [accessed 2011 12 06].
230
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programa“, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301.
231
Europos Komisija, „ Europos skaitmeninė darbotvarkė“, Komisijos komunikatas, Briuselis 2010 08 26, KOM (2010) 245
galutinis/2.
232
Global Telecoms Business, „Green boradband for a green country“ 2011 10 24,
http://www.globaltelecomsbusiness.com/Article/2923225/Search/Results/Green-broadband-for-a-greencountry.html?Keywords=FTTH&OrderType=1, [accessed 2012 02 06].
233
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimo nr.
1160 „Dėl nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ pakeitimo“, 2009 m. rugsėjo 16 d., Nr.
1247, Vilnius.
234
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl aukštųjų technologijų
plėtros 2011-2013 metų programos patvirtinimo“, 2011 m. sausio 4 d., Nr. V-1/4-2, Vilnius.
235
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra „Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 metų programos projektai (kvietimas
AT1101), kuriems skiriamas finansavimas 2012 metais“,
http://www.mita.lt/uploads/documents/at_ir_bt_kvietimai/atpp_finansavimas_20120210_i_kvietimas.pdf, [accessed 2012
02 15].
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Žaliųjų viešųjų pirkimų srityje Lietuvoje veikia 2007 m. patvirtinta Nacionalinė žaliųjų pirkimų
įgyvendinimo programa236, tačiau, kaip minėta 3.1.1 poskyryje (dalyje „Žaliosios IRT“), šioje
programoje numatyti mažiau ambicingi tikslai nei ES teisiniuose dokumentuose237, o Lietuvai sunkiai
sekasi juos pasiekti. Programoje taip pat neskiriama dėmesio IRT sektoriaus galimybėms žaliųjų viešųjų
pirkimų srityje. Sumaniųjų tinklų plėtra neminima ir Nacionalinėje energetikos strategijoje238, tačiau
galima tikėtis, kad naujos nuostatos į šį dokumentą bus įtrauktos pasirodžius sumaniųjų matavimo
sistemų sąnaudų – naudos analizės rezultatams. Ši informacija rodo, kad didžiausias viešojo sektoriaus
indėlis į žaliąsias IRT yra visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais. Kita vertus, daugiau
dėmesio reikia skirti su aplinkosauga susijusių sumaniųjų technologijų aplinkosaugos srityje plėtrai ir
žaliesiems viešiesiems pirkimams.
3.2.3. IRT srityje veikiantis verslas

IRT sektoriaus moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP)
2011 m. patvirtinta Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 m. programa, kurios vienas iš prioritetų
yra MTEP plėtra239. Tarp programos įgyvendinimo priemonių yra federacinių duomenų bazių
inžinerijos plėtojimas, lietuvių kalbos atpažinimo, sintezės ir lietuvių kalbos vertimo priemonių
kūrimas, didelio našumo skaičiavimų ir informacinių tinklų, ypač orientuotų į grid technologijas,
kūrimas ir pan. Įgyvendinant programą numatoma plėtoti mokslo ir technologijų parkus, efektyviau
taikyti naujausias technologijas ir kompiuterinę įrangą, sukurti 1–2 tūkst. naujų darbo vietų, gamyboje
taikant IT sukurti 4–5 mlrd. pridėtinės vertės ir gauti 500–700 mln. Lt užsienio investicijų. Programa
finansuojama atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai
(MITA) skirtomis LR biudžeto asignavimų ir programos projektų vykdytojų lėšomis.
2009 m. patvirtinta Inžinerijos ir informacinių technologijų jungtinė tyrimų programa, įgyvendinama
2010–2018 m.240 Šis dokumentas yra skirtas plėtoti mokslinius tyrimus ir su jais susijusios ekonominės
veiklos sektorius (įskaitant IRT sektorių). Įgyvendinant programą planuojama išplėtoti MTEP ir susijusią
infrastruktūrą, konsoliduoti inžinerijos ir IT srityje dirbančius mokslininkus, pasitelkti mokslininkus ir
kitus tyrėjus, dirbančius verslo įmonėse, skatinti tyrėjų mobilumą, tobulinti studijas ir kt. Iš viso
programai įgyvendinti planuojama skirti iki 99,63 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų, iš kurių 64,23 mln.
Lt numatyta skirti integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų MTEP infrastruktūros plėtrai, o likusi
suma, iki 35,4 mln. Lt, – nacionalinėms kompleksinėms programoms įgyvendinti.
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2007 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 804, Vilnius.
237
Europos Komisija, „Viešieji prikimai geresnei aplinkai užtikrinti“, Komisijos komunikatas, KOM(2008) 400 galutinis,
Briuselis, 2008 07 16.
238
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas “Dėl nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo”, 2007 m. sausio 18 d., Nr. X1046, Vilnius.
239
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl aukštųjų technologijų
plėtros 2011-2013 metų programos patvirtinimo“, 2011 m. sausio 4 d., V-1/4-2, Vilnius.
240
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Inžinerijos ir informacinių technologijų jungtinė programa“,
2009 m. lapkričio 19 d., nr. ISAK-2362, Vilnius. Programa parengta remiantis Bendrąja nacionaline kompleksine programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo it mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2336 ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtinta Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija, 2007 m.
kovo 21 d., Nr.321.

91

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra yra vienas iš Informacinių technologijų sektoriaus
nacionalinės kompleksinės programos (NKP) tikslų ir uždavinių241. Pagal šią programą 2009 m. gruodžio
mėn. patvirtintos trys NPK priemonės, skirtos, pirma, IRT studijų programoms sukurti ir atnaujinti,
antra, IT infrastruktūrai sukurti ir, trečia, mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijai kelti.
Įgyvendinant šią programą EAVP lėšomis finansuojamas projektas „Informacinių technologijų
infrastruktūros, skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, sukūrimas
(IT NKP INFRA)“, kurį įgyvendina Vilniaus universitetas kartu su partneriais KTU, VU(MII), VGTU ir
VDU242. Projekto vertė yra 4,4 mln. Lt, jis finansuojamas pagal priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų
infrastruktūros stiprinimas“. Įgyvendinant šį projektą planuojama sukurti ir atnaujinti IT studijų
infrastruktūrą: įgyvendinti vieną mokslinių tyrimų ir technologinės bazės plėtros projektą, sukurti arba
atnaujinti 8 mokomąsias ir 3 mokslines laboratorijas243.
Lietuvoje IRT moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra plėtojama integuotuose mokslo, studijų ir
verslo slėniuose „Santara“ ir „Santaka“. 2008 m. buvo patvirtinta slėnio „Santaka“ plėtros programa244,
skirta sutelkti mokslinių tyrimų, studijų ir imlaus žinioms verslo potencialą ir sukurti MTEP
infrastruktūrą įvairiose mokslo srityse, įskaitant IRT. Šiame slėnyje vykdomas ES struktūrinių fondų
lėšomis remiamas KTU projektas „Nacionalinio MTEP atviros prieigos centro sukūrimas Kauno
technologijos universitete“. Planuojama, kad įgyvendinus šį projektą veiks trys IT centrai: Informacinių
technologijų tyrimų centras, Elektronikos ir telekomunikacijų technologijų centras ir Mechatronikos
mokslo, studijų ir informacijos centras. Projektui įgyvendinti skirta 119,8 mln. Lt.
2008 m. buvo patvirtinta slėnio „Santara“ plėtros programa, skirta biotechnologijos, biofarmacijos,
informatikos ir komunikacijų technologijų ir kt. srityse atliekamų mokslinių tyrimų plėtrai245. 2011 m.
šiame slėnyje įgyvendintas ES lėšomis finansuotas VU projektas „Informacinių technologijų atviros
prieigos centro sukūrimas“, kurio metu įsigytas superkompiuteris, programinė įranga biometriniams
matavimams ir kt. Projekto vertė – 5,4 mln. Lt.246 „Santaros“ slėnyje taip pat numatoma įgyvendinti
kitą ES lėšomis finansuojamą projektą „Informacinių ir komunikacijų technologijų (IKT) ir
biotechnologijų parkų ir įmonių plyno lauko investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas“, jam
planuojama skirti apie 27 mln. Lt. Be to, numatoma perkelti VU Matematikos ir informatikos fakultetą į
Visorius, siekiant sutelkti šios krypties mokslinį potencialą vienoje vietoje. Šiuo metu vyksta projekto

241
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parengiamieji darbai, tačiau valstybės finansavimas šiai veiklai galės būti skirtas tik kitu ES SF paramos
laikotarpiu. Paraiškos rengėjai skatinami ieškoti privačių investuotojų šiai veiklai.
Šiuo metu Lietuvoje veikia keli mokslo ir technologijų parkai, kurių tikslas – plėtoti inovacijoms imlaus
verslo infrastruktūrą, skatinti mokslo, pramonės ir kitų ūkio šakų bendradarbiavimą. Pavyzdžiui,
Klaipėdoje veikia Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Kaune – VŠĮ Kauno aukštųjų ir informacinių
technologijų parkas, KTU regioninis mokslo parkas ir kt. 2006 m. įkurtas VŠĮ „Technopolis“ – el.
paslaugų kompetencijos centras. Vilniuje veikiančiame Visorių informacinių technologijų parke
planuojama įrengti verslo inkubatorių ir technologijų centrą programinės įrangos ir IT paslaugų
įmonėms, o Saulėtekio mokslo ir technologijų parke parama taip pat skiriama IT ir telekomunikacijų
įmonėms.
Prie IRT MTEP plėtros potencialiai prisideda trys ŽIPVP 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“
priemonės. pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų
mokslinių darbų skatinimas“ LMT įgyvendina projektą „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių
ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“, kuris skirtas kelti doktorantūros studentų
(IRT ir kt. specialybių) kvalifikaciją ir padėti jiems įgyti papildomų kompetencijų, būtinų MTEP, mokslo
ir verslo bendradarbiavimo uždaviniams spręsti. Projekto vertė – 8,94 mln. Lt. (numatyta, kad IT sričiai
teks 1,35 mln. Lt247). Kiti šios priemonės projektai: „Konkursinis trumpalaikių mokslinių vizitų
finansavimas“ ir „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ taip pat padeda tiek kelti IRT studentų ir
mokslininkų kvalifikaciją, tiek plėtoti MTEP. Šiems projektams skirta atitinkamai 3 mln. Lt ir 4,93 mln.
Lt; studentų mokslinės veiklos projekto tęsiniui – dar 7,99 mln. Lt. Kitos aktualios priemonės: „MTEP
veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ ir „Mokslininkų ir kitų tyrėjų
ugdymas ir mobilumo skatinimas nacionalinėse kompleksinėse programose“.

IRT specialistai
ŠMM pateiktais duomenimis, 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis iš viso finansuojama 15 IRT
specialistų rengimo projektų, kuriems numatyta apie 36,4 mln. Lt. Projektus daugiausia vykdo
universitetai ir kolegijos skirtinguose Lietuvos miestuose, pavyzdžiui, Kauno technologijos universitetas
vykdo projektą „KTU Elektros ir valdymo inžinerijos, Telekomunikacijų ir elektronikos bei Informatikos
fakultetų reorganizacija, siekiant gerinti studijų kokybę“ (vertė – 12,5 mln. Lt), Vilniaus universitetas
vykdo projektą „Informacinių technologijų infrastruktūros, skirtos studijų programoms, moksliniams
tyrimams ir technologinei plėtrai, sukūrimas (IT NKP INFRA)“ ir t. t.
Kvalifikuotų IRT specialistų rengimas yra vienas iš Informacinių technologijų sektoriaus nacionalinės
kompleksinės programos (NKP) tikslų ir uždavinių. Įgyvendinant šią programą finansuojamas projektas
„Aukštojo mokslo I ir II pakopų Informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programų
atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)“. Jį įgyvendina Kauno technologijos
universitetas kartu su partneriais VU, VGTU, VDU, KK, VK. Projektui skirta 4,1 mln. Lt pagal ŽIPVP
prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Studijų programų plėtra Nacionalinėse
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kompleksinėse programose“. AMIPA metu numatyta atnaujinti 6 ir sukurti 3 naujas IRT studijų
programas (žr. 23 lentelėę). Tikimasi, kad projekto rezultatai pagerins studijų ir verslo
bendradarbiavimą rengiant rinkos poreikius atitinkančius specialistus.
23 lentelė. Projekto metu rengiamos / atnaujinamos studijų programos
Atnaujinama studijų programa
Rengiama studijų programa
El. mokymosi technologijos (I p.) (jungtinė VDU, KTU, KK)
El. mokymosi technologijos (I p.) (jungtinė VDU, KTU, KK)
Programų sistemų inžinerija (II p.) (KTU)
Programų sistemos (I p.) (VK)
Kompiuterinis modeliavimas (II p.) (VU)
Informacijos ir IT sauga (II p.) (jungtinė KTU, VGTU)
Verslo informatika (II p.) (jungtinė VU, VDU)
Taikomoji informatika (II p.) (VDU)
Inžinerinė informatika (II p.) (VGTU)
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerijos informacija.

Įgyvendinant AMIPA numatoma pagal formaliojo švietimo programas mokyti 110 studentų (aukštojo
mokslo studijos), iš kurių 80 proc. gautų valstybės pripažįstamą kvalifikaciją. 24 lentelėje pateikiamos
studijų programos ir numatomas studentų, kurie mokysis pagal jas, skaičius.
24 lentelė. Studentų, kuriuos 2010–2011 m. numatoma priimti į II pakopos studijas, skaičius
Studijų programa
Studijų kryptis
Mokymo
2010 m.
įstaiga
priėmimas
Informacinių sistemų inžinerija
Informatikos inžinerija
KTU
29
Informacijos ir IT sauga
Informatikos inžinerija
KTU
Informacijos ir IT sauga
Informatikos inžinerija
VGTU
Kompiuterinis modeliavimas
Informatika
VU
Informatika
Informatika
VU
Programų sistemos
Programų sistemos
VU
Verslo informatika
Informacijos sistemos
VU
Verslo informatika
Informatika
VDU
Taikomoji informatika
Informatika
VDU
Inžinerinė informatika
Informatika
VGTU
Iš viso:
29
Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

2011 m. priėmimas
11
10
10
18
6
6
5
5
4
6
81

Dar vienas būdas spręsti IRT darbuotojų trūkumo problemą yra supaprastinti sąlygas Lietuvoje
įsidarbinti užsienio šalių specialistams. Šiuo klausimu VRM yra parengusi LR užsieniečių teisinės
padėties įstatymo projektą248, kuriame įvedama nauja sąvoka „aukšta profesinė kvalifikacija“. Įstatymo
projekte nurodoma, kad jeigu užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį
darbą arba kaip dėstytojas, arba atlikti mokslinius tyrimus / eksperimentinės plėtros darbus kaip
tyrėjas, jam leidimas laikinai gyventi turėtų būti išduotas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo
pateikimo dienos (dabartiniai įstatymai numato 6 mėn. trukmės terminą). Šį pasiūlymą dar turi
apsvarstyti LR Seimas.
Susidomėjimo IRT profesija skatinimas
2010 m. ŠMM pasiūlytas pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelis „pinigai paskui vaiką“
potencialiai padeda pritraukti daugiau moksleivių į IRT būrelius. Numatoma nustatyto dydžio krepšelio
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lėšas skirti mokinio pasirinktam būreliui, studijai ar klubui, taip sudarant sąlygas didėti paslaugų
prieinamumui ir įvairovei249. ŠMM numato neformaliojo ugdymo krepšeliui skirti 100 Lt per mėnesį.
2011 m. gruodžio mėn. buvo pradėtas vykdyti šios idėjos bandomasis projektas Panevėžio miesto ir
rajono, Anykščių ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse; joms paskirstyta daugiau kaip 2 mln. Lt ES lėšų. Prie
naujos popamokinės veiklos finansavimo sistemos planuojama pereiti nuo 2012 m. rugsėjo mėn.250
2011 m. lapkričio mėn. ŠMM paskelbė išankstinį kvietimą teikti valstybės projektų aprašymus pagal
Mokyklų tobulinimo programos plius 45 komponentą „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“251. Šios
iniciatyvos tikslas – remti moksleivių ir jaunimo kritinio mąstymo ar komunikacinių gebėjimų ugdymą ir
skatinti moksleivių neformaliojo ugdymo veiklas, orientuotas į kūrybišką informacinių technologijų
taikymą. Atrinktiems projektams numatoma skirti 2 mln. Lt Europos socialinio fondo lėšų. Nors idėjų
dokumentacijos pateikimo terminas buvo 2011 m. gruodžio 6 d., kol kas informacija apie atrinktus
projektus neskelbiama.

Darbo jėgos IRT įgūdžių didinimas
Įmonių darbuotojų kompiuterinių įgūdžių mokymui svarbios dvi ŽIPVP 1 prioriteto „Kokybiškas
užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės. Priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“
tikslas yra kelti įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie
įmonės reikmių ir rinkos pokyčių252. Pagal šią priemonę 2012 m. sausio mėn. buvo įgyvendinami 158
projektai, kurių vertė – 197,68 mln. Lt. 49 iš įgyvendinamų projektų numatė gerinti įmonių darbuotojų
IRT įgūdžius; šiems projektams skirta 56,45 mln. Lt, arba apie 30 proc. visos projektams pagal šią
priemonę skirtos lėšų sumos. Antroji priemonė „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ taip pat iš
dalies padeda ugdyti IRT gebėjimus. Priemonės tikslas – sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus
ekonomiškai aktyviems žmonėms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių
darboviečių kūrimąsi253. Pagal šią priemonę 2012 m. pradžioje buvo vykdomi 22 projektai, kuriems
skirta 48,38 mln. Lt. Du iš šių projektų buvo susiję su kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymu, jiems
skirta 11,73 mln. Lt, arba 24 proc. visos pagal priemonę paskirstytos lėšų sumos.

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) į IRT verslą
VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ informacines technologijas ir telekomunikacijas laiko svarbia ir perspektyvia
TUI sritimi. Iš dalies pasitelkiant ES paramą (priemonė „Invest LT+“) pritraukta svarbių investicijų IRT
srityje: „Barclays Bank", „Computer Sciences Corporation", „Mirror Accounting" ir kt. 2012 m. vasario
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mėn. Didžiosios Britanijos bendrovė „Call Credit“ paskelbė Kaune steigsianti IT paslaugų centrą, į kurį
investuos apie 60,7 mln. Lt.

4. Elektroninė valdžia ir viešosios elektroninės paslaugos
4.1. Svarbiausios tendencijos ir problemos
Nagrinėdami el. valdžią aptarsime tris pagrindinius aspektus. Pirma, el. valdžia gyventojams: viešųjų
paslaugų perkėlimo į internetą lygis, gyventojų ir verslo poreikis naudotis šiomis paslaugomis, el.
demokratijos iniciatyvos (el. balsavimas, el. pilietinis ir politinis dalyvavimas) ir el. sveikatos klausimai.
Antra, IRT įtaka vidiniams valstybės institucijų procesams: IRT pagrįstos veiklos ir valdymo sistemos.
Trečia, valstybės tarnautojų kompiuterinis raštingumas.
4.1.1. Viešųjų paslaugų skaitmeninimas
16 pav. Interneto svetainę turinčios ir paslaugas internetu teikiančios viešojo administravimo įstaigos 2004–2010 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“.

2006–2010 m. sparčiai daugėjo savo interneto svetainę turinčių ir paslaugas internetu teikiančių
valstybės institucijų. 2006 m. kiek daugiau nei pusė viešojo administravimo institucijų turėjo savo
interneto svetaines, bet iki 2010 m. šis skaičius išaugo 20 proc. punktų (žr. 16 pav.). Per tą patį
laikotarpį įstaigų, teikiančių paslaugas internetu, dalis padidėjo 30 proc. punktų ir 2010 m. pasiekė
69,4 proc. Didžioji dalis internetu teikiamų paslaugų apsiriboja informacijos apie veiklą ir paslaugas
skelbimu (69,4 proc.) ir atsakymais į lankytojų pateikiamus klausimus (konsultacijos – 63,2 proc.). 54
proc. viešojo administravimo įstaigų suteikia galimybę iš savo interneto svetainės parsisiųsti įvairias
formas, 11,6 proc. įstaigų leidžia internetu grąžinti užpildytas formas ir tik 8,1 proc. institucijų
paslaugas teikia be popierinių procedūrų254.
2011 m. atliktas 906 valstybės institucijų interneto svetainių tyrimas parodė, kad 51,1 proc. įstaigų
svetainių atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto

254

Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“, Vilnius, 2011, p. 104.
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svetainėms aprašo255 reikalavimus256. Įstaigos atitinka 66,8 proc. bendrųjų nuostatų reikalavimų, 42,6
proc. struktūros reikalavimų ir 45,5 proc. informacijos reikalavimų. Daugiausiai aprašą atitinka
ministerijų (84,9 proc.), savivaldybių (77,7 proc.) ir LR Vyriausybei atskaitingų įstaigų (74 proc.)
interneto svetainės, mažiausiai – teismų (29 proc.) ir savivaldybių įstaigų (30,5 proc.) portalai257. Tai
rodo, kad valstybės institucijų interneto svetainės dar turėtų būti tobulinamos, kad geriau atitiktų
aprašo reikalavimus.
Tolesniuose poskyriuose nagrinėjame viešųjų el. paslaugų pasiūlą ir paklausą.

Viešųjų el. paslaugų pasiūla
Siekiant įvertinti pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimą į internetą ES kontekste,
Lietuvos ir tarptautiniuose tyrimuose vadovaujamasi Europos Komisijos sudarytu 20-ies pagrindinių
viešųjų paslaugų sąrašu (12 paslaugų gyventojams ir 8 paslaugos verslui). Šių paslaugų perkėlimo į el.
erdvę stebėsena ES vykdoma nuo 2001-ųjų. Sąraše įvardytos paslaugos vertinamos pagal penkis
viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą lygius (žr. 2 intarpą), o pagal juos
apskaičiuojami administracinių paslaugų brandos lygiai (žr. 3 intarpą).
2 intarpas. Viešųjų paslaugų perkėlimo į el. erdvę lygiai
Pirmas (informacinis) lygis, kai informaciją apie paslaugą galima gauti viešai prieinamoje interneto svetainėje;
Antras (vienpusės sąveikos) lygis, kai iš interneto svetainės galima parsisiųsti paraiškos formą;
Trečias (dvipusės sąveikos) lygis, kai interneto svetainė suteikia galimybę užpildyti paraiškos formą internete ir išsiųsti ją
administravimo objektui, tačiau pati paslauga suteikiama ne elektronine forma;
Ketvirtas (bendradarbiavimo) lygis, kai viešoji ar administracinė paslauga teikiama internetu;
Penktas (suasmenintas) lygis, kai teikiant paslaugas internetu automatiškai panaudojama ankstesnė registracija ir sukaupti
duomenys apie vartotoją, o paslaugas teikiantis subjektas vartotojui pateikia iš anksto iš dalies užpildytas duomenų
258
perdavimo formas .
3 intarpas. Administracinių paslaugų brandos lygiai
„Viešosios paslaugos visiškai pasiekiamos internetu“ (angl. full online availability) ), reikšmė (arba visiškai interaktyvių
pagrindinių elektroninių paslaugų procentinė dalis) apskaičiuojama pagal 4 ir 5 perkėlimo lygiu teikiamų paslaugų dalį;
„Viešosios paslaugos pasiekiamos internetu" (angl. online sophistication),, reikšmė (arba pagrindinių viešųjų ar
administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos procentinė dals) apskaičiuojama vertinant esamą paslaugos
259
perkėlimo lygį pagal procentinius intervalus, atsižvelgiant į galimą maksimalų paslaugos perkėlimo į el. erdvę lygį .

255

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, 2003 m. balandžio 18 d., Nr. 480, Vilnius.
Aprašo tikslas - sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir
įstaigas ir jų funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir su jais susijusią teisinę informaciją,
suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą,
paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą.
256
Europos tarpdisciplininių tyrimų institutas „Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimo ataskaita“, Vilnius, 2011 m.
birželis.
257
Europos tarpdisciplininių tyrimų institutas „Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimo ataskaita“, Vilnius, 2011 m.
birželis.
258
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimas: tyrimo ataskaita“
(už 2010 m.), Vilnius, 2011, p. 7.
259
BGI Consulting, „Pagrindinių viešųjų paslaugų, teikiamų informacinėmis technologijomis, esamos būklės analizė 2009“,
2009, p.7.
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25 lentelė. ES ir Lietuvos el. valdžios palyginimas 2006 m.* ir 2010 m.
Rodiklis
Lietuva
2006
20 pagrindinių viešųjų paslaugų pasiekiamumas internetu
(CapGemini: online sophistication)
IVPK duomenys
12 pagrindinių viešųjų paslaugų gyventojams
pasiekiamumas internetu (CapGemini: online sophistication
(citizens)

68

ES 2006

76

68,7
58

IVPK duomenys
20 pagrindinių viešųjų paslaugų, visiškai pasiekiamų
internetu (visiškai interaktyvios) (CapGemini: full online
availability)

81

68

85

85

84

**

81,5
87
77,6

94

81,3
51

72

Lietuva
2011

92

76

76,1
40

84

ES 2010

78,1

56,6
IVPK duomenys
8 pagrindinių viešųjų paslaugų verslui pasiekiamumas
internetu (CapGemini: online sophistication (businesses).

Lietuva
2010

87,5
86**

IVPK duomenys
59
69,1
12 pagrindinių viešųjų paslaugų gyventojams, visiškai
pasiekiamų internetu (DAS: full online availability of
29,2
41,3
69,4
80,9
eGovernment services – citizens)
8 pagrindinės viešosios paslaugos verslui, visiškai
pasiekiamos internetu (DAS: full online availability of
62,5
67,2
75
89,4
eGovernment services – enterprises)
260
Šaltiniai: 2006 ir 2010 m. „CapGemini“ tyrimai: 6th and 9th benchmark measurement ; IVPK 2006 m. ataskaita ir IVPK 2010
261
m. ataskaita , Skaitmeninės darbotvarkės reitingas (DAS – Digital agenda scoreboard).
*Įvertinti pagrindinių viešųjų paslaugų (visiško) pasiekiamumo pokytį nuo 2006 iki 2010 m. yra labai sudėtinga, nes 2007 m.
keitėsi skaičiavimo metodologija: prie 4 paslaugų perkėlimo lygių pridėtas penktasis (suasmenintas) lygis (žr. 2 intarpą).
**
Kadangi 2006 m. nebuvo matuoti Bulgarijos ir Rumunijos rezultatai, šių šalių reikšmės neįtrauktos ir į 2010 m. vidurkį.
25 lentelėje pateikiami „CapGemini“ ir IVPK užsakytų tyrimų vertinimai nesutampa. Šiuos skirtumus lemia, pirma, nevienodas
paslaugų vertinimo lygių interpretavimas ir, antra, skirtingu metų laiku atliekami skaičiavimai (pvz., 2006 m. „CapGemini“
tyrimas pasirodė birželį, o IVPK užsakytas tyrimas – lapkričio mėn.). Siekiant palyginti Lietuvą su kitomis ES valstybėmis,
naudojami „CapGemini“ skaičiavimai, o analizuojant vietinį Lietuvos kontekstą – IVPK užsakyti tyrimai. Lyginant suvestinę
rodiklių informaciją, taip pat matyti, kad „CapGemini“ daugelio viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą Lietuvoje įvertino
kiek geriau nei Lietuvos tyrėjai (žr. 3 priedą).

Pagal viešųjų paslaugų perkėlimo į el. erdvę lygį Lietuva vis dar atsilieka nuo ES-27 vidurkio.
„CapGemini“ tyrimai rodo, kad 2010 m. pagrindinių viešųjų paslaugų prieinamumo lygis (angl. online
sophistication) buvo 84 proc. (ES vidurkis – 92 proc.), o 72 proc. paslaugų buvo visiškai pasiekiamos
internetu, t. y. visiškai interaktyvios (angl. full online availability) (ES vidurkis – 86 proc., žr. 25
lentelėę). Tiesa, lyginant su 2006 m., Lietuvoje smarkiai išaugo tiek pagrindinių viešųjų paslaugų
perkėlimas į internetą (nuo 68 iki 84 proc.), tiek visiškai interaktyvių paslaugų perkėlimas (nuo 40 iki 72
proc.). Vis dėlto kitos ES narės pagal šiuos rodiklius tobulėjo taip pat greitai, todėl Lietuvai nepavyko
sumažinti savo atsilikimo nuo ES vidurkio (2006–2010 m. išliko 8 proc. punktų skirtumas tarp Lietuvos
ir ES vidurkio pagal pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimą, o pagal visiškai interaktyvių paslaugų
perkėlimą jis padidėjo nuo 11 iki 14 proc. punktų).

260

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Pagrindinių viešojo administravimo paslaugų, kurios pasiekiamos internetu,
tyrimas“, 2006 m. lapkritis, Vilnius.
261
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimas: tyrimo ataskaita“,
2010 m., Vilnius.
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Kaip parodė 2008 m. pabaigoje atlikta viešojo administravimo subjektų, administruojančių arba
teikiančių viešąsias ar administracines paslaugas, apklausa, svarbiausios priežastys, trukdančios plėtoti
el. būdu teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas yra šios: valstybės registrų ir informacinių
sistemų duomenų kokybės ir tarpusavio sąveikos trūkumai (tai nurodė 54 proc. respondentų),
nesudarytos sąlygos saugiai identifikuoti asmenis elektroninėje erdvėje (51 proc.), nepakankamas el.
valdžios projektų finansavimas (46 proc.), el. valdžios projektų valdymo žinių ir įgūdžių trūkumas (33
proc.), kvalifikuoto personalo trūkumas (31 proc.)262.
Vadovaujantis IVPK užsakytų tyrimų duomenimis, galima stebėti pagrindinių viešųjų paslaugų
perkėlimo pokyčius 2010–2011 m. Lyginant su 2010 m., Lietuvoje išaugo 20 pagrindinių viešųjų
paslaugų pasiekiamumas (nuo 78,1 iki 81,5 proc.) ir visiškai interaktyvių paslaugų prieinamumas (nuo
59 iki 69,1 proc.)263. Šį augimą lėmė padidėjęs darbo paieškos (nuo 75 iki 100 proc.), gimimo ir
santuokos liudijimų išdavimo (nuo 31,7 iki 75 proc.) ir naujo juridinio asmens registravimo (nuo 50 iki
100 proc.) paslaugų prieinamumas. 2010–2011 m. sumažėjo leidimų statyboms išdavimo
pasiekiamumas internetu (nuo 100 iki 50 proc.). Šį pokytį lėmė tai, kad, pasikeitus teisės aktams, kai
kurios su statybos leidimais susijusios paslaugos, pavyzdžiui, statybų projektavimo sąlygų aprašas tapo
nebeprieinamos internetu. 2006–2011 m. sumažėjo skirtumas tarp pagrindinių gyventojams ir verslui
skirtų paslaugų perkėlimo, tačiau 2011 m. verslui skirtos paslaugos buvo vis dar labiau pasiekiamos
internetu (87,5 proc.) nei gyventojams skirtos paslaugos (77,6 proc.)264.
Lietuvoje yra išplėtota daugiau el. viešųjų paslaugų nei jų įtraukta į 20 pagrindinių viešųjų paslaugų
sąrašą. 2009 m. atliekant viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą tyrimą išskirtos 37
kitos viešosios el. paslaugos. Identifikuota 10 paslaugų, kurios galėtų būti maksimalaus 5 lygio, tačiau
tik viena iš jų atitiko šį lygį (galimybė suformuoti žemės mokesčio deklaraciją ir pateikti mokesčio
mokėtojams (juridiniams ir fiziniams asmenims)265. Šešios kitų el. viešosios paslaugų sąraše įvardytos
paslaugos dar nebuvo pradėtos perkelti į internetą (pavyzdžiui, galimybė darbdaviams el. būdu teikti
Valstybinei darbo inspekcijai privalomus pranešimus ir informaciją apie darbuotojų saugos būklę, taip
pat darbo vietų ir saugos reikalavimų atitiktį)266. Lyginant su 20 pagrindinių viešųjų el. paslaugų
perkėlimo lygiu, kitos el. paslaugos yra lėčiau perkeliamos į internetą.
Lėtai perkeliamos savivaldos viešosios paslaugos. 2009 m. atlikta Lietuvos savivaldybių interneto
svetainių analizė parodė, kad daugelis savivaldybių buvo dar tik pradėjusios teikti el. viešąsias
paslaugas: vyravo pirmas ir antras viešųjų paslaugų perkėlimo lygiai, identifikuota tik viena vienoje

262

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, “Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategija”, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488.
263
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimas: tyrimo ataskaita“
(už 2010 m.), Vilnius, 2011.
Socialinės informacijos centras, „Pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimas. Tyrimo ataskaita“, 2011 m.
gruodis.
264
Socialinės informacijos centras, „Pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimas. Tyrimo ataskaita“, 2011 m.
gruodis.
265
BGI Consulting, „Pagrindinių viešųjų paslaugų, teikiamų informacinėmis technologijomis, esamos būklės analizė 2009“,
2009.
266
BGI Consulting, „Pagrindinių viešųjų paslaugų, teikiamų informacinėmis technologijomis, esamos būklės analizė 2009“,
2009.
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savivaldybėje 4 lygiu perkelta paslauga. Savivaldybės įvardijo šias pagrindines kliūtis, trukdančias
plėtoti el. paslaugas: nepakankamą teisinės bazės pritaikymą (21 proc.) ir savivaldybės tarnautojų
nepakankamą suinteresuotumą keisti savo veiklą (23 proc.)267.
Tyrimo metu Lietuvos el. valdžios (www.evaldzia.lt) portalas dizainu, funkcionalumu, paprastumu,
aiškumu atsiliko nuo kitų nagrinėtų valstybių (ypač Estijos, Austrijos, JK), apie jį žinojo ir juo naudojosi
nedidelė dalis visų gyventojų (2011 m. duomenimis, 8–9 proc.)268. Tiesa, duomenys yra prieštaringi,
nes 2011 m. kovą, vykdant Lietuvos Respublikos visuotinį gyventojų ir būstų surašymą elektroniniu
būdu, 32 proc. Lietuvos gyventojų pateikė informaciją apie save naudodamiesi „Elektroninių valdžios
vartų“ portalu269; vadinasi, gyventojai ne visada atskiria, kada naudojasi el. portalo paslaugomis ir kada
– ne.

Viešųjų el. paslaugų paklausa
26 lentelė. 16–74 m. gyventojai ir verslo įmonės, kurie naudojosi el. valdžios paslaugomis per paskutinius 12 mėn. 2006–2010
m.
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
16–74 m. gyventojai, naudoję el.
Lietuva
22,5
21,6
24,2
valdžios paslaugas per paskutinius
(ES vidurkis)
(34,2)
(37,6)
(41,2)
12 mėn. (proc.)*
Lietuvos vieta ES
18
22
23
16–74 m. gyventojai, siuntę
Lietuva
15,5
15,4
17,3
užpildytas formas viešojo
(ES vidurkis)
(16,65)
(17,7)
(21)
sektoriaus įstaigoms per
Lietuvos vieta ES
13
16
16
paskutinius 12 mėn. (proc.)
16–74 m. gyventojai, naudoję el.
Lietuva
12,7
18,5
19,7
18,6
21,6
valdžios paslaugas per paskutinius
(ES vidurkis)
(24,4)
(30)
(28,2)
(30,1)
(31,7)
3 mėn. (proc.)*
Lietuvos vieta ES
20
20
16
22
21
10 ir daugiau darbuotojų turinčios
Lietuva
76,1
76,2
86,1
90,3
95
įmonės, kurios naudojosi el.
(ES vidurkis)
(62,7)
(65,2)
(68,2)
(70)
(75,5)
valdžios paslaugomis per
Lietuvos vieta ES
10
13
7
3
3
paskutinius 12 mėn. (proc.)
10 ir daugiau darbuotojų turinčios
Lietuva
55,6
60,5
75,2
84,6
91,4
įmonės, siuntusios užpildytas
(ES vidurkis)
(43,5)
(45,4)
(50,5)
(53,7)
(60,3)
formas viešojo sektoriaus
Lietuvos vieta ES
įstaigoms per paskutinius 12 mėn.
6
7
3
1
2
(proc.)
10 ir daugiau darbuotojų turinčios
Lietuva
13,1
15,6
20,2
23
31,5
įmonės, kurios naudojosi el.
(ES vidurkis)
(8,8)
(8,7)
(9,3)
(10,6)
(12,5)
viešųjų pirkimų paslaugomis per
Lietuvos vieta ES
3
2
2
2
2
paskutinius 12 mėn. (proc.)
Šaltinis: Skaitmeninės darbotvarkės reitingas.
*Naudojimasis el. valdžios paslaugomis apima informacijos paiešką valstybės institucijų interneto svetainėse, formų
atsisiuntimą ir užpildytų formų išsiuntimą.
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Raginytė, Elena ir Narimantas Kazimieras Paliulis, „Elektroninė valdžia Lietuvoje: savivaldos pjūvis“, Verslas, vadyba ir
studijos‘2009, www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/.../15/15, [accessed 2011 12 06].
268
Socialinės informacijos centras, „Gyventojų naudojimasis elektroninėmis paslaugomis II. Tyrimo ataskaita“, 2011 m.
gruodis.
269
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Elektroninis surašymas leido išbandyti „Elektroninių valdžios vartų
pajėgumus“, 2011, http://www.ivpk.lt/old/main-news.php?cat=30&n=1184, [accessed 2011 12 12].
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Gyventojų naudojimasis el. paslaugomis
Lyginant su kitomis ES valstybėmis, Lietuva užima vidutines arba žemas pozicijas pagal gyventojų
naudojimąsi el. valdžios paslaugomis (2008 m. – 18 vieta ES, 2010 m. – 23 vieta, žr. 26 lentelėę). 2010
m. 17,3 proc. Lietuvos gyventojų buvo siuntę užpildytas formas viešojo sektoriaus įstaigoms per
paskutinius 12 mėn. ir pagal šį rodiklį Lietuva užėmė 16 vietą ES (13 vieta 2008 m.). Lietuvos interneto
vartotojai nesinaudoja el. valdžios paslaugomis, nes, respondentų nuomone (51,4 proc.), jos jiems
neaktualios; 17,3 proc. respondentų linkę reikalus tvarkyti tiesiogiai bendraudami su žmonėmis, o 13,9
proc. respondentų atrodė patogiau gauti paslaugą įprastu būdu270.
2011 m. Lietuvoje atliktos apklausos duomenimis, 38 proc. gyventojų linkę pildyti el. deklaracijas,
prašymus ir formas internete, 21 proc. iš interneto svetainės siunčiasi prašymus, pareiškimus ir
formas, skirtus pildyti popieriuje271. Vis dėlto informacijos paieška vis dar išlieka pagrindiniu gyventojų
lankymosi valstybės institucijų interneto svetainėse tikslu. Šiose svetainėse besilankantys gyventojai
dažniausiai ieško informacijos apie instituciją ir jos veiklą (46 proc.) bei apie teikiamas paslaugas ir jų
gavimo tvarką (33 proc.)272. Kalbant apie el. viešųjų paslaugų kokybę, 2011 m. Lietuvos gyventojai
geriausiai įvertino viešųjų bibliotekų paslaugas (8,8 iš 10 balų), gyvenamosios vietos deklaravimą (8,6
balo) ir asmens dokumentų užsakymą ir išdavimą (8,4 balo)273. Dar geriau įvertintas el. pranešimų ir
pareiškimų policijai teikimas (9,1 balo), tačiau šis įvertinimas nėra patikimas, nes paslauga per
paskutinius 12 mėnesių naudojosi tik 7 tyrimo metu kalbinti apklaustieji274. Prasčiausiai Lietuvos
gyventojai vertina el. leidimų statyboms išdavimą (5,6 balo).
Verslo naudojimasis el. paslaugomis
Lietuvos verslo sektorius išsiskiria tarp kitų ES valstybių aukštu naudojimosi el. paslaugomis lygiu. 2010
m. 95 proc. 10 ir daugiau darbuotojų turinčių įmonių nurodė, kad naudojosi el. valdžios paslaugomis
per paskutinius 12 mėnesių (ES vidurkis – 75,5 proc., Lietuva pagal šį rodiklį atsiliko tik nuo Suomijos ir
Olandijos). Pagal įmonių, 2010 m. siuntusių užpildytas formas viešojo sektoriaus įstaigoms, Lietuva
(91,4 proc.) smarkiai lenkė ES vidurkį (60,3 proc.) ir nusileido Olandijai (92,8 proc.). Pagal naudojimąsi
el. viešųjų pirkimų paslaugomis Lietuvos verslo įmonės taip pat daugiau nei dvigubai lenkia ES vidurkį
(2010 m. Lietuva – 31,5 proc., ES – 12,5 proc., žr. 26 lentelėę). Tokį aukštą verslo sektoriaus
naudojimąsi el. valdžios paslaugomis Lietuvoje lemia tiek aukštas Lietuvos verslo IRT naudojimas (2011
m. 94,9 proc. įmonių naudojosi plačiajuosčiu internetu275), tiek sąlyginai gerai išplėtotos verslui skirtos
el. paslaugos, suteikiančios galimybę įmonėms patogiau ir su mažesnėmis laiko sąnaudomis naudotis
pagrindinėmis el. paslaugomis. Įtakos neabejotinai turėjo ir kai kurių valstybės institucijų sprendimas

270
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nebepriimti dokumentų popieriniu formatu. Pavyzdžiui, nuo 2009 m. spalio mėn. visos įmonės,
turinčios 10 ir daugiau darbuotojų, informaciją „Sodrai“ privalo teikti el. būdu276 (nuo 2011 m. liepos
mėn. šis sprendimas galioja visoms įmonėms, turinčioms 5 ir daugiau darbuotojų277).
Pagrindinė priežastis, ribojanti verslo įmonių bendravimą su valdžios institucijomis internetu, yra tai,
kad administracinės procedūros vis dar reikalauja pateikti popierines kopijas paštu arba tiesiogiai (25,9
proc. 2011 m.)278. Minėtinos ir kitos priežastys: pernelyg sudėtingos ar daug laiko užimančios el.
paslaugos (9,8 proc.), asmens duomenų konfidencialumas ir saugumas (8,1 proc.) ir nežinojimas,
kokios valdžios paslaugos teikiamos el. būdu (6,5 proc.)279.

Elektroninė demokratija

17 pav. Lietuvos gyventojų pasitikėjimas LR Vyriausybe, LR Seimu ir partijomis 2006–2012 m. sausio mėn.

Šaltinis: Vladas Gaidys „Lietuvos gyventojų nuotaikos visuomenės nuomonių tyrimo duomenimis“
281
„Pasitikėjimas institucijomis“ .

280

, „Vilmorus“,

Lietuvos gyventojai labai menkai pasitiki visomis parlamentinės demokratijos institucijomis (Seimu,
Vyriausybe, politinėmis partijomis) (žr. 17 pav.). Pagal pasitikėjimo LR Vyriausybe lygį 2010 m. rudenį
Lietuva užėmė 25 vietą, pagal pasitikėjimo parlamentu lygį – 27 vietą ES282. LR Seimas yra ypač svarbi
institucija, įteisinanti politinės valdžios sistemą, todėl gyventojų nuostatos jo atžvilgiu yra svarbus
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demokratijos kokybės, valstybės ir piliečių santykių būklės rodiklis283. Šiame kontekste ypač svarbu
stiprinti visuomenės sąveikas su valstybės institucijomis: suteikti galimybę daugiau sužinoti apie
valdžios sprendimus, dalyvauti juos rengiant, pareikšti savo nuomonę ir diskutuoti aktualiais
klausimais; IRT teikia daug galimybių visais šiais klausimais.
Lietuvos gyventojai yra vidutiniškai dalyvauja elektroninėje pilietinėje ir politinėje veikloje. Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, 2011 m. 21,5 proc. Lietuvos gyventojų domėjosi kitų
nuomonėmis pilietiniais ar politiniais klausimais, pateikė savo nuomonę tinklaraščiuose, socialiniuose
tinkluose ar kt. Dar 8,8 proc. gyventojų pareiškė nuomonę pilietiniais ar politiniais klausimais
internetu: pasirašė peticiją, dalyvavo apklausoje ir pan.284 Kitos piliečių pilietinio ir politinio dalyvavimo
formos apima pasiūlymų dėl rengiamų teisės aktų teikimą ir elektroninį balsavimą. Plačiau apie šiuos
rodiklius ir viešojo sektoriaus įtaką – 4.2.2 poskyryje.

Elektroninė sveikata
18 pav. Kompiuteriai, internetas ir interneto tinklalapiai
sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose 2005–
2011 m.

19 pav. Pagrindiniai interneto svetainės naudojimo tikslai
sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose 2005–
2011 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“.

2011 m. beveik visos sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigos, kuriose dirbo 10 ir daugiau
darbuotojų, savo veikloje naudojo kompiuterius ir internetą. Interneto tinklalapį turėjo mažiau įstaigų
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– 56,8 proc., tačiau šis rodiklis, lyginant su 2005 m., išaugo daugiau nei dvigubai (žr. 18 pav.). Tai rodo,
kad sveikatos priežiūros įstaigos Lietuvoje yra linkusios kompiuterius ir internetą naudoti ne tik
vidiniams procesams palengvinti, bet ir siekiant labiau bendrauti su gyventojais. Pavyzdžiui, 2011 m.
51,6 proc. sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigų interneto svetainėje teikė informaciją apie
paslaugas, priėmimo valandas ir įkainius, 22,9 proc. tinklalapių buvo atsakoma į svetainėje pateiktus
klausimus, o 12,5 proc. svetainių buvo galima užsiregistruoti į priėmimą. Lyginant su 2005 m., šie
skaičiai išaugo beveik trigubai (žr. 19 pav.). 2005–2010 m. taip pat patrigubėjo informacijos apie
sveikatą internete ieškančių gyventojų dalis (2005 m. – 8,5 proc., 2010 m. – 30,7 proc. gyventojų) ir
padvigubėjo tokios informacijos ieškančių interneto vartotojų dalis (2005 m. – 24,8 proc., 2010 m. –
50,7 proc.)285. Vis dėlto pagal šiuos rodiklius Lietuva užima vidutines pozicijas ES (2010 m. 18 vieta ES
pagal gyventojus ir 12 vieta pagal interneto vartotojus, ieškančius informacijos apie sveikatą
internete).
Nors Lietuvos gyventojams el. sveikatos paslaugos yra ypač aktualios, jų perkėlimo į internetą lygis
gana žemas. 2007 m. atliktame Lietuvos el. sveikatos sistemos ES kontekste tyrime nurodyta, kad
Lietuvos el. sveikatos sistema tebėra pradinėje stadijoje. Nurodytos šios pagrindinės probleminės
sritys: mažas el. paslaugų prieinamumas ir interaktyvumas, fragmentuota, nekoordinuotai
įgyvendinama el. sveikatos sistema, svarbių el. sistemos elementų (pvz.: el. sveikatos įrašai, el.
receptas, el. registracija ir pan.) stoka, el. sveikatos strateginių dokumentų nebuvimas ir pan.286 2011
m. parengtoje Valstybės kontrolės ataskaitoje teigiama, kad nuo 2001 m. (kai pirmą kartą inicijuotas
nacionalinės el. sveikatos informacinės sistemos kūrimas), šis projektas tebėra pradinėje stadijoje ir
turi būti pradėtas iš pradžių287. Išsamiau apie el. sveikatos sistemos įgyvendinimo procesą – 4.2.2
poskyryje.

Intelektualios transporto sistemos (ITS)
Europos Sąjungoje kyla daug transporto problemų, kurių neįmanoma spręsti vien plečiant
infrastruktūrą. Pavyzdžiui, dėl spūsčių patiriama apie 1 proc. BVP (125 mlrd. eurų, arba 431,25 mlrd.
Lt) nuostolių per metus, keliuose žūsta daugiau kaip 35 000 žmonių, kelių transportas išmeta 75 proc.
CO2, ir, jei padėtis nesikeis, iki 2050 m. išmetamo CO2 kiekis padidės dar 25 proc. ir pan.288
Apskaičiuota, kad pritaikius ITS289 spūsčių ir žuvusiųjų keliuose sumažėtų 5–15 proc., o išmetamo CO2
kiekis – 10–20 proc.290 2011 m. Intelektinių transporto sistemų (ITS) Lietuvoje galimybių studijoje291
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nurodoma, kad nuo 1990 m. Lietuvoje automobilių skaičius išaugo beveik 3 kartus. Nors avaringumas
per pastaruosius metus smarkai sumažėjo, jis išlieka 40 proc. didesnis nei ES vidurkis, o kelių
transporto nuostoliai, patiriami dėl eismo įvykių, siekia 1,56 mlrd. Lt per metus. Be to, apskaičiuota,
kad perkrautų sunkiasvorių transporto priemonių žala Lietuvoje gali siekti 180 mln. Lt per metus.
1990–2011 m. kelių sektoriuje viešojo transporto naudojimas sumažėjo 70 proc., tačiau transporto
priemonių skaičius sumažėjo tik 12 proc. ir tai rodo, kad įmonės nesugebėjo prisitaikyti prie vykstančių
pokyčių. Nors už viešąjį transportą Lietuvoje yra atsakingos daugiau nei 60 institucijų, maršrutai nėra
tarpusavyje suderinti, trūksta internete pateikiamos informacijos apie transporto tvarkaraščius ir
pan.292 Kadangi dažnai yra kur kas efektyviau transporto sektoriuje taikyti IRT nei tradicines
priemones, siūloma Lietuvoje kylančias problemas spręsti kuriant ir plėtojant ITS.
2007 m. patvirtintoje Ekonomikos augimo veiksmų programoje nurodoma, kad Lietuvoje
nepakankamai išplėtota transporto informacinė infrastruktūra, esami jos segmentai neatitinka ES
transporto informacinės infrastruktūros lygio, o eismo valdymas ir kelionių apsauga Lietuvoje
netenkina augančių eismo dalyvių poreikių293. Lyginant su 2007 m., padėtis Lietuvoje pagerėjo: 2011
m. surinkta informacijos apie 35 Lietuvoje įgyvendintus ITS projektus. Bendra šių projektų vertė siekė
485 mln. Lt, iš kurių geležinkelių transportui skirta 290 mln. Lt, o kelių transportui – 187 mln. Lt.
Didžioji dalis projektų (82 proc.) buvo orientuoti į eismo valdymo veiklas294. Vis dėlto įgyvendinant
projektus nustatytos šios problemos: valdžios institucijos neturi aiškiai suformuluotų poreikių ir vizijos,
nacionalinis koordinavimas yra nepakankamas, o dalis ITS projektų Lietuvoje negali būti įgyvendinti dėl
nacionalinės valdžios ir savivaldybių funkcijų pasidalijimo. Be to, projektus įgyvendinančios
organizacijos per mažai bendradarbiauja tarpusavyje, o daug sunkumų kyla dėl nepakankamos
įgyvendinančių institucijų (ypač viešojo sektoriaus) patirties295. Dar viena problema Lietuvoje yra
nepakankamas mokslo įsitraukimas į ITS kūrimą ir plėtojimą. Specialistams trūksta žinių ir patirties,
kurie leistų jiems dalyvauti tarptautiniuose tyrimų projektuose. Plačiau apie viešojo sektoriaus įtaką
ITS – 4.1.1 poskyrio dalyje „Intelektualios transporto sistemos.
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4.1.2. Viešojo sektoriaus IRT pagrįstos veiklos ir kokybės valdymo sistemos
20 pav. Įstaigų naudojamos elektroninės sistemos 2010 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas „Informacinės technologijos Lietuvoje 2010“.
*ERP – veiklos valdymo sistema (angl. enterprise resource management system), iš viso ERP 2010 m. – 72,8 proc.

Lietuvos viešajame sektoriuje labiausiai paplitusios elektroninės sistemos yra veiklos valdymo sistema
(72,8 proc.), interneto svetainės turinio valdymo sistema (69,6 proc.) ir dokumentų valdymo sistema
(69,1 proc.) (žr. 20 pav.). Šiomis trimis elektroninėmis sistemomis naudojasi Prezidentūra ir muitinės
įstaigos (100 proc.), mažiausiai jomis naudojasi priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo įstaigos (14,6–34,1
proc.)296. Kaip kito elektroninių sistemų naudojimas per tam tikrą laikotarpį įvertinti neįmanoma, nes
pateikiami tik 2010 m. duomenys.
2007–2013 m. laikotarpiu valstybės institucijų veiklos valdymo sistemų kūrimas remiamas ES lėšomis
pagal 1.4 prioriteto priemones „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ ir „Viešųjų
paslaugų kokybės iniciatyvos“. Įgyvendinant daugelį remiamų projektų kyla didelių problemų ir rizikų:
nėra nacionalinės valdymo sistemų diegimo vizijos ar koordinuojančios institucijos, projektų
vykdytojams trūksta kompetencijos, pastebima informacinių sprendimų fragmentacija, sąveikos
trūkumas, jų priežiūros išlaidos nuolat auga ir pan. Plačiau šiuos procesus ir problemas aptariame 4.2.3
poskyryje.
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Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2010“, Vilnius, 2010, p. 112.
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4.1.3. Tarnautojų gebėjimai naudotis IRT ir viešojo sektoriaus IRT specialistai
21 pav. 2008–2010 m. vykusių valstybės tarnautojų mokymų (visų ir kompiuterinio raštingumo mokymų) skaičius

Šaltinis: 2010 m. Valstybės tarnybos departamento ataskaita.
* Svarbu atkreipti dėmesį, kad vienas valstybės tarnautojas galėjo dalyvauti daugiau nei vienuose mokymo kursuose, todėl
nurodomas didesnis nei iš tikrųjų kursus baigusių žmonių skaičius.

2007 m. patvirtintoje Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje nurodyta, kad valstybės
tarnautojams ir kitiems valstybės bei savivaldybių institucijų darbuotojams trūksta pagrindinių
gebėjimų (įskaitant kompiuterinio raštingumo ir IRT taikymo, užsienio kalbų žinių)297. Nuo to laiko
valstybės tarnautojams buvo surengta įvairių mokymų, nors nuo 2008 m. jų skaičius mažėjo (21 pav.);
kompiuterinio raštingumo mokymų buvo palyginti nedaug ir šis skaičius sumažėjo dar 3 kartus. Iš viso
2009 m. kvalifikaciją tobulino 35,9 proc. visų valstybės tarnautojų, t. y. 13,6 proc. mažiau nei 2008 m.,
kai kvalifikaciją tobulino 49,5 proc. valstybės tarnautojų)298.
Šią tendenciją galima paaiškinti tuo, kad valstybės tarnautojų mokymams skiriamas finansavimas
nuolat mažėjo. Pavyzdžiui, 2007 m. valstybės tarnautojų mokymams skirta suma sudarė 1,7 proc.
valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų metinių asignavimų, o iki 2010 m. ši dalis sumažėjo
1,1 proc. punkto ir sudarė vos 0,6 proc. metinių asignavimų (žr. 22 pav.). Valstybės tarnybos įstatymo
46 str. 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojų mokymui skirtos lėšos valstybės ir savivaldybių
biudžetuose turi sudaryti ne mažiau kaip 1 proc. ir ne daugiau kaip 5 proc. valstybės darbo
užmokesčiui nustatytų asignavimų299, o šis kaičius nesiekė 1 proc. nei 2009 m., nei 2010 m. Vis dėlto,
lyginant su 2009 m., 2010 m. daugiau lėšų valstybės tarnautojų mokymams skirta iš kitų šaltinių
(dažniausiai ES struktūrinių fondų), kurie šiek tiek kompensavo nacionalinio biudžeto asignavimų
mažėjimą (žr. 22 pav.).
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2010 m. vieno valstybės tarnautojo mokymų suma Lietuvoje svyravo nuo 145 iki 2761 Lt žmogui ir
vidutiniškai siekė 408 Lt300. Palyginimui, 2011 m. skaičiavimais pagal ŽIPVP 4 prioriteto priemonę
„Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ vienam asmeniui apmokyti teko
apie 3375 Lt301. Vis dėlto šiuos skaičius reikia lyginti labai atsargiai, nes dėl trūkstamų duomenų
neįmanoma įvertinti skirtingų mokymų trukmės ir kokybės.
22 pav. 2007–2010 m. valstybės tarnautojų mokymams skirta suma iš biudžeto ir kitos lėšos. Valstybės tarnautojų mokymui
skirta procentinė metinių darbo užmokesčio asignavimų dalis

Šaltinis: 2007–2010 m. Valstybės tarnybos departamento ataskaitos.

Siekiant tinkamai optimizuoti viešojo sektoriaus infrastruktūrą, taupyti valstybės lėšas ir didinti viešojo
sektoriaus efektyvumą, ateityje ypač svarbi bus viešojo sektoriaus IRT specialybė. Šiuo metu galima tik
apytiksliai nurodyti viešajame sektoriuje dirbančių IRT specialistų skaičių, nes Valstybės tarnautojų
registre tokie duomenys nekaupiami, be to, didelė dalis viešajame sektoriuje dirbančių IRT specialistų
nėra valstybės tarnautojai. Apytikriais duomenimis, viešajame sektoriuje (centriniu lygiu) šiuo metu
dirba 900 IRT specialistų (IVPK apklausų duomenimis). Svarbiausios problemos – maži atlyginimai ir
didelė IRT specialistų privačiame sektoriuje paklausa, dėl kurios daugelis patyrusių ir tinkamai
parengtų specialistų pereina dirbti į privatų sektorių.
4.1.4. Apibendrinimas
27 lentelė. Informacinė visuomenė iš valdžios perspektyvos: svarbiausi teigiami rezultatai ir problemos po 2006–2007 m.*
Teigiami rezultatai / stiprybės
Problemos / silpnybės
Viešųjų paslaugų skaitmenizavimas
- 2006–2010 m. Lietuvoje smarkiai išaugo pagrindinių
- Nepaisant pažangos 2006–2010 m. skaitmeninant
viešųjų paslaugų perkėlimas (16 proc. punktų) ir visiškai
pagrindines viešąsias paslaugas, Lietuva užima vidutines
interaktyvių paslaugų perkėlimas (32 proc. punktų) į el.
pozicijas ES pagal gyventojų el. valdžios paslaugų
erdvę;
naudojimą (23 vieta 2010 m.);
- Beveik susilygino verslo ir gyventojų paslaugų perkėlimo
- Lietuvos el. valdžios (www.evaldzia.lt) portalas dizainu,

300

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, ataskaita už 2010 m., http://www.vtd.lt/index.php?2059211288, Vilnius, 2011 m.
301
Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo
vertinimas“, 2011 m. rugpjūčio 24 d., Vilnius, p. 73.
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lygis;
- Lietuvos verslo sektorius užima pirmaujančias pozicijas
ES (3 vieta 2010 m.) pagal el. valdžios paslaugų naudojimą

funkcionalumu, paprastumu ir aiškumu atsilieka nuo kitų
nagrinėtų valstybių (ypač Estijos, Austrijos, JK), apie jį žino
ir juo naudojasi nedidelė dalis gyventojų;
- Sistemiškai nematuojamas nepagrindinių (t. y.
nepatenkančių į ES sudarytą sąrašą) paslaugų lygis
- Žemas savivaldos viešųjų paslaugų perkėlimo į el. erdvę
lygis;
- Žemas el. sveikatos paslaugų perkėlimo lygis;
- Įgyvendinant ITS projektus kylančios problemos: valdžios
institucijos neturi aiškiai suformuluotų poreikių ir vizijos,
nacionalinis koordinavimas yra nepakankamas, dalis ITS
projektų negali būti įgyvendinti dėl nacionalinės valdžios ir
savivaldybių funkcijų pasidalijimo, per mažai
bendradarbiauja projektus įgyvendinančios organizacijos,
nepakankama įgyvendinančių institucijų patirtis

IRT pagrįstos veiklos ir kokybės valdymo sistemos, informacinės sistemos
- Didėjantis supratimas apie IRT galimybes didinti darbo
- Diegiant veiklos ir kokybės valdymo sistemas per daug
produktyvumą; auganti IRT pirkimo ir valdymo patirtis
dėmesio skiriama kompiuterizavimui ir per mažai veiklos
(mokantis tiek iš gerosios, tiek iš blogosios praktikos);
pokyčiams;
- Svarbūs projektai siekiant, kad viešasis sektorius dalytųsi
- Kuriami nauji IRT sprendimai, užuot dalijusis jau sukurtais
IRT ištekliais (el. valdžios paslaugos savivaldybėse,
ir už viešojo sektoriaus lėšas nupirktais sprendimais;
elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse).
- Trūksta IRT sprendimų integracijos ir sąveikumo tiek
organizacijų viduje, tiek (ypač) tarp viešojo sektoriaus
organizacijų.
Tarnautojų gebėjimai naudotis IRT ir viešojo sektoriaus IRT specialistai
- Net kelios ŽIPVP programos priemonės remia valstybės
- Tik apytikriai žinomas viešajame sektoriuje dirbančių IRT
tarnautojų ir viešojo sektoriaus darbuotojų mokymą, daug specialistų skaičius;
projektų numato ir skaitmeninio raštingumo mokymus.
- Daugelis patyrusių ir tinkamai parengtų specialistų
pereina dirbti į privatų sektorių;
- Daugelis organizacijų neturi pakankamai gebėjimų
tinkamai valdyti privataus sektoriaus rangovus / paslaugų
teikėjus
* Atspirties taškas silpnybėms ir stiprybėms identifikuoti – 4.1 skyrius. Tačiau į lentelę taip pat įtraukėme informaciją, kuri
išsamiau nagrinėjama 4.2 skyriuje.

4.2. Svarbiausios viešojo sektoriaus priemonės ir projektai elektroninės
valdžios srityje
4.2.1. Kiekybinių tikslų pasiekimo laipsnis

Kalbant apie viešųjų el. paslaugų pasiūlą (tiek paslaugų perkėlimo lygį, tiek visišką pasiekiamumą
internetu (angl. online sophistication and full online availability) ir turint omenyje pastarųjų metų
tendencijas ir skiriamą ES paramą (daugiau kaip 300 mln. Lt 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu;
tiesa, ši parama apima tiek vadinamąsias pagrindines, tiek nepagrindines paslaugas), tikėtina, kad
numatyti pasiūlos rodikliai bus pasiekti (95 proc. perkėlimo lygis, 90 proc. visiško pasiekiamumo lygis
2015 m.) (žr. 28 lentelėę).
Sunkiausia bus pasiekti paklausos rodiklius, ypač rodiklį „gyventojai, kurie naudojasi elektroniniu būdu
teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis“ (dabartinė reikšmė – proc.; 2015 m.
planuojama – 50 proc.). Tikėtina, kad gerėjanti paslaugų pasiūla skatins šio rodiklio augimą, tačiau tik
paslaugų perkėlimo neužtenka – reikia aktyviai skatinti gyventojus naudotis IRT (mokyti, viešinti,
supaprastinti vartotojo sąsają ir t. t., pasiūlymai pateikiami šio vertinimo B dalyje), ypač turint
omenyje, kad daugiausia valdžios paslaugomis naudojasi santykinai mažesnes pajamas gaunantys,
vyresni gyventojai, kurie taip pat priklauso ir „skaitmeninės atskirties“ gyventojų grupėms. Susijusi
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problema – gyventojų noras, pasitikėjimas, gebėjimas naudotis elektroninėmis tapatybės nustatymo ir
patvirtinimo priemonėmis, todėl tai yra kitas rodiklis, kurį bus gana sunku pasiekti (2011 m. – 8 proc.,
2015 m. – 30 proc.).
28 lentelė. Gyventojų naudojamos IRT – svarbiausi viešojo sektoriaus uždaviniai
Rodiklis
Padėtis 2006 m.
Padėtis 2010–2011
m.

Planuojama
reikšmė 2015–
2019 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programa (2007–2013 m.)

Pagrindinių viešųjų paslaugų
perkėlimo į internetą lygis (proc.)

65 (2005)

81,5 (2011, IVPK)

95 proc. (2015)

CapGemini: online sophistication
68 proc.
84 proc. (2010)
Gyventojų, besilankančių viešųjų
institucijų interneto svetainėse,
15 proc. (2005)
32 proc. (+17 p. p.)
55 proc. (2015,
(2011)
dalies padidėjimas (proc. punktai)
+40 p. p.)
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa
Viešosios ir administracinės
paslaugos, perkeltos į elektroninę
59 (2010)
90 proc. (2015)
erdvę, sudaro šį pagrindinių viešųjų
100 proc. (2019)
ir administracinių paslaugų visiško
69,1 (2011, IVPK)
pasiekiamumo internetu brandos
lygį (proc.)

Pastabos

IVPK ir „CapGemini“
duomenys

IVPK duomenys

IVPK ir „CapGemini“
duomenys

CapGemini: full online availability
40 proc. (2006 m.)

72 proc. (2010)

-

22 proc. (2010)
x
27,9 proc. (2011)

Gyventojai, kurie naudojasi
elektroniniu būdu teikiamomis
viešosiomis ir administracinėmis
paslaugomis (procentinė visų šalies
gyventojų dalis)

50 proc. (2015)
60 proc. (2019)

Skaitmeninės
darbotvarkės
reitingas (DAS)*,
LSD duomenys

DAS: pct. of population interacting
12,7
21,6 (2010)
online with public authorities, last 3
months
Gyventojai, naudojantys asmens
30 proc. (2015)
tapatybės korteles tapatybei
8 proc. (2011)
50 proc. (2019)
IVPK duomenys
patvirtinti elektroninėje erdvėje
(procentinė visų šalies gyventojų
dalis)
Teisės aktų projektai, dėl kurių
10 proc. (2015)
LR Seimo
xxx
gyventojai pateikė rengėjams
5,6 proc. (2011)
15 proc. (2019)
kanceliarija (IVPK
pasiūlymų (procentinė visų teisės
duomenys)
aktų projektų dalis)
Nurodyti rodikliai iš atitinkamų strateginių dokumentų. Pasviruoju šriftu įrašytos tos reikšmės, kurios nėra nurodytos pačiame
dokumente, bet tyrimo tikslais jas įtraukėme į lentelę.
* DAS (angl. Digital Agenda Scoreboard (Eurostat)) – Skaitmeninės darbotvarkės reitingas.
x
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, cituojama Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programos vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaitoje.
xxx
Duomenų šaltinis: LR Seimo kanceliarija, cituojama Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programos
vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaitoje.

4.2.2. Viešųjų paslaugų perkėlimas

2004–2006 m. (BPD) laikotarpiu 3.3 priemonės lėšomis sukurta 17 viešųjų el. paslaugų, iš kurių verslo
subjektams naudingiausia buvo „Elektroninių SD formų priėmimo ir apdorojimo sistema“, o
gyventojams potencialiai didžiausią teigiamą poveikį turėjo išankstinė pacientų registracijos sistema.
Mažai sėkmingi projektai – El. sveikatos projektas, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų elektroninis
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bilietas ir Registrų centro nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektroninė paslauga NETSVEP302.
Neigiamos įtakos šių projektų įgyvendinimui turėjo per trumpi sudėtingų projektų įgyvendinimo
terminai, ekspertinių žinių trūkumas, nepakankamas institucijos vadovybės dėmesys, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo trūkumas, neatsižvelgimas į paslaugos vartotojų pageidavimus ir kt.303
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu pagal prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“
daugiausia lėšų skiriama būtent viešųjų el. paslaugų kūrimui. 2007 m. gruodžio mėn. patvirtinta
priemonė „Elektroninės valdžios paslaugos“, vykdoma valstybinio planavimo projektų atrankos būdu.
Pagal šią priemonę pateiktos 34 paraiškos, iš kurių 25 projektai vertinimo metu buvo įgyvendinami ir 2
baigti įgyvendinti (1 paraiška vertinama, 6 sutartys nesudarytos)304. Projektams numatyta paskirstyti
200,5 mln. Lt; 2012 m. sausį jau buvo sudaryta sutarčių už 190,54 mln. Lt305. Iš jau sukurtų el. viešųjų
paslaugų pagal šią priemonę galima paminėti 2010 m. pradėjusią veikti paslaugą, teikiančią galimybę
vairuotojams elektroniniu būdu gauti ir keisti vairuotojo pažymėjimą, pranešti apie prarastą
pažymėjimą arba gauti informaciją apie laikytus egzaminus. Kita 2010 m. atsiradusi el. paslauga yra „Epolicija“, kuri leidžia lengvai teikti pranešimus policijai internetu, gauti informaciją apie nusikaltimus ir
eismo įvykius SMS ir MMS žinutėmis ir pan. Per 2010 m. policijai el. būdu buvo pateikti 444
pranešimai306.
2010 m. LR susisiekimo ministras patvirtino Viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę veiksmų iki
2012 metų planą. Šio veiksmų plano tikslas – užtikrinti spartesnį viešųjų paslaugų perkėlimą į el. erdvę,
plečiant elektroniniu būdu teikiamų viešųjų paslaugų skaičių, gerinant jų prieinamumą viešojoje
erdvėje ir kokybę, mažinant Lietuvos atsilikimą nuo kitų Europos valstybių viešųjų paslaugų teikimo
elektroniniu būdu srityje307. Plane nustatyti viešųjų paslaugų įdiegimo terminai ir atsakingi vykdytojai.
Įgyvendinus priemones, į el. erdvę planuojama perkelti 50 proc. sveikatos apsaugos, aplinkosaugos
leidimų išdavimo, civilinės būklės liudijimų išdavimo, 65 proc. automobilių registravimo, 80 proc.
aukštojo mokslo registravimo ir kt. viešųjų paslaugų308.
Kadangi finansavimo poreikis pagal priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“ buvo kur kas didesnis
nei numatytos paskirstyti lėšos ir siekiant įgyvendinti minėtąjį „Viešųjų paslaugų perkėlimo į
elektroninę erdvę veiksmų iki 2012 metų planą“, 2010 m. LR Vyriausybės pavedimu buvo patikslintos
IVV prioriteto priemonės ir įtraukta nauja priemonė „Pažangios elektroninės paslaugos“. Dėl šių
perskirstymų ir naujos priemonės derinimo su skirtingomis institucijomis buvo laikinai sustabdytas tuo

302

Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, „Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3
priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas“, 2009, Vilnius.
303
Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, „Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3
priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas“, 2009, Vilnius.
304
2012 m. sausio pradžia.
305
ES struktūrinė parama, „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos barometras“, 2011, http://www.esparama.lt/20072013/lt/projektubarometras#prog_id=VP2&prior_id=VP2-3&measure_id=VP2-3.1-IVPK-01-V&inter_inst_id=&exec_inst_id=,
[accessed 2011 11 16].
306
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Ekonomikos augimo veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2010 m.
307
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas „Dėl viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę veiksmų iki 2012
m. plano patvirtinimo, 2010 m. birželio 14 d., Nr. 3-376, Vilnius.
308
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Vyriausybės siekis – kuo daugiau viešųjų paslaugų elektroninėje erdvėje“, 2010,
http://www.lrv.lt/naujienos/?nid=6506, [accessed 2011 12 30].
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metu jau parengtų priemonių įgyvendinimas309. 2010 m. gruodžio mėn. LR Vyriausybė patvirtino
priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“310 ir numatė, kad projektai bus atrenkami konkurso
būdu, o paraiškas galės teikti ne tik valstybės institucijos, bet ir privatūs juridiniai asmenys,
įgyvendinantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus. Priemonės įgyvendinimui
numatyta skirti 100 mln. Lt. 2012 m. sausio mėn. pareiškėjai buvo pateikę prašymų, kurių bendra suma
daugiau nei dvigubai didesnė – 229,12 mln. Lt. Nors kuriant priemonę buvo tikimasi, kad bus pasiūlyta
kurti naujoviškas ir inovatyvias paslaugas (dėl to numatyta ir galimybė dalyvauti privatiems juridiniams
asmenims), pateikti pasiūlymai ir jų pareiškėjai rodo, kad priemonė nelabai skiriasi nuo priemonės
„Elektroninės valdžios paslaugos“, tik galimybės centriniu lygiu koordinuoti projektų pasiūlą ir
nukreipti investicijas į pačias aktualiausias sritis šiek tiek mažesnės nei valstybės planavimo būdu
įgyvendinamos priemonės. Taip pat išaiškėjo, kad dėl nepakankamos įstatyminės bazės galimybė
konkurse dalyvauti privatiems juridiniams asmenims yra labai ribota.
Siekiant padidinti elektroniniu būdu teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, nuo 2003
m. veikia interneto svetainė „Elektroniniai valdžios vartai“311. Šioje svetainėje gyventojams ir verslo
subjektams teikiama informacija apie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų („Sodros“,
„Regitros“, Registrų centro, Darbo biržos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos statistikos
departamento ir kt.) teikiamas elektronines viešąsias paslaugas ir suteikiama galimybė internetu
užsisakyti šias paslaugas. Interneto portale taikomi keli asmens tapatybės nustatymo būdai,
pavyzdžiui, per elektroninės bankininkystės sistemą arba asmens tapatybės kortele su integruotu
skaitmeniniu sertifikatu. 2011 m. kovą vykdant Lietuvos Respublikos visuotinį gyventojų ir būstų
surašymą elektroniniu būdu, 32 proc. Lietuvos gyventojų pateikė informaciją apie save naudodamiesi
„Elektroninių valdžios vartų“ portalu312.
El. viešųjų paslaugų regioninis aspektas
2006-aisiais konstatuota, kad investuojant į el. valdžios projektus, pirmiausia buvo orientuojamasi į
nacionalinio lygmens paslaugų teikimą (87 proc. el. valdžios išlaidų), bet trūko investicijų į vietinį ar
regioninį lygmenis (13 proc. išlaidų)313. Ta pati problema išliko ir vėliau: 2009 m. atliktas tyrimas
parodė, kad el. viešųjų paslaugų teikimo lygis savivaldų lygmeniu atsiliko nuo centrinių institucijų314.
Šią tendenciją lėmė nepakankamas teisinės bazės pritaikymas, mažas tarnautojų suinteresuotumas
keisti savo darbą, nepakankamas tarnautojų skaitmeninis raštingumas ir kt.315

309

Informacinės visuomenės plėtros komitetas „2010 metų veiklos ataskaita“, 2011 02 15, Vilnius.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d.
nutarimo Nr. 788 „Dėl ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2010 m. gruodžio 1 d. Nr.
1710, Vilnius.
311
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006 m. ataskaita“, 2007, Vilnius.
312
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Elektroninis surašymas leido išbandyti „Elektroninių valdžios vartų
pajėgumus“, 2011, http://www.ivpk.lt/old/main-news.php?cat=30&n=1184, [accessed 2011 12 12].
313
Lietuvos laisvosios rinkos institutas ir VU UNESCO Tarptautinis žinių ekonomikos ir valdymo centras „Elektroninės valdžios
Lietuvoje būklė ir perspektyvos“, 2006 , Vilnius.
314
Raginytė, Elena ir Narimantas Kazimieras Paliulis, „Elektroninė valdžia Lietuvoje: savivaldos pjūvis“, Verslas, vadyba ir
studijos‘2009, www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/.../15/15, [accessed 2011 12 06].
315
Raginytė, Elena ir Narimantas Kazimieras Paliulis, „Elektroninė valdžia Lietuvoje: savivaldos pjūvis“, Verslas, vadyba ir
studijos‘2009, www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/.../15/15, [accessed 2011 12 06].
310
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Siekiant remti viešųjų el. paslaugų plėtojimą savivaldybėse 2009 m. kovo mėn. buvo patvirtinta IVV
prioriteto priemonė „Elektroninės paslaugos: regionai“. Šios priemonės įgyvendinimui numatyta skirti
65,83 mln. Lt, galimybė teikti paraiškas suteikta apskričių viršininkų administracijoms ir savivaldybių
administracijoms316. 2010 m. pertvarkant IVV priemones, priemonė „Elektroninės paslaugos: regionai“
pervadinta į „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“, jai skirtas finansavimas sumažintas iki 25
mln. Lt, o projektų atrankos būdas pakeistas valstybiniu planavimu. Tokio reorganizavimo tikslas –
sukurti centralizuotą sprendimą, kuris užtikrintų paslaugų teikimą pagal vienodus standartus visose
Lietuvos savivaldybėse. Šią idėją įgyvendinti siūloma VAIISIS sistemoje sukuriant standartinius
modulius, kuriuos kiekviena savivaldybė galėtų prisitaikyti sau ir jais naudodamasi teikti viešąsias el.
paslaugas (pavyzdžiui, išduotų licencijas ar leidimus). Šie pokyčiai turėtų padidinti priemonės
efektyvumą, nes už mažesnę sumą bus pasiektas tas pats rezultatas, dalijamasi valstybės
informaciniais ištekliais, centralizuojama jų priežiūra ir valdymas, išvengiama viešajam sektoriui
būdingo tų pačių sprendimų dubliavimo (žr. taip pat 4.2.3 poskyrį apie informacinių sistemų diegimo
viešajame sektoriuje patirtį). Esminė šio pakeitimo rizika yra ribota patirtis įgyvendinant projektus,
kuriems reikia visapusiško centrinio lygmens ir savivaldos bendradarbiavimo; taip pat reikia sukurti
tokio sprendimo veiklos ir finansavimo modelį. Investicinį projektą rengia IVPK pagal partnerystės
sutartį su VRM ir Lietuvos savivaldybių asociacija; investicinis projektas turėjo būti parengtas 2012 m.
vasario mėn.317

Kitos el. paslaugos
„Informacinės visuomenės visiems“ prioriteto priemonė „Intelektualios valdymo sistemos“ skatina
kurti el. paslaugas piliečiams. Šios priemonės tikslas – taikant naujausias technologijas kurti ir plėtoti
pažangiąsias transporto, civilinės saugos, geodezijos, aplinkos kt. valdymo sistemas. Intelektualių
valdymo sistemų plėtrai numatyta skirti 107 mln. Lt ES struktūrinės paramos lėšų, iš kurių – 93,04 mln.
Lt jau yra paskirstyta (2012 m. pradžia). Iš vykdomų projektų galima paminėti miškų ūkio el. paslaugų ir
valstybinės reikšmės kelių eismo informacinių sistemų kūrimą, aplinkosauginės informacijos el.
paslaugų plėtojimą ir pan.318
Priemonės „Mokslo duomenų archyvas“ tikslas – sukurti mokslo tyrimo duomenų skaitmeninį archyvą,
leidžiantį kaupti ir saugoti įvairių mokslo sričių tyrimų empirinius duomenis ir kitą svarbią informaciją
bei sudaryti galimybę visiems norintiems ją rasti internete. Pagal priemonę numatyta paskirstyti 15
mln. Lt, šios lėšos skirtos šiuo metu Vilniaus universiteto įgyvendinamam projektui „Nacionalinis
atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas“. Vykdant projektą numatyta sukurti vieną el.
paslaugą „Mokslo duomenų paieška, teikimas ir analizė“, kuri apims įvairios su mokslo tyrimais
susijusios informacijos teikimą el. būdu319.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo nr. 788
„Dėl ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo, 2009 m. kovo 18 d., Nr. 221, Vilnius.
317
Informacija, gauta interviu Centrinėje projektų valdymo agentūroje.
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ES struktūrinė parama, „gautos ir vertinamos paraiškos“, 2011, http://www.esparama.lt/20072013/lt/statistikaonline/gautvertpar?sparams=348639, [accessed 2011 12 28].
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ES struktūrinė parama, “Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas”,
http://www.esparama.lt/projektas?id=32177&order=&page=&pgsz=10.
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Elektroninė demokratija
El. demokratijos ir el. dalyvavimo skatinimas yra numatytas tiek ES, tiek nacionaliniuose strateginiuose
dokumentuose. Pavyzdžiui, el. demokratija, galių piliečiams ir įmonėms suteikimas minimi kaip
prioritetai 2006 m. ir 2010 m. Europos Komisijos paskelbtuose el. valdžios veiksmų planuose320. 2005
m. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijoje buvo iškeltas uždavinys aktyvinti visuomenės
ir viešojo administravimo institucijų sąveiką, užtikrinti visuomenės įtaką politiniams sprendimams321.
Vienas iš 2011 m. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programos tikslų yra „skatinti gyventojus
naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, užtikrinti
duomenų perdavimo kokybę, funkcionuojančių paieškos sistemų infrastruktūrą, taip prisidėti prie
elektroninės demokratijos plėtros“322.
2004–2006 m. ES struktūrinių fondų įsisavinimo laikotarpiu mažai dėmesio skirta viešųjų el. paslaugų
demokratiniam potencialui ir piliečių ir institucijų bendravimui naudojantis IRT galimybėmis323. Kaip
nurodoma BPD vertinimo ataskaitoje, iš esmės el. dalyvavimo ir demokratijos skatinimas nebuvo
įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis324. Vis dėlto projektas „e-Seimas – el. demokratijos
priemonių plėtojimas LR Seime“ iš dalies turėjo įtakos šiuo metu priemonės „Elektroninė demokratija“
lėšomis remiamam projektui „E-Seimas“: parengtas investicinis projektas, techniniai reikalavimai,
viešųjų pirkimų dokumentacija (tiesa, vėliau dokumentacija buvo koreguojama).325 2010 m. pradėjus
vykdyti projektą „E-Seimas“ siekiama skatinti visuomenės ir Seimo sąveikumą plėtojant el.
demokratijos priemones, pavyzdžiui, didinant piliečių informuotumą apie Seimo vykdomą veiklą,
sudarant galimybes kreiptis į šią instituciją el. būdu, dalyvauti teisėkūros procesuose ir savarankiškai
stebėti kreipimosi nagrinėjimo būseną326. Taip pat žadama pradėti tiesiogines LR Seimo posėdžių
transliacijas internete327. Šis LR Seimo kanceliarijos įgyvendinamas projektas yra vienintelis
nacionalinio lygmens el. demokratijos projektas, jam skirtas finansavimas yra 11,58 mln. Lt (arba 58
proc. priemonei skirtos 19,51 mln. Lt sumos). Projekto pabaiga numatyta 2013 m. vasario mėn.
Didžiausias 2007–2013 m. finansinio laikotarpio pokytis, palyginti su 2004–2006 m. laikotarpiu, – tai
parama, skirta el. demokratijos priemonėms regionų lygiu. Pagal priemonę „Elektroninė demokratija:
regionai“ 2012 m. sausio mėn. buvo sudaryta sutarčių, kurių bendra suma – 19,15 mln. Lt (arba 98

320

Europos Komisija, „i2010 el. valdžios veiksmų planas: el. valdžios plėtros spartinimas Europoje visų labui“, Komisijos
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Europos Komisija, „2011-2015 m. Europos el. valdžios veiksmų planas IRT naudojimas siekiant pažangios, darnios ir
novatoriškos valdžios“, Komisijos komunikatas,2010 12 15, KOM (2010) 743 galutinis.
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priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas“, 2009, Vilnius. p. 72.
325
Esparama.lt, „e-Seimas“ – elektroninės demokratijos priemonių plėtojimas Lietuvos Respublikos Seime“, 2005,
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proc. priemonei numatytos sumos); 17 projektų buvo įgyvendinami, 25 baigti įgyvendinti. Šios
priemonės tikslas – kurti elektronines priemones, kurios suteiktų galimybę piliečiams reikšti nuomonę
įvairiais aktualiais savivaldybės klausimais, susipažinti su valdžios institucijų rengiamais ir priimtais
sprendimais bei diskutuoti apie juos328. Projektus vykdančios savivaldybės įgyvendina labai panašias
iniciatyvas: rengia tiesiogines savivaldybių tarybų posėdžių transliacijas, priimtus sprendimus skelbia
internete ir sudaro galimybę juos komentuoti ir pan. 329 Dėl šios priežasties 2014–2020 m. struktūrinės
paramos laikotarpiu reikėtų bent jau besidubliuojančius sprendimus kurti centralizuotai (pasitelkiant
priemonės „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ modelį).
Gyventojai nėra linkę aktyviai naudotis el. demokratijos teikiamomis galimybėmis. Pavyzdžiui, Trakų
rajono savivaldybės interneto svetainėje nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. yra pateikta 311 tarybos
sprendimų projektų ir 291 tarybos sprendimas, tačiau iki šios dienos visi šie dokumentai sulaukė tik
dviejų gyventojų komentarų330. Kurį laiką galimybė komentuoti internete buvo sustabdyta, nes prieš
rinkimus komentarai tapo „asmeninių sąskaitų suvedinėjimo vieta“331. Šie duomenys atskleidžia, kad
sukurti el. demokratijos sprendimų neužtenka: reikia juos nuolat prižiūrėti, tobulinti, viešinti ir skatinti
gyventojus įsitraukti.
IVPK užsakyto tyrimo duomenimis, 2011 m. lapkričio mėn. valstybės institucijų svetainėse lankėsi 32
proc. Lietuvos gyventojų332. Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies
padidėjimas (40 proc.) yra vienas ekonomikos augimo veiksmų programos rezultato rodiklių (žr. 29
lentelėę). Šie duomenys rodo, kad nuo 2005 iki 2011 m. gyventojų, besilankančių valstybės institucijų
interneto svetainėse, dalis išaugo 17 proc. punktų; panašus augimas turi būti išlaikytas ir ateityje
norint pasiekti užsibrėžtą rodiklį. Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje
numatytas rodiklis „teisės aktų projektai, dėl kurių gyventojai pateikė rengėjams pasiūlymų
(procentinė visų teisės aktų projektų dalis)“333. Planuojama šio rodiklio reikšmė 2015 m. yra 10 proc.;
2019 m. – 15 proc. IVPK duomenimis, 2011 m. LR Seimo teisės aktų IS Projektų registravimo
posistemėje registruoti 3661 naujas teisės aktų projektas, dėl 185 iš jų pateikta pasiūlymų. Taigi 2011
m. pastabos ir pasiūlymai el. būdu buvo pateikti dėl 5,6 proc. teisės aktų projektų334.
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29 lentelė. Priemonės „Elektroninė demokratija“ rodikliai ir jų pasiekimas
Rodiklis

Pradinė
reikšmė

Ekonomikos augimo veiksmų programa (2007–2013 m.)
PRIEMONĖ „ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA“ (VP2-3.1-IVPK-02-V)
Patvirtinta: 2007 12 19
Rezultatas
gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų
interneto svetainėse, dalies padidėjimas
(palyginti su 2005 m. rodikliu) (rodiklis
paskelbtas 2008 07 23, Nr. 788.)
ankstesnės formuluotės:
gyventojai, kurie lankosi viešųjų institucijų
interneto svetainėse, – iš visų gyventojų
(rodiklis paskelbtas 2007 12 19, Nr. 1449,
pakeistas 2008 07 23, Nr. 788)

15

Planuojama reikšmė
2015 m.

Padėtis 2010–2011
m.*

40 proc. punktų

17 proc. punktų
(2011 m. lapkričio
mėn.)

(55 proc.).

gyventojai, kurie internete susipažįsta su
rengiamų teisės aktų projektais, teikia dėl jų
pasiūlymus, – iš visų gyventojų (rodiklis
(20 proc.)
paskelbtas 2007 12 19, Nr. 1449, pakeistas
2008 07 23, Nr. 788)
Rezultatas
sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų,
70 proc.
teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2
metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų
sukūrimo (rodiklis paskelbtas 2008 07 23, Nr.
788)
Produktas
paremtos interaktyvios elektroninės viešosios
3
paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos
paremtos interaktyvios elektroninės
demokratijos paslaugos) (rodiklis paskelbtas
2007 12 19, Nr. 1449.)
Skirta lėšų: 19,51 mln. Lt.
Prašomas finansavimas: 11,58 mln. Lt, skirtas finansavimas: 11,58 mln. Lt, išmokėta lėšų: 1,24 mln. Lt.
Gauta paraiškų: 1, įgyvendinama paraiškų: 1 (2012 01 09).
Sprendimai dėl paramos skyrimo: 2010 08 30.

0
(2011 12 30)

0
(2011 12 30)

El. balsavimo klausimas jau septintus metus svarstomas Lietuvos valstybės institucijose ir visuomenėje
(2011 m. jam pritarė 75 proc. Lietuvos gyventojų335), tačiau reikiamiems įstatymams priimti trūksta
politinės valios. 2006 m. LR Seime patvirtinta Balsavimo internetu rinkimuose ir referendumuose
koncepcija, kurioje suformuluoti internetinio balsavimo įvedimo tikslai, pagrindiniai el. balsavimo
principai, aprašoma balsavimo internetu schema, numatomi teisinės bazės reikalavimai336. 2007 m. LR
Vyriausybė patvirtino balsavimo internetu diegimo programą ir pavedė ją koordinuoti IVPK337.
Įgyvendinant šią programą, atlikti balsavimo internetu sistemos informacinės sistemos funkciniai ir
saugos reikalavimai, detalus techninis projektas ir techninės įrangos specifikacija ir kiti reikalingi
darbai, tačiau 2008 m. sausio mėn. LR Seimas nepriėmė pateiktų LR Seimo, Savivaldybių tarybų,
Europos Parlamento, Prezidento rinkimų įstatymų pakeitimų įstatymų projektų ir taip užkirto kelią
balsavimo internetu sistemą panaudoti 2008 m. LR Seimo rinkimuose. 2009 m. gruodžio mėn. vėl
pateiktos atitinkamų įstatymų pataisos, tačiau LR Seimas nusprendė grąžinti jas tobulinti338. 2010 m.
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15min.lt, „Trys iš keturių apklaustų Lietuvos gyventojų pritaria, kad būtų leista balsuoti internetu“, 2011 05 05,
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl balsavimo internetu diegimo programos patvirtinimo“, 2007 m. liepos 11
d., Nr. 759, Vilnius.
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Lietuvos Respublikos Seimas, „Seimo posėdis nr. 153“, 2009 12 03,
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birželio mėn. Susisiekimo ministerija iš naujo parengė el. balsavimo įstatymų projektus339 ir pateikė
siūlymą išbandyti naują balsavimo sistemą 2011 m. savivaldos rinkimuose, tačiau LR Seimas šiems
pasiūlymams dar kartą nepritarė340. 2011 m. gyventojų surašymo rezultatai parodė, kad Lietuvos
gyventojai yra pasirengę naudotis internetu dalyvaudami valstybei svarbioje veikloje: internetu į
surašymo klausimus atsakė 32 proc. Lietuvos gyventojų341.

Elektroninės sveikatos paslaugos
2010 m. patvirtinta „El. sveikatos sistemos 2009–2015 metų plėtros programa“342, kurioje nurodytos
pagrindinės laikotarpio iki 2015 m. el. sveikatos plėtros kryptys ir tikslai. Tarp numatomų finansuoti
veiklų įvardyti darbai, susiję su elektroninės medicinos istorijos (EMI) formavimu ir plėtra, el. paslaugų
pacientams ir medicinos specialistams kūrimas, medicininių vaizdų valdymo diegimo sprendimai ir
pan. Kitas svarbus dokumentas – 2011 m. kovą patvirtintas „Lietuvos el. sveikatos sistemos funkcinės,
techninės ir programinės įrangos architektūros modelis“343, kuriame įtvirtinta schema, kaip turėtų
funkcionuoti Lietuvos el. sveikatos sistema. 2011 m. birželį LR Seimas priėmė Sveikatos sistemos
įstatymo pataisą, kuria įtvirtinta sąvoka „elektroninė sveikatos sistema“ ir nurodyta, kad šią sistemą
koordinuoja ir prižiūri Sveikatos apsaugos ministerija344. Remdamasi šia įstatymo pataisa, 2011 m.
rugsėjį LR Vyriausybė patvirtino „Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinės sistemos nuostatus“345, kurių tikslas – sukurti nacionalinę el. sveikatos informacinę
sistemą (ESPBI IS), kurios valdytojas būtų Sveikatos apsaugos ministerija, tvarkytojas – VĮ Registrų
centras. Remiantis šiais teisės aktais, 2011 m. pradėtos teikti paraiškos el. sveikatos projektų
finansavimui iš ES struktūrinių fondų. Nuoseklus ir išsamus teisinis el. sveikatos srities
reglamentavimas – tai viena iš esminių sėkmės sąlygų ir viena iš svarbių nesėkmingų ankstesnių el.
sveikatos srities projektų priežasčių (BPD laikotarpio ir dar anksčiau įgyvendinti projektai).
2004–2006 m. laikotarpiu įgyvendinti du pagrindiniai el. sveikatos projektai: VU Santariškių klinikos
vykdytas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos“ kūrimas ir Sveikatos apsaugos ministerijos
projektas „El. sveikatos paslaugos“. Pirmasis projektas laikytinas geros praktikos pavyzdžiu346: jį
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įgyvendinant sukurta pacientų registracijos sistema, kuri suteikia galimybę rezervuoti laiką gydytojo
priėmimui internetu, pacientams rinktis iš skirtingų gydymo įstaigų, stebėti savo planuojamų ir
įvykusių apsilankymų būklę ir pan. Sukūrus sistemą, ji toliau atnaujinama ir prižiūrima: 2012 m. sausį
sistema suteikė galimybę registruotis 46 gydymo įstaigose347 (18 gydymo įstaigų daugiau nei 2009 m.
pabaigoje348).
Projektas „El. sveikatos paslaugos“ laikomas mažiau sėkmingu. Jį įgyvendinant buvo numatyta plėsti
nacionalinės el. sveikatos sistemos (NESS) branduolį, sukuriant 11 bandomųjų el. sveikatos funkcijų ir
automatizuoti Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus regionų sveikatos priežiūros įstaigų vidaus procesus. 2008
m. nuspręsta iš BPD lėšų finansuoti tik antrąją plano dalį, o galutinėje projekto įgyvendinimo
ataskaitoje nurodoma, kad vykdant projektą sukurta tik viena el. paslauga – „Interaktyvios gydytojų
konsultacijos ir registracija poliklinikose“, kuri neveikė visa apimtimi, nes sveikatos priežiūros įstaigos
neturėjo galimybės keistis pacientų sveikatos įrašais349. BPD 3.3 priemonės poveikio vertinimo
ataskaitoje nurodomos šios projekto nesėkmę lėmusios priežastys: pirma, strateginių dokumentų,
reglamentuojančių el. sveikatos plėtrą Lietuvoje, nebuvimas; antra, nepakankami Sveikatos apsaugos
ministerijos, kaip projekto įgyvendinimą koordinuojančios institucijos, strateginio planavimo ir
administraciniai gebėjimai; trečia, vadovybės įsitraukimo ir dėmesio šiam projektui stoka350.
2011 m. Valstybės kontrolė konstatavo, kad, praėjus 10 metų nuo pirmojo bandymo kurti el. sveikatos
informacinę sistemą Lietuvoje (inicijuota 2001 m.), šį procesą reikia pradėti iš naujo351. El. sveikatos
sistemos projektas nebuvo tinkamai valdomas, dalis lėšų panaudota nerezultatyviai (NESS kurti iki
2011 m. panaudota 34 mln. Lt, iš kurių 45 proc. panaudota nerezultatyviai), nesukurtos kai kurios
planuotos el. sveikatos funkcijos. Be to, nors kai kuriose sveikatos priežiūros įstaigose sukurti
sprendimai iš dalies įgyvendina nacionalinės el. sistemos funkcijas, jie nėra įteisinti, o sveikatos
paslaugų perkėlimo į el. erdvę įgyvendinimo kryptys ir terminai nesuderinti su el. sveikatos plėtros
programos įgyvendinimo priemonėmis352. Siekiant išvengti tų pačių klaidų, prieš pradedant įsisavinti ES
struktūrinių fondus el. sveikatos srityje 2007–2013 m., buvo priimti anksčiau minėtieji teisės aktai. Be
to, kuriant ESPBI IS planuojama iš dalies pasinaudoti NESS projekto rezultatais (parengta
dokumentacija, nupirkta techninė ir programinė įranga ir pan.)353.
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Šaltinis: LR Valstybės kontrolė

354

.

Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonei
„Elektroninės sveikatos paslaugos“ numatyta skirti 75,1 mln. Lt. 2012 m. vasario mėn. 2 projektams
buvo skirta 12,92 mln. Lt, arba 17,2 proc. planuotos sumos; vyksta kitų projektų vertinimas. Sveikatos
apsaugos ministerija pagal šią priemonę yra pateikusi tris paraiškas, iš kurių pagrindinė – „El. sveikatos
paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra“ – yra skirta sukurti nacionalinei el. sveikatos
sistemai (ESPBI IS), kitos paraiškos skirtos sukurti ir plėtoti el. recepto ir el. medicininių vaizdų
sistemoms.
„Regioninės el. Sveikatos“ priemonės raidos etapai buvo panašūs į anksčiau aprašytą priemonę
„Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“. 2009 m. kovo mėn. buvo patvirtinta priemonė
„Elektroninės sveikatos paslaugos: regionai“; jos tikslas – suteikti galimybę regioninėms sveikatos
priežiūros įstaigoms kurti savo el. sveikatos paslaugas. Projektų atranka turėjo vykti regioninio
planavimo būdu, skirtas biudžetas – 32,18 mln. Lt.355 Atsižvelgiant į tai, kad šis projektų atrankos būdas
lemia informacinių sprendimų fragmentaciją, dubliavimą ir sąveikumo trūkumą ir siekiant rasti laisvų
lėšų naujajai priemonei „Pažangios el. paslaugos“, 2010 m. atlikti priemonės pakeitimai. Priemonė
pervadinta į „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“, projektų atrankos būdas pakeistas
valstybiniu planavimu, priemonės biudžetas sumažintas iki 23 mln. Lt356. Esminė projektams keliama
sąlyga – naudoti kitų sveikatos priežiūros įstaigų sukurtus informacinius sprendimus tam, kad jie
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nebūtų dubliuojami. Projektai turi būti teikiami pagal El. sveikatos sistemos 2009–2015 metų plėtros
įgyvendinimo priemonių planą357. Pagal šią priemonę 2012 m. vasarį buvo pateikta 13 paraiškų, iš jų 1
projektas jau įgyvendinamas (skirta 1,5 mln. Lt).
Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje numatytas rodiklis „gyventojai, kuriems
sudaryta galimybė internetu susipažinti su savo sveikatos istorija iš bet kurios vietos (visų šalies
gyventojų procentas)“358. Planuojama šio rodiklio reikšmė – 50 proc. (2015 m.) ir 100 proc. (2019 m.),
tačiau kol kas šis rodiklis nėra skaičiuojamas. 2011 m. SAM duomenimis, 84 proc. Lietuvos gyventojų
buvo sudaryta galimybė internetu susižinoti apie jiems suteiktas medicinos paslaugas, nustatytas
diagnozes ir išduotus kompensuojamuosius vaistus, tačiau paslauga 2011 m. pasinaudojo vos 0,4 proc.
šią galimybę turinčių asmenų359. Šie duomenys rodo, kad Lietuvos gyventojai nėra pakankamai
informuoti apie galimybę internetu sužinoti tam tikrus savo medicininius duomenis. Planuojama, kad
ateityje sukūrus SAM el. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo informacinę sistemą, bus renkami
duomenys ir apie gyventojus, turinčius galimybę internetu susipažinti su savo el. sveikatos istorija360.

Intelektualios transporto sistemos (ITS)
ITS kūrimą ir plėtrą Lietuvoje reglamentuoja 2005 m. patvirtinta Ilgalaikė (iki 2025 m.) Lietuvos
transporto sistemos plėtros strategija361, kurioje ITS plėtra nurodyta kaip viena iš septynių svarbiausių
bendrosios Lietuvos transporto politikos krypčių. Dokumente nurodoma, kad Lietuvoje reikia sukurti
transporto sistemos informacinę infrastruktūrą, kuri optimaliai veiktų šalies viduje ir būtų suderinta su
išore (ES transporto IS), numatytos pagrindinės su ITS susijusios priemonės. 2005 m. patvirtintame LR
Vyriausybės 2004–2008 m. programos įgyvendinimo priemonių plane Susisiekimo ministerijai pavesta
iki 2006 m. IV ketvirčio parengti Nacionalinės ITS įdiegimo strategijos projektą362, tačiau šis
dokumentas nėra priimtas iki šiol.
Lietuvos inovacijų 2010–2020 m. strategijos įgyvendinimo 2010–2013 m. priemonių plane Susisiekimo
ministerijai buvo pavesta 2010–2011 m. atlikti ITS plėtros Lietuvoje galimybių studiją ir pateikti
rekomendacijas dėl „ITS Lithuania“ asociacijos steigimo“363. ITS plėtros Lietuvoje galimybių studija
parengta 2011 m. vasario 15 d., joje numatytos 5 prioritetinės kryptys: avaringumo mažinimas,
transporto infrastruktūros efektyvus naudojimas, viešojo transporto populiarinimas gerinant paslaugų
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kokybę, darni transporto sistemos plėtra ir ITS gebėjimų didinimas364. Be to, studijoje pasiūlyti 11
Lietuvos sąlygomis tinkamiausių ITS projektų:
1. Automatinė pažeidimų kontrolė – įrenginiai, skirti greičio ir kitų eismo taisyklių pažeidimų
kontrolei.
2. E-Call sistema – automatinė pranešimo apie eismo įvykį pagalbos tarnyboms sistema.
3. Elektroninės kelių rinkliavos – infrastruktūra, leidžianti apmokestinti sunkiasvores transporto
priemones.
4. Automatinė transporto priemonių svorio kontrolė – automatinė sunkiasvorių transporto
priemonių viršsvorio pažeidimus fiksuojanti sistema.
5. Koordinuotas automatinis eismo valdymas – veiklos, kurios padeda efektyviau valdyti
transporto srautus.
6. Viešojo transporto kelionės duomenų informacinė sistema – bendra viešojo transporto
maršrutų kelionės duomenų bazė.
7. Viešojo transporto kelionės tęstinumo užtikrinimas – sudarytos sąlygos keleiviams naudotis
skirtingų vežėjų paslaugomis įsigijus vieną bilietą.
8. Viešojo transporto maršrutų optimizavimas – mechanizmas, leidžiantis koordinuotai planuoti
skirtingų viešojo transporto vežėjų maršrutus.
9. Viešojo transporto paslaugų stebėsena – viešojo transporto paslaugų stebėsena ir realaus
laiko informacijos paslaugų naudotojams teikimas.
10. ITS sprendimams ir paslaugoms pritaikyti skaitmeniniai žemėlapiai ir jų atnaujinimo sistema –
surinkti svarbiausi kelių duomenys ir sąsajos su kitų rūšių transportu.
11. Eismo duomenų rinkimo tinklas ir informacijos sklaida – renkama, kaupiama, analizuojama ir
platinama eismo dalyviams aktuali transporto informacija.
Galimybių studijoje teigiama, kad daugelis siūlomų įgyvendinti projektų finansiškai atsipirks, todėl juos
įgyvendinus valstybės grynosios pajamos išaugtų daugiau nei 250 mln. Lt per metus365. Taip pat
nurodoma, kad Susisiekimo ministerija turėtų koordinuoti ITS diegimą. Be to, siūloma įkurti ITS
diegimo Lietuvoje asociaciją, kuri būtų žinių centras, teikiantis informaciją ir ekspertinę pagalbą ITS
nacionalinius projektus įgyvendinančioms institucijoms. ITS plėtros asociacija Lietuvoje įkurta 2011 m.
rugsėjo mėn., svarbiausi jos tikslai – paspartinti ir koordinuoti visų rūšių transporto ITS diegimą,
skatinti švietimą, mokslą ir plėtrą, ITS žinių sklaidą, teikti ekspertinę pagalbą, aktyviai dalyvauti kuriant
ir diegiant Nacionalinę ITS strategiją ir pan.366 Šiuo metu kartu su VGTU Transporto inžinerijos
fakultetu asociacija rengia pirmąją Lietuvoje ITS studijų programą367.
2005–2009 m. Lietuvoje įgyvendintas projektas, skirtas sukurti elektroninio bilieto sistemą Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse. Šiam projektui išmokėta apie 20,23 mln. Lt ES struktūrinių
fondų ir nacionalinio biudžeto lėšų. Apskaičiuota, kad iš viso el. bilieto sistemų ir susijusios
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infrastruktūros diegimui ir plėtrai 2004–2010 m. panaudota 33,87 mln. Lt ES struktūrinių fondų,
savivaldybių ir viešojo transporto įmonių, įstaigų ir bendrovių lėšų, tačiau planuoti rezultatai iki galo
nepasiekti368. Pavyzdžiui, iki šiol neveikia bendra mokėjimo už bilietus sistema, todėl viename mieste
naudojamos el. kortelės turėtojas kitame mieste negali naudotis ta pačia kortele; nesudarytos sąlygos
el. bilietu atsiskaityti už keliones kitos rūšies viešuoju transportu ir pan.369 Valstybės kontrolė nustatė,
kad projekto nesėkmei įtakos turėjo keletas priežasčių. Pirma, 2005 m. buvo patvirtinta Ilgalaikė
transporto sistemos plėtros strategija, bet ją koordinuoti privalėjusi Susisiekimo ministerija neturėjo
aiškios el. bilieto nacionalinės vizijos, nenustatė plėtros krypčių ir siektinų rezultatų, neparengė teisinių
reikalavimų ir pan. Antra, el. bilieto administravimą ir jo įgyvendinimo priežiūrą vykdžiusios institucijos
neužtikrino, kad šio projekto kiekybiniai rodikliai būtų tinkami jo rezultatams įvertinti, o savivaldybės
nepakankamai kontroliavo projektų įgyvendinimą370. Be to, 2004–2006 m. BPD vertinimo ataskaitoje
nurodoma, kad projekto įgyvendintojai nepakankamai bendradarbiavo ir koordinavo veiklą, todėl kai
kurie esminiai klausimai (pavyzdžiui, tarifai, mokėjimų už paslaugas paskirstymas) liko neišspręsti371.
Skaičiuojama, kad iki 2014 m. visos el. bilieto infrastruktūros kaina gali išaugti iki 41,55 mln. Lt372.
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu ITS plėtra yra remiama pagal IVP priemonę „Intelektualios
valdymo sistemos“. Šios valstybės projektų planavimo projektų atrankos būdą taikančios priemonės
tikslas – taikant naujausias technologijas (IT, GIS, GPS ir kt.), kurti ir plėtoti ITS – transporto, civilinės
saugos, geodezijos ir kt.373 Iš viso pagal priemonę numatyta paskirstyti 107 mln. Lt, 93,04 mln. Lt jau
yra paskirstyta 10 įgyvendinamų ir 1 baigtam įgyvendinti projektui. 6 iš šių projektų yra skirti ITS kurti ir
plėtoti; projektams paskirstyta 46,57 mln. Lt, arba 50 proc. visos pagal priemonę paskirstytos lėšų
sumos. Įgyvendinamų projektų pavyzdžiai – „Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistema“,
„Integruotos krovinių gabenimo jūsų ir geležinkelių transportu informacinės platformos sukūrimas“ ir
„Laivybos Klaipėdos jūrų uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) sukūrimas“.
Pagal priemonę „Intelektualios valdymo sistemos“ nebuvo skirtas finansavimas paraiškai „Elektroninis
bilietas geležinkelių transporte“. Įgyvendinti šį projektą buvo numatyta dar 2008 m. patvirtintame
Ilgalaikės (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo projektų sąraše374, juo
planuota diegti el. bilieto sistemą geležinkelio transporte ir sujungti ją su savivaldybių viešojo
transporto bilieto sistemomis, o vėliau – plėtoti nacionalinio el. bilieto ir tarpusavio atsiskaitymų
sistemą. Kaip nurodo Valstybės kontrolė, projektas nepradėtas įgyvendinti, nes Lietuvoje
nesuformuota viešojo transporto el. bilieto sistemų kūrimo ir plėtros politika, o teisės aktuose
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122

nenurodomos el. bilieto ir el. bilietų sistemų sąvokos, sudedamosios dalys, technologinės
įgyvendinimo formos ir pan.375 Vadovaujantis Valstybės kontrolės rekomendacijomis, 2012 m. vasario
mėn. pradėjo dirbti tarpinstitucinė darbo grupė, kurios tikslas – parengti Viešojo transporto el. bilieto
plėtros Lietuvoje koncepciją376.

Direktyva INSPIRE
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB (INSPIRE)377 įsigaliojo 2007 m. gegužės 15 d., ji turi
būti galutinai įgyvendinta iki 2019 m. Direktyva siekiama, kad Europos Sąjungos teritorijos erdviniai
duomenys (pavyzdžiui, oro ir vandens taršos, taip pat metrologiniai duomenys, skaitmeninių
žemėlapių objektai: keliai, upės ir kt.) būtų tarpusavyje suderinami ir lengvai pasiekiami378. Visos ES
narės yra atsakingos už jos įgyvendinimą ir tai, kad ji atitiktų nacionalinius teisės aktus. Siekdama
užtikrinti direktyvos nuostatų įgyvendinimą, 2009 m. LR Vyriausybė379 (a) pavedė Žemės ūkio
ministerijai (ŽŪM) parengti Geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo projektą ir jo
įgyvendinamuosius teisės aktus, skirtus perkelti direktyvos nuostatas į Lietuvos teisinę sistemą; (b)
Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM paskyrė institucija, atsakinga už infrastruktūros priemonių, skirtų
metaduomenų, duomenų rinkinių ir prieigos per INSPIRE geoportalą užtikrinti, sukūrimą; (c) pavedė
ŽŪM atstovauti INSPIRE komitete ir techninio įgyvendinimo darbo grupėse, vykdyti erdvinių duomenų
infrastruktūros diegimo stebėseną, teikti Europos Komisijai ataskaitas. 2010 m. LR Vyriausybė
patvirtino Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų sąrašą380. 2010 m.
ŽŪM Europos Komisijai pateikė LR valstybinių erdvinių duomenų rinkinių sąrašą ir direktyvos
įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma, kad Lietuva yra techniškai pasirengusi įgyvendinti
daugelį INSPIRE reikalavimų, o įgyvendinimą daugiausia riboja žmonių ir finansinių išteklių trūkumas,
taip pat sudėtingos teisinės ir organizacinės duomenų keitimosi procedūros381. Apskaičiuota, kad
direktyvos įgyvendinimas kasmet ES valstybei narei kainuos vidutiniškai 3,6–5,4 mln. EUR ir atneš apie
27–42 mln. EUR naudos382.
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2005–2007 m. BPD lėšomis buvo įgyvendinamas projektas „Lietuvos geografinės informacijos
infrastruktūros išvystymas“, kurio metu buvo sukurta Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra
(LEII), o centralizuoti erdvinių duomenų rinkiniai tapo prieinami portale www. geoportal.lt. Projektui
išmokėta 17,25 mln. Lt, jis įgyvendintas vadovaujantis tuo metu dar rengiamos direktyvos INSPIRE
principais. 2011 m. gruodžio mėn. 8,56 mln. Lt ES SF parama skirta Nacionalinės žemės tarnybos
įgyvendinamam projektui „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant
prioritetines INSPIRE direktyvos priemones“ (pagal IVV priemonę „Sąveikumas“). Vykdant šį projektą
ruošiamasi, pirma, anksčiau sukurtos LEII nuostatas suderinti su 2007 m. priimtos direktyvos INSPIRE
nuostatomis, atitinkamai atnaujinti ir www.geoportal.lt standartus. Antra, bus vykdomas direktyvos
įgyvendinimo veiksmų planas383. Šiame plane nurodoma, kad šalys narės turės viešai paskelbti
erdvinius duomenis, priskiriamus trims priedų temų rinkiniams (angl. Annex I, Annex II ir Annex III).
Vykdant ES SF lėšomis įgyvendinamą projektą bus susitelkiama į visas pirmo ir kai kurias antro priedo
temas384. Trečias temų sąrašas kol kas dar nėra sudarytas – šiuo metu jį rengia Europos Komisija. Be to,
nuolat atnaujinami įvairūs direktyvos standartai, o šalys narės turi atitinkamai prie jų prisitaikyti. Šie
duomenys rodo, kad ateityje reikės investuoti papildomų lėšų siekiant įgyvendinti direktyvą INSPIRE.
Apskaičiuota, kad iš viso šis procesas Lietuvai gali kainuoti 30–40 mln. Lt (neįtraukiant BPD lėšomis
finansuoto projekto)385.
4.2.3. IRT pagrįstos veiklos ir kokybės valdymo sistemos

2004–2006 m. struktūrinių fondų parama buvo skirta tik valstybės tarnautojų mokymams ir viešojo
sektoriaus informacinės visuomenės projektams, o 2007-2013 m. struktūrinių fondų parama Lietuvoje
pirmą kartą skirta valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms valdymo sistemoms kurti,
įvairiems dokumentams rengti ir kit.386 Finansavimas šiems projektams buvo skiriamas pagal ŽIPVP 1.4
prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“.
Pagal minėtą prioritetą įgyvendinamos priemonės „Viešojo administravimo subjektų sistemos
tobulinimas“ tikslas yra tobulinti viešojo administravimo sistemos subjektų sandarą, viešojo
administravimo subjektų vidaus administravimą ir veiklos valdymą387. Projektams pagal šią priemonę
numatyta skirti 198,2 mln. Lt; 82 projektai įgyvendinami ir 7 baigti įgyvendinti (2012 m. sausio mėn.
duomenys)388. 58 iš 89 projektų yra bent iš dalies susiję su IT naudojimu tobulinant viešojo
administravimo subjektų sistemas. Projektų pavyzdžiai: „Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS)
diegimas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bei jai pavaldžiose įstaigose“, „Finansų valdymo
sistemos (FVS) įdiegimas Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje“, „Panevėžio miesto
savivaldybės dokumentų ir finansų valdymo, apskaitos ir atskaitomybės informacinių sistemų diegimas
ir plėtra“ ir kt.
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Kita šio prioriteto priemonė „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ finansuoja veiklos ir kokybės
sistemų kūrimą. Šiai priemonei skirta 54,79 mln. Lt, 2012 m. sausio mėn. buvo įgyvendinami ar jau
įgyvendinti 55 projektai. Bent ketvirtadalis (14 projektų) buvo susiję su IT sistemų diegimu, jiems skirta
lėšų dalis – 13,42 mln. Lt. Projektų pavyzdžiai: „Centralizuotos viešųjų ir administracinių paslaugų
sistemos kūrimas ir diegimas įgyvendinant vieno langelio principą“ (LR vidaus reikalų ministerija),
„Vieno langelio principu veikiančios valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas bei darbuotojų mokymas
šio principo įgyvendinimo užtikrinimui“ (Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija), „Vieno
langelio" principo įgyvendinimas Plungės rajono savivaldybėje, diegiant bendrą dokumentų apskaitos
ir valdymo sistemą“.
2011 m. rugpjūtį parengtoje ŽIPVP 1.4 prioriteto vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad kartais kuriant
kokybės valdymo sistemas pernelyg daug dėmesio skiriama kompiuterizavimui ir per mažai
atsižvelgiama į įstaigų veiklos turinį389. Tyrimo duomenys parodė, kad 89,7 proc. valdymo sistemų
projektų buvo numatyta kurti ar tobulinti informacinius sprendimu. Dažnai kuriami nauji informaciniai
sprendimai, nors tam tikras valdymo sistemas galima kurti naudojant esamus arba nenaudojant jokių
informacinių sprendimų390. Be to, kuriant naujus sprendimus dažnai neužtikrinamas jų sąveikumas391.
Verta pažymėti, kad įgyvendinant IS diegimo projektus kyla gana didelių problemų ir rizikų392. Tai susiję
su tuo, kad nacionaliniu lygmeniu nėra nei valdymo sistemų vizijos, nei koordinuojančios institucijos,
esama intervencijų logikos spragos valdymo sistemų projektų srityje, o projektų vykdytojams trūksta
reikiamos kompetencijos. Be to, daugelio įstaigų branda sudaryti ir įgyvendinti valdymo sistemų
projektus yra nepakankama393. Jonavos savivaldybės administracijos įgyvendintas projektas galėtų
iliustruoti šias problemas (jis pristatomas 4 intarpe).
394

4 intarpas. Projektas „Jonavos rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“
Projektą „Jonavos rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ pagal ŽIPVP
4 prioriteto priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ įgyvendino Jonavos savivaldybės
administracija (sutartis įsigaliojo 2010 m. birželio 16 d., projekto trukmė – 13 mėn.). Projekto tikslas – įdiegti finansų
valdymo ir apskaitos, strateginio planavimo ir personalo valdymo informacines sistemas. Nors projektas buvo aktualus ir
gerai atitiko Jonavos rajono savivaldybės poreikius, jį įgyvendinant iškilo daug problemųl.
Pirma, nors šis projektas apėmė trijų skirtingų informacinių sistemų diegimą, nebuvo sudarytas rizikos valdymo planas,
o projekto administravimui buvo būdinga fragmentuota atsakomybė. Antra, išryškėjo su viešaisiais pirkimais susijusi
problema: buvo pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas, todėl projekto vykdytojas turėjo pakeisti pirkimo dokumentų
nuostatas. Trečia, projekto biudžetas buvo sudarytas ne pasitelkiant rinkos dalyvių apklausas, o pagal potencialių
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paslaugų teikėjų komercinius siūlymus. Ketvirta, projekto aprašyme nurodytas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 10
mėnesių, tačiau projekto veiklos buvo vykdomos lėtai, todėl vėlavo visų informacinių sistemų kūrimas.
Pažymėtina, kad informacinių sprendimų fragmentacija didina ne tik jų kūrimo, bet ir tolesnės priežiūros išlaidas,
įskaitant sąveikumo poreikį. Todėl planuojant būsimą struktūrinių fondų paramą svarbu suformuluoti bendrą,
nacionalinio lygmens viziją, leisiančią užtikrinti skirtingų informacinių sistemų savivaldybėse suderinamumą.

ŽIPVP 1.4 prioriteto priemonė „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ remia tokias veiklas, kaip
antai: valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra, kitų informacinių
technologijų projektų įgyvendinimas. Priemonei skirta 22,68 mln. Lt, vertinimo metu buvo
įgyvendinami 5 projektai. Trys iš jų yra susiję su įvairių valstybės institucijų informacinių sistemų
sukūrimu ir tobulinimu; jiems skirta 13,74 mln. Lt, arba 71 proc. visos finansavimo sumos (pvz.,
„Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir
plėtra“, įgyvendina Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos).
Priemonė „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ yra taip pat susijusi su IT sprendimų diegimu: ji remia
tokias veiklas, kaip antai: integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų ir jungtinių tyrimų programų
stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos kūrimą, socialinių paslaugų licencijavimo informacinės
sistemos kūrimą ir pan. Priemonei skirta 74,82 mln. Lt. Bent du projektai yra susiję su IT pritaikymu
viešajai politikai, pavyzdžiui, projektas „Socialinių paslaugų licencijavimo informacinės sistemos
sukūrimas“, kurį įgyvendina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos.
4.2.4. Tarnautojų gebėjimai naudotis IRT

Valstybės tarnautojų mokymą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas395 ir Valstybės tarnautojų
mokymo 2011–2013 metų strategija396. Anksčiau galiojo dvi valstybės tarnautojų mokymo strategijos:
2002–2006 m.397 ir 2007–2010 m.398 Lyginant su 2002–2006 m., naujesnėse strategijose daugiau
dėmesio skiriama valstybės tarnautojų gebėjimams administruoti ES struktūrinę paramą,
akcentuojamas pasirengimas pirmininkauti ES (pavyzdžiui, ES kalbų, kompiuterinio raštingumo įgūdžių
stiprinimas). 2009 m. pakeisti Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimai399,
pavyzdžiui, nustatyta, kad visose privalomose mokymo programose bus siekiama valstybės tarnautojus
supažindinti su asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimu ir asmenų aptarnavimo „vieno
langelio“ principu organizavimu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose.
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2005 m. Vidaus reikalų ministerija įgyvendino projektą „Administracinių ir techninių gebėjimų
stiprinimas užtikrinant duomenų, informacinių technologijų bei jomis perduodamų duomenų
apsaugą“400. Įgyvendinant šį PHARE programos finansuojamą projektą, sukurta valstybės tarnautojų ir
darbuotojų nuotolinio mokymo programa, leidžianti tobulinti tarnautojų turimas el. informacijos
saugos žinias, ir surengti valstybės tarnautojų mokymai, kurių metu apmokyta daugiau nei 200 žmonių.
Valstybės tarnautojų mokymai buvo vykdomi pagal Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto
„Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie
pokyčių ugdymas“.
Šiuo metu tarnautojų įgūdžiams stiprinti lėšos skiriamos pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos 4 prioriteto priemones „Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.
Abiem priemonėms įgyvendinti skirta 109,35 mln. Lt.
Kalbant apie priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“,
daugumos projektų tikslai apima tiek specifinių gebėjimų (susijusių su institucijos veikla) stiprinimą,
tiek užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo gebėjimų stiprinimą401. Daugiau nei 50 proc. (34 iš 62)
įgyvendinamų projektų į valstybės tarnautojų mokymo programas įtraukia kompiuterinio raštingumo
įgūdžių tobulinimą. Pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ šiuo metu įgyvendinamas 31 ir baigti įgyvendinti 29 projektai, iš kurių trečdalis (22
projektai) yra susiję su kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymu. Šie duomenys rodo, kad valstybės
tarnautojų darbo kompiuteriu įgūdžiams tobulinti skiriamas nemažas dėmesys.
Pavyzdžiui, vienas iš projektų, remiamų pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“, yra „LR Ministro Pirmininko tarnybos valstybės tarnautojų ir dirbančių
pagal sutartis darbuotojų kompetencijos stiprinimas ir profesinių įgūdžių ugdymas“. Šis 24 mėn.
trukmės projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m. kovo mėn.; į jo rezultatų sąrašą įtrauktas 35
darbuotojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių pagerinimas ir naujų žinių suteikimas 6 IT
specialistams402.
ŽIPVP 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonė „Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas viešajame sektoriuje“ taip pat padeda stiprinti valstybės tarnautojų IRT gebėjimus. Šiai
priemonei skirta 103,4 mln. Lt, pateiktos 149 paraiškos, iš kurių konkurso būdu atrinkti 37 projektai. 7
iš finansuotų projektų yra susiję su valstybės tarnautojų kompiuterinio raštingumo ugdymu; šiems
projektams skirta 16,37 mln. Lt. Projektų pavyzdžiai: „Švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas Mažeikių ir Telšių rajonuose“ (Mažeikių švietimo centras), „Klaipėdos krašto
teatrų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektas“ (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras), „Vilniaus

400

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006-2008 metų
patvirtinimo“, 2006 m. birželio 21 d., Nr. 615, Vilnius.
401
Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo
vertinimas“, 2011 m. rugpjūčio 24 d., Vilnius, p. 45.
402
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, “MPT darbuotojų mokymo projektas“, http://www.lrv.lt/lt/veikla/mpt-darbuotojumokymai/mokymo-projektas/, [accessed 2011 12 30].
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pedagoginio universiteto administracinio personalo kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas“ (Lietuvos
edukologijos universitetas).

5. Informacinės visuomenės infrastruktūros plėtra
5.1. Svarbiausios tendencijos ir problemos
IRT infrastruktūra yra viena esminių informacinės visuomenės plėtros sąlygų ir svarbus veiksnys
kalbant tiek apie gyventojų ir verslo IRT naudojimą, tiek apie viešųjų el. paslaugų prieinamumą. Šiame
skyriuje: pirma, aptarsime 2006–2011 m. plačiajuosčio interneto plėtrą Lietuvoje, antra, išnagrinėsime
valstybės informacinių sistemų ir registrų sąveikumo bei elektroninio parašo klausimus, trečia,
apžvelgsime IRT infrastruktūros saugumo padėtį ir, ketvirta, aptarsime perėjimą prie skaitmeninės
televizijos.
5.1.1. Plačiajuosčio ryšio plėtra
30 lentelė. Svarbiausi Lietuvos IRT infrastruktūros rodikliai*
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
Plačiajuosčio ryšio skverbtis:
Lietuva
8,4
12,7
16,2
18,2
19,6
fiksuotų linijų skaičius 100
(ES vidurkis)
(14,8)
(18,2)
(21,6)
(23,9)
(25,7)
gyventojų
Lietuvos vieta
18-19
18
18
18
21
ES
Plačiajuosčio ryšio prieinamumas:
Lietuva
83
87,9
88,4
88,5
88,5
dalis gyventojų, gyvenančių
(ES vidurkis)
(88,7)
(92,5)
(92,8)
(94,4)
(95,3)
vietovėse, kuriose galima
Lietuvos vieta
prisijungti prie plačiajuosčio ryšio
18
18
22
23
23
ES
(proc.)
Plačiajuosčio ryšio linijų, kurių
Lietuva
33,8
54
77,7
sparta lygi arba viršija 2 Mbps, dalis (ES vidurkis)
(74,9)
(82,3)
(86,7)
(proc.)
Lietuvos vieta
18
19
17
ES
Plačiajuosčio ryšio linijų, kurių
Lietuva
10,3
22,8
38
sparta lygi arba viršija 10 Mbps,
(ES vidurkis)
(12,7)
(17)
(29,2)
dalis (proc.)
Lietuvos vieta
10
9
11
ES
Plačiajuosčio interneto prieigą
Lietuva
19,4
34,1
42,9
49,8
53,6
turinčių namų ūkių dalis (proc.)
(ES vidurkis)
(30,4)
(41,6)
(48,6)
(56)
(60,8)
Lietuvos vieta
19
15
16
19
17
ES
Mobiliųjų telefonų naudojimas
Lietuva
0,1
0,4
0,9
2
1,9
prisijungimui prie interneto: dalis
(ES vidurkis)
(1,3)
(2,2)
(2,8)
(4,2)
(7,4)
gyventojų, naudojančių mobilųjį
Lietuvos vieta
telefoną prisijungimui prie
24
25
25
18
23
ES
interneto (proc.)
Šaltinis: Skaitmeninės darbotvarkės reitingas.
* 2 priede pateikiamas Lietuvos ir Austrijos, Estijos ir Jungtinės Karalystės palyginimas pagal šiuos rodiklius.

2011 m.
21,6
(27,2)
19

84,9
(88)
21
44,5
(42,2)
12

2010 m. „The Economist“ Skaitmeninės ekonomikos reitinge, kuriame vertinama IRT infrastruktūra ir
gyventojų, verslo ir vyriausybės gebėjimas pasinaudoti IRT teikiama nauda, Lietuva užėmė 34 vietą
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tarp 70 pasaulio šalių403. Lyginant su 2007 m., Lietuva pakilo 7 vietomis (iš 41 į 34). Šią tendenciją lėmė
tai, kad šiek tiek pasikeitė šio reitingo skaičiavimo metodika: pavyzdžiui, pridėtas rodiklis, vertinantis
šviesolaidinio ryšio linijų skaičių. 2010 m. gruodį Lietuva užėmė 6 vietą pasaulyje pagal namų ūkių,
prisijungusių prie interneto šviesolaidinėmis interneto linijomis, skaičių404. Europoje pagal šį rodiklį
Lietuva kelis pastaruosius metus (2010 ir 2011 m.) užima 1 vietą405.
Lietuvoje pastebimai auga interneto paslaugų sparta. Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis,
2010 m. Lietuvoje populiariausia vartotojų pasirinkta greitaveika pirmą kartą tapo didesnė kaip 10
Mbps (41,7 proc.). Ilgai vyravusios nuo 2 Mbps iki 10 Mbps spartos interneto paslaugos smuktelėjo į 2
vietą: šia greitaveika 2010 m. naudojosi 40,9 proc. abonentų. Be to, 2009–2010 m. sparčiai mažėjo
mažesne greitaveika besinaudojančių vartotojų skaičius (žr. 24 pav.).
24 pav. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio abonentų pasiskirstymas pagal duomenų priėmimo spartą 2009–2010 m., proc.

Šaltinis: RRT „Lietuvos ryšių sektorius 2010“.

RRT atkreipia dėmesį406, kad „Netindex“ kompanijos, testuojančios viso pasaulio interneto spartą ir
tiriančios kitus tinklų parametrus, duomenimis, 2012 m. pradžioje Lietuva užėmė 3 vietą tarp pasaulio
šalių pagal namų ūkių naudojamą atsisiuntimo spartą (31,94 Mbps) ir 2 vietą pasaulyje pagal duomenų
išsiuntimo spartą (24 Mbps)407. Pagal pirmąjį rodiklį Lietuva atsiliko tik nuo Pietų Korėjos ir Švedijos,
pagal antrąjį rodiklį – nuo Pietų Korėjos. Pagal šiuos rodiklius Lietuva sėkmingai artėja prie ES
„Skaitmeninės darbotvarkės“ tikslų, kuriais siekiama, kad 2020 m. visi europiečiai turėtų galimybę
naudotis didesnės nei 30 Mbps spartos internetu ir 50 proc. namų ūkių užsisakytų spartesnio kaip 100

403

Economist Intelligence Unit, „Digital Economy Rankings 2010“, http://www.managementthinking.eiu.com/digitaleconomy-rankings-2010.html, [accessed 2012 02 06].
404
Fibre to the home council, Milan 2011, http://broadbandcumbria.com/wpcontent/uploads/2011/02/global_ranking_ftth_feb_2011-667x541.jpeg, [accessed 2012 02 06].
405
FTTH Council Europe, „Europe‘s New Member States continue to dominate the FTTH Rankings“, 2010 10 26,
http://www.ftthcouncil.eu/documents/PressReleases/2010/PR2010_EU_Ranking_mid_2010_Final.pdf, [accessed 2012 02
06].
Economies with the Highest Penetration of Fibre-to-the-Home / Building + LAN, 2011,
http://www.flickr.com/photos/glasvezelnu/5429959657/, [accessed 2012 02 06].
406
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, „Lietuvo ryšių sektorius 2010“, Vilnius, p. 6, 59.
407
Net Index, „Household upload index“, http://www.netindex.com/upload/, [accessed 2012 02 06].
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Mbps interneto paslaugą408. Tiesa, matavimo metodologija nėra patikima: „Netindex“ apibendrina
Speedtest.net interneto svetainėje atliktų interneto greičio matavimo duomenis409. Kadangi toks
tyrimas grįstas savanoriška tyrimo subjektų atranka, jis gali neatspindėti realios padėties (Lietuvoje
interneto spartą yra linkę tikrinti vartotojai, kurie naudojasi didelės greitaveikos internetu).
Nors Lietuva pirmauja Europoje ir pasaulyje pagal šviesolaidinių linijų skaičių, šalis užima vidutines
pozicijas ES pagal plačiajuosčio ryšio skverbtį. 2006–2011 m. plačiajuosčio interneto skverbtis Lietuvoje
išaugo 13,2 proc. punkto, tačiau šalies padėtis, lyginant su kitomis ES valstybėmis, nepasikeitė.
Skirtumas tarp Lietuvos ir ES vidurkio pagal plačiajuosčio ryšio linijų skaičių 100 gyventojų išliko toks
pat (žr. 25 pav.). Lietuva atsilieka nuo ES šalių narių vidurkio ir pagal plačiajuosčio ryšio naudojimą
namų ūkiuose (2006 m. Lietuva buvo 19 vietoje tarp kitų ES šalių, o 2010 m. – 17 vietoje, žr. 30
lentelėę). Palyginimui, Lietuvos verslo sektorius labai intensyviai naudojasi plačiajuosčiu internetu
(2011 m. 94,9 proc. įmonių naudojosi plačiajuosčiu internetu, t. y. 41,6 proc. punkto daugiau nei 2007
m.)410.
25 pav. Plačiajuosčio ryšio skverbtis: plačiajuosčio ryšio linijų skaičius 100 gyventojų ES-27 ir Lietuvoje.

Šaltinis: Skaitmeninės darbotvarkės reitingas.

Nepakankamai išplėtota interneto infrastruktūra kaimo vietovėse išliko svarbia problema 2006–2010
m. Pavyzdžiui, 2006 m. miestuose technines galimybes prisijungti prie plačiajuosčio ryšio tinklų turėjo
99 proc. gyventojų, o kaimiškose vietovėse – tik 16 proc. gyventojų411. Šią problemą lėmė tai, kad dėl
mažos rinkos operatoriams neapsimokėjo investuoti į plačiajuosčio ryšio plėtrą kaimiškos vietovėse412.
Vis dėlto nuo 2006 m. nemažai pasistūmėta šioje srityje: 2010 m. plačiajuosčio interneto paslaugomis
kaime galėjo naudotis 86 proc. gyventojų413. Didžiausia artimiausio laikotarpio problema – jau nebe
„vidurinė mylia“ (kurią didele dalimi sprendžia projektai RAIN ir RAIN-2), bet „paskutinė mylia iki
gyventojų“. Mobilusis internetas išlieka gana brangus, tiesti fiksuoto ryšio linijas operatoriams
neapsimoka, o gyventojams – per brangu.

408

Europos Komisija, „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, Komisijos komunikatas, Briuselis 2010 08 26, KOM (2010) 245
galutinis/2.
409
NetIndex, „Lithuania“, http://netindex.com/download/2,77/Lithuania/, [accessed 2012 02 06].
410
Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“, Vilnius, 2011, p. 83.
411
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa, Patvirtinta Europos Komisijos
sprendimu 2007 m. liepos 30 d.
412
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa, Patvirtinta Europos Komisijos
sprendimu 2007 m. liepos 30 d.
413
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Ekonomikos augimo veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2010 m.
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Lietuva pirmauja ES pagal mobiliųjų telefonų naudojimą, tačiau atsilieka pagal mobiliojo interneto
naudojimą. „Eurostat“ duomenimis, 2009 m. Lietuvoje 100-ui gyventojų teko 148 aktyvūs viešojo
judriojo telefono ryšio abonentai ir Lietuva pagal šį rodiklį užėmė 4 vietą ES (ES vidurkis – 125
abonentai)414. To priežastis – konkurencijos tarp mobiliojo ryšio operatorių nulemtos žemos ryšio
kainos415. Kita vertus, 2010 m. tik 1,9 proc. Lietuvos gyventojų naudojo mobiliuosius telefonus
prisijungimui prie interneto ir pagal šį rodiklį šalis užėmė 23 vietą tarp kitų ES narių (ES vidurkis – 7,4
proc.) (žr. 30 lentelė).
5.1.2. Valstybės informaciniai ištekliai; informacinių sistemų ir registrų sąveikumas

2011 m. atliktame vertinime išskiriamos kelios priežastys, lemiančios neefektyvų valstybės
informacinių išteklių valdymą Lietuvoje416. Pirma, valstybės informacinių išteklių valdymui trūksta
sisteminio reglamentavimo. Antra, nepakankami organizaciniai procesai, pavyzdžiui, horizontalaus
bendradarbiavimo stoka, išankstinės investicijų į IT sistemų kūrimą priežiūros stoka, techninių
pajėgumų decentralizacija ir technologiniai aspektai: žemas informacinių išteklių integralumas,
galimybių skirtingoms sistemoms keistis duomenimis trūkumas. Valstybės informacinių sistemų ir
registrų tarpusavio sąveikumo (interoperabilumo) trūkumas yra viena pagrindinių priežasčių,
trukdančių plėtoti elektroniniu būdu teikiamas viešąsias paslaugas ir užtikrinti „vieno langelio“ principo
veikimą. 2011 m. gruodžio mėn. priimtas LR valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas417
turėtų padėti spręsti kai kurias iš šių problemų, tačiau reali pažanga priklausys nuo šio įstatymo
poįstatyminių aktų ir pasirinkto naujosios sąveikumo platformos valdymo ir finansavimo modelio
(išsamiau žr. 5.2.3 poskyrį).
2012 m. pradžioje Lietuvoje veikė 126 valstybės informacinės sistemos, 88 registrai418 ir 85 serverinės /
duomenų centrai419, kurių ištekliai panaudojami tik iš dalies (iki 30–40 proc.420). Daugelis interviu
programos dalyvių pažymėjo, kad ateityje kils problemų dėl brangaus šios infrastruktūros ir
informacinių sistemų modernizavimo ir priežiūros. Kai kurios organizacijos svarsto galimybę
pasinaudoti debesų kompiuterijos sprendimais, tačiau ši sritis dar nėra teisiškai reglamentuota, labai

414

Eurostat, „Mobile phone subscriptions“,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00060&plugin=1, [accessed 2012
02 06].
415
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, „Lietuvo ryšių sektorius 2010“, Vilnius.
416
Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, „Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymo projekto išplėstinis poveikio vertinimas“, 2011 m. gegužė, Vilnius.
417
Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas“, 2011 m. gruodžio
15 d., Nr. XI-1807, Vilnius.
418
Valstybės informacinių sistemų ir registrų sąrašo duomenimis, kurį valdo Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie
Susisiekimo ministerijos, http://www.ivpk.lt/vis
419
Šis skaičius apytikris, pagrįstas Informacinės visuomenės plėtros komiteto duomenimis ir neapima sveikatos, švietimo
sektorius ir savivaldos. Anot Informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovo, speciali duomenų centrų/ serverinių apskaita
nėra vedama, tačiau tam tikros apklausos rodo, kad dauguma institucijų, informacinių sistemų ir registrų tvarkytojų (kartais ir
valdytojų), turi pas save vienaip ar kitaip į rengtas patalpas, kuriose talpinami serveriai ir duomenų saugyklos. Valstybės
informacinių sistemų apskaitoje yra 77 tvarkytojai, registrų sąraše yra 47 tvarkytojai (tačiau kai kurie subjektai persidengia)
420
Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, „Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymo projekto išplėstinis poveikio vertinimas“, 2011 m. gegužė, Vilnius.
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trūksta praktikos ir patirties. Daugiausia abejonių kelia paslaugų teikėjo atsakomybė ir asmens
duomenų apsauga (išsamiau žr. 5.2.3 poskyrį).
5.1.3. Elektroninis parašas, elektroninis dokumentas

Svarbi el. viešųjų paslaugų naudojimo ir el. demokratijos įgyvendinimo sąlyga yra elektroninis parašas.
2012 m. kvalifikuotų sertifikatų (leidžiančių pasirašyti el. parašu) sudarymo paslaugas Lietuvoje teikė
trys sertifikavimo paslaugų teikėjai: UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras (2012 m. pradžioje
sudaręs 15 057 sertifikatus), VĮ Registrų centras (61 590 sertifikatų) ir Gyventojų registro tarnyba prie
VRM (665 675 sertifikatai)421. Be to, Lietuvoje galima įsigyti el. parašo formavimo duomenis SIM
kortelėse iš judriojo ryšio operatorių – šias paslaugas teikia UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“.
Pastaroji kompanija mobiliųjų telefonų SIM kortelėse yra įrašiusi 15 000 kvalifikuotų sertifikatų, iš
kurių 10 proc. sudarė Registrų centras ir 90 proc. – Estijos sertifikavimo paslaugų teikėjas AS
„Sertifiseerimiskeskus“422. Dar apie 30 000 valstybės tarnautojų yra išduoti naujo pavyzdžio valstybės
tarnautojų pažymėjimai. Kadangi kai kurie asmenys gali turėti kelias el. parašo formavimo priemones,
galima teigti, kad Lietuvoje apie 700 000 gyventojų turi galimybę pasirašyti kvalifikuotu el. parašu423.
Gyventojų naudojimasis el. parašu nuolat auga, populiaru naudotis asmens tapatybės kortelėje
įrašytais sertifikatais. 2011 m. lapkričio mėn. atliktas gyventojų naudojimosi el. paslaugomis tyrimas
parodė, kad asmens tapatybės kortele savo tapatybei internete patvirtinti bent kartą per pastaruosius
12 mėnesių naudojosi 8 proc. Lietuvos gyventojų424. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, 2012 m.
kovo mėn. 23 proc. Lietuvos gyventojų (apie 161 tūkst. žmonių), nurodžiusių, kad turi elektroninio
parašo formavimo priemones, jomis naudojasi dažnai. 25 proc. respondentų (apie 175 tūkst.
gyventojų) nurodė, kad el. parašu naudojasi kartais (kelis kartus per mėnesį), o 17 proc. (apie 119
tūkst.) žmonių atsakė, kad šia asmens tapatybės nustatymo priemone naudojasi retai. Maždaug
trečdalis (33 proc., apie 231 tūkst.) el. parašo formavimo priemones turinčių gyventojų nurodė
nesinaudojantys el. parašu425. Taigi tyrimų duomenys rodo, kad el. parašu naudojasi du trečdaliai, arba
65 proc., gyventojų, turinčių el. parašo formavimo priemones. Lyginant su ankstesnėmis Elektroninio
parašo įstatymo įgyvendinimo ataskaitomis426, kuriose teigiama, kad Lietuvos gyventojai el. parašu
naudojosi vangiai, 2011 m. padėtis smarkiai pagerėjo. Tam tikras dviejų panašiu metu atliktų tyrimų
(2011 m. pab. ir 2012 m. pr.) duomenų neatitikimas atsirado dėl skirtingų vertinimo klausimų427.

421

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba „Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2011
metų ataskaita“, Vilnius, 2012.
422
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba „Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2011
metų ataskaita“, Vilnius, 2012.
423
Interviu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje gauti duomenys.
424
Socialinės informacijos centras, „Gyventojų naudojimasis elektroninėmis paslaugomis II – tyrimo ataskaita“, 2011 m.
lapkritis.
425
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba „Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2011
metų ataskaita“, Vilnius, 2012.
426
Elektroninio parašo priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo
2010 m. ataskaita, 2011, www.rrt.lt/download/14499/2010%20epi%20ataskaita.doc.
427
Pirmuoju atveju klausiama apie vieną iš el. parašo priemonių – asmens tapatybės kortelę; antruoju atveju klausiama apie
bet kokių el. parašo formavimo priemonių naudojimą, nors RRT ataskaitoje nėra aišku, kaip šis naudojimas buvo apbrėžtas.
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El. parašo naudojimas verslo įmonėse 2007–2011 m. išaugo beveik keturis kartus ir 2011 m. siekė 72,4
proc.428 Tam daugiausia įtakos turėjo el. valdžios paslaugos, kurioms gauti reikia el. parašo. Verslo
įmonės pripažįsta, kad el. parašas padeda sutaupyti laiko, su kanceliarinėmis priemonėmis ir
dokumentų gabenimu susijusių išlaidų429, be to, kai kurios valstybės institucijos nusprendė nebepriimti
dokumentų popieriniu formatu (išsamiau žr. 4.1.1 poskyrį). El. parašą įmonės dažniausiai naudoja
keisdamosi dokumentais su valstybės institucijomis, pavyzdžiui, kai reikia pasirašyti SODRAI teikiamas
deklaracijas, naudoti Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą ir Centrinės viešųjų
pirkimų informacinės sistemą430. Vis dėlto verslas rečiau naudoja el. parašą dokumentų tarp įmonių
keitimuisi. Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atlikta smulkių ir vidutinių įmonių apklausa
parodė, kad jos nenaudoja el. parašo, nes to nereikia klientams (52 proc. respondentų) nei verslo
partneriams (32 proc. respondentų)431. Svarbu pažymėti, kad per 2011 m. daugelis Lietuvos bankų
suteikė galimybę gyventojams ir įmonėms prisijungti prie elektroninės bankininkystės ir atidaryti
kaupiamąją sąskaitą elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu432. Taigi gyventojams suteikta
daugiau progų naudotis šia identifikacijos internete galimybe.
2010 m. elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo ataskaitoje nurodyta, kad el. parašas viešojo
administravimo sektoriuje naudojamas vangiai433. Tam įtakos turi nepakankama valstybės institucijų
darbuotojų motyvacija naudoti el. parašą, nepakeisti institucijų vidaus darbo reglamentai,
kompetencijos stoka vartotojo ir kituose lygiuose ir kt.434 Be to, viešajame sektoriuje pagal darbo
sutartis dirbantys darbuotojai negauna naujo pavyzdžio valstybės tarnautojų pažymėjimų, todėl negali
savo veikloje naudoti el. parašo, o valstybės įstaigoms dokumentų valdymo sistemas pritaikyti darbui
su el. dokumentais trukdo lėšų stygius435. 2010 m. Valstybės kontrolė nurodė tris sritis, kurios lemia
menką valstybės tarnautojų pažymėjimų naudojimą el. erdvėje436. Pirma, el. valdžios koordinavimo ir
el. paslaugų pritaikymo pažymėjimams problema: beveik nėra galimybių panaudoti valstybės
tarnautojų pažymėjimus atliekant tarnybines funkcijas el. erdvėje, prieigai prie valstybės registrų ir IS
naudojami skirtingi vartotojų nustatymo būdai, todėl diegiant sprendimus buvo neefektyviai
panaudotos lėšos, neišnaudojant valstybės tarnautojų pažymėjimų galimybių. Be to, valstybės
institucijos neįpareigotos keistis el. dokumentais, todėl tarnautojai neturi poreikio naudoti
pažymėjimų; tarnautojams neteikiama informacija apie galimybę naudoti pažymėjimus el. erdvėje.
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Lietuvos Statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2011“, Vilnius, 2011, p. 90.
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, „Įmonių įtraukimas į Europos politikos formavimo procesą“, 2011 12 05,
http://www.kcci.lt/ivykdyti-projektai/imoniu-itraukimas-i-europos-politikos-formavimo-procesa-incorpo, [accessed 2012 02
06].
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Elektroninio parašo priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo
2009 m. ataskaita, 2010, https://epp.ivpk.lt/epp/Dokumentai/2009_EPI_ataskaita.pdf.
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Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, „Įmonių įtraukimas į Europos politikos formavimo procesą“, 2011 12 05,
http://www.kcci.lt/ivykdyti-projektai/imoniu-itraukimas-i-europos-politikos-formavimo-procesa-incorpo, [accessed 2012 02
06].
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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba „Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2011
metų ataskaita“, Vilnius, 2012.
433
Elektroninio parašo priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo
2010 m. ataskaita, 2011, www.rrt.lt/download/14499/2010%20epi%20ataskaita.doc.
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Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, „Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3
priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas“, 2009, Vilnius.
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Elektroninio parašo priežiūros institucijos Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo
2010 m. ataskaita, 2011, www.rrt.lt/download/14499/2010%20epi%20ataskaita.doc.
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Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, „Valstybinio audito ataskaita. Valstybės tarnautojų pažymėjimų panaudojimas
elektroninėje erdvėje“, 2010 m. gruodžio 31 d., VA-P-900-1-27, Vilnius.
429

133

Antra, sudėtingas valstybės tarnautojų pažymėjimų administravimas: laiku nepriėmus sprendimų dėl
kvalifikuotų sertifikatų valstybės tarnautojams išrašymo, 88 proc. 2008–2009 m. pagamintų
pažymėjimų yra nepritaikyti naudoti el. erdvėje.437 Trečia, neužtikrinta duomenų sauga, pavyzdžiui,
neapsaugoti sertifikatų sudarymui naudojami duomenys.
Palyginti su 2010 m., per 2011 m. viešasis sektorius padarė nemažą pažangą el. parašo naudojimo
srityje. Pavyzdžiui, LR Vyriausybė pradėjo eksploatuoti elektroninio pasirašymo sistemą ELPAS, kuria
naudojantis naujus teisės aktus galima išleisti ir įforminti tik elektroniniu būdu. LR Vyriausybės nariai
teisės aktus gali pasirašyti el. parašu bet kuriuo patogiu metu ir bet kurioje vietoje438. Kai kurios
valstybės institucijos yra įdiegusios el. parašo funkciją savo dokumentų valdymo sistemose439. Išsamiau
apie el. parašo ir el. dokumento naudojimą skatinančias viešojo sektoriaus iniciatyvas – 5.2.4
poskyryje.
5.1.4. IRT infrastruktūros saugumo problemos
26 pav. 2006–2011 m. CERT-LT incidentų statistika (gautų pranešimų skaičius vnt.)

440

Šaltinis: LR nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys CERT-LT .
31 lentelė. 2006–2011 m. dažniausiai pasitaikančių incidentų internete pasiskirstymas pagal tipus
Incidentų tipas
2006
2007
2008
2009
2010
Skaičius
Skaičius
Skaičius
Skaičius
Skaičius
proc.
proc.
Proc.
proc.
proc.
129
Nepageidaujami el. laiškai
52
79
145
0
55,91 proc.
35 proc.
42 proc.
1 proc.
0 proc.
(angl. SPAM)
Virusas (kenkėjiška
6
40
45
11.989
9.273
programinė įranga)
6,45 proc.
18 proc.
13 proc.
95,2 proc.
92,8 proc.
Užvaldymas
180
477
1,4 proc.
4,8 proc.
Klastojimas (angl. Phishing)
27
44
25
37
30
29,03 proc.
20 proc.
7 proc.
0,3 proc.
0,3 proc.
DoS ataka
1
14
16
42
33
1,08 proc.
6 proc.
5 proc.
0,3 proc.
0,3 proc.

2011
Skaičius
proc.

11.777
53,9 proc.
8.507
38,9 proc.
133
0,6 proc.
103
0,5 proc.
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Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, „Valstybinio audito ataskaita. Valstybės tarnautojų pažymėjimų panaudojimas
elektroninėje erdvėje“, 2010 m. gruodžio 31 d., VA-P-900-1-27, Vilnius.
438
Delfi.lt „“Inovacijų prizas 2011“ – Lietuvos elektroninio pasirašymo sistemai ELPAS“,
http://mokslas.delfi.lt/technology/inovaciju-prizas-2011-vyriausybes-elektroninio-pasirasymo-sistemai-elpas.d?id=53039019,
[accessed 2012 02 10].
439
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba „Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2011
metų ataskaita“, Vilnius, 2012.
440
Lietuvos Respublikos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys CERT-LT,
„CERT-LT apibendrina 2011 metų veiklą“, 2012-01-18, http://www.esaugumas.lt/index.php?-522660412, [accessed 2012 01
20].
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Nelegalus turinys

30
47
73
63
13 proc.
14 proc.
0,6 proc.
0,6 proc.
441
Šaltinis: LR nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys CERT-LT .
Kaip rodo statistiniai duomenys, pastaraisiais metais sparčiai daugėjo pranešimų, susijusių su saugumo internete klausimais.
2006 m. LR nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys CERT-LT gavo 93
pranešimus apie incidentus internete, o iki 2011 m. šis skaičius išaugo 235 kartais (gauti 21 860 pranešimų (

26 pav.)). Šią tendenciją lėmė dvi priežastys: pirma, 2009 m. CERT-LT prisijungus prie tarptautinės
CERT bendruomenės, gauta daugiau informacijos apie tarptautinius incidentų tyrimus (todėl 2009 m.,
lyginant su 2008 m., incidentų padaugėjo 37 kartus) ir antra, 2011 m. CERT-LT pradėjo aktyviai tikrinti
Lietuvos interneto tinklus (anksčiau remtasi tik el. ryšių paslaugų teikėjų ir interneto vartotojų
pranešimais), todėl 2011 m. užfiksuotų incidentų skaičius, lyginant su 2010 m., išaugo dvigubai. 2006–
2011 m. pasikeitė ir incidentų internete tipai: 2006 m. vyravo pranešimai apie nepageidaujamus el.
laiškus (SPAM, 56 proc. pranešimų), o nuo 2010 m. apie nepageidaujamus el. laiškus pranešama
mažiau (žr. 31 lentelėę), tikėtina, kad vartotojai su jais tiesiog susitaikė. 2011 m. daugiausia rūpesčių
kėlė kompiuteriniai virusai (53,9 proc.) ir užvaldymai (neleidžiamas naudojimasis informacinės
sistemos ištekliais arba neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar el. ryšių tinklų – 38,9
proc.)442. Svarbu pažymėti, kad nors 2006–2011 metais bendrame incidentų internete sąraše sumažėjo
klastojimų443 ir DoS atakų444, absoliučiais skaičiais šių incidentų Lietuvoje padaugėjo (2011 m.
atitinkamai 133 ir 103 incidentai). Šie duomenys rodo, kad incidentų internete skaičius Lietuvoje
kasmet auga, be to, daugėja tokių incidentų, kurie yra potencialiai pavojingi valstybės institucijų
tinklalapiams ir vidinėms sistemoms (DoS atakos, kenkėjiška programinė įranga, įtraukianti kompiuterį
į „botnet“ tinklą).
Nors nusikalstamų veiklų kibernetinėje erdvėje daugėja, o incidentai elektroninėje erdvėje gali suketi
nacionalinio masto krizę, kol kas Lietuvoje nėra sukurta el. informacijos saugos valdymo koordinavimo
sistema445. Pagrindinė problema šalyje yra el. informacijos saugos koordinavimo fragmentacija: Vidaus
reikalų ministerijai neužtenka įgaliojimų vykdyti saugos kontrolę, valdymo ir priežiūros struktūra
valstybės mastu nėra hierarchinė, trūksta viešojo ir privataus sektoriaus subjektų bendradarbiavimo,
nesukurta atitinkama teisinė bazė (pavyzdžiui, nėra reglamentuota kritinės infrastruktūros priežiūra ir
valdymas) ir pan.446 Be to, Lietuvoje trūksta sistemiškos ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos:
nesukurta koordinavimo struktūra, neišanalizuotas galimų ryšių sutrikdymų poveikis nacionaliniu
mastu, neplanuojamas veiklos tęstinumas. Siekiant užtikrinti Lietuvos gyventojų saugumą
internetinėje erdvėje, būtina išspręsti kvalifikuotų el. informacijos saugos specialistų trūkumo
problemą (specialistų, dirbančių su kibernetiniu saugumu, kompetencija yra viena iš aukščiausių,
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Lietuvos Respublikos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys CERT-LT,
„CERT-LT metinė incidentų statistika“, https://www.cert.lt/statistika.html, [accessed 2012 01 20].
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Lietuvos Respublikos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys CERT-LT,
„CERT-LT apibendrina 2011 metų veiklą“, 2012-01-18, http://www.esaugumas.lt/index.php?-522660412, [accessed 2012 01
20].
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El. duomenų klastojimas – sąmoningas el. duomenų iškraipymas ir pakeitimas netikrais el. duomenimis.
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DoS (el. paslaugos trikdymo ataka) – tai veiksmas, kuriuo siekiama sutrikdyti el. ryšių tinklo ir (ar) informacinės sistemos
darbą arba el. ryšių tinklu teikiamas paslaugas.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 20112019 metais programos patvirtinimo“, 2011 m. Birželio 29 d., nr. 796, Vilnius.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 20112019 metais programos patvirtinimo“, 2011 m. Birželio 29 d., nr. 796, Vilnius.
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tačiau viešojo sektoriaus atlyginimai nėra konkurencingi447), panaikinti visuomenėje susidariusį
stereotipą, kad už nusikaltimus el. erdvėje nebaudžiama ir sukurti sistemą, apimančią visą incidentų
gyvavimo ciklą: išankstinio perspėjimo, prevencijos, aptikimo, likvidavimo ir tyrimo fazes448. Siekdama
spręsti šias problemas, 2011 m. LR Vyriausybė patvirtino Elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metais programą (žr. 5.2.5 poskyrį).
5.1.5. Skaitmeninė televizija
27 pav. 2009–2010 m. televizijos programų priėmimo būdai Lietuvoje (proc.)

449

Šaltinis: RRT užsakyti tyrimai 2009 m. ir 2010 m.
* Galimi keli atsakymai, todėl suma viršija 100 proc.

Analoginė televizija Lietuvoje bus išjungta 2012 m. spalio mėn. Pastaraisiais metais mažėja analoginę ir
daugėja skaitmeninę antžeminę televiziją naudojančių gyventojų. 2010 m. pabaigoje analogine
antžemine televizija Lietuvoje naudojosi 41 proc. gyventojų (2009 m. 47 proc.); kabeline televizija,
įskaitant mikrobangę daugiakanalę televiziją – 38 proc. (2009 m. 40 proc.); skaitmenine antžemine
televizija – 19 proc. (2009 m. 10 proc.). 2009–2010 m. taip pat nedaug išaugo kitais televizijos
programų priėmimo būdais (palydovine, internetine, IP televizija) besinaudojančių gyventojų dalis (27
pav.). 2011 m. spalio mėn. analoginę televiziją žiūrėjo maždaug trečdalis Lietuvos gyventojų (apie 350
tūkst. šeimų). 2010 m. pabaigoje analoginė antžeminė televizija dažniausiai buvo naudojama rajonų
savivaldybėse (pvz., Panevėžio, Kupiškio, Šilutės rajonuose, 74–79 proc.), mažiausiai – didžiuosiuose
miestuose (Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, 14–19 proc.)450.
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2010, http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/rrt-uzsakymu-atliktu-ph6r.html.
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http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/rrt-uzsakymu-atliktu-ph6r.html.
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Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, „Šalies gyventojų naudojimosi skaitmenine televizija tyrimas“, gruodis,
2010, http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/rrt-uzsakymu-atliktu-ph6r.html.
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2011 m. spalį net 95 proc. Lietuvos gyventojų žinojo, kad po metų bus išjungta analoginė televizija,
tačiau 40 proc. analoginę televiziją žiūrinčių žmonių teigė pereisiantys prie skaitmeninės televizijos
likus mėnesiui iki signalo išjungimo arba apskritai po jo451. Ekspertų teigimu, tokiu atveju įrangos ir TV
paslaugų teikėjai nespės laiku aptarnauti visų gyventojų, darbai galimai užsitęs keletą savaičių. Todėl
siūloma modifikuoti visuomenės informavimo kampaniją, skatinant gyventojus veiksmų imtis kuo
anksčiau (žr. 5.2.6 poskyrį).
5.1.6. Apibendrinimas
32 lentelė. Informacinės visuomenės infrastruktūros plėtra: svarbiausi teigiami rezultatai ir problemos po 2006–2007 m.*
Teigiami rezultatai / stiprybės
Problemos / silpnybės
Plačiajuosčio ryšio plėtra
- Lietuva užima 6 vietą pasaulyje ir 1 vietą Europoje
- Nepaisant plačiajuosčio interneto skverbties augimo 2006–
pagal namų ūkių, prisijungusių prie interneto
2011 m., Lietuvos vieta ES nepasikeitė ir buvo žemesnė už
šviesolaidinėmis interneto linijomis, skaičių;
ES-27 vidurkį (19 vieta 2011 m.);
- Pastebimai auga interneto ryšio sparta;

- Neišspręsta „paskutinės mylios“ problema kaimo
vietovėse;

- Lietuvos verslas intensyviai naudojasi plačiajuosčiu
internetu.

- Žemas mobiliojo interneto naudojimo lygis.

Valstybės informaciniai ištekliai ir valstybės IRT infrastruktūra
- 2011 m. gruodžio mėn. priimtas Valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatymas, kuris gali padėti pagrindus
viešojo sektoriaus informacinių išteklių (ir apskritai –
viešojo sektoriaus IRT infrastruktūros) geresniam
sąveikumui, konsolidavimui, optimizavimui.

- Lietuvoje IRT infrastruktūros ir programinių išteklių
įsigijimas buvo ir yra decentralizuotas, iš dalies
koordinuojamas IVPK. Atskiros organizacijos nusipirko arba
sukūrė daug informacinių išteklių, kurie yra nepakankamai
panaudojami ir nepakankamai sąveikūs;
- Viešojo sektoriaus organizacijos yra linkusios pirkti ir kaupti
IRT infrastruktūrą. Šis turtas reikalauja vis didesnių lėšų
atnaujinimui ir priežiūrai
- Trūksta dalijimosi viešojo sektoriaus IRT ištekliais praktikos,
patirties, tvarkos, sprendimų.

El. parašas ir el. dokumentas
- Labai aukštas el. parašo naudojimo įmonėse lygis;
- 2011 m. daugelis Lietuvos bankų suteikė gyventojams
galimybę naudotis el. bankininkyste ir atidaryti
kaupiamąją sąskaitą pasirašant kvalifikuotu el. parašu.
- Lietuvoje jau apie 700 000 gyventojų turi galimybę
pasirašyti kvalifikuotu el. parašu.
- Per 2011 m. išaugo el. parašo naudojimas viešajame
sektoriuje (ministerijų iniciatyvos, „ELPAS“ projektas,
leidžiantis ministrų kabinetui pasirašyti teisės aktus el.
parašu ir pan.)

- Menkas el. parašo (valstybės tarnautojo pažymėjimo)
naudojimo lygis viešajame sektoriuje dėl motyvacijos
stokos, gebėjimų stokos, dalinio padengimo (tokio
pažymėjimo negauna pagal darbo sutartis dirbantys
asmenys), nesuderintų DVS;
- Nepaisant didelių investicijų šioje srityje, Lietuvos
viešajame sektoriuje vyrauja popierinių dokumentų mainai,
nes skirtingose organizacijose veikia tarpusavyje
nesuderintos dokumentų valdymo sistemos, lėtai keičiami
organizacijų vidaus veiklos procesai, valstybės tarnautojams
trūksta įgūdžių ir informacijos apie galimybes keistis
elektroniniais dokumentais ir pasinaudoti valstybės
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15min.lt, „Išjungus analoginį signalą televizijos nematys šimtai tūkstančių lietuvių“, 2011,
http://www.15min.lt/naujiena/pinigai/itkodas/isjungus-analogini-signala-televizijos-nematys-simtai-tukstanciu-lietuviu-51176938#axzz1iJlnJB5l, [accessed 2011 12 30].
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tarnautojų pažymėjimais.
Infrastruktūros saugumo problemos
- CERT-LT prisijungus prie tarptautinės CERT
- Incidentų internete Lietuvoje daugėja, be to, daugėja tokių
bendruomenės, Lietuvoje geriau fiksuojami vietiniai ir
incidentų, kurie yra potencialiai pavojingi valstybės
tarptautiniai saugumo incidentai.
institucijų tinklalapiams ir vidinėms sistemoms;
- Lietuvoje nėra nacionalinės el. informacijos saugos
valdymo ir koordinavimo sistemos (vertinimo metu i buvo
kuriama);
- Trūksta teisinio reglamentavimo ir stebėsenos informacijos
itin svarbios infrastruktūros apsaugos srityje.
* Silpnybių ir stiprybių identifikavimo atspirties taškas – 5.1 skyrius. Tačiau į lentelę taip pat įtraukėme informaciją, kuri
išsamiau nagrinėjama 5.2 skyriuje

5.2. Viešojo sektoriaus indėlis plėtojant IRT infrastruktūrą
5.2.1. Kiekybinių tikslų pasiekimo laipsnis

Atsižvelgiant į pokyčių tendencijas (žr. 5.1.1 poskyrį) ir šiuo metu įgyvendinamus projektus (žr. 5.2.1
poskyrį) labai tikėtina, kad Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje ir
Ekonomikos augimo veiksmų 2007–2013 m. programoje numatytas plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
plėtros rodiklis bus pasiektas („gyventojai, kuriems sudaryta galimybė gauti prieigą prie plačiajuosčio
ryšio“ (procentinė visų šalies gyventojų dalis: 2011 m. – 86 proc.; 2015 m. numatyta 98 proc.) (žr. 33
lentelėę).
Tendencija mažiau akivaizdi kalbant apie infrastruktūros naudojimo rodiklius. Įmonių naudojimosi
plačiajuosčiu ryšiu rodiklis jau yra iš esmės pasiektas (2011 m. – 94,9 proc.; 2015 m. numatyta 95
proc.). Rodiklis „namų ūkiai, kurie naudojasi plačiajuosčiu internetu“ bus pasiektas su sąlyga, kad
internete toliau daugės gyventojams naudingų viešųjų ir verslo paslaugų (2011 m. – 51,6 proc.; 2015
m. numatoma 70 proc.); ta pati išvada galioja ir Ekonomikos augimo veiksmų programos (2007–2013
m.) rodikliui „plačiajuosčio interneto ryšio skverbtis“. Kalbant apie rodiklį „gyventojai, kurie naudojasi
30 Mbps ir spartesniu interneto ryšiu (visų šalies gyventojų procentas)“, tikėtina, kad Informacinės
visuomenės plėtros 2015–2019 m. programoje omenyje turėtas ne visų gyventojų, bet interneto
vartotojų skaičius. Jeigu rodiklis apima visus šalies gyventojus, tai jis nebus pasiektas, jei rodiklis apima
interneto vartotojus, tai didesnė tikimybė, kad jis bus pasiektas, nors tai priklausys nuo būsimų
sprendimų (ir verslo, ir valdžios), sprendžiant gyventojų prisijungimo prie šviesolaidinio ryšio
klausimus, taip pat didelę reikšmę turės plačiajuosčio mobiliojo interneto kainos.
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje numatyta, kad 2015 m. visos
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos vykdys elektroninius dokumentų mainus (iš rodiklio
apibrėžimo šiek tiek neaišku, ar turima omenyje, kad visos įstaigos ir institucijos vykdys tiktai
elektroninius dokumentų mainus). Turint omenyje šiai sričiai skiriamas investicijas, labai tikėtina, kad
visos įstaigos, ypač centrinės valdžios, iki 2015 m. galės keistis elektroniniais dokumentais. Tačiau
turint omenyje teisines, organizacines ir technines problemas, kurios trukdo pereiti prie išimtinai
elektroninių dokumentų mainų (įskaitant tai, kad DVS diegimas iki šiol buvo tik minimaliai
koordinuojamas), sunkiai tikėtina, kad 2015 m. visos viešojo sektoriaus organizacijos pereis prie
duomenų mainų tik elektroniniu būdu.
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33 lentelė. Infrastruktūros plėtojimas: svarbiausi viešojo sektoriaus uždaviniai
Rodiklis
Padėtis 2006 m.
Padėtis 2010–2011
m.

Planuojama
reikšmė 2015–
2019 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programa (2007–2013 m.)

Plačiajuosčio interneto ryšio
skverbtis (proc.) (strateginio
konteksto rodiklis)**
DAS: fixed broadband penetration
+ mobile broadband penetration
Interneto vartotojų, internete
susiduriančių su saugos
problemomis, dalies sumažėjimas
(proc. punktai)
Interneto vartotojų, kurie pasitiki
elektroninio bendravimo su
viešosiomis institucijomis saugumu,
dalies padidėjimas (šis rezultato
rodiklis įvardytas EAVP programos
priede)

7 proc. (2005)

12,7 + 6,8 =19,5
proc. (2007)

50 proc. (2015)

40 proc.
(-20 proc. p.)
(2015)

+ 12 proc. p.
(2015)

IVPK: pasitikėjimas elektroninio
67
bendravimo su institucijomis
saugumu (proc. nuo internetu
besinaudojančių gyventojų): pasitiki
arba iš dalies pasitiki
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programa 2011–2019 m.
Gyventojai, kuriems sudaryta
80 proc. (2010)
galimybė gauti prieigą prie
98 proc. (2015)
plačiajuosčio ryšio (procentinė visų
100 proc. (2019)
86 proc. (2011,
šalies gyventojų dalis)
SFMIS)
83 proc. (2006)

DAS: pct. of households having a
broadband connection
Įmonės, kurios naudojasi
plačiajuosčiu internetu (procentinė
visų įmonių dalis)

19,4 proc. (2006)
34,1 proc. (2007)

DAS: pct. of enterprises having a
fixed broadband connection
Valstybės ir savivaldybių institucijos
ir įstaigos, vykdančios elektroninių
dokumentų mainus (procentinė
visų šalies valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų dalis)
Gyventojai, susidūrę su saugos
problemomis bendraudami su
valstybės ir savivaldybių
institucijomis ir įstaigomis internetu
(procentinė visų šalies gyventojų
dalis),

57,1 proc. (2006)
53,5 proc. (2007)

Skaitmeninės
darbotvarkės
reitingas (DAS)*

21,6 + 6,8 = 28,4
(2011)

60 proc. (2005)

DAS: total fixed broadband
coverage as a pct of total
population
Gyventojai, kurie naudojasi 30
Mbps ir spartesniu interneto ryšiu
(procentinė visų šalies gyventojų
dalis)*
Namų ūkiai, kurie naudojasi
plačiajuosčiu internetu (procentinė
visų namų ūkių dalis)

Pastabos

IVPK užsakytų
tyrimų duomenys
(neaiškus
„atspirties“ rodiklis)

Skaitmeninės
darbotvarkės
reitingas (DAS)*,
SFMIS duomenys

88,5 proc. (2010)

26 proc. (2010)
x
22,8 proc. (2011)

70 proc. (2015)
100 proc. (2019)

RRT (IVPK
duomenys )

48,5 proc. (2010)
x
51,6 proc. (2011)

70 proc. (2015)
80 proc. (2019)

Skaitmeninės
darbotvarkės
reitingas (DAS)*,
RRT (IVPK
duomenys)
Skaitmeninės
darbotvarkės
reitingas (DAS)*,
Lietuvos statistikos
departamentas

53,6 proc. (2010)

81 proc. (2010)
94,9 proc. (2011,
LSD)

95 proc. (2015)
98 proc. (2019)

77,6 proc. (2010)

1 proc. (2011)

100 proc. (2015)
100 proc. (2019)

Duomenis
planuojama pradėti
rinkti nuo 2012 m.

1 proc. (2015)
1 proc. (2019)

IVPK užsakytų
tyrimų duomenys
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neteisėtas asmens duomenų
panaudojimas ar paviešinimas
Nurodyti rodikliai iš atitinkamų strateginių dokumentų. Pasviruoju šriftu įrašytos tos reikšmės, kurios nėra nurodytos pačiame
dokumente, bet tyrimo tikslais jas įtraukėme į lentelę.
* DAS (angl. Digital Agenda Scoreboard (Eurostat)) – Skaitmeninės darbotvarkės reitingas.
** Ekonomikos augimo veiksmų programoje šis rodiklis nėra tiksliau apibrėžtas, todėl naudojame Digital Agenda Scoreboard
apibrėžimą: fiksuotų linijų skaičius 100 gyventojų.
x
Duomenų šaltinis: RRT duomenys, cituojami Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programos vertinimo
kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaitoje.

5.2.2. Plačiajuosčio ryšio plėtra

2005 m. LR Vyriausybė patvirtino Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005–2010 metų plėtros
strategiją. Šio dokumento tikslai – sudaryti sąlygas viešojo administravimo institucijoms, įstaigoms ir
asmenims gauti plačiajuosčio ryšio prieigą; skatinti konkurenciją interneto prieigos teikimo rinkoje;
mažinti gyventojų atskirtį šalies teritorijoje ir t. t.452 Įgyvendinant šią strategiją, 2005–2008 m. vykdytas
projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“453. Projektas
finansuotas iš ES struktūrinių fondų lėšų, jam išmokėta 74,23 mln. Lt. Naudojant šias lėšas buvo
nutiesta 3791 km plačiajuosčio tinklo (planuota – 2000 km), kurio didžioji dalis įrengta kaimo ir mažai
urbanizuotose vietovėse. Praėjus ne daugiau kaip metams baigus įgyvendinti projektą, RAIN tinklu
naudojosi apie 19 proc. visų kaimiškų vietovių abonentų, o projektas buvo pripažintas vienu
sėkmingiausiu 2004–2006 m. BPD lėšomis finansuotų projektų454.
2009 m. gruodžio mėn. patvirtintas finansavimas RAIN projekto tęsiniui (RAIN-2), kurio tikslas yra
sukurti trūkstamą tinklo infrastruktūros dalį, kuri pakankamu pralaidumu sujungtų operatorių
infrastruktūros segmentus455. Projektas remiamas pagal prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“
priemonę „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“, jam skirta 172,26 mln. Lt struktūrinių fondų ir
nacionalinio biudžeto lėšų, arba 98 proc. prašyto finansavimo. Įgyvendinant RAIN-2 planuojama
nutiesti apie 4500 km šviesolaidinio ryšio ir juo pasiekti 770 kaimiškųjų vietovių gyvenviečių.
Planuojama, kad baigus įgyvendti šį projektą, t. y. 2013 m. pavasarį, 98 proc.456 kaimiškųjų vietovių
gyventojų turės galimybę naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis457. Šiuo metu nagrinėjama galimybė
padidinti projekto RAIN-2 apimtį ir prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros prijungti papildomas

452

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005-2010 metų plėtros
strategijos patvirtinimo, 2005 m. lapkričio 16 d., Nr. 1231, Vilnius.
453
Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, „Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3
priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas“, 2009, Vilnius.
454
Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, „Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3
priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas“, 2009, Vilnius.
455
ES struktūrinė parama, „Gautos ir vertinamos paraiškos“, 2011, http://www.esparama.lt/20072013/lt/ivpk/gautvertpar?pro_id=4358&sparams=18004&pgsz=10, [accessed 2011 12 30].
456
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Ekonomikos augimo veiksmų programos metinė įgyvendinimo ataskaita už 2010 m.,
2011, Vilnius.
457
Plačiajuosčio ryšio aprėptis apskaičiuojamas įvertinant teritorinę infrastruktūros ir kitų prie šviesolaidinės infrastruktūros
prijungiamų objektų aprėptį, kurioje galutiniams vartotojams sudaromos galimybės gauti plačiajuosčio ryšio paslaugas.
Atliekant skaičiavimus daromos tokios prielaidos: vidutinio aukščio ryšio bokštų galimos plačiajuosčio ryšio aprėpties
spindulys – 7 km; didelio aukščio ryšio bokštų galimos plačiajuosčio ryšio aprėpties spindulys – 10 km; varinės prieigos
objektų (DSL) galimos plačiajuosčio ryšio aprėpties spindulys – 3,5 km; kitų tinklo objektų galimos plačiajuosčio ryšio
aprėpties spindulys – 300 m. (Informacija, gauta interviu su VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ atstovu).
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gyvenvietes (iš viso 950 gyvenviečių)458. EK yra pateikta paraiška dėl projekto apimties padidinimo,
tačiau vertinimo metu sprendimas dar nebuvo aiškus.
Žemės ūkio ministerijos patvirtintoje Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje iškeltas
tikslas, kad 2013 m. plačiajuosčio ryšio aprėptis kaimo vietovėse siektų 100 proc.459 Kadangi projekto
RAIN įgyvendinimas tokios aprėpties neužtikrina, Žemės ūkio ministerija kaimo plėtros programos
priemonių sąraše numatė papildomą priemonę „Plačiajuosčio ryšio tinklo infrastruktūros plėtra kaimo
vietovėse“. Šios priemonės tikslai yra teikti kaimo ekonominės veiklos subjektams ir gyventojams
plačiajuosčio ryšio paslaugas, gerinti jų prieigą gyventojams ir verslui, šitaip didinant kaimo vietovių
patrauklumą. Priemonės taikymo sritis yra plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra, apimanti 150
gyvenviečių, turinčių 20 tūkst. gyventojų, maždaug 400 svarbiausių kaimo bendruomenės objektų
prijungimas prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros ir kt.460 Projekto įgyvendinimu rūpinasi VšĮ
„Plačiajuostis internetas“; jam skirta 4 985 556 EUR (17,2 mln. Lt) ES ir nacionalinio biudžeto lėšų. 2010
m. spalio mėn. LR žemės ūkio ministro įsakymu VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ įgaliotas organizuoti
viešuosius pirkimus dėl šios priemonės galimybių studijos atlikimo 461, pirkimai įvyko 2011 m.462,
galimybių studija šiuo metu rengiama.
2011 m. sausio 17 d. LR Vyriausybė pritarė siūlymui ES lėšomis subsidijuoti plačiajuosčio ryšio
interneto įrengimą ir vienų metų abonentinį mokestį gyventojams463, negalintiems naudotis interneto
ryšiu dėl lėšų trūkumo, ir pavedė Susisiekimo ministerijai suformuluoti paramos tekimo principus,
įskaitant subsidijų dydžius ir privačių operatorių atrinkimo tvarką. Tai nebūtų tiesioginis „paskutinės
mylios“ problemos sprendimas, nes parama įmonių „paskutinės mylios“ infrastruktūrai nebūtų
teikiama. Kita vertus, tokia subsidijų schema galėjo padidinti mažesnes pajamas gaunančių įvairių
regionų gyventojų susidomėjimą internetu ir paskatinti kai kuriuos operatorius investuoti į
infrastruktūros plėtrą. 2012 m. šis pasiūlymas dar kartą svarstytas LR Vyriausybės pasitarime464, tačiau
jis nebuvo įgyvendintas dėl lėšų trūkumo.
Mobiliojo plačiajuosčio ryšio plėtra yra vienas iš būdų spręsti „paskutinės mylios“ klausimą. Šiuo metu
mobiliojo ryšio infrastruktūra plėtojama operatorių iniciatyva, tačiau valstybė prisideda netiesiogiai,
sudarydama galimybę operatoriams prijungti mobiliojo ryšio bokštus prie šviesolaidinės
infrastruktūros. 2012 m. spalio mėn. išjungus analoginę televiziją, atsilaisvins „skaitmeninis

458

VŠĮ „Plačiajusotis internetas“, „Numatoma RAIN-2 plėtra“, 2011 07 04,
http://www.placiajuostis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=43&lang=lt, [accessed 2012 02 06].
459
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa“, 2007 m. rugsėjo 19 d.,
http://www.zum.lt/documents/kaimo_pletros_depart/11-0920%20KPP_LTn.pdf.
460
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa. I priedas „Priemonių
aprašymai““, 2011 06 09, http://www.zum.lt/documents/kaimo_pletros_depart/11-0920%20KPP%201%20p_LT.pdf.
461
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl pirkimo procedūrų atlikimo”, 2010 m. spalio 28 d. Nr. 3D-944,
Vilnius.
462
VŠĮ “Plačiajuostis internetas”, 2011 m. įvykdyti viešieji pirkimai”,
http://www.placiajuostis.lt/documents/pirkimai_2011.pdf, [accessed 2012 02 06].
463
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Bus subsidijuojami dėl lėšų trūkumo internetu nesinaudojantys gyventojai“, 2011 01 17,
http://www.lrvk.lt/naujienos/?nid=8019, [accessed 2012 02 06].
464
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pasitarimas, „Dėl kvalifikacinių reikalavimų interneto paslaugos teikėjams nustatymo,
interneto paslaugos teikėjų sąrašo sudarymo, prieigos prie plačiajuosčio interneto ryšio įrengimo ir abonentinio mokesčio
subsidijų dydžio nustatymo, sutarčių sudarymo ir paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2012 06 16,
http://www.lrv.lt/lt/veikla/darbotvarkes/vyriausybes-pasitarimu-darbotvarkes/?sid=5017, [accessed 2012 02 06].
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dividendas“, arba radijo dažnių juosta, kuri galėtų būti panaudota mobiliojo plačiajuosčio ryšio plėtrai.
ES lygiu šiuo metu vyksta intensyvios diskusijos, kaip efektyviai ir koordinuotai panaudoti laisvą dažnių
juostą465, bet Lietuvoje šiuo klausimu nieko nenuspręsta.
Steigiant viešuosius interneto prieigos taškus (VIPT), reikšmingai padaugėjo interneto vartotojų
kaimiškose vietovėse. Pirmieji 75 VIPT buvo įsteigti dar 2002 m. įmonių aljanso „Langas į ateitį“; 2003
m. padedant Vidaus reikalų ministerijai įsteigta dar 100, o 2005–2006 m. – dar 300 naujų nemokamų
interneto prieigos taškų. Pagal bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę projektui „Viešųjų
interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ skirta 9,76 mln. Lt parama, pagal kurią įsteigta 400 naujų ir
modernizuoti 83 VIPT466. Įgyvendinus minėtą projektą, Lietuva tapo viena iš pirmaujančių ES valstybių
pagal vienam gyventojui tenkančių VIPT skaičių467.
2008–2012 m. vykdomas projektas „Bibliotekos pažangai“ taip pat siekia suteikti Lietuvos gyventojams
galimybę naudotis internetu. Įgyvendinant projektą įrengiamos ir atnaujinamos viešosios interneto
prieigos Lietuvos bibliotekose, taip pat stiprinama bibliotekų darbuotojų informacinė kompetencija,
siekiant paskatinti vyresnio amžiaus ir kaimo vietovių gyventojus naudotis interneto teikiamomis
galimybėmis. Šio projekto biudžetas yra apie 96 mln. Lt, iš kurių 38 mln. Lt sudaro Bilo ir Melindos
Geitsų fondo dotacija, 36 mln. Lt – korporacijos „Microsoft“ projekte dalyvaujančioms bibliotekoms
skirta programinė įranga, o likusius 22 mln. Lt skiria valstybė (kaip dalinį finansavimą) ir viešosios
bibliotekos (kaip indėlį natūra)468.
Projekte „Bibliotekos pažangai“ dalyvauja 1217 bibliotekų, jų filialų ir padalinių. 2011 m. gegužės mėn.
buvo pasiekti tokie rezultatai: įrengta (modernizuota) viešoji interneto prieiga 759 viešosiose
bibliotekose; visi 1993 šias prieigas aptarnaujantys bibliotekininkai baigė bazinius kompiuterinio
raštingumo ir interneto išteklių kursus; bibliotekininkai vykdo planinį gyventojų skatinimą ir mokymą
naudotis informacinėmis technologijomis; 2011 m. buvo apmokyti 51 788 gyventojai, suteiktos
konsultacijos apie 300 000 gyventojų469. Gyventojai į bibliotekas kviesti žiūrėti internetu transliuojamų
laidų tokiomis temomis, kaip antai: daržininkystė, naudojimasis el. paslaugomis ir pan. Taip žmonės
supažindinti su kompiuteriu, internetu, jie skatinti internetu pateikti klausimus laidų dalyviams470. 72
bibliotekose įdiegta speciali programinė įranga, padedanti akliesiems ir silpnaregiams naudotis
kompiuteriu, o bibliotekininkai išklausė jos naudojimo kursą. Vis dėlto ši programinė įranga yra labai
sudėtinga, o bibliotekininkams neužtenka žinių, kad galėtų ja naudotis patys ir mokyti kitus. Norint
mokyti akluosius ir silpnaregius naudotis jiems skirta programine įranga, bibliotekose turėtų dirbti
specialiai tam pasiruošę specialistai. Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ pastebėta, kad
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European Commission, “Digital Agenda: Commission welcomes step forward for wireless broadband with adoption of
Radio Spectrum Policy Programme”, 2012 02 15,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/141&format=
HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en, [accesed 2012 02 15].
466
Viešieji interneto prieigos taškai, „Paraiškų teikimas interneto taškų steigimui ir modernizavimui jau baigiasi“, 2007,
http://www.vipt.lt/cms/app;jsessionid=CC9572BE8D621AC0C9D0830ED4F1DF33?service=external/ComNewsDetails&sp=380
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visuomenės grupės, kurios paprastai nelaikomos tiksline kompiuterių kursų auditorija, jaučia tokių
mokymų poreikį (pavyzdžiui, 25–30 m. amžiaus asmenys, kurie anksti iškrito iš švietimo sistemos). Taip
pat paaiškėjo, kad prieš kelerius metus mokymuose dalyvavę žmonės nori atnaujinti ir praplėsti
anksčiau įgytas žinias. Nuolat atnaujinti skaitmeninius įgūdžius reikia ir bibliotekininkams, kad jie
galėtų savo žinias perduoti gyventojams471.
5.2.3. Valstybės informaciniai ištekliai; informacinių sistemų ir registrų sąveikumas

Informacinių sistemų ir registrų sąveikumas
Norint sudaryti sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms teikti paslaugas „vieno langelio“ principu,
2008 m. sukurta Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo
(sąveikumo) sistema (VAIISIS). Šios sistemos funkcija yra sudaryti galimybę skirtingoms informacinėms
sistemoms greitai ir paprastai keistis duomenimis. VAIISIS susideda iš dviejų pagrindinių dalių:
duomenų mainų platformos ir el. paslaugų svetainės „Elektroniniai valdžios vartai“. VAIISIS realizuotos
tapatybės nustatymo ir autentifikavimo funkcijos, įdiegtas paslaugos teikimo proceso stebėsenos, el.
paslaugų konstravimo, el. formų rengimo, el. parašo naudojimo ir informavimo paslaugų funkcinės
galimybės. Viešųjų paslaugų teikimas VAIISIS naudingas ir institucijoms, ir gyventojams (visos viešosios
el. paslaugos vienoje vietoje).
VAIISIS pagrindas sukurtas 2006–2008 m. ES struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto lėšomis (iš viso
skirta 6,424 mln. Lt paramos). Interviu metu įvairūs ekspertai ir institucijų atstovai išsakė abejonių dėl
VAIISIS sistemos techninių galimybių tinkamai vykdyti sąveikumo platformos funkcijas. Ši platforma
stiprinama naudojant 2007–2013 m. laikotarpio ES paramos lėšas. 2011 m. lapkričio mėn. VAIISIS
plėtrai skirta dar 9,14 mln. Lt. Projekto tikslas yra padaryti sistemą patrauklesnę tiek viešojo
administravimo institucijoms, tiek el. paslaugų gavėjams. VAIISIS plėtra remiama pagal priemonę
„Sąveikumas“, kuriai iš visos skirta 29,51 mln. Lt per 2007–2013 m. laikotarpį. Pagal šią priemonę 2012
m. vasario mėn. buvo vykdomi ir dar du projektai, skirti sukurti Lietuvos erdvinės informacijos ir
valstybės archyvų el. dokumentų saugojimo infrastruktūrą.
Per 2011 m. IVPK pasirašė 41 naują sutartį su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis dėl
VAIISIS paslaugų naudojimo472. Šiuo metu (2012 m. vasario mėn.) VAIISIS paslaugomis naudojasi apie
130 institucijų (iš jų 88 – pagal sutartis), portale yra apie 500 nuorodų į el. viešąsias ir administracines
paslaugas. Nuo 2011 m. pradžios www.epaslaugos.lt portale užregistruota 704 tūkst. unikalių
vartotojų, iš jų 204 tūkst. savo asmens tapatybę nustatė vykdant visuotinį gyventojų ir būstų surašymą.
2011 m. taip pat atlikti VAIISIS funkcionalumų modifikavimo darbai: tapatybės nustatymo sprendimas
pritaikytas platesniam ES piliečių tapatybės nustatymui, modifikuotas mokėjimo už paslaugas
komponentas, įgyvendintos 4 saugumo audito rekomendacijos, susijusios su VAIISIS architektūros
pažeidžiamumu ir kt.473
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2009 m. LR Vyriausybė patvirtino teisės aktą „Dėl Viešojo administravimo institucijų informacinių
sistemų sąveikumo sistemos naudojimo teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėje
erdvėje“, kuriame nustatė, kad viešųjų institucijų informacinių sistemų sąveikumo portale bus galima
rasti informaciją apie el. būdu teikiamas viešąsias paslaugas ir jas užsisakyti, o fiziniams ir juridiniams
asmenims bus sudarytos sąlygos atsiskaityti už el. paslaugas realiu laiku474. 2009 m. parengtas
Valstybės informacijos išteklių valdymo įstatymo projektas. Įstatymas skirtas nustatyti valstybės
informacinių išteklių kategorijas, informacinių išteklių kūrimą, tvarkymą, koordinavimą ir naudojimą
valstybės institucijų funkcijoms atlikti475. Be to, 2010 m. parengtos Informacinių išteklių sąveikumo ir
plėtros strategijos nuostatos, jos įtrauktos į Viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę veiksmų iki
2012 m. planą. Strategijos tikslas – užtikrinti informacinių išteklių apsikeitimą tarp valstybės įstaigų,
duomenų patikimumą, supaprastinti informacijos paiešką ir užtikrinti jos prieinamumą visiems
vartotojams476.
Nors VAIISIS sistema, leidžianti institucijoms keistis duomenimis, veikia jau kelerius metus, gana ilgai
sąveikumui trūko pakankamo teisinio ir metodinio pagrindo. Teisinio pagrindo klausimus sprendžia
2011 m. gruodžio 15 d. priimtas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas477, kuriame
nustatyta, kad valstybėje veikia „valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma“ (39 straipsnis),
kuri teikia šias paslaugas: (1) duomenų keitimosi tarp institucijų; (2) asmens tapatybės nustatymo
elektroninėje erdvėje; (3) valstybės rinkliavų ar kito atlyginimo už suteiktas viešąsias ir administracines
paslaugas apmokėjimo; (4) kitas valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos nuostatuose
nurodytas paslaugas (40 straipsnis, 1 dalis). Institucijos privalo naudoti šias paslaugas (40 straipsnis, 2
dalis). Šio įstatymo projekto poveikio vertinimas parodė, kad įgyvendinus įstatymą 2012–2017 m.
valstybės nauda siektų 222,2 mln. Lt (grynoji dabartinė vertė – 158,8 mln. Lt)478. Šis poveikis priklausys
ir nuo teisinio reglamentavimo nuostatų įgyvendinimo: IVPK gebėjimo užtikrinti, kad institucijos laikosi
įstatymo nuostatų, IVPK metodinio ir techninio vadovavimo bei išankstinės išlaidų, skiriamų
investicijoms į IT, kontrolės286.

Viešojo sektoriaus infrastruktūros konsolidavimas
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (2011 m. gruodžio 15 d.) netiesiogiai suformulavo
viešojo sektoriaus infrastruktūros konsolidavimo principus. Įstatymas nustato, kad „valstybės
informacinių išteklių sąveikumo platformos tvarkytojas, naudodamas kitas bendro naudojimo
informacinių ir ryšių technologijų priemones, teikia rezervinio informacinių technologijų priemonių
veiklos atkūrimo, darbo stočių diegimo, duomenų rezervinio kopijavimo, testavimo aplinkos suteikimo
ir kitas LR Vyriausybės nustatytas bendro naudojimo informacinių technologijų priemonių paslaugas“
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(40 straipsnis, 2 dalis). Institucijos, tvarkydamos valstybės informacinius išteklius, privalo naudoti šias
paslaugas; <...> Institucijoms draudžiama <...> pakartotinai kurti informacinių technologijų priemones
arba įsigyti informacinių technologijų sprendimus paslaugoms ar įsigyti pačias paslaugas, jeigu jos
teikiamos pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis (40 straipsnis, 3 dalis). Be to, įstatymas nustato, kad
institucija, kurdama ir tvarkydama valstybės informacinius išteklius, turi siekti, kad kuriant valstybės
informacines sistemas, kitas informacines sistemas ir registrus pakartotinai būtų panaudoti kitų
institucijų turimi informacinių technologijų sprendimai (11 straipsnis, 2(9) dalis).
Kalbant apie viešojo sektoriaus infrastruktūros konsolidavimą, galimi du veiklos modeliai479. Pirmas,
horizontalusis, modelis, užtikrina centralizavimą pagal institucijų veiklos funkcijas, neprisirišant prie
administracinės struktūros (pavyzdžiui, registrai, biudžeto valdymas, finansai ir pan.). Šio modelio
pavyzdys yra Finansų ministerijos išplėtota Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacinė sistema (VSAKIS), kuri yra privaloma visiems viešojo sektoriaus subjektams. Antras,
vertikalusis, modelis yra skirtas konsolidavimui pagal administracinę struktūrą, pavyzdžiui, visų
ministerijai pavaldžių institucijų duomenų bazių sujungimas. Šio modelio pavyzdys yra Vidaus reikalų
ministerija, jungianti jai pavaldžių įstaigų infrastruktūrą. 4.2.2 poskyryje aptartas kitas konsolidacijos /
optimizavimo pavyzdys, kai įgyvendinant 2007–2013 m. ES paramos priemonę „Elektroninės valdžios
paslaugos savivaldybėse“ nuspręsta įdiegti centralizuotą sprendimą, kuris veiktų VAIISIS aplinkoje ir
leistų kiekvienai savivaldybei susikonfigūruoti teikiamas paslaugas kaip aplikacijas ir teikti šias
paslaugas beveik nenaudojant vidinės IRT infrastruktūros.

Debesų kompiuterija
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas taip pat numato debesų kompiuterijos paslaugų
pirkimo galimybę. Įstatymas nurodo, kad registro ar valstybės informacinės sistemos techninės ir
programinės įrangos priežiūros ir (arba) duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų
tvarkymo funkcijos, išskyrus funkcijas, susijusias su sprendimais dėl informacijos teikimo ir jos
skelbimo, registro objekto registravimo, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų
dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimo ir perdavimo priėmimu ir asmenų, tvarkančių duomenis,
informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas, teisių ir pareigų nustatymo, gali būti perduotos Viešųjų
pirkimų įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka parinktam (paskirtam) asmeniui ar asmenų
grupei (toliau – paslaugos teikėjas) (41 straipsnis, 1 dalis).
5.2.4. Elektroninis parašas, elektroninis dokumentas

Elektroninio parašo naudojimą Lietuvoje reglamentuoja dar 2000 m. priimtas Elektroninio parašo
įstatymas480. 2004–2011 m. buvo priimta įvairių teisės aktų ir jų nuostatų pakeitimų, sudarančių
teisines prielaidas el. parašui naudoti. Elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo ataskaitose už 2010
m. ir 2011 m. el. parašo infrastruktūrą reglamentuojanti teisės aktų bazė vertinama palankiai, nes ji
sudaro tinkamas sąlygas diegti ir naudoti el. parašą481. El. parašo priežiūros institucijos funkcijos iki
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2011 m. gegužės 1 d. vykdė IVPK, tačiau vėliau jos perduotos Ryšių reguliavimo tarnybai (RRT)482. 2006
m. pasirašyta Elektroninio parašo proveržio programa – valdžios ir verslo atstovų programa, kurioje
numatyta 2007–2009 m. pasiekti, kad saugaus el. parašo naudojimas Lietuvoje taptų masinis. Iškeltas
tikslas – ne mažiau nei 300 tūkst. aktyvių el. parašo naudotojų483. Vis dėlto 2009 m. pripažinta, kad
nors Lietuvoje yra 300 tūkst. gyventojų, disponuojančių el. parašui kurti būtinais duomenimis ir
galinčių pasinaudoti kitomis reikalingomis priemonėmis parašui sukurti ir patikrinti, realiai tomis
galimybėmis naudojasi tik dešimtadalis žmonių484.
Lietuvos gyventojai el. parašo įranga ir sertifikatais aprūpinami įgyvendinant Elektroninio parašo
proveržio programą ir išduodant el. asmens tapatybės kortelę (eID). 2011 m. veikė trys kvalifikuotus
sertifikatus sudarantys sertifikavimo paslaugų teikėjai: UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras,
Valstybės įmonė Registrų centras ir Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos.
Pastaroji institucija sudaro sertifikatus, įrašomus į naujo pavyzdžio lustines asmens tapatybės korteles
(nuo 2009 m.) ir valstybės tarnautojų pažymėjimus (nuo 2008 m.)485. Šios naujo pavyzdžio lustinės
kortelės gyventojams išduodamos nuo 2009 m. sausio mėn.; jos suteikia galimybę pasirašyti el.
dokumentus saugiu el. parašu ir leidžia informacinėms sistemoms ir paslaugų teikėjams identifikuoti
prie jų sistemų besijungiančius asmenis486. Pradinė el. asmens tapatybės kortelių kaina buvo 80 Lt, bet
2011 m. sausio 1 d. LR Vyriausybės nutarimu487 ji sumažinta iki 30 Lt ir tai padidino naujo pavyzdžio
kortelių užsakymų skaičių488. 2011 m. gruodžio 31 d. Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų
ministerijos jau buvo sudariusi 655 675 kvalifikuotus sertifikatus489. Vis dėlto, siekiant motyvuoti
asmenis naudotis el. parašu, būtina ir toliau plėsti el. paslaugų, kuriomis naudojantis būtinas el.
parašas, pasiūlą490.
Nuo 2005 m. įgyvendintos kelios iniciatyvos, skirtos skatinti gyventojus ir valstybės tarnautojus
naudotis el. parašu. Pavyzdžiui, 2005 m. IVPK pradėjo įgyvendinti, o 2007 m. toliau įgyvendino
investicinį projektą „Elektroninio parašo infrastruktūros valstybės institucijose plėtra“. Įgyvendinant
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projektą valstybės tarnautojai aprūpinti sertifikatų sudarymo įranga ir dalyvavo el. parašo naudojimo
mokymuose491. 2007 m. IVPK užsakymu sukurta nuotolinė el. parašo mokymo sistema, skirta mokyti ir
skatinti valstybės tarnautojus naudotis el. parašu ir el. dokumentais (prieinama portale
www.elektroninisparasas.lt). Galimybė naudotis šia sistema suteikta visiems asmenims492. 2011 m.
RRT iš IVPK perėmė šią el. dokumento ir el. parašo mokymo sistemą. 2012 m. planuojama atnaujinti
portale esančią informaciją apie el. parašą ir el. dokumentą493. Elektroninių valžios vartų portale
(www.evaldzia.lt) galima naudotis el. viešosiomis paslaugomis identifikavus save el. parašo
priemonėmis.
Siekiant, kad elektroninis parašas būtų plačiai naudojamas viešojo sektoriaus institucijų, svarbu
užtikrinti sklandžias elektroninio dokumento parengimo, formato atpažinimo ir patikrinimo
procedūras. Ryšių reguliavimo tarnyba nurodo, kad 2011 m. viešojo sektoriaus institucijos
modernizavo dokumentų valdymo sistemas ir plėtojo iniciatyvas tarpusavyje keistis tik elektroniniais
dokumentais494. Pavyzdžiui, 2011 m. įsteigta LR Vyriausybės el. pasirašymo informacinė sistema ELPAS,
kuri sudaro galimybę įforminant ir išleidžiant LR Vyriausybės priimtus teisės aktus atsisakyti popierinių
jų variantų. Kitas pavyzdys – Registrų centras, suteikiantis galimybę el. būdu registruoti naują
individualią įmonę ar uždarąją akcinę bendrovę, o nuo 2011 m. – ir viešąją įstaigą ar asociaciją. IVPK,
Susisiekimo ministerija ir Valstybinė kelių transporto inspekcija įgyvendina iniciatyvą tarpusavyje
keistis tik el. dokumentais495. Šie pavyzdžiai rodo, kad nors 2010 m. el. parašas viešojo administravimo
sektoriuje buvo naudojamas vangiai496, 2011 m. pasiekta tam tikra pažanga.
Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje numatyta, kad 2015 m. visos valstybės ir
savivaldybių institucijos ir įstaigos vykdys el. dokumentų mainus. Siekiant įgyvendinti šį procesą,
valstybės tarnautojams turi būti išduoti pažymėjimai, kurie leistų pasirašyti dokumentus kvalifikuotu
el. parašu, taip pat nustatyti ilgalaikio ir nuolatinio dokumentų saugojimo formatai ir skirtingų
valstybės institucijų duomenų valdymo sistemų sąveikumas497. Šiuo metu yra priimti įstatymai,
reikalingi šiam tikslui pasiekti: 2010 m. LR Seimas priėmė Dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimus (į
kuriuos įtrauktos el. dokumento ir el. parašo sąvokos)498, 2009 m. patvirtinta el. dokumento
specifikacija ir reikalavimų aprašas499, 2011 m. gruodį priimtos Dokumentų rengimo taisyklės500,
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Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „2007 metų veiklos ataskaita“, Vilnius, 2008.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, „Elektroninis parašas Lietuvos viešajame administravime“, 2007 06 21,
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metų ataskaita“, Vilnius, 2012.
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elektroninėje erdvėje“, 2010 m. gruodžio 31 d., VA-P-900-1-27, Vilnius.
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Lietuvos Respublikos Seimas, „Dokumentų ir archyvų įstatymas“, 1995 m. gruodžio 5 d., Nr. I-1115, Vilnius.
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Lietuvos Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl elektroniniu
parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2008 m. spalio 9 d., Nr. V-119,
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Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės501, kuriose reglamentuotas el. dokumentų rengimas ir
tvarkymas, 2012 m. pradžioje rengiamas LR Vyriausybės nutarimas, pagal kurį visos valstybės
institucijos bus įpareigotos nuo 2014 m. pereiti prie keitimosi dokumentais502. ES struktūrinių fondų
paramos lėšomis finansuotas elektroninio archyvo informacinės sistemos sukūrimas, o pagal ŽIPVP
prioritetą „Administracinių gebėjimų stiprinimas“ skirta lėšų valstybės institucijų ir įstaigų dokumentų
valdymo sistemoms. Ateityje reikės išspręsti tokias problemas: skirtingose institucijose veikiančios
tarpusavyje nesuderinamos dokumentų valdymo sistemos, lėtai keičiami institucijų vidaus procesai ir
valstybės tarnautojų nežinojimas apie galimybę keistis el. dokumentais ir atitinkamų įgūdžių trūkumas.
5.2.5. IRT infrastruktūros saugumo problemos

LR Vyriausybė dar 2001 m. patvirtino Informacijos technologijų saugos valstybinę strategiją. Buvo
nustatyti tokie strategijos tikslai: plėsti IT saugos teisinį reglamentavimą, stiprinti svarbiausių valstybės
IT sistemų saugą, valstybės tarnautojus mokyti IT saugos ir pan.503 Dokumentas nustojo galioti 2006 m.
birželio mėn., įsigaliojus Elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų informacinėse sistemose
valstybinei strategijai iki 2008 m.504 Už daugelį šių strategijų uždavinių įvykdymą buvo atsakinga Vidaus
reikalų ministerija. Ji įgyvendino du IT saugos projektus: valstybės tarnautojų mokymo programą
„Administracinių ir techninių gebėjimų stiprinimas užtikrinant duomenų, informacinių technologijų bei
jomis perduodamų duomenų apsaugą“505 ir „Valstybinių institucijų informacinių sistemų sauga
(VIISS)“. Pastarasis projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m. balandžio mėn. ir truko 30 mėnesių; jį
įgyvendinant IT sistemų saugos infrastruktūra atnaujinta keturiose didžiausiose IT sistemas
valdančiose valstybės institucijose506.
2011 m. LR Vyriausybė patvirtino Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros
2011–2019 m. programą507. Šios programos strateginis tikslas yra plėtoti elektroninės informacijos
saugą Lietuvoje, užtikrinti kibernetinį saugumą ir pasiekti, kad 2019 m. teisės aktų nustatytus
elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimus atitinkančių valstybės
informacinių išteklių dalis pasiektų 98 proc. visų valstybės informacinių išteklių, vidutinis ypatingos
svarbos informacinės infrastruktūros incidentų likvidavimo laikas sumažėtų iki 0,5 val., o Lietuvos
gyventojų, kurie saugiai jaučiasi kibernetinėje erdvėje, dalis pasiektų 60 proc. Programą koordinuoja

Lietuvos Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl elektroniniu
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sistemose valstybinės strategijos iki 2008 m. ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo, 2006 m. birželio 19 d., Nr. 601,
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patvirtinimo“, 2006 m. birželio 21 d., Nr. 615, Vilnius.
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priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas“, 2009, Vilnius.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 20112019 metais programos patvirtinimo“, 2011 m. birželio 29 d., Nr. 796, Vilnius.
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Vidaus reikalų ministerija, o už programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą atsako daugelis institucijų,
tarp jų Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Ministro
Pirmininko tarnyba ir kt. 2011 m. pabaigoje skubiai sumažinus asignavimus valstybės įstaigoms, lėšų
šiam dokumentui įgyvendinti nėra skirta508.
Siekiant užtikrinti informacijos, kuria dalijasi valstybės institucijos saugumą, 2005–2008 m. ES
struktūrinių fondų ir centrinės valdžios lėšomis buvo sukurtas Saugus valstybinis duomenų perdavimo
tinklas (SVDPT). Šis tinklas taip pat sujungtas su Europos Sąjungos administracijų duomenų perdavimo
tinklu TESTA. Jis sudaro sąlygas Lietuvos institucijoms saugiai keistis informacija tarpusavyje ir su ES
institucijomis, o fiziniams ir juridiniams asmenims – saugiai naudotis el. valdžios paslaugomis509.
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu iš ES struktūrinių fondų taip pat skiriama lėšų saugumui
internete užtikrinti. Informacinės visuomenės prioriteto priemonės „Informacinių technologijų plėtra“
tikslas – užtikrinti efektyvesnę valstybės institucijų, valdančių svarbiausias valstybės informacines
sistemas, informacinių ir ryšių technologijų saugą, informacijos apsaugą nuo nesankcionuoto jos
pakeitimo ir panaudojimo. Pagal priemonę numatyta paskirstyti 38,94 mln. Lt, iš kurių 34,21 mln. Lt
jau yra skirti šešiems projektams, kuriais siekiama užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos, Registrų
centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos
informacinių technologijų saugą. Taip pat finansavimas skirtas Saugaus valstybinio duomenų
perdavimo tinklo (SVDPT) ir Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės
informacinės sistemos saugai stiprinti.
5.2.6. Skaitmeninė televizija

Siekiant sėkmingai pereiti nuo analoginės prie skaitmeninės televizijos, 2008 m. LR Vyriausybė priėmė
Analoginės antžeminės televizijos išjungimo ir skaitmeninės televizijos skatinimo Lietuvoje
programą510. Šios programos uždaviniai yra informuoti elektroninių ryšių verslo įmones ir visuomenę
apie skaitmeninės televizijos savybes, reguliariai atnaujinti informaciją apie jos diegimą Lietuvoje,
parengti siūlymus dėl išlaidų kompensavimo vartotojams ir t. t. Viena iš prioriteto „Informacinės
visuomenės plėtros“ priemonių yra „Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas“. Susisiekimo
ministerijos įgyvendinamam projektui 2009 m. lapkričio mėn. skirta 10,51 mln. Lt, arba 100 proc.
2007–2013 m. laikotarpiui numatyto šios priemonės finansavimo lėšų. Šio projekto tikslas – informuoti
visuomenę ir verslo įmones apie skaitmeninės televizijos savybes ir jos diegimą Lietuvoje.
Visuomenės informavimo kampanijos rezultatai buvo pastebimi dar 2010 m. pabaigoje. RRT užsakytų
tyrimų duomenimis, per vienus metus staigiai išaugo visi visuomenės informuotumą rodantys rodikliai
(žr. 31 lentelėę). Pavyzdžiui, 2010 m. pabaigoje 74 proc. (33 proc. punkto daugiau nei 2009 m.)
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Delfi.lt, „Kibernetinis saugumas Lietuvoje: tarp politinių deklaracijų, neegzistuojančio finansavimo ir augančių grėsmių“,
2012, http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kibernetinis-saugumas-lietuvoje-tarp-politiniu-deklaraciju-neegzistuojanciofinansavimo-ir-auganciu-gresmiu.d?id=54821471, [accessed 2012 01 30].
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2011 12 22].
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Analoginės antžeminės televizijos išjungimo ir skaitmeninės televizijos
skatinimo Lietuvoje programos patvirtinimo, 2008 m. rugsėjo 24 d., Nr. 969, Vilnius.
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Lietuvos gyventojų žinojo, kad analoginė televizija bus išjungta 2012 m. 75 proc. gyventojų žinojo apie
perėjimo nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo eigą511. Be to, 2009–2010 m. gyventojų,
žinančių, kad, norint žiūrėti skaitmeninės televizijos programas, reikia specialiai pritaikyto televizoriaus
arba skaitmeninės televizijos priedėlio, padaugėjo 11 proc. punktų, o gyventojų, patenkintų gaunamos
informacijos kiekiu, – 24 proc. punktais. Informacinės kampanijos dėka 2011 m. pabaigoje beveik visi
Lietuvos gyventojai (95 proc.) žinojo apie analoginio TV signalo išjungimą512. Vis dėlto net 40 proc.
analoginės televizijos žiūrovų teigė pereisiantys prie skaitmeninės televizijos likus mėnesiui iki
išjungiant signalą, todėl Susisiekimo ministerija nusprendė keisti reklaminius pranešimus įtraukiant į
juos raginimą laiku pasirūpinti reikiama įranga513.
34 lentelė. Analoginės televizijos išjungimo viešinimo kampanijos efektyvumo rodikliai
Perėjimo prie skaitmeninės televizijos datos žinojimas (proc.)
Žinojimas apie tai, kad, norint žiūrėti skaitmeninės televizijos programas, būtina turėti tam
pritaikytą televizorių arba skaitmeninės televizijos priedėlį (proc.)
Pasitenkinimas informacijos apie perėjimą prie skaitmeninės televizijos kiekiu (pakankamai,
proc.)
514
Šaltinis: RRT užsakyti tyrimai 2009 m., 2010 m.

2009 m.
41
83

2010 m.
74
94

40

64

Mažas pajamas gaunančioms šeimoms ir vienišiems žmonėms LR Vyriausybė ruošiasi kompensuoti
skaitmeninei televizijai reikalingos įrangos įsigijimo išlaidas515. Vienkartinę 100 Lt subsidiją bet kokios
rūšies (palydovinės, kabelinės, mikrobangės ir t. t.) skaitmeninės televizijos priedėliui galės gauti tie
asmenys, kurių pajamos vienam šeimos nariui nesiekia 525 Lt.516 Šis sprendimas kritikuojamas dėl to,
kad dauguma pensininkų negalės pasinaudoti šia lengvata, nes tik 8,7 proc. Lietuvos pensininkų gauna
pensiją, kurios dydis neviršija minėtos sumos517. 2012 m. valstybės biudžete kompensacijoms
numatyta skirti 10 mln. Lt.
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http://www.15min.lt/naujiena/pinigai/itkodas/isjungus-analogini-signala-televizijos-nematys-simtai-tukstanciu-lietuviu-51176938#axzz1iJlnJB5l, [accessed 2011 12 30].
514
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, „Šalies gyventojų naudojimosi skaitmenine televizija tyrimas“, gruodis,
2010, http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/rrt-uzsakymu-atliktu-ph6r.html.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, „Šalies gyventojų naudojimosi skaitmenine televizija tyrimas“, sausis, 2009,
http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/rrt-uzsakymu-atliktu-ph6r.html.
515
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pasitarimas, „Dėl išlaidų, skirtų skaitmeninės televizijos priėmimo įrangai įsigyti,
kompensacijoms mažas pajamas gaunančioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims mokėti“, 2011 12 21,
http://www.lrv.lt/lt/veikla/darbotvarkes/ministeriju-atstovu-pasitarimu-darbotvarkes/?sid=4949.
516
Migonytė, Sigita, „Nediskriminuos nė vieno žiūrovo“, 2011 11 02, VŽ Nr. 189,
http://vznotes.vz.lt/Newspaper/RA99.nsf/articles/C225746500251CD7C2257937002D1500?OpenDocument, [accessed 2012
02 06].
517
Migonytė, Sigita, „Nediskriminuos nė vieno žiūrovo“, 2011 11 02, VŽ Nr. 189,
http://vznotes.vz.lt/Newspaper/RA99.nsf/articles/C225746500251CD7C2257937002D1500?OpenDocument, [accessed 2012
02 06].
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6. Apibendrinimas, ateities scenarijai ir ES paramos koordinavimas
ateityje
Koks buvo ir koks numatomas (atsižvelgiant į ES struktūrinių fondų finansavimo periodą iki 2013 m.)
informacinės visuomenės plėtros projektams įgyvendinti skirtų ES struktūrinių fondų lėšų poveikis
informacinės visuomenės plėtrai, socialinei, ekonominei, kultūrinei ir regioninei aplinkai?
1–5 skyriuose pateikėme informacinės visuomenės procesų Lietuvoje svarbiausių veiksnių, tendencijų,
stiprybių ir silpnybių analizę ir aptarėme valstybės įgyvendintų projektų (įskaitant finansuotų ES
struktūrinių fondų lėšomis) kryptis ir įtaką. Analizei pasitelkėme keturias perspektyvas: gyventojų,
verslo, valdžios ir infrastruktūros. Pirma, tai padėjo struktūruoti analizę. Antra, šios perspektyvos iš
dalies persidengia tarpusavyje (pvz., el. valdžios paslaugos yra svarbios žiūrint tiek iš valdžios, tiek iš
gyventojų ir verslo perspektyvų; infrastruktūra yra svarbus visų informacinės visuomenės procesų
elementas), o tai padeda pabrėžti horizontalųjį informacinės visuomenės politikos pobūdį. Kaip tik dėl
horizontaliojo pobūdžio informacinės visuomenės projektai prisideda prie valstybės pažangos, kita
vertus, dėl šios priežasties sunku konkrečiai išmatuoti šių projektų poveikį socialinei, ekonominei,
kultūrinei ir regioninei aplinkai, nes jis priklauso nuo daugybės papildomų veiksnių. Vis dėlto šiame
skyriuje pristatysime kelias svarbiausias tokio poveikio kryptis.
Pradedant BPD laikotarpiu (2004–2006 m.), ES parama tapo svarbiausiu valstybės investicijų IRT
srityje (tiek infrastruktūros, tiek gebėjimų stiprinimo) šaltiniu, nes nacionalinio biudžeto lėšos buvo
daugiausia skiriamos jau sukurtų sistemų priežiūrai. Dėl šios priežasties valstybės įtaka informacinės
visuomenės plėtrai pirmiausia yra susijusi su ES parama. Labai svarbu pabrėžti, kad ES parama
informacinei visuomenei neapsiriboja tik „Informacinės visuomenės“ prioritetu, kuris finansuojamas
pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą (EAVP) (16 priemonių, kurioms numatyta skirti 975 mln.
Lt). Daugelis kitų EAVP ir Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos (ŽIPVP) priemonių taip pat tiesiogiai ir
netiesiogiai skatino informacinės visuomenės plėtrą, nes jos finansavo IRT sprendimų diegimą ar skyrė
paramą gyventojams ir darbo jėgai tobulinti IRT srityje:
• ŽIPVP, 1.1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialinė įtrauktis:
o priemonė „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“;
o priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“;
o priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.
• ŽIPVP, 1.2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“:
o priemonė „Studijų programų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“.
• ŽIPVP, 1.3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“:
o priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų
mokslinių darbų skatinimas“;
o priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų ugdymas ir mobilumo skatinimas nacionalinėse
kompleksinėse programose“;
o priemonė „MTEP veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų
tematikas“.
• ŽIVP, 1.4 proritetas: „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“:
o priemonė „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“;
o priemonė „Savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“;
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•

•

o priemonė „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“;
o priemonė „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“;
o priemonė „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“.
EAVP, 2.1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai
ir technologinė plėtra“:
o priemonė „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.
EAVP, 2.2 prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“:
o priemonė „E-verslas LT“;
o priemonė „Invest LT+“;
o priemonė „Lyderis LT“.

ES paramos informacinės visuomenės srityje įtaka ekonominei ir socialinei plėtrai buvo svarbi, bet
netiesioginė, nes veikia kiti veiksniai, kaip antai: ekonominiai lūkesčiai šalyje, švietimo sistemos
kokybė, verslo specializacija, ekonominė padėtis tarptautinėse rinkose ir t. t. Galima pagrįstai teigti,
kad jau finansuoti informacinės visuomenės projektai suteikė tam tikras galimybes, kurios gali
paskatinti spartesnę plėtrą ateityje, tačiau jų potencialas kol kas panaudojamas tik iš dalies.
Pirma, tiek 2004–2006 m., tiek 2007–2013 m. laikotarpiu labai daug investicijų skirta plačiajuosčiam
ryšiui (šviesolaidžio infrastruktūrai) tiesti. Iš dalies ši investicija jau padėjo pasiekti tam tikrų rezultatų
(pagal šviesolaidinio ryšio naudojimą Lietuva yra viena pirmųjų pasaulyje, gerėja interneto
prieinamumas kaimiškose vietovėse), tačiau tikrasis šios investicijos potencialas bus visiškai
panaudotas tik ateityje, kai plačiajuosčiu ryšiu pradės naudotis daugiau gyventojų ir bus išspręsta
„paskutinės mylios“ problema (šiuo metu pagal gyventojų, besinaudojančių plačiajuosčiu ryšiu, dalį
Lietuva yra tarp ES vidutiniokų).
Antra, investicijos į administracinių ir viešųjų el. valdžios paslaugų gerinimą plačiąja prasme, įskaitant ir
el. sveikatos, el. demokratijos ir kitas paslaugas, taip pat jau padeda daliai gyventojų ir ypač verslo
įmonėms taupyti laiką ir išteklius, bet kol kas viešajam sektoriui tai nepadėjo padidinti veiklos
efektyvumo ir sumažinti išlaidų taip, kaip buvo tikimasi. Lietuvos gyventojai gana atsargiai naudojasi el.
valdžios paslaugomis; intensyviau naudotis tokiomis paslaugomis trukdo ir konservatyvus požiūris į el.
parašą (tiek dėl subjektyvių, tiek dėl objektyvių priežasčių, nes, pavyzdžiui, naudotis eID kortele
tapatybei patvirtinti yra labai sudėtinga). Be to, kai kuriomis paslaugomis, kurios pastaruoju metu buvo
ir yra skiriama gana daug valstybės lėšų (pvz., el. sveikatos paslaugos), gyventojai kol kas gali naudotis
tik labai ribotai. Sunku mažinti valdžios išlaidas ir todėl, kad šalia elektroninio paslaugos teikimo būdo
reikia užtikrinti ir viešosios paslaugos prieinamumą įprastais būdais. Savo ruožtu didesnis viešojo
sektoriaus efektyvumas priklauso ne tik nuo įdiegtų informacinių sprendimų, bet ir nuo vidinių
formalių (teisės aktai, procedūros) ir neformalių (veiklos būdai, vertybės, gebėjimas bendradarbiauti,
kiti gebėjimai) veiksnių, kurie keičiasi lėtai.
Tiek 2004–2006 m., tiek dabartiniu programiniu laikotarpiu viešasis sektorius skyrė daug dėmesio ir
lėšų kompiuterinių gebėjimų ugdymui. Nors apklausų duomenys rodo, kad gyventojai daugiausia
išmoksta naudotis IRT ir tobulina įgūdžius savarankiškai arba padedami draugų ir artimųjų, taip pat
darbe, tačiau valstybės remiamos priemonės buvo iš dalies svarbios. Ypač svarbus valstybės indėlis
mažinant skaitmeninę atskirtį, nes šios atskirties rizikos grupių galimybės pasinaudoti kitais ištekliais
(tiek ekonominiais, tiek socialiniais) yra gana ribotos. Valstybės intervencijos efektyvumą taip pat
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padidino tai, kad ji buvo įgyvendinama bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi: alsansu „Langas į
ateitį“ ir Bilo ir Melindos Geitsų fondu, rėmusiu Lietuvos bibliotekas.
Turint omenyje, kad skaitmeninė atskirtis labiau gresia probleminiams regionams ir atsižvelgiant į tai,
kad norint jas mažinti svarbu investuoti tiek į gebėjimų, tiek į infrastruktūros plėtrą, gebėjimų
stiprinimo projektai, kartu su valstybės investicijomis plačiajuosčio ryšio srityje prisideda ir prie
regionų plėtros. Tokio poveikio potencialas yra dar didesnis ateityje, kai plačiajuostis ryšys (fiksuotas ar
mobilusis) bus pasiekiamas ir įperkamas kiekvienam gyventojui. Informacinės visuomenės projektų
poveikis kultūros sričiai susideda iš: (a) kultūros paveldo išsaugojimo – ir šioje srityje jau matyti
pažanga skaitmeninant paveldo objektus ir (b) suskaitmeninto kultūros paveldo prieinamumo ir
naudojimo didinimo, įskaitant mokymą(si), turizmo ir verslo tikslus. Šioje srityje pažanga dar nėra
didelė ir jai reikės daugiau dėmesio ateityje.
Kokie informacinės visuomenės plėtros prioritetai ir priemonės plėtojamos tinkamai, kokioms
pritrūko dėmesio? Ar įgyvendinti (įgyvendinami) projektai (fizinė apimtis ir finansavimas)
pakankami nustatytiems tikslams, uždaviniams pasiekti?
Atliekant šį vertinimą518 buvo baigta vykdyti tik nedidelė dalis prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems“ projektų (27 projektai; iš jų 25 pagal vieną priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“),
daugelis priemonių dar tik pradedamos įgyvendinti. Dėl šios priežasties spręsti dėl projektų fizinės
apimties ir finansavimo yra per anksti – šis klausimas tinkamas ex-post vertinimui (žr. 5 priedą,
kuriame mes pateikiame suvestinę prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ informaciją ir
nurodome rodiklių pasiekimą vertinimo metu pagal kiekvieną priemonę). Kita vertus, jau galima
pateikti tam tikras išvadas dėl: (a) pozityvių pokyčių, atsižvelgiant į BPD laikotarpio patirtį; (b) naujo
požiūrio į tam tikras priemones; (c) problemų, kurias reikėtų spręsti planuojant 2014–2020 m.
laikotarpio ES paramą.
Pirmiausia, kalbant apie išmoktas BPD laikotarpio pamokas, naudinga tai, kad dauguma „Informacinė
visuomenė visiems“ (12 iš 16) prioriteto priemonių įgyvendinamos taikant valstybės projektų
planavimo būdą. Tai suteikia geresnes galimybes centralizuotai įvertinti valstybės prioritetus,
prioritetinėms sritims skirti daugiau dėmesio, sumažėja galimybių kurti nesuderintus, nesąveikius ir
vienas kitą dubliuojančius sprendimus, be to, valstybės institucijos ir įstaigos neeikvoja išteklių
rengdamos paraiškas, kurios nebus finansuotos. Tiesa, šis lėšų skyrimo būdas turi ir tam tikrų trūkumų.
Organizacijos, kurios žino, kad finansavimą vis tiek gaus, mažiau dėmesio skiria paraiškų kokybei. Todėl
labai svarbu kurti tiek palaikančią aplinką (metodiniai dokumentai, gairės, konsultacijos, gerosios
praktikos pavyzdžiai), tiek tinkamų projektų parengimo iniciatyvas.
Tiesa, 2010 m. siekiant pagreitinti el. valdžios paslaugų perkėlimą, paskatinti inovatyvių paslaugų
kūrimą ir geriau įtraukti verslo sektorių, buvo nuspręsta perskirstyti prioriteto lėšas ir el. valdžios
projektams konkurso būdu skirti papildomai 100 mln. Lt (priemonė „Pažangios elektroninės
paslaugos“). 2012 m. sausio mėn. konkursui pateikti projektai dar buvo vertinami, tačiau pateikti
pasiūlymai ir jų pareiškėjai rodo, kad priemonė nelabai skiriasi nuo planavimo būdu įgyvendintos
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Projektų analizę atlikome 2012 m. sausio pradžioje.
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priemonės „Elektroninės valdžios paslaugos“. Taip pat išaiškėjo, kad dėl nepakankamos teisinės bazės
galimybė konkurse dalyvauti privatiems juridiniams asmenims yra labai ribota. Nepaisant to ir netgi
atsižvelgiant į faktą, kad dėl lėšų perskirstymo bendras informacinės visuomenės prioriteto
įgyvendinimas vėlavo maždaug metus (nes perskirstant lėšas buvo sustabdytas daugelio priemonių
įgyvendinimas), bendras perskirstymo efektas gali būti teigiamas ar netgi labai teigiamas. Taip gali
nutikti dėl to, kad priemonei „Pažangios elektroninės paslaugos“ buvo skirta didelė dalis lėšų,
pertvarkius kitas dvi priemones „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ ir „Elektroninės
sveikatos paslaugos savivaldybėse“519, kurias planuota įgyvendinti taikant regioninį atrankos būdą.
Pertvarkant šias priemones buvo nuspręsta ne išdalyti lėšas atskiriems regionams ir savivaldybėms, o
kurti labiau centralizuotus sprendimus, kurie leistų teikti paslaugas pagal vienodus standartus visose
Lietuvos savivaldybėse. Dėl šios priežasties įgyvendinant projektą „Elektroninės valdžios paslaugos
savivaldybėse“ VAIISIS sistemoje numatoma sukurti standartinius modulius, kuriuos kiekviena
savivaldybė galėtų prisitaikyti sau ir jais naudodamasi teikti viešąsias el. paslaugas. Tai vieni pirmųjų
projektų, kurie skatina viešąjį sektorių dalytis IRT ištekliais; jeigu jie bus sėkmingi, tai programavimo
laikotarpiu numatyti rezultatai bus pasiekti mažesnėmis lėšomis. Esminė tokių projektų rizika yra
ribota patirtis įgyvendinant projektus, kuriems reikia visapusiško centrinio lygmens ir savivaldos
bendradarbiavimo, taip pat dar nėra sukurtas tokio sprendimo veiklos ir finansavimo modelis.
Vis dėlto ne konkretus dėmesys ir tam tikrai priemonei ar projektui skiriamų lėšų dydis yra didžiausia
dabartinio finansinio laikotarpio problema ir 2014–2020 m. iššūkis. Didžiausia problema yra
decentralizuoto ir fragmentuoto IRT
infrastruktūros ir informacinių išteklių valdymo
institucionalizavimas. Šiuo metu viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos investuoja į IRT sprendimus
kaip į savo turtą, nes taip užtikrinama, kad jie bus pritaikyti konkrečios organizacijos reikmėms, taip
pat garantuojama informacijos kontrolė ir valdymas. Šis požiūris atitinka ankstesnę IRT plėtros
paradigmą, kuri susiformavo, kol interneto ryšys nebuvo toks patikimas ir greitas, kad būtų galima
sparčiai keistis informacija. Nors yra sukurtas tam tikras tarpinstitucinio koordinavimo mechanizmas
tiek skiriant ES paramą (tarpinės institucijos funkcija, valstybės projektų planavimas), tiek nacionalinio
biudžeto lėšas (projektų derinimas su IVPK), šis mechanizmas iš dalies efektyvus. Jis padeda pasiekti,
kad kuriamų IS ir registrų skaičius būtų valdomas, ir paskatinti jų tarpusavio sąveikumą. Šis
mechanizmas turi labai ribotas galimybes užtikrinti, kad viešojo sektoriaus organizacijos dalytųsi IRT ir
programiniais ištekliais, konsoliduotų ir optimizuotų turimus išteklius, atitinkamai mažintų priežiūros ir
palaikymo išlaidas ir pamažu (vertindami rizikas) pradėtų diegti debesų kompiuterijos sprendimus.
Siekiant spręsti šią problemą, reikia esminių teisinių ir kultūrinių pokyčių, todėl šiame kontekste
svarbūs ankstesniame skyriuje minėti dviejų priemonių pakeitimai. 2011 m. gruodžio mėn. pabaigoje
priimtas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas520, kuris kuria teisinius pamatus būsimiems
pokyčiams, tačiau realus jų poveikis priklausys nuo poįstatyminių teisės aktų, tinkamos lyderystės
(politinės, vadybinės) ir įgyvendinimo gebėjimų.
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Prieš pertvarkymus šios priemonės vadinosi “Elektroninės valdžios paslaugos regionuose“ ir „Elektroninės sveikatos
paslaugos savivaldybėse“
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Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas“, 2011 gruodžio 15
d., Nr. XI-1807.
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Lietuvos informacinės visuomenės plėtros svarbiausių procesų prognozės ir scenarijai po
2013 m.
Lietuvos ateities prognozės ir scenarijai labiausiai priklauso nuo dviejų veiksnių: pirma, bendrų
technologinių ir viešosios politikos tendencijų pasaulyje ir, antra, nuo Lietuvos apsisprendimo dėl
šalies siekių kuriant informacinę visuomenę ir gebėjimų šiuos siekius įgyvendinti. Todėl galimi trys
tolesnės plėtros scenarijai: (1) avangardo scenarijus, (2) buvimas tarp lyderių ir (3) amžinai
perspektyvios šalies scenarijus.
Avangardo scenarijus reikštų, kad LR Vyriausybė, pasitarusi su verslo ir visuomenės atstovais,
nusprendžia, jog informacinė visuomenė yra svarbiausias šalies prioritetas, kurio pagrindu bus
formuojamas šalies konkurencinis pranašumas ir tarptautinis įvaizdis. Šiam prioritetui teikiama
daugiausia dėmesio skiriant lėšas švietimui, MTTP / MTEP, verslo paramai, infrastruktūrai. Valstybė
pirmoji ar viena pirmųjų pasaulyje įdiegia moderniausius IRT sprendimus (įskaitant el. balsavimą),
skaitmenina visas el. paslaugas ir jas teikia tik elektroniniu būdu; viešojo administravimo institucijos
dokumentais keičiasi ir juos saugo tik elektroniniu būdu, viešasis sektorius radikaliai atsisako didžiosios
dalies IRT infrastruktūros ir perka debesų kompiuterijos paslaugas iš privataus sektoriaus. IRT profesija
tampa prestižinė ir gerai mokama, daug abiturientų renkasi IRT studijas; IRT srities verslas sudaro
didelę ir vis augančią šalies BVP dalį, šalis tampa svarbia inovatyvių IRT produktų bei paslaugų kūrėja ir
eksportuotoja, Lietuva pritraukia daug tiesioginių užsienio investicijų (TUI). Svarbiausios tokio požiūrio
rizikos: IRT pradeda dominuoti kitų sektorių ir sričių atžvilgiu; ekonominė priklausomybė nuo vienos
srities – taigi ir nuo šios srities ekonominių pakilimų ir nuosmukių ciklo; didelė rizika, ypač viešajam
sektoriui, įsidiegti tinkamai neišbandytus ir nebrandžius sprendimus, o jiems nepasiteisinus – prarasti
dideles mokesčių mokėtojų lėšas ir visuomenės pasitikėjimą.
Buvimo tarp lyderių scenarijus reikštų, kad Lietuva pripažįsta informacinės visuomenės ir IRT svarbą ir
svarbiausiose šalies plėtros strategijose įvardija tai kaip vieną iš horizontaliųjų prioritetų (galbūt net
patį svarbiausią). Šalies politiniams, valstybės tarnybos, visuomenės ir verslo lyderiams informacinė
visuomenė – tai ne tuščia, nors ir madingai skambanti frazė; jie aiškiai žino ir gali konkrečiai įvardyti
svarbiausių šalies plėtros krypčių sąsajas su informacinės visuomenės kūrimo procesu. Pavyzdžiui:
• tobulinant viešąjį administravimą būtina galutinai pereiti prie keitimosi dokumentais tik
elektroniniu būdu;
• plėtojant energetiką būtina išplėtoti pažangiuosius el. energijos tinklus (angl. smart grid);
• modernizuojant sveikatos paslaugas būtina pereiti prie elektroninės ligos istorijos ir el.
recepto;
• ateities verslo plėtrai būtina mažinti administracinę naštą pasitelkiant IRT sprendimus;
• plėtojant transporto infrastruktūrą būtina naudoti pažangiąsias transporto sistemas;
• siekiant pritraukti IRT srities TUI, būtina užtikrinti patikimą labai greito plačiajuosčio ryšio
infrastruktūrą;
• įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą viešąją politiką reikėtų siekti, kad šalies gyventojai ir
darbo jėga taptų sumaniais IRT naudotojais (geba naudotis el. parašu ir el. paslaugomis, pirkti
internetu, užtikrinti savo asmens duomenų saugumą ir t. t.).
Kita esminė buvimo tarp lyderių sąlyga – tai tinkamas informacinės visuomenės viešosios politikos
koordinavimas, siekiant išvengti nesuderintų žinybinių sprendimų ir pasinaudoti svarbiausia IRT
teikiama galimybe: bendradarbiauti, dalytis ištekliais, didinti efektyvumą ir taupyti išteklius visame
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viešajame sektoriuje ir visoje valstybėje. Palyginti su avangardo scenarijumi, šis scenarijus yra
nuosaikesnis. Tai reiškia, kad valstybei ir ypač jos viešojo administravimo institucijoms nebūtina
pirmosioms pasaulyje diegti pačius moderniausius sprendimus. Geriau investuoti į gebėjimų
stiprinimą, naujus sprendimus diegti nuosekliai, bet nuosaikiai – pradedant nuo bandomųjų ir
demonstracinių projektų, dalyvauti tarptautinėse diskusijose ir tinkluose, nuolat mokytis iš užsienyje
jau pasiteisinusių sprendimų ir nekartoti blogosios praktikos.
Amžinai perspektyvios šalies scenarijus reikštų, kad šalies politikos, verslo ir visuomenės lyderiai
retoriškai kalba apie informacinės visuomenės svarbą, tačiau neturi jokios bendros vizijos nei žino,
kokius esminius veiksmus reikėtų įgyvendinti. Viešajame sektoriuje IRT suvokiamas kaip svarbus turtas
ir viešasis sektorius skiria nemažai investicijų IRT infrastruktūrai ir paslaugoms. Todėl pagal kai kuriuos
kriterijus šalis patenka tarp ES ar netgi pasaulio lyderių. Kita vertus, institucijos suvokia IRT investicijas
kaip būdą gauti daugiau valstybės asignavimų ir valdyti svarbų turtą, todėl perka įrangą ir diegia vis
naujus sprendimus, paskui prašo lėšų jiems modernizuoti ir prižiūrėti; dar daugiau lėšų (taip pat
organizacinių ir teisinių pastangų) reikia siekiant užtikrinti skirtingose institucijose sukurtų IS ir
duomenų bazių sąveikumą. Šalies institucijoms nepakanka bendradarbiavimo gebėjimų ir pasitikėjimo
viena kita, todėl nors daugelis jų darbuotojų ir vadovų supranta, kokia yra problema, tačiau kaltina
kitas institucijas žinybiškumu, nes, jų nuomone, kitos institucijos arba siekia perimti jų IRT asignavimus
ir turtą arba nesutinka atiduoti IRT asignavimų ir turto.
Susidaro užburto rato situacija, kurią sustiprina griežtas politinis institucinių atsakomybės sričių
pasidalijimas tarp ministerijų, kai vienos partijos ministrui nepriimtina pernelyg aktyviai domėtis kitos
partijos ministro sritims. Problemą labai paaštrina tai, kad šalyje trūksta aiškaus informacinės
visuomenės lyderio ar koordinatoriaus, kuris arba turėtų pakankamą institucinį statusą, kad galėtų
pasiekti tarpinstitucinį susitarimą dėl ateities sprendimų, arba turėtų pakankamus finansinius svertus,
kurie neleistų investuoti į besidubliuojančius ir nepakankamai išnaudojamus IRT išteklius. Šalies
informacinės visuomenės plėtros strategija ir planai formuojami išimtinai „iš apačios į viršų“ principu,
kai įvairios institucijos susiunčia „savo“ priemones, kurios, jų nuomone, siejasi su informacine
visuomene. Tarpinstitucinė diskusija dėl šių priemonių vyksta retai ir formaliai; tik retais atvejais
įgyvendinamos iniciatyvos, dėl kurių susitaria ir bendradarbiauja kelios institucijos.
Nepaisant to, IRT naudojimo versle ir visuomenėje rodikliai pamažu gerėja, nes verslas ir didelė dalis
gyventojų mielai naudojasi sprendimais, kurie leidžia padidinti darbo produktyvumą ar pagerinti
gyvenimo kokybę. Tai sukuria nuolatinį tobulėjimo įvaizdį, pavyzdžiui, 2010 m. internetu nuolat
naudojosi 58 proc. gyventojų, arba 13 proc. punktų daugiau nei prieš trejus metus. Vis dėlto kitos šalys
šiose srityse tobulėja taip pat sparčiai, todėl sulaukus 2020 m. tenka konstatuoti: Lietuvos
informacinės visuomenės rodikliai gerėjo, nors šalis ir nepatenka į pirmąjį ES dvidešimtuką, ji išlieka
perspektyvi ir, žinoma, tereikia sulaukti 2030-ųjų...
Mūsų nuomone, Lietuvai palankiausias yra „buvimo tarp lyderių“ scenarijus. Šiuo scenarijumi
vadovavomės formuluodami pasiūlymus B dalyje. Kita vertus, tiek interviu programa, tiek padėties
analizė parodė, kad yra nemažai požymių, kurie verčia galvoti, jog Lietuva taps „amžinai perspektyvia“
šalimi.

ES paramos koordinavimo informacinės visuomenės srityje 2014–2020 m. alternatyvos
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ES struktūrinės paramos informacinės visuomenės srityje koordinavimo Lietuvoje efektyvumą
pirmiausia lemia ir lems bendras šios politikos koordinavimo mūsų šalyje kontekstas. Investicijos į
informacinės visuomenės plėtrą, jos skatinimas apima bemaž visas viešosios politikos sritis, todėl labai
svarbu pasirinkti tinkamą jų koordinavimo modelį. Tarptautinės patirties analizė rodo, kad nėra vieno
geriausio koordinavimo modelio, o pats modelis konkrečioje šalyje nebūtinai yra stabilus ir gali keistis.
ES valstybių praktikos apžvalga rodo, kad yra nemaža koordinuojamą vaidmenį IVP politikoje
atliekančių institucijų įvairovė:
• agentūros prie ministerijos: pvz., IVPK prie Susisiekimo ministerijos Lietuvoje, Valstybės
informacinių sistemų departamentas prie Ekonomikos ir ryšių ministerijos Estijoje, Žinių
visuomenės agentūra (UMIC) prie Švietimo ir mokslo ministerijos Portugalijoje;
• viena iš „tradiciškesnių“ ministerijų: pvz., Vidaus reikalų ministerija Čekijoje, Transporto,
informacinių technologijų ir komunikacijos ministerija Bulgarijoje, Ekonomikos ministerija
Belgijoje ar Olandijoje;
• viena iš „naujųjų“ ministerijų, dažnai specialiai tam skirta: pvz., Informacinės visuomenės
ministerija Slovėnijoje ar Tyrimų ir informacinių technologijų ministerija Danijoje;
• finansų ministerija (Suomijoje ar Slovakijoje);
• vyriausybės ar jos vadovo kanceliarijos koordinuojamasis darinys (Austrijos federalinės
kanceliarijos Platform Digital Austria padalinys) ar koordinuojamasis darinys prie jos (Graikijos
Informacinių technologijų komitetas, kurį premjero teikimu skiria ministrų kabinetas).
Idealiu atveju kuriant tokį koordinavimo modelį galima išskirti keturis esminius kriterijus (principus),
kuriuos jis turi atitikti:
• glaudi IVP sąsaja su bendra šalies ūkio plėtros ir valstybės (administravimo) modernizavimo
strategija;
• glaudi visų IVP sudedamųjų dalių (el. valdžia, telekomunikacijos, el. gebėjimai, el. inovacijos
versle ir t. t.) tarpusavio sąsaja;
• tinkama hierarchinio (centralizuoto) koordinavimo ir sistemos dalyvių įgalinimo pusiausvyra,
leidžianti ministerijoms ir agentūroms aktyviai integruoti IRT į savo strategijas ir kasdienę
veiklą (planavimo „iš viršaus į apačią“ ir iš apačios kylančios iniciatyvos suderinimas, iniciatyvos
skatinimas);
• pusiausvyra esamų institucinių struktūrų bei gebėjimų ir naujų institucinių darinių, kurie keistų
dominuojančią politinę kultūrą ir nusistovėjusias institucines struktūras, siekiant veiksmingos
valstybės, privataus ir nevyriausybinio sektorių partnerystės.
Kita vertus, pastaruoju metu vis labiau pabrėžiama, kad ne formali koordinavimo struktūra, o
lyderystė (politinė ir vadybinė) didele dalimi lemia IVP politikos, investicijų į šią sritį sėkmę. Vienbalsiai
priimta 4-osios el. valdžios ministrų lygio konferencijos Lisabonoje Ministrų deklaracija (2007 m.
rugsėjo 19 d.) pabrėžia stiprios lyderystės svarbą palaikant sisteminius, esminius pokyčius, kurie
plėtoja naujų technologijų galimybes. Lyderystės trūkumas gali lemti žemą IVP klausimų prioritetą
kitose viešosios politikos srityse, menkus IVP skiriamus išteklius, nepakankamą el. valdžios
darbotvarkės integraciją į pagrindines vykdomas valstybės reformas, menką vadovų IVP klausimų
supratimą, silpną bendrą strateginę viziją ir jos įgyvendinimo planavimą. Politinė lyderystė ir
palaikymas yra labai svarbūs, tačiau nepakankami įveikti netinkamos lyderystės nulemtiems, anksčiau
minėtiems trūkumams. Tad svarbi ir vadybinė, administracinio lygmens lyderystė, kuri užtikrintų tokios
politinės valios efektyvų patekimą į visus esminius administravimo lygmenis ir institucijas. Lyderystei
taip pat svarbus pastovumas, nes priešingu atveju besikeičiantys aktyvesnio susidomėjimo IVP ir IVP
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klausimų ignoravimo darbotvarkėje ciklai lems labai nenuoseklią pažangą. Kitų šalių patirties apžvalga
rodo, kad lyderystės trūkumas lemia:
• žemą IVP klausimų prioritetą kitose viešos politikos srityse;
• menkus IVP skiriamus išteklius;
• nepakankamą el. valdžios darbotvarkės integraciją į pagrindines vykdomas valstybės reformas;
• menką vadovų IVP klausimų supratimą;
• silpną bendrą strateginę viziją ir jos įgyvendinimo planavimą;
• nuostolius dėl perteklinių, nesuderintų investicijų į infrastruktūrą ir turinį bei kitus panašius
valstybės intervencijos trūkumus.
Tinkamai vadybinei lyderystei užtikrinti daugelis šalių renkasi iš anglosaksiškos tradicijos kilusį
Pagrindinių informacinių technologijų pareigūnų (CIO) atskirose institucijose ir jų veiklos koordinavimo
kolegialių darinių (pvz., CIO tarybos) ir valstybės pagrindinio informacinių technologijų pareigūno
pagalba modelį. Labiau pažengusiose šalyse (pvz., Norvegijoje ar Estijoje) taip pat akcentuojamas IVP
politiką koordinuoti ir įgyvendinti padedančių agentūrų (t. y. įvairių prie ministerijų esančių ar joms
atskaitingų darinių) kaip tam tikrų kompetencijos centrų vaidmuo metodologiškai aptarnaujant
vykdomosios valdžios institucijas, padedant joms vadybiniais ir techniniais IVP intervencijų planavimo
ir įgyvendinimo klausimais.
Apibendrinant, nesvarbu, kuri iš toliau pristatomų ES struktūrinės paramos informacinės visuomenės
srityje programavimo ir įgyvendinimo alternatyvų bus pasirinkta, daugiausia šios paramos efektyvumą
lems tinkamai organizuotas ir politinę bei vadybinę lyderystę užtikrinantis bendras IVP politikos
koordinavimo modelis Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje veikiantis koordinavimo modelis instituciškai ir
teisiškai yra gana nuoseklus, nes pastarųjų pokyčių metu siekta užtikrinti aiškesnį politikos formavimo
ir įgyvendinimo atskyrimą, taip pat (bent jau formaliai) panaikinti funkcijų sutapimą. Tačiau negalima
teigti, kad jau rastas sėkmingas būdas, kaip užtikrinti glaudesnę IVP ir bendros šalies ūkio plėtros
strategijos sąsają; labiau visapusišką, visus IVP komponentus integruojantį požiūrį; o anksčiau buvę
bandymai užtikrinti tinkamą lyderystę ir postūmį, siekiant aktyvesnių, labiau suderintų pokyčių
kolegialių darinių (komitetų ar tarybų prie ministro primininko ir pan.) taip pat nebuvo sėkmingi. Tad
ateityje siekiant sukurti tobulesnį koordinavimo modelį svarbu remtis anksčiau pateiktas keturiais
kriterijais (principais).
Rekomendacija: diegti ir plėtoti deramą vadybinę lyderystę užtikrinantį IVP koordinavimo modelį, kuris
užtikrintų glaudžią visų IVP komponentų (el. valdžia, infrastruktūra, el. gebėjimai, el. inovacijos versle ir
t. t.), kurie šiuo metu kuruojami skirtingų ministerijų (VRM, SM, SADM, ŪM, kt.), tarpusavio sąsają ir
bendrą IVP sąsają su bendra šalies ūkio plėtros ir valstybės (administravimo) modernizavimo strategija,
pagal poreikį finansuojant tokią struktūrą (pvz., pagrindinių informacinių technologijų pareigūnų
atlyginimas ir kitas netiesiogines išlaidas) Europos struktūrinių fondų lėšomis.
Yra svarbu, kad ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema užtikrintų tinkamą investicijų
informacinės visuomenės srityje koordinavimą visuose programos ciklo etapuose – programavimo (jei
reikia, apimant ir paskesnį programos koregavimą), programos detalizavimo (priemonių rengimo),
projektų generavimo, jų vertinimo ir atrankos, įgyvendinimo, šių projektų ir pačios programos
priežiūros bei (poveikio) vertinimo. Galima išskirti kelis galimus tokio koordinavimo tipus, atsižvelgiant
į tai, kaip ES struktūrinės paramos investicijos šioje srityje planuojamos (programuojamos) ir vėliau
įgyvendinamos:
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Atskira veiksmų programa (VP), skirta informacinės visuomenės plėtrai (pvz., Slovakija ar Graikija šiuo
laikotarpiu). Tai:
• rodo aukštą politinį prioritetą, suteikia didesnį matomumą;
• aiškiau fiksuoja lėšas (jų perskirstymas skirtingoms VP yra sudėtingesnis nei VP viduje); tačiau
• kartu sumažina bendrą lankstumą (todėl šalys narės dažniausiai siekia turėti kuo mažiau VP);
• leidžia aiškiau stebėti pažangą (atskira priežiūros ataskaita); tačiau
• gali šiek tiek izoliuoti IVP investicijas, atsieti jas nuo kitų šalies ūkio plėtros ir valstybės
modernizavimo sričių;
• taip pat labai centralizuota sistema gali mažinti atskirų sektorinių veikėjų iniciatyvą IVP srityje.
Vienas aiškiai išreikštas IVP prioritetas nacionalinėje VP (ir atskiri prioritetai regioninėse VP, jei tokios
yra; pvz., Lietuva, Latvija, Portugalija ar Rumunija šiuo programiniu laikotarpiu). Tai tarpinis variantas.
Keletas atskirų IVP prioritetų skirtingose nacionalinėse VP (ir atskiri prioritetai regioninėse VP, jei
tokios yra; pvz., Italija, Vengrija ar Lenkija šiuo programiniu laikotarpiu). Tai:
• apsunkina tematinį koordinavimą, reikalauja papildomų pastangų;
• leidžia investicijas į IVP aiškiau susieti su kitomis aktualiomis šalies ūkio plėtros ir valstybės
modernizavimo sritimis;
• remiasi didesne atskirų sektorinių veikėjų iniciatyva.
Žvelgiant į kitą programavimo laikotarpį ir analizuojant dabartinius būsimų ES struktūrinių fondų
reglamentų projektus, galima manyti, kad Lietuva rinksis turėti kuo mažiau veiksmų programų, todėl
atskiros IVP skirtos VP atvejis mažai tikėtinas. Aktualesnės tampa tokios alternatyvos:
A. centralizacija: visos IVP srityje numatomos investicijos sutelkiamos viename IVP skirtame
prioritete;
B. horizontalioji dimensija: atskiro IVP prioriteto nėra arba jis apima nedidelę numatomų
investicijų IVP srityje dalį, tačiau visi (ar beveik visi) kiti veiksmų programų prioritetai privalo
numatyti IVP investicijoms tam tikrą dalį (pvz., mažiausiai 5–10 proc.) savo 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos lėšų.
A alternatyva paprastesnė: aiškus, fiksuotas biudžetas, viena ar kelios atsakingos tarpinės institucijos,
galimybė perskirstyti lėšas prioriteto viduje. B alternatyva skatintų geresnį IVP integravimą į šakinius
prioritetus, tačiau yra sudėtingesnė, reikalauja išankstinių prielaidų. Tikėtina, kad tokiu atveju IVP
nebūtų suprantama kaip dar vienas prioritetas, kuriam skiriamų lėšų netenka kiti sektoriai; būtų
skatinamas IVP kaip priemonės, būdo pasiekti plėtros tikslus įvairiuose prioritetuose supratimas. Kartu
tai gali reikšti ir didesnę IVP priemonėms skirtą biudžeto dalį. Kita vertus, kad B alternatyva veiktų
efektyviai, būtinas koordinavimo mechanizmas, užtikrinantis visa apimantį (o ne siaurą sektorinį),
integralų (o ne fragmentuotą) ir pokyčius skatinantį požiūrį, ir derama politinė ir vadybinė lyderystė.
Deja, šiuo metu tokių prielaidų, kurios leistų efektyviai veikti B alternatyvai Lietuvoje nėra, todėl
efektyvaus įgyvendinimo ES struktūrinės paramos IVP sričiai tikimybę labiausiai didintų:
- A alternatyva arba
- mišrusis variantas, kai atskiras, reikšmingas IVP prioritetas derinamas su papildoma
horizontaliąja dimensija.
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Apibendrinant, 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos informacinės visuomenės srityje tinkamas
koordinavimas apima du glaudžiai susijusius aspektus. Pirma, tinkamą informacinės visuomenės
plėtrai numatomos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos planavimą (programavimą). Anksčiau
minėtas ES struktūrinės paramos lėšų sutelkimas viename prioritete lemtų poreikį bendradarbiauti ir
sutarti, sudarytų geresnes prielaidas skatinti atskirų investicijų (į infrastruktūrą, turinį ir gebėjimus)
sinergiją. Kartu tai mažintų atskirų intervencijų dubliavimo galimybę, einamuosius ir būsimųjų
laikotarpių efektyvumo nuostolius, kylančius iš investavimo į perteklinę infrastruktūrą ar kuriamų
informacinių sistemų fragmentacijos ir nesąveikumo. Papildoma horizontalioji dimensija padėtų
išvengti postūmio visas nors kiek su IVP susijusias investicijas dirbtinai sukelti į vieną prioritetą atskirų
sektorinių biudžetų maksimizavimo tikslais.
Antra, labai svarbu užtikrinti tinkamą informacinės visuomenės plėtrai numatomos 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos institucinį koordinavimo mechanizmą. Svarbu, kad koordinuojamą vaidmenį
anksčiau aptartame IVP prioritete (taip pat IVP horizontalioje dimensijoje, jei tokia būtų) atliktų
vadybinę lyderystę ir nepriklausomą vykdomų intervencijų priežiūrą ir peržiūrą galinti užtikrinti,
nesektorinio pobūdžio institucija. Administracinių gebėjimų prasme labai svarbu užtikrinti nuoseklumą
ir tęstinumą, 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpiais sukauptos patirties
visapusišką panaudojimą. 2007–2013 m. laikotarpio administracinių sistemų (pvz., naujai įvestos
valstybės projektų planavimo sistemos) vertinimas parodė, kad nors investicijų procesas tapo labiau
susietas su valstybės strategijomis, tačiau atskirų projektų brandumo ir parengtumo investicijoms
klausimai lieka aktualūs. Šiuo požiūriu labai svarbus būtų tokį 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
IVP prioritetą koordinuojančios tarpinės institucijos vaidmuo užtikrinant vieningą metodologinį
vadovavimą, projektų parengtumą ir strateginę jų įgyvendinimo priežiūrą. Todėl turėtų būti vykdoma
tiek strategijų, tiek projektų brandumo ir parengtumo investicijoms kontrolė, taip pat metodologinis
vadovavimas, teikiama pagalba IVP intervencijas planuojančioms viešojo administravimo institucijoms
(pvz., rizikų identifikavimas, sutarčių rezultatų gerinimas, strateginio gebėjimų trūkumo
identifikavimas ir sprendimas, standartų nustatymas, visą Vyriausybės valdymo sritį apimančių IVP
investicijų rengimas ir t. t.).
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Bendrosios pastabos
Ši dalis yra skirta atsakyti į tokius techninės užduoties klausimus:
• Išanalizuoti ne mažiau kaip 3 ES valstybių narių pasižyminčių sparčia informacinės visuomenės
plėtros procesų raida (pasirinktos šalys: Estija, Austrija, Jungtinė Karalystė), JAV ir pasirinktinai
vienos kitos ne ES valstybės (pasirinkta šalis – Kanada) strategiją, politiką, svarbiausius viešojo
sektoriaus įgyvendinamos politikos prioritetus, programas ir iniciatyvas informacinės
visuomenės plėtros srityje.
• Išanalizuoti planuojamas ES bendrosios politikos kryptis, susijusias su informacinės
visuomenės plėtra 2014–2020 m., nustatant galimą jų įtaką Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros politikai ES struktūrinių fondų paramos 2014–2020 m. kontekste.
• Atliktų analizių pagrindu pasiūlyti ir pagrįsti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
strategijos 2014–2020 m. prioritetus, tikslus, uždavinius, galimas priemones.
Kaip minėta šio vertinimo įvadinėje dalyje, siekdami skirti mažiau dėmesio kontekstinei informacijai ir
daugiau – konkretiems pasiūlymams, šią dalį parengėme jau apmąstę mūsų surinktą medžiagą ir todėl
ją struktūruojame iškart pristatydami mūsų siūlomas informacinės visuomenės iniciatyvas 2014–2020
m. laikotarpiui. ES politikos krypčių ir užsienio valstybių patirties analizę naudojame instrumentiškai,
pasitelkdami tą informaciją, kuri yra aktuali mūsų siūlomoms informacinės visuomenės iniciatyvoms
pagrįsti. Formuluodami pasiūlymus dėl ateities uždavinių ir priemonių, siekėme suderinti požiūrius „iš
viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“: t. y., pirma, tikėtinas informacinės visuomenės raidos
tendencijas pasaulyje (pabrėšime tas tendencijas, dėl kurių pastebimas tam tikras ekspertų sutarimas,
pvz., šalyse, kuriose atlikome atvejo studijas), ir antra, sprendimus, kuriuos jau priėmė ar planuoja
priimti Europos Komisija ar atvejo studijose nagrinėtos šalys.

Kodėl siūlome informacinės visuomenės iniciatyvas
Techninėje užduotyje prašoma pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
strategijos 2014–2020 m. prioritetų, tikslų, uždavinių ir galimų priemonių. Mes vadovaujamės
prielaida, kad pačiu aukščiausiu (ir bendriausiu) – prioritetų – lygmeniu išliks aktualūs prioritetai, kurie
numatyti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje521: (1) Lietuvos
gyventojų gebėjimų naudotis IRT tobulinimas; (2) elektroninio turinio ir paslaugų plėtra, jų naudojimo
skatinimas ir (3) IRT infrastruktūros plėtra. Svarbiausi mūsų pasiūlymai galėtų būti vadinami tikslais
arba esminiais uždaviniais, tačiau mes pasirinkome iniciatyvos terminą, nes jis turi mažiau normatyvinę
(t. y. kokių vertybių siekiame) ir labiau operacinę prasmę (t.y. sutelkti veiksmai, kuriais siekiama
konkretaus rezultato).
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301
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Reikia pabrėžti, kad mes nerengiame tikslų, uždavinių, priemonių programos ar plano siaurąja prasme
– t. y. ta prasme, kaip šie terminai suprantami Lietuvos viešajojo administravimo srityje ir Strateginio
planavimo metodikoje522, nes:
• mūsų pasiūlymai yra orientuoti į gana tolimą perspektyvą (2020–2022 m.523), todėl
neįmanoma ir neprasminga suformuluoti konkrečias priemones taip detaliai, kaip tai būtų
galima padaryti, jeigu būtų rengiamas vienos institucijos ir (arba) trumpojo laikotarpio planas;
• Strateginio planavimo metodika ir joje vartojami terminai yra skirti Lietuvos viešojo
administravimo kontekstui. Užsienio šalių viešojo administravimo sistema dažnai veikia visiškai
kitaip ir kai kurie užsienio valstybių patirtimi pagrįsti veiksmai gali būti neįprasti lietuviškam
kontekstui ar sunkiai įgyvendinami (pavyzdžiui, labiau įtraukti savanorius ir aktyvius
bendruomenės narius sprendžiant skaitmeninės atskirties problemas, mažinant tiesioginį
finansavimą; konsoliduoti ir dalytis viešąja IRT infrastruktūra; įtraukti bendruomenes
sprendžiant „paskutinės mylios“ problemą ir t. t.). Nepaisant to, mes pateikiame pasiūlymus,
kurie mūsų požiūriu yra naudingi Lietuvai ar bent jau svarstytini, nors tam, kad jie būtų
įgyvendinti, gali prireikti esminių institucinių, teisės aktų pokyčių ar viešojo administravimo
kultūros ir praktikos pokyčių;
• Lietuvos strateginio planavimo dokumentai, programos ir jų įgyvendinimo priemonių planai
dažnai yra labai hierarchiški ir detalūs. Tuo tarpu konkrečių idėjų priskyrimas vienam lygmeniui
(tikslas, uždavinys ar netgi priemonė) iš tikrųjų dažnai yra labai dirbtinis, o susitelkus į detales
dažnai prarandamas bendras vaizdas, t. y. ko iš esmės siekiama.
Daugelis pasiūlymų suformuluoti atsižvelgiant į EK ir atvejo studijose analizuotų valstybių praktiką ir
pagrįsti ateities tendencijų įvertinimu, kurį atliko šio darbo autoriai. Ne visi iš pateikiamų pasiūlymų
bus nauji ar negirdėti Lietuvoje. Lietuvą veikia tarptautiniai procesai, tendencijos ir susitarimai ir jie
atsispindi Lietuvos strateginės plėtros dokumentuose, kurie buvo vienas iš šio darbo šaltinių – įskaitant
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programą, jos įgyvendinimo priemonių planą
ir kt. Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus atstovai dalyvauja ES ir kitų organizacijų darbo grupėse,
konferencijose ir t. t., o parsivežtos idėjos perkeliamos į šalyje vykstančias diskusijas ir kartais – teisės
aktus. Kai kurios iš šiame darbe pristatomų idėjų buvo išsakytos interviu ir 2012 m. vasario 3 d.
vykusios fokusuotos diskusijos metu.

Kokias iniciatyvas siūlome
Remdamiesi atlikta Lietuvos ir užsienio šalių analize, ES prioritetais ir ateities tendencijomis
informacinės visuomenės srityje, siūlome aštuonias iniciatyvas, kurias reikėtų įgyvendinti 2014–2020
m. laikotarpiu:
(9) Visuotinai prieinamas ir labai greitas plačiajuostis internetas;
(10)Šalies gyventojai – sumanūs interneto vartotojai;
(11)Interneto turinys lietuvių kalba ir Lietuvos kultūros paveldas internete;
(12)Visos viešosios ir administracinės el. valdžios paslaugos prieinamos ir naudojamos internetu;

522

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Strateginio planavimo metodika“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6
d. nutarimu Nr. 827 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1220 redakcija)
523
2022 metais baigsis 2014-2020 m. ES finansinės perspektyvos laikotarpio projektų įgyvendinimas
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(13)Viešojo sektoriaus IRT optimizavimas ir sumanus valdymas;
(14)IRT gebėjimai ir IRT sprendimai ateities verslui;
(15)Žaliosios IRT ir darni plėtra;
(16)Asmens ir valstybės saugumas internete.
Iniciatyvų eiliškumas nėra svarbus – visos jos yra esminės siekiant, kad Lietuva 2020 ar 2022 m. būtų
viena pirmaujančių ir pažangiausių ES šalių informacinės visuomenės srityje. Visos šios iniciatyvos yra
kompleksinės ir tarpsektorinės, tai reiškia, kad jos apima tiek infrastruktūros plėtrą, tiek gyventojų
gebėjimų stiprinimą; jas įgyvendinant turi dalyvauti kelios valstybės institucijos ir turi būti užtikrintas
atsakomybės pasidalijimas ir tinkamas veiklos koordinavimas; taip pat svarbus verslo ir pilietinės
visuomenės vaidmuo – siūlant idėjas, įgyvendinant projektus ir naudojantis sukurtais sprendimais.
Konkretūs pasiūlymai dėl kiekvienos iniciatyvos įgyvendinimo, jų pagrindimas, finansavimo šaltinis,
atsakingos institucijos ir įgyvendinimo laikotarpis pateikiami 9 skyriuje.

Kaip formulavome pasiūlymus dėl rodiklių
Įrodymais pagrįstas valdymas (angl. evidence-based management) tampa vis svarbesniu gero viešojo
valdymo elementu, todėl šiame darbe daug dėmesio skiriame informacinės visuomenės rodiklių
pasirinkimui ir kokybei.
Kiekvienos iniciatyvos pradžioje (žr. 1.1.1., 2.1.1., 3.1.1. ir t.t. poskyrius) pateikėme rodiklių lentelę,
joje tiesiu šriftu nurodyti rodikliai, kurie yra įrašyti svarbiausiuose informacinės visuomenės plėtros
dokumentuose (Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje, 2007–2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programoje, taip pat Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) plėtros 2011–2019 m. programoje524 ir Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m.
programoje525 ir kt. dokumentuose). Rodiklius iniciatyvoms priskyrėme savo nuožiūra ir kai kurie iš jų
gali kartotis, nes yra svarbūs ir vienai, ir kitai iniciatyvai (pvz., rodiklis „Gyventojai, kurie naudojasi
elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis“ yra svarbus tiek
„sumanių gyventojų“, tiek „visuotinai prieinamų ir naudojamų el. valdžios paslaugų“ iniciatyvoms).
Kadangi oficialiuosiuose dokumentuose nurodytos rodiklių reikšmės ne visada sutampa su kituose
šaltiniuose pateikiamomis tų pačių rodiklių reikšmėmis, kai kuriais atvejais lentelėje pasviru šriftu
įrašėme kitų šaltinių (daugiausia – „Eurostat“ ir DAE) Skaitmeninės darbotvarkės „švieslentės“ (angl.
Digital Agenda Scoreboard) pateikiamus rodiklius526. Tolesniame poskyryje (1.1.2, 2.1.2., 3.1.2. ir t.t.)
pateikėme ES lygiu ir kitose šalyse naudojamus tos pačios srities rodiklių pavyzdžius. Galiausiai,
remdamiesi šiuo metu galiojančiais rodikliais, kitų šalių pavyzdžiais ir kitais šaltiniais suformulavome
pasiūlymus dėl šiuo metu galiojančių rodiklių tobulinimo ir papildymo.

524

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011-2019 m.
programa, patvirtinta 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 796
525
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 m. programa“, patvirtinta 2012 m. vasario 7 d.
nutarimu Nr. 171
526
Skaitantiems kompiuterio ekrane arba spalvotai atspausdintą versiją, naudojome raudoną teksto spalvą

164

Techninė rodiklių ir jų duomenų kokybė yra svarbi, jeigu juos norime prasmingai naudoti tiek Lietuvos
siekiams ir įsipareigojimams apibrėžti, tiek pasiektiems rezultatams įvertinti. Pagrindinės bendros
pastabos dėl informacinės visuomenės rodiklių, kurie yra pateikiami Informacinės visuomenės plėtros
2011–2019 m. programoje, 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programoje, yra tokios:
• ne visada tiksliai apibrėžiama matavimo grupė (pvz., visi gyventojai ar 16–74 m. gyventojai);
• ne visada aiškus ir ne visada vienodas matavimo momentas (pvz., nurodomos rodiklių
reikšmės 2010 m. pradžioje ar pabaigoje);
• ne visada aiškus matavimo vienetas (pvz., naudojimasis el. paslaugomis – kartą per
paskutinius 3 ar 12 mėnesių);
• dėl šių priežasčių Lietuvos statistikos departamento (jo duomenys dažniausiai naudojami
strateginiuose dokumentuose) ir „Eurostat“ / DAE pateikiamų duomenų reikšmės skiriasi
(kartais labai smarkiai);
• taip pat kartais pastebimas tam tikras įvairiuose Lietuvos dokumentuose numatytų rodiklių
nesuderinamumas, kurį mes išsamiau atskleidžiame tekste.
Padėtis iš dalies pagerėjo 2011 m. patvirtinus Informacinės visuomenės plėtros vertinimo kriterijų
reikšmių surinkimo tvarkos aprašą527, tačiau tam tikrų neaiškumų ir neatitikimų liko. Be to, ši metodika
nepanaikina duomenų nesuderinamumo su „Eurostat“ / DAE problemos.

527

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius, „Informacinės visuomenės plėtros
vertinimo kriterijų reikšmių surinkimo tvarkos aprašas“, patvirtinta 2011 m. gruodžio 14 d.
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Pirma iniciatyva: Visuotinai prieinamas labai greitas plačiajuostis
internetas
1.1. Ko siekiame? Kiekybiškai išreikšti tikslai
1.1.1. Šiuo metu galiojantys rodikliai
35 lentelė. Šiuo metu galiojantys rodikliai, susiję su plačiajuosčiu internetu (tiesus šriftas)
Praeitis
Dabartis
Ateitis (numatomi rodikliai)
2006

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2019

2020

Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa ir priemonių planas 2012–2014 m.
1. Gyventojai, kuriems sudaryta
##
^
^
^
86
galimybė gauti prieigą prie
98
100
80
87
91
94,5
plačiajuosčio ryšio (procentinė visų
šalies gyventojų dalis)*
DAS: total fixed broadband coverage
83
87,9
88,5
#
as a pct of total population
2. Gyventojai, kurie naudojasi 30 Mbps
^
^
^
70
100
22,8
ir spartesniu interneto ryšiu
26
25
30
38
####
(procentinė visų šalies gyventojų
dalis)*
3. Namų ūkiai, kurie naudojasi
plačiajuosčiu internetu (procentinė
48,5
51,6
70
80
###
visų namų ūkių dalis)
DAS: pct. of households having a
19,4
34,1
53,6
#
broadband connection
4. Įmonės, kurios naudojasi
95
98
plačiajuosčiu internetu (procentinė
81
94,9
###
visų įmonių dalis)
DAS: pct. of enterprises having a fixed
57,1
53,5
77,6
#
broadband connection
Ekonomikos augimo veiksmų programa
5. Plačiajuosčio interneto ryšio
7
50
(2005)
skverbtis (proc.) (strateginio konteksto
rodiklis)***
19,6
12,7+
21,6
DAS: fixed broadband penetration +
+ 5,4
6,8
+ 6,8
#
mobile broadband penetration
=19,5
= 25
=28,4
6. Gyventojų, turinčių galimybę tapti
86**
72**
95**
(2005)
plačiajuosčio tinklo paslaugų
(+14
(+ 23
vartotojais, dalies padidėjimas
p.p.)
p.p.)
##
(proc. punktai)
DAS: total fixed broadband coverage
#
83
as a pct. of total population
87,9
88,5
* 16–74 m. gyventojų grupė.
** Gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais, dalis (proc.).
*** Ekonomikos augimo veiksmų programoje šis rodiklis tiksliau neapibrėžtas, todėl mes naudojame Digital Agenda
Scoreboard apibrėžimą: fiksuotų linijų skaičius 100 gyventojų.
^
LR susisiekimo ministro įsakymas „Dėl Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimo priemonių 2012–2014 m.“
#
Duomenų šaltinis: Digital Agenda Scoreboard („Eurostat“), prieinamas http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/scoreboard/index_en.htm
##
Duomenų šaltinis: SFMIS.
###
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje“, 2011.
####
Duomenų šaltinis: RRT duomenys, cituojami Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programos
vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaitoje.
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1.1.2. Rodiklių komentaras ir pasiūlymai

Strateginiuose ES dokumentuose („Europa 2020“ strategijoje, „Skaitmeninėje darbotvarkėje“, ERDF
reglamento projekte528) numatyti plačiajuosčio ryšio rodikliai:
• visuotinis plačiajuosčio ryšio prieinamumas iki 2013 m.;
• visuotinis labai greito interneto (iki 30 Mbps) prieinamumas iki 2020 m.;
• 50 proc. ir daugiau namų ūkių bus užsisakę 100 Mbps ir spartesnį interneto ryšį iki 2020 m.
Austrija („Breitband Austria 2013“):
• 25 Mbps interneto prieinamumas visoje šalyje iki 2013 m.
Estija („EstWin“ projektas):
• 100 Mbps plačiajuosčio interneto prieinamumas didžiajai daliai Estijos gyventojų ir verslo
įmonių iki 2015 m.;
• 98 proc. gyventojų, įmonių ir organizacijų ne daugiau kaip 1,5 km spinduliu nuo šviesolaidinio
ryšio jungties iki 2015 m.
JAV („National Broadband Plan“):
• pasiekti, kad iki 2016 m. 4G mobilusis internetas būtų prieinamas 98 proc. amerikiečių;
• pasiekti, kad iki 2020 m. 100 mln. namų ūkių būtų prieinamas internetas, kurio atsisiuntimo
greitis yra 100 Mbps, o išsiuntimo greitis – 50 Mbps.
Jungtinė Karalystė („Race Online 2012“):
• pasiekti, kad plačiajuosčio ryšio tinklas taptų geriausiu Europoje ir būtų prieinamas visuose
namuose, o 50 Mbps interneto greitis „taptų norma, o ne išimtis“ (iki 2015 m.).
Kanada (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission):
• iki 2012 m. pasiekti, kad 98 proc. namų ūkių būtų prieinamas 1,5 Mbps spartos internetas;
• pasiekti, kad visiems namų ūkiams būtų prieinamas interneto ryšys, kurio atsiuntimo greitis
(angl. download) viršytų 5 Mbps, o išsiuntimo greitis (upload) – 1 Mbps (iki 2015 m.)
Apibendrinant įvairių šalių plačiajuosčio interneto rodikliai ir planavimo laikotarpiai gana smarkiai
skiriasi. Kanados rodikliai yra mažiausiai ambicingi dėl didelės šalies teritorijos ir labai mažo gyventojų
tankumo didžiojoje šios teritorijos dalyje. Palyginti su kitų šalių rodikliais, Lietuvos planai iki 2020 m.
yra neambicingi ir tik iš dalies atitinka „Skaitmeninės darbotvarkės“ rodiklius.
Kalbant apie rodiklį „Gyventojai, kurie naudojasi 30 Mbps ir spartesniu interneto ryšiu (procentinė visų
šalies gyventojų dalis)“ akivaizdus tam tikras Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programos ir šios programos priemonių plano 2012–2014 m. nesuderinamumas: planas numato
38 proc. naudojimosi lygį 2014 m., o programa nurodo šuolį iki 70 proc. Tikėtina, kad prieštaravimas

528

ERDF reglamento projekte minimas tik visuotinis labai greito interneto (iki 30 Mbps) prieinamumo rodiklis
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atsirado dėl to, kad Informacinės visuomenės plėtros programoje turimi omenyje ne visi šalies
gyventojai, o interneto vartotojai.
Rengiant planavimo dokumentus 2014–2020 m. laikotarpiui rekomenduojama:
• papildyti plačiajuosčio ryšio rodiklius, įtraukiant „Skaitmeninės darbotvarkės“ rodiklį: iki 2020
m. 50 proc. ir daugiau namų ūkių bus užsisakę 100 Mbps ir spartesnį interneto ryšį;
• papildyti plačiajuosčio ryšio rodiklius, įtraukiant „Skaitmeninės darbotvarkės“ rodiklį:
„Visuotinis labai greito interneto (30 Mbps arba daugiau) prieinamumas iki 2020 m.“ Šiuo
metu Lietuvos Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 programos dokumentuose
naudojamas ne prieinamumo (t. y. galimybės naudotis), bet naudojimosi rodiklis;
• naudojimosi rodiklio neatsisakyti („Gyventojai, kurie naudojasi 30 Mbps ir spartesniu
interneto ryšiu (procentinė visų šalies gyventojų dalis)“), bet patikslinti jo formuluotę ir ją
vienodai traktuoti Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje ir jos
priemonių plane;
• papildyti rodiklius, įtraukiant NGA prieinamumo rodiklį (žr. Estijos pavyzdį; galima rodiklio
formuluotė: „95-98 proc. gyventojų, įmonių ir organizacijų ne daugiau kaip 1,5 km spinduliu
nuo NGA ryšio jungties).
• įtraukti rodiklį, kuris įvertina mobiliojo interneto (3G, 4G) prieinamumą; kaip duomenų šaltinį
naudoti „Eurostat“ / DAS, siekiant užtikrinti Lietuvos rodiklių palyginamumą su ES.

1.2. Užsienio valstybės: tendencijos ir viešosios politikos iniciatyvos
Tiek mokslinėje, tiek praktinėje literatūroje vieningai sutariama, kad ateityje naudojimasis internetu
labai išaugs. Tikėtina, kad internetas taps kiekvieno asmens kasdienybės dalimi; sunku įsivaizduoti, kad
bent kiek didesnė gyventojų dalis, įmonės ar valdžios institucijos negalėtų ar sąmoningai apsispręstų
nenaudoti interneto. Internetas bus naudojamas mokytis, pirkti ir parduoti, gauti viešąsias
administracines paslaugas, el. sveikatos paslaugas, naudotis skaitmeniniu turiniu (įskaitant TV),
bendrauti su artimaisiais ir draugais (pvz., socialiniuose tinkluose). Vis didesnę reikšmę įgis vadinamieji
protingi arba sumanūs (angl. smart) prietaisai, miestai, namai, transporto ir energetikos sistemos,
kurie (a) vartotojams suteiks daugiau pasirinkimo ir kontrolės galimybių ir (b) padės optimizuoti
išteklių naudojimą ir juos taupyti, t. y. padės taupiau naudoti energiją ir suteiks galimybių siekti
„žaliųjų“ arba darnios plėtros tikslų.
Turint omenyje, kad sričių, kuriose naudojamas internetas ir skaitmeninės technologijos, vis daugėja,
skaičiuojama, kad interneto tinklų pralaidumo poreikis pasaulyje per metus išauga maždaug 50–60
proc.529 Dėl šios priežasties įvairios valstybės skiria daug investicijų tinklų infrastruktūrai ir ypač daug
dėmesio skiria vadinamosios „vidurinės mylios“ (kuri sujungia skirtingus miestus, gyvenvietes ir juose
veikiančius operatorius) infrastruktūrai plėtoti ir „paskutinės mylios“ klausimams spręsti.

529

OECD, “Network developments in support of innovation and user needs”, 2009.
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1.2.1. Bendrosios Europos Sąjungos iniciatyvos, Europos Komisijos pasiūlymai

ES kelia ambicingus tikslus plėtojant ypač greito interneto infrastruktūrą ir jos prieinamumą. ES
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ (angl. Digital Agenda for Europe – viena iš 7 pagrindinių, arba
pavyzdinių, „Europa 2020“ strategijos iniciatyvų) pabrėžiamos dvi svarbiausios plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros plėtros kryptys530:
• Mobilusis plačiajuostis ryšys, kuriuo siekiama užtikrinti plačiajuosčio interneto prieinamumą ir
sprendžiamas „paskutinės mylios“ klausimą rečiau apgyvendintose vietovėse. Daugelyje
valstybių mobiliojo ryšio operatoriams skirti radijo dažniai naudojami labai intensyviai, todėl
atsiranda duomenų perdavimo sutrikimų. Ateityje būtina išnaudoti „skaitmeninį dividendą“
arba dėl perėjimo prie skaitmeninės TV „atsilaisvinusią“ radijo ryšio dažnių juostą (790-862
MHz), kuri gali būti naudojama mobiliojo plačiajuosčio interneto paslaugoms (3G, 4G) teikti. EK
skaičiavimais, tinkamai koordinuojant valstybių narių veiksmus, „mobilusis dividendas“ gali
duoti nuo 20–50 mlrd. EUR naudos (iki 2015 m.)531. 2011 m. pabaigoje Ministrų Taryba iš
esmės pritarė Daugiametei radijo spektro politikos programai532, o 2012 m. vasario 15 d. ją
patvirtino Europos Parlamentas533. Programa siekia koordinuoti valstybių narių veiksmus,
sprendžiant radijo spektro naudojimo viešiesiems ir komerciniams reikalams klausimus;
• Plačiajuostis interneto ryšys Europoje daugiausia tiekiamas vadinamuoju „pirmosios kartos“
ryšiu – naudojant varines telefono ar kabelinės TV linijas. „Ultra“ greitam (100 Mbps)
internetui reikalingas naujos kartos tinklas – vadinamasis „Next Generation Access“ (NGA).
2009 m. tik 1 proc. interneto ryšio ES buvo tiekiama tokiais tinklais (Japonijoje – 12 proc., P.
Korėjoje – 15 proc.). NGA yra būtinas norint teikti inovatyvias paslaugas, kurioms būtina ryšio
simetrija (t. y. panašus duomenų išsiuntimo ir atsisiuntimo greitis) ir trumpesnė delsa (angl.
latency), įskaitant debesų kompiuterijos paslaugas, el. sveikatos paslaugos ir t. t.534. 2010 m.
rugsėjo mėn. Europos Komisija priėmė vadinamąją NGA rekomendaciją, kurioje pasiūlė, kokių
bendrų taisyklių turėtų laikytis ES valstybės narės plėtodamos NGA tinklus, ir pateikė NGA
apibrėžimą (tinklas, kurį visą arba iš dalies sudaro šviesolaidinis ryšys)535.
Anot Europos Komisijos, „investicijų į skaitmeninę infrastruktūrą socialinė nauda yra gerokai didesnė
už privačiojo sektoriaus paskatas investuoti“536. 2011 m. spalio mėn. Europos Komisija paskelbė
pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros plėtros priemonės (angl. Connecting Europe Facility)

530

European Commission, “A Digital Agenda for Europe”, Communication from the Commission, Brussels, 26.8.2010,
COM(2010) 245 final, p. 18-21.
531
European Commission, “How to transform the "digital dividend" into consumer benefits and up to €50 billion in economic
growth for Europe?” Brussels, 10 July 2009, IP/09/1112
532
Council of the European Union, Transport, Telecommunications and Energy, “3134th Council meeting”, Brussels, 12 and
13 December 2011, http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/_document_storage
/other_docs/rspp/rspp_council_press_release_201112.pdf, [accessed 2012 02 06].
533
European Cloud Partnership World Economic Forum Davos, Switzerland, 26th January 2012”, 2012 01 26,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en, [accessed 2012 06 06].
534
European Commission, “European Broadband: investing in digitally driven growth”, Communication from the Commission,
COM (2010) 472, p. 3.
535
European Commission, “Recommendation of 20 September 2010 on regulated access to Next Generation Access
Networks (NGA)”, 20 September 2010, (2010/572/EU).
536
Europos Komisija, pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros
tinklų priemonė, Briuselis, 2011.10.19, KOM(2011) 665 galutinis, p. 2.
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reglamento, kuriame numatoma 2014–2020 m. skirti 9,2 mlrd. EUR telekomunikacijų, skaitmeninių
tinklų plėtrai. Didžioji dalis šios paramos turėtų tekti tarpvalstybiniams plačiajuosčio ryšio tinklų
projektams (kita dalis – skaitmeninių paslaugų infrastruktūrai, žr. iniciatyvą, skirtą el. valdžiai). 2012 m.
šis pasiūlymas bus teikiamas nagrinėti ir priimti Ministrų Tarybai ir kitoms ES institucijoms.
Europos Komisija taip pat skatina struktūrinių fondų paramos naudojimą investicijoms į nacionalinius ir
regioninius plačiajuosčio ryšio tinklus ir akivaizdu, kad šis prioritetas išliks ir ateityje. 2007–2013 m.
programiniu laikotarpiu valstybės narės skyrė 2,3 mlrd. EUR ES paramos plačiajuosčio ryšio tinklams
plėtoti537. 2009 m. Europos Taryba nusprendė skirti dalį Europos ekonomikos atgaivinimo plano (angl.
European Economic Recovery Plan) lėšų plačiajuosčio interneto plėtrai skatinti – iš viso skirta 1,02
mlrd. EUR iš Europos žemės ūkio plėtros fondo538. 2011 m. paskelbtame ERDF reglamento projekte
vienas iš 11 investicijų prioritetų yra „paskatinti IRT prieinamumą, naudojimą ir kokybę“, investuojant į
plačiajuosčio ryšio ir ypač greito ryšio plėtrą (5(2)a)539. Bendrojo reglamento projektas (kaip ex-ante
vertinimo sąlygą) nurodo, kad valstybės narės turi būti patvirtinusios NGA plėtros programą,
nustatančią tolesnes šio tinklo plėtros kryptis, teikiamas paslaugas, investicijų modelius ir privačių
investicijų pritraukimo būdą540.
Viešoji intervencija turi būti subalansuota, t. y. svarbu, kad viešoji parama turėtų ne pakeisti, bet
papildyti ir paskatinti privataus sektoriaus iniciatyvas541. Dėl šio priežasties 2014–2020 m. valstybės
narės skatinamos pasitelkti įvairesnius finansavimo mechanizmus, kurie padėtų sutelkti viešojo ir
privataus sektoriaus lėšas ir pasiekti sinergijos efektą. Anot Europos Komisijos, skyrus 1 mlrd. EUR ES
biudžeto lėšų plačiajuosčio ryšio tinklams plėtoti, kitos valstybės ir privatus sektorius galėtų
papildomai prisidėti maždaug 6–15 mlrd. EUR542. Galimos tokios viešojo ir privataus sektoriaus
bendradarbiavimo formos: viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektai (PPP), paskolų
garantijos, projektų obligacijos, Europos investicijų banko investicijos į plačiajuosčio ryšio tinklus,
plėtojančius įmonių investicinį kapitalą, ir t. t. 2011 m. Europos Komisija paskelbė gaires su
pavyzdžiais, kaip įvairios valstybės plėtoja plačiajuostį internetą, derindamos viešąsias investicijas ir
rinkos bei bendruomenių iniciatyvas543.
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NGA rekomendacijoje taip pat pabrėžiama, kad naujosios kartos (NGA) tinklams tiesti būtina išnaudoti
jau esamą pasyviąją fizinę infrastruktūrą (angl. civil engineering infrastructure), todėl valstybės narės
(reguliuojančiosios agentūros) turi surinkti ir įvertinti informaciją apie tokią infrastruktūrą ir užtikrinti,
kad NGA tinklus plėtojantys operatoriai turėtų galimybę ja pasinaudoti544. CEF telekomunikacijų gairių
projektas nurodo, kad reikia skatinti įvairių infrastruktūros tinklų tipų (įskaitant energijos, transporto,
telekomunikacijų) plėtros suderinamumą545.
1.2.2. Užsienio šalių patirtis: ką parodė atvejo studijos?

Visos penkios šioje studijoje analizuojamos valstybės (Austrija, Estija, JAV, Jungtinė Karalystė ir
Kanada) įvairiuose dokumentuose konstatuoja, kad plačiajuosčio ir ypač greito interneto ryšio tinklas
dar nepakankamai išplėtotas, ir yra patvirtinusios planus, kuriuose įvardyti plačiajuosčio ryšio
prieinamumo rodikliai (žr. 1.1.2 poskyrį), taip pat numatyta valstybės parama tose vietovėse, kuriose
verslui investuoti neapsimoka (paprastai tai kaimiškos vietovės, kuriose mažas gyventojų tankumas).
Austrijoje 2010 m. informacinės visuomenės plėtrą koordinuojančios institucijos ir šioje srityje
veikiančios įmonės paskelbė „Interneto deklaraciją“, kurioje konstatavo, kad būtina „dramatiškai“
padidinti prieigą prie plačiajuosčio interneto ir „panaikinti“ kliūtis, kurios lemia tai, kad skirtingų kartų
ir socialinės padėties asmenys labai skirtingai naudojasi internetu. Todėl programa „Plačiajuostis
internetas Austrijoje“ (vok. „Breitband Austria 2013“546) numato valstybės pagalbą plėtojant
plačiajuosčio ryšio tinklus kaimiškose vietovėse, kuriose nepakankamas plačiajuosčio ryšio
prieinamumas. Derinami keli finansavimo šaltiniai – nacionalinio ir regionų biudžetų lėšos ir Europos
žemės ūkio ir kaimo plėtros fondo (EAFRD) fondo parama (bendras biudžetas – apie 30 mln. EUR).
Pagal patvirtintą tvarką skiriamos subsidijos privačių operatorių NGA tinklams plėtoti (tiek naujų tinklų
įrengimas, tiek jau esamų tinklų modernizavimas). Savo ruožtu privatūs operatoriai (pvz., „Telekom
Austria“) savo lėšomis plėtoja naujos kartos (NGA) fiksuoto ir mobiliojo ryšio tinklus tankiai
apgyvendintose vietovėse – regionų centruose ir didžiuosiuose miestuose.
Estijoje tolesnė plačiajuosčio ryšio plėtra 2009 m. pasirinkta kaip viena iš ekonomikos gaivinimo plano
priemonių. Tais pačiais metais pradėtas projektas „EstWin“, kurį įgyvendina Estijos plačiajuosčio ryšio
plėtros fondas (angl. Estonian Broadband Development Foundation), įsteigtas Estijos ekonomikos ir
ryšių ministerijos ir privačių įmonių (EMT, „Elion“, „Elisa“, „Ericsson“, „Eltel“, „Levira“, „Tele 2“,
„Televõrgu AS“). Projekto vertė – apie 100 mln. EUR, kurių didžiąją dalį padengs ES struktūriniai fondai.
Vykdant projektą plėtojamas šviesolaidinio ryšio tinklas, siekiant, kad iki 2015 m. 98 proc. gyventojų,
įmonių ir organizacijų būtų nutolusios ne daugiau kaip 1,5 km spinduliu nuo šviesolaidinio ryšio
jungties. Privatūs operatoriai įsipareigojo išplėtoti „paskutinės mylios“ tinklą.
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Svarbios JAV informacinės visuomenės problemos: prasta telekomunikacijų ryšių kokybė,
nepakankama konkurencija ir aukšta kaina nuo didžiųjų miestų vietovėse nutolusiose vietovėse.
2009 m. patvirtintas Nacionalinis plačiajuosčio ryšio planas (angl. National Broadband Plan)547,
kuriame numatyta skatinti konkurenciją, mobiliajam internetui skirti gerokai daugiau radijo ryšio
spektro dažnių, optimizuoti esamos infrastruktūros naudojimą (pvz., mobiliojo ryšio bazinių stočių
prieinamumą) ir subsidijuoti plačiajuosčio ryšio plėtrą tose vietovėse, kur verslo investicijos yra sunkiai
tikėtinos. 2011 m. prezidentas B. Obama paskelbė „Nacionalinę bevielio ryšio iniciatyvą“, kurios tikslas
– pasiekti, kad iki 2016 m. 98 proc. šalies teritorijos būtų galima naudotis bevieliu 4G ryšiu. Siekiant šio
tikslo įgyvendinamas reguliuojamųjų ir investicinių priemonių paketas, kuris apima tiek privatų, tiek
viešąjį sektorių: mokestinės lengvatos, radijo spektro, kurį įmonės gali naudoti mobiliajam internetui,
padvigubinimas, subsidijos įmonėms (bendra suma – 5 mlrd. USD), plėtojančioms 4G tinklą.
Jungtinėje Karalystėje, atsiliepdamos į vyriausybės prioritetus, įvairios įmonės (pvz., „Fujitsu“ ir
„British Telecom)“ paskelbė apie šviesolaidinio ryšio plėtos iniciatyvas (pvz., BT paskelbė planus
investuoti 2,5 mlrd. GPB į šviesolaidinį ryšį, kuris iki 2015 m. padengtų 2/3 šalies teritorijos (Fibre-tothe-Premises (FTTP)). Vyriausybė skyrė 530 mln. GBP plačiajuosčio ryšio plėtrai kaimiškose vietovėse,
kuriose rinkai investuoti neapsimoka. Schema buvo pradėta įgyvendinti 2010 m. pabaigoje, skiriant
subsidijas apskričių valdžios institucijoms (angl. counties) konkurso būdu (pvz., „Devon and Somerset“
skiriama 30 mln. GBP, „Norfolk“ – 15 mln. GBP ir t. t.). Numatoma leisti pačioms apskritims pasirinkti
rangovą (paslaugų teikėją) ir technologiją (pvz., mobilusis ar šviesolaidis ryšys).
Kanados 2009 m. biudžete numatyta skirti 225 mln. CAD per trejus metus infrastruktūros plėtrai
nutolusiose ir kaimiškose vietovėse tam, kad iki 2012-ųjų 98 proc. namų ūkių būtų užtikrinta 1,5 Mbps
interneto sparta548. Šiam tikslui sukurta „Broadband Canada“: „Connecting Rural Canadians“
programa, kurią vykdo Kanados pramonės ministerija (angl. Industry Canada). Plačiajuosčio ryšio
paslaugų teikėjai gali teikti projektus gauti paramai tose vietovėse, kuriose pagal pramonės
ministerijos sudarytą sąrašą plačiajuostis internetas nėra prieinamas ir kuriose įmonėms investuoti
savarankiškai neapsimoka. Valstybės lėšomis dengiama 50 proc. plačiajuosčio ryšio plėtros išlaidų549.
Siekdama tiksliai nustatyti, kuriose Kanados vietovėse dar nėra prieigos prie plačiajuosčio interneto,
vyriausybė vykdo programą „Nacionaliniai plačiajuosčio ryšio žemėlapiai“ (National Broadband Maps).
Specialioje svetainėje interneto paslaugų teikėjai ir Kanados gyventojai kviečiami dalytis informacija
apie plačiajuosčio ryšio prieinamumą ir kokybę jų gyvenamoje vietovėje ir skelbiami nuolat
atnaujinami žemėlapiai550.
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Antra iniciatyva: Šalies gyventojai – sumanūs interneto vartotojai
2.1. Ko siekiame? Kiekybiškai išreikšti tikslai
2.1.1. Šiuo metu galiojantys rodikliai
36 lentelė. Gyventojų naudojimasis IRT – šiuo metu galiojantys rodikliai (tiesus šriftas)
Praeitis
Dabartis
Ateitis (numatomi rodikliai)
2006

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa ir priemonių planas 2012–2014 m.
1. Gyventojai, kurie nuolat
^
^
^
naudojasi internetu (procentinė
58
61,5
75
65
68
72
####
visų šalies gyventojų dalis)*
#
57,5
(DAS: regular internet users)
37,7
45,1
2. Gyventojai, nesinaudojantys
^
^
^
internetu (procentinė visų šalies
40
36,4
15
30
25
20
####
gyventojų dalis)*
35,5
(DAS: pct. of population who have
54,1
48,7
#
never used the internet)
Interneto naudojimo tikslai
3. Gyventojai, pirkę (užsisakę)
^
^
^
prekes ar paslaugas internetu
6,6
10,8
40
20
26
33
####
(procentinė visų gyventojų dalis)*
(DAS: pct. of population ordering
#
10,8
gods or services online)
2
5,5
4. Gyventojai, kurie naudojasi
^
^
^
27,9
50
elektroniniu būdu teikiamomis
22
33
39
44
####
viešosiomis ir administracinėmis
paslaugomis (procentinė visų šalies
gyventojų dalis)*
(DAS: pct. of population interacting
12,7
online with public authorities, last 3
18,5
21,6
#
months)
5. 16–74 metų asmenys, kurie
×
^
^
^
15
naudojasi internetu mokymosi
8
9,9
12
13,5
11
tikslais (procentinė visų šalies
gyventojų dalis)
(DAS: pct. of population doing an
5,5
7,8
online course (in any subject in the
#
last 3 months)
6. Gyventojai, naudojantys asmens
###
8
30
tapatybės korteles tapatybei
patvirtinti elektroninėje erdvėje
(procentinė visų šalies gyventojų
dalis)*
7. Gyventojai, susidūrę su saugos
###
^
^
^
problemomis bendraudami su
1
1
0,8
0,6
0,4
valstybės ir savivaldybių
institucijomis ir įstaigomis internetu
(procentinė visų šalies gyventojų
dalis)*
Saugos problemos – tai neteisėtas
asmens duomenų panaudojimas ar
paviešinimas
Ekonomikos augimo veiksmų programa
7. Nuolatiniai interneto vartotojai
30
57,6
61,5
####
####
(proc.)
(2005)
70
#
(DAS: regular internet users)
37,7
45,1
57,5
8. Gyventojų, besilankančių viešųjų
35**
55**
institucijų interneto svetainėse,
15**
(+ 20
(2005)
(+ 40
dalies padidėjimas (proc. punktai)
p.p.)
##
p. p.)
* 16–74 m. gyventojų grupė.

2019

2020

85

13

50

60

20

50

1
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** Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalis (proc.).
^
LR susisiekimo ministro įsakymas „Dėl Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimo priemonių 2012-2014 m.“
#
Duomenų šaltinis: Digital Agenda Scoreboard („Eurostat“).
##
Duomenų šaltinis: SFMIS.
###
VPK užsakytų tyrimų duomenimis.
####
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje“, 2011
x
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, cituojamas Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programos vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaitoje.

2.1.2. Rodiklių komentaras ir pasiūlymai

ES „Skaitmeninėje darbotvarkėje“ numatyti tokie rodikliai, skirti gyventojų naudojamoms IRT:
• Padidinti nuolatinių interneto naudotojų skaičių nuo 60 proc. (2009 m.) iki 75 proc. (2015 m.);
• Padidinti rizikos asmenų grupių (angl. disadvantaged), kurie nuolat naudojasi internetu, dalį
nuo 41 iki 60 proc. (2015 m.) (rizikos asmenys apibrėžiami taip: 55–74 m. asmenys arba žemą
išsilavinimo lygį turintys asmenys (ISCED 0-2), arba nedalyvaujantys darbo rinkoje asmenys
(bedarbiai, neaktyvūs, pensininkai);
• Sumažinti asmenų (16–74 m.), kurie niekada nesinaudojo internetu, dalį nuo 30 iki 15 proc.
(2015 m.);
• Pasiekti, kad iki 2015 m. visos viešosios interneto svetainės būtų prieinamos neįgaliesiems.
Estija (Informacinės visuomenės strategija iki 2013 m.):
• Namų ūkiai, kurie turi prisijungimą prie interneto: 60 proc. (iki 2013 m.);
• Asmenų, žinančių apie viešąsias el. paslaugas, dalis: 75 proc. (2013 m.);
• Viešojo sektoriaus interneto svetainių atitikimas WAI, W3C standartams: 100 proc. (2013 m.).
Jungtinė Karalystė („Race Online 2012“ iniciatyva):
• Pasiekti, kad JK taptų viena pirmųjų išsivysčiusių šalių, kurioje „beveik visi“ naudojasi
internetu;
• Pasiekti, kad nuo 2010 m. 1,7 mln. žmonių pradėtų naudotis internetu dar iki 2012 m.
Londono olimpinių žaidynių.
Austrija (Austrian Internet Declaration)
• Smarkiai padidinti prieigą prie plačiajuosčio interneto ir pašalinti kliūtis, kurios lemia tai, kad
skirtingų kartų ir socialinės padėties asmenys labai skirtingai naudojasi internetu.
JAV (National Broadband Plan):
• Pasiekti, kad kiekvienas amerikietis galėtų naudotis plačiajuosčiu ryšiu ir turėtų tam reikalingas
priemones ir įgūdžius, jeigu tik jis to nori.
Apibendrinant Lietuvos dokumentuose įvardyti nuolatinių interneto vartotojų ir gyventojų,
nesinaudojančių internetu, rodikliai ir kiekybiškai išreikšti tikslai atitinka „Skaitmeninės darbotvarkės“
rodiklius, tačiau nei Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje, nei jos įgyvendinimo
plane nėra kiekybiškai išreikštų tikslų, kurie būtų skirti specialiai rizikos asmenims (angl.
disadvantaged; liet. juos būtų galima pavadinti skaitmeninės atskirties rizikos grupe) ar neįgaliesiems
gyventojams. Daugelis valstybių neturi ilgalaikių kiekybiškai išreikštų gyventojų naudojimosi IRT tikslų,
tačiau vadovaujasi prielaida, kad ilguoju laikotarpiu dabartiniai naudojimosi lygio skirtumai tarp kartų,
regionų t. t. sumažės ir internetu galės bei sugebės naudotis kiekvienas, kuris to nori.
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Rengiant planavimo dokumentus 2014–2020 m. laikotarpiui, rekomenduojama:
• Papildyti viešosios intervencijos rodiklius (taip pat tikslus ir priemonių planus), numatant
rodiklį, skirtą skaitmeninės rizikos grupių asmenims. Naudoti „Eurostat“ / DAS rodiklį:
skaitmeninės atskirties grupėms priklausantys asmenys, kurie nuolat naudojasi internetu (bent
kartą per savaitę praėjusiais metais). 2010 m. Lietuvoje tokių asmenų buvo 35,6 proc. (16 vieta
tarp ES-27).
• Numatyti tikslą, kad iki 2015 m. visos viešojo sektoriaus svetainės atitiktų W3C (pasaulinio
interneto tinklo parengtus interneto prieinamumo techninius reikalavimus551).
• Nustatant asmenų, kurie niekada nesinaudojo internetu, skaičių, būtina atsižvelgti ne tik į
santykinius, bet ir į absoliučius skaičius. 2011 m. Lietuvoje internetu niekada nesinaudojo apie
900 tūkst. asmenų (16–74 m.). Šiuo metu Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programoje remiamasi prielaida, kad šis skaičius iki 2019 m. sumažės maždaug trigubai; tai
reiškia, kad Lietuvoje dar bus apie 300 tūkst. asmenų, niekada nesinaudojusių internetu.
Informacinės visuomenės plėtros programoje taip pat numatoma, kad niekada interneto
nenaudojusių asmenų skaičius nuo 2015 iki 2019 m. sumažės tik 2 proc. punktais – nuo 15 iki
13 proc. Apibendrinant 300 tūkst. niekada nesinaudojusių internetu asmenų skaičius iki 2019
m. yra pernelyg didelis ir neambicingas; tokių asmenų skaičiaus sumažėjimas 2 proc. punktais
nuo 2015 iki 2019 m. yra pernelyg mažas. Siūlome būsimuose dokumentuose numatyti, kad
2019–2022 m. niekada internetu nesinaudojusių asmenų skaičius sieks ne daugiau nei 1–2
proc. šalies gyventojų. Turint omenyje, kad rodiklis apima 16–74 m. gyventojų grupę, galima
numatyti ir 0 proc.
• Kalbant apie gyventojus, kurie nuolat naudojasi internetu (16–74 m. gyventojų dalis, kuri per
paskutinius 3 mėn. naudojosi internetu ne rečiau kaip kartą per savaitę), 2019 m. rodiklis
(85 proc.) yra gana konservatyvus (10 proc. punktų padidėjimas nuo 2015 m.). Siūlome
numatyti, kad iki 2019–2022 m. 95 proc. šalies gyventojų bus nuolatiniai interneto vartojai.
• Vertinant gyventojų naudojamas IRT daugiau dėmesio nei ligi šiol reikia skirti intensyviam ir
sumaniam interneto naudojimui. Galimi tokie konkretūs šios srities rodikliai:
o „Eurostat“ / DAS pateikia duomenis apie dažnai besinaudojančius internetu asmenis
(16–74 m. asmenų, kurie internetu naudojosi kasdien arba beveik kiekvieną dieną,
dalis). (2010 m. Lietuvoje tokių asmenų buvo 44,9 proc., 19 vieta tarp ES-27);
o Gyventojai, naudojantys asmens tapatybės korteles tapatybei patvirtinti elektroninėje
erdvėje (naudotis IVPK užsakomų apklausų duomenimis);
o „Eurostat“ taip pat skaičiuoja rodiklį, kuris vertina naudojimosi internetu įgūdžius pagal
tai, kokius veiksmus internete yra tekę atlikti šalies gyventojams (naudojimasis el.
paštu, naudojimasis paieškos programomis, gebėjimas naudoti peer-to-peer failų
keitimosi programas, skambinimas telefonu naudojantis internetu ir t. t.)552 (2011 m.
27 proc. 16–74 m. Lietuvos gyventojų turėjo aukščiausią gebėjimų lygį, t. y. buvo atlikę
5–6 iš išvardytus veiksmus, 2 vieta tarp ES-27).
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Kalbant apie gyventojų naudojimąsi viešosiomis paslaugomis, šiuo metu vertinamas rodiklis
„Gyventojai, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis
paslaugomis, procentinė visų šalies gyventojų dalis (per pastaruosius 12 mėnesių naudojosi
elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis)“.
Rekomenduojama vertinti tiek naudojimąsi paslauga, tiek gyventojų informuotumą apie
elektroniniu būdu teikiamas viešąsias paslaugas ir pasiruošimą jas naudoti. Pavyzdžiui,
apklausos metu galima įvertinti bendrą gyventojų, kurie naudojosi viešosiomis ir
administracinėmis paslaugomis, dalį ir palyginti šį skaičių su gyventojų, kurie naudojosi
elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis el. paslaugomis, dalimi.
Prognozuojame, kad saugumo grėsmių išmanymas ir gebėjimas saugiai naudotis internetu
ateityje bus esminė sumanaus naudojimosi internetu sąlyga. Informacinės visuomenės plėtros
2011–2019 m. programos priemonių plane 2012–2014 m. numatytos labai žemi rodikliai (nes
kalbama apie saugumo problemas bendraujant tik su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir
įstaigomis). Numatytosios reikšmės patenka į sociologinės apklausos paklaidos ribas (0,4–0,8
proc.), todėl abejotina, ar jas verta matuoti. Siūlome suderinti šiuos rodiklius su Elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 m. programoje numatytais
rodikliais (žr. 8.1.2 poskyrį).
„Asmens tapatybės kortelės naudojimas tapatybei patvirtinti elektroninėje erdvėje“ – šis
rodiklis Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje naudojamas kaip
infrastruktūros prioriteto rodiklis. Siūlome būsimuose dokumentuose tokį rodiklį numatyti ir
kalbant apie viešąją politiką, susijusią su gyventojų gebėjimais, nes tai yra vienas iš esminių
kriterijų, apibrėžiančių gyventojų gebėjimus ir kompetenciją viešojoje elektroninėje erdvėje.

2.2. Užsienio valstybės: tendencijos ir viešosios politikos iniciatyvos
2011 m. kovo pabaigoje pasaulyje internetu naudojosi maždaug 2 mlrd. iš 7 mlrd. žmonių, nors
vartotojų dalis tarp išsivysčiusių ir besivystančių valstybių ryškiai skyrėsi: Europoje, Š. Amerikoje ir
Australijoje internetu jau naudojasi gerokai daugiau nei pusė gyventojų, o Afrikoje ir Azijoje –
atitinkamai apie 12–24 proc.553 Tačiau būtent pastaruosiuose regionuose interneto vartotojų skaičius
ateityje augs ypač sparčiai ir tikimasi, kad iki 2020 m. interneto vartotojų pasaulyje bus apie 5 mlrd.
Per ateinančius 10 metų IRT ir internetas bus vis intensyviau naudojami tiek darbui, tiek laisvalaikiui;
nuolat daugės lanksčiai dirbančių (lanksčios darbo valandos, darbas iš namų) asmenų; pasitelkiant IRT
bus kuriamos kokybiškos darbo vietos, naudojami inovatyvūs verslo, darbo ar mokymo ir mokymosi
metodai. Pirkti, bendrauti, gauti viešąsias paslaugas internete bus vis paprasčiau – bus plačiai
naudojami mobilieji įrenginiai (telefonai, planšetiniai kompiuteriai) ir el. parašas (įskaitant ir mobilųjį
el. parašą); naudojantis šiais įrenginiais bus galima sumokėti už prekes ir paslaugas. Sunkiai tikėtina,
kad po 10 metų bent kiek didesnė gyventojų dalis išsivysčiusiose šalyse būtų niekada nesinaudojusi
internetu: nesinaudojantieji internetu susidurs su labai didele skaitmenine ir socialine atskirtimi, nes
savo ar ne savo noru atsisakys galimybės naudotis žiniomis, galimybėmis ir ištekliais, kuriems šiuo
metu skiriamos labai didelės privačios ir viešosios investicijos.
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Labai tikėtina, kad ateityje esminis skaitmeninės atskirties kriterijus bus ne naudojimasis ar
nesinaudojimas IRT ir internetu, bet gebėjimas sumaniai elgtis interneto erdvėje ir naudotis jos
teikiamomis galimybėmis. Žinoma, dabartinės technologijų plėtros tendencijos rodo, kad ateityje
naudotis viešosiomis ir administracinėmis el. paslaugomis, pirkti ir parduoti el. erdvėje, naudotis
el. bankininkyste, mokytis internetu, gauti el. sveikatos paslaugas bus daug paprasčiau ir patogiau.
Tačiau tai nereiškia, kad ateities interneto vartotojai – tai neinformuoti ir nesuprantantys technologijų
asmenys. Galimybė paprastai naudotis viešosiomis paslaugomis, el. bankininkyste, el. parašu ir t. t.
reiškia, kad grėsmės asmens saugumui, privatumui, neteisėtam duomenų naudojimui ateityje bus ypač
didelės. Dėl šios priežasties IRT naudojimo kompetencija visuomenėje yra esminis ateities iššūkis ir
turėtų tapti vienu iš esminių viešosios politikos prioritetų.
2.2.1. Bendrosios Europos Sąjungos iniciatyvos, Europos Komisijos pasiūlymai

„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ teigiama, kad 2010 m. apie 150 mln. europiečių (30 proc. gyventojų)
niekada nesinaudojo internetu – daugiausia tai vyresnio amžiaus, žemesnes pajamas ar mažesnį
išsilavinimą turintys asmenys, taip pat bedarbiai, kuriems naudotis internetu buvo per brangu, trūksta
gebėjimų arba „nebuvo poreikio“554. Neįgaliesiems taip pat vis dar kyla kliūčių naudotis internetu –
2007 m. tik 3 proc. ES viešųjų interneto svetainių buvo pritaikytos neįgaliesiems555, nors per
pastaruosius metus įvyko pozityvių pokyčių. Tuo tarpu būtent skaitmeninės ir socialinės atskirties
rizikos grupėms internetas turėtų būti labai svarbus ir naudingas, nes jos intensyviai naudojasi tiek
valdžios, tiek sveikatos įstaigų paslaugomis; geresnis IRT išmanymas galėtų padėti įgyti darbo rinkoje
vertinamų įgūdžių ir susirasti darbą.
„Skaitmeninė darbotvarkė“ numato keletą veiksmų skatinant naudojimąsi internetu:
• Pirmiausia, įgyvendindama „Skaitmeninės darbotvarkės“ veiksmų planą Europos Komisija
įsipareigojo Europos socialinio fondo reglamento (2014–2020) projekte nurodyti, kad
kompiuterinis raštingumas ir IRT kompetencijos yra vienas iš būsimojo laikotarpio ES paramos
prioritetų. ESF reglamento projekte kompiuterinis raštingumas ir IRT įgūdžiai nėra įvardyti kaip
tiesioginis prioritetas, tačiau teigiama, kad investuojant pagal pasirinktus prioritetus
(užimtumas, mokymas, socialinė įtrauktis, administraciniai gebėjimai) bus siekiama ir kitų
„tematinių tikslų“, įskaitant ir šio tikslo – „IRT prieinamumo, naudojimo ir turinio kokybės
užtikrinimas naudojant tokias priemones kaip kompiuterinio raštingumo skatinimas,
skaitmeninės įtraukties didinimas, IRT įgūdžių ir IRT verslumo vystymas“ (3(2)b)556.
• Europos Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad būtina užtikrinti IRT ir interneto turinio
prieinamumą neįgaliesiems – ypač kalbant apie el. valdžios paslaugas, vadovaujantis interneto
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turinio prieinamumo gairėmis (WCAG 2.0)557. EK įsipareigojo parengti pasiūlymus, kurie
padėtų pasiekti, kad iki 2015 m. visos viešosios interneto svetainės būtų prieinamos
neįgaliesiems; šių pasiūlymų tikimasi jau 2012 m.558
Siekiant palengvinti sprendimų priėmimą ir galimybes palyginti skirtingų šalių padėtį, iki 2013
m. planuojama parengti sąrašą rodiklių, kurie padėtų įvertinti IRT kompetencijų lygį skirtingose
valstybėse narėse ir kuriuos būtų galima palyginti tarp šalių.

Kitoje pavyzdinėje iniciatyvoje „Darbotvarkė naujiems įgūdžiams ir naujoviškiems darbams“ (angl.
Agenda for New Skills and Jobs) pabrėžiama, kad nesinaudojimas internetu gerokai sumažina
galimybes įsidarbinti, nes „daugeliui darbų ir darbdavių reikalingi el. įgūdžiai“. Numatoma, kad iki 2012
m. EK pateiks pasiūlymus, kaip valstybės narės galėtų integruoti IRT kompetencijų mokymą į mokymosi
visą gyvenimą politiką ir programas559. Pavyzdinėje iniciatyvoje „Europos kovos su skurdu ir socialine
atskirtimi planas“ (angl. The European Platform against Poverty and Social Exclusion) pabrėžiama
skaitmeninės atskirties problema ir švietimo sistemos vaidmuo sprendžiant šią problemą560.
Apie el. parašą Europos Komisija kalba atsižvelgdama tiek į skaitmeninių gebėjimų ir atskirties
mažinimo, tiek skaitmeninės bendrosios rinkos, tiek
el. valdžios kontekstą („Skaitmeninė
darbotvarkė“, El. valdžios veiksmų planas 2011–2015 m.). Iš esmės EK rūpinasi, kad pradėtų veikti
Europinė elektroninio tapatumo nustatymo, elektroninės atpažinties ir elektroninių parašų sistema.
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ EK numatė pateikti pasiūlymus dėl El. parašo direktyvos561 pakeitimo ir
pateikti Tarybos ir Europos Parlamento sprendimo projektą, kuris užtikrintų abipusį el. identifikavimo
ir el. autentifikavimo sprendimų pripažinimą. Atitinkamai valstybės narės turėtų sukurti ir suderinti
sprendimus, kurie leistų kitų šalių piliečius identifikuoti ir autentifikuoti remiantis kitose šalyse
išduotomis eID kortelėmis. 2012 m. Europos Komisija numato pateikti detalų pasiūlymų paketą, kuris
apimtų el. parašo, el. identifikavimo ir el. autentifikavimo klausimus562.
2.2.2. Užsienio šalių patirtis: ką parodė atvejo studijos

Jungtinė Karalystė
Jungtinės Karalystės vyriausybė pasitelkė įvairaus statuso patarėjus ir visuomenės lyderius tiek
siekdama užsitikrinti didesnį visuomenės palaikymą jos iniciatyvoms, tiek pagerinti svarbiausių
sprendimų įgyvendinimą. Viena tokių pozicijų – tai skaitmeninis lyderis (angl. Digital Champion), arba
vyriausybės ir ministro pirmininko patarėjas žinių visuomenės klausimais. Skaitmeniniu lyderiu 2009 m.
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tapo Martha Lane Fox – viena pirmųjų JK interneto verslininkių563; šią poziciją ji išlaikė ir po 2010 m.
rinkimų. Konkrečiai Martha Lane Fox koordinuoja ambicingą „Race Online“ kampaniją, kurios tikslas –
bendromis valstybės, verslo ir visuomenės pastangomis paskatinti 8–10 mln. žmonių pradėti naudotis
internetu ir taip panaikinti skaitmeninę atskirtį. Kitas svarbus skaitmeninio lyderio tikslas – teikti
patarimus, kaip taupyti valstybės lėšas, kartu tobulinant viešąsias paslaugas, gerinant jų kokybę ir
didinat prieinamumą. Abu yra glaudžiai susiję, nes 80 proc. valdžios transakcijų tenka 25 proc.
visuomenės, kurios pajamos ir pragyvenimo lygis yra žemiausi, – t. y. būtent tiems žmonėms, kurie
mažiausiai naudojasi internetu.
2010 m. JK vyriausybė patvirtino ambicingą Skaitmeninio dalyvavimo planą564, kuris numatė iki 2014
m. 60 proc. (nuo 12,5 mln.) sumažinti skaičių žmonių, kurie aktyviai nesinaudoja internetu. Šiam tikslui
pasiekti buvo numatyta skirti 342 mln. GBP, iš kurių didžiausia dalis (apie 300 mln. GBP) turėjo tekti
„Home Access“ („Internetas namuose“) programai, kurios esmė – nemokami kompiuteriai ir internetas
nepasiturinčioms šeimoms, kuriuose yra vaikų nuo 7 iki 14 metų. Ši programa pradėta vykdyti dar
2010 m. sausio mėn. ir iki metų pabaigos suteikė paramą 270 tūkst. šeimų565. Po 2010 m. rinkimų
pasikeitusi valdžia radikaliai sumažino viešąsias išlaidas beveik visose srityse; „Home Access“ programa
buvo nutraukta, o ją administravusi organizacija uždaryta. Nutarta, kad sprendžiant skaitmeninės
atskirties problemą turi aktyviau įsitraukti visuomenė (tai dera su konservatorių Big Society idėja, kuri
buvo aptarta 1 skyriuje). Svarbiausiu vyriausybės atstovu skaitmeninės įtraukties srityje tapo JK
skaitmeninė lyderė ir jos koordinuojama „Race Online“ kampanija.
„Race Online 2012“ kampanija turi ambicingą tikslą: padaryti JK viena pirmųjų išsivysčiusių šalių,
kurioje „beveik visi“ naudojasi internetu566. Siekiama, kad 1,7 mln. žmonių internetu pradėtų naudotis
dar iki 2012 m. Londono olimpinių žaidynių. Siekiant šio tikslo kuriamas bendruomenių skaitmeninių
lyderių tinklas, kuris padėtų pažįstamiems, draugams ir bendruomenės nariams sužinoti apie interneto
teikiamą naudą ir pradėti juo naudotis. Skaitmeniniais lyderiais gali tapti įmonės, NVO, viešojo
sektoriaus organizacijos, privatūs asmenys; jiems sukurta paramos infrastruktūra (informacinė ir
metodinė medžiaga, informavimo ir pagalbos tinklas). Gyventojai ir organizacijos taip pat skatinami
prisidėti dovanojant nebenaudojamą IRT įrangą. Iniciatyvai išpopuliarinti naudojamos inovatyvios
komunikacijos priemonės, pavyzdžiui, „Go On, Give an Hour“. Šios idėjos esmė – 2011 m. spalio 30 d.
pereinant prie žiemos laiko visi laikrodžiai bus pasukti viena valanda atgal, vadinasi, visuomenė šią
valandą „sutaupys“. Ta proga gyventojai raginami registruotis, dalyvauti akcijoje ir skirti šią
„sutaupytą“ valandą tam, kad „pakeistų kieno nors gyvenimą“, t. y. pamokytų žmogų (kaimyną,
giminaitį, bendruomenės narį) naudotis internetu. Planuojama, kad įvairūs interneto pradžiamokslio
renginiai vyks iki lapkričio 30 d.; apie pasiektus rezultatus bus informuojama žiniasklaidoje.
Kita svarbi iniciatyva – tai viešųjų interneto prieigos taškų tinklas, kuris plėtojamas nuo 1999 m. Tinklą
sudaro maždaug 3800 taškų, kuriuose gyventojams sudaromos galimybės išmokti ir naudotis
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internetu. Dauguma tinklo taškų yra ekonominiu požiūriu probleminiuose regionuose ir 7 iš 10 tinklo
paslaugų naudotojų priklauso socialinės atskirties (arba rizikos) gyventojų grupėms. Šis tinklas yra
vienas iš „Race Online“ partnerių, o jį finansuoja JK verslo, inovacijų ir įgūdžių ministerija (angl. UK
Department for Business, Innovation and Skills). Tinklo tikslui – iki 2013 m. padėti 1 mln. žmonių
pradėti naudotis internetu – pasiekti skirta 30 mln. GBP567. Nustatyta, kad 41 proc. tų, kurie baigė
naudojimosi internetu kursus, vėliau patys nusiperka kompiuterį ir pradeda naudotis internetu568.
Nuo 2002 m. JK vyksta „Senjorų diena internete“ (angl. Silver Surfers‘ Day), kurios tikslas – skatinti
pagyvenusius žmones naudotis internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Siekiama, kad kasmet šią
dieną įvairios įstaigos ir įmonės suteiktų galimybę, paskatintų ir pamokytų pagyvenusius žmones
naudotis šiuolaikinėmis IRT. 2011 m. tokia diena buvo gegužės 20 d., jos metu įvyko 2500 senjorams
skirtų renginių, kuriuose vidutiniškai dalyvavo 20 asmenų. Organizatorių teigimu, nuo 2002 m. tokiu
būdu su skaitmeninėmis technologijomis susipažino maždaug 150 000 asmenų. Rengiant senjorų
dienas bendradarbiaujama su anksčiau minėtu interneto prieigos taškų tinklu; šis tinklas tapo dalimi
„Race Online“ kampanijos569.
Kitos šalys
Austrijos interneto deklaracijoje (2010 m.), kurią pasirašė svarbiausios viešojo sektoriaus institucijos ir
didžiosios IRT įmonės, teigiama, kad būtina pašalinti kliūtis, kurios lemia tai, kad įvairių kartų ir
socialinės padėties asmenys skirtingai naudojasi internetu. Nuo 2005 m. Austrijoje įgyvendinamas
projektas „eFit21“ (inicijuotas Švietimo, menų ir kultūros ministerijos, vykdomas kartu su mokyklomis
ir universitetais). Projekto tikslas – geriau integruoti IRT technologijas, naująsias medijas, socialinių
tinklų galimybes į švietimo sistemą, plėtoti el. mokymosi turinį, gerinti pedagogų, dėstytojų gebėjimus
naudoti IRT mokymo tikslais ir formuoti šiuolaikišką mokymosi kultūrą Austrijos švietimo sistemoje.
Austrijos pramonės, prekybos ir amatų rūmai organizuoja informacinius renginius, skirtus tiek
bendram gyventojų naudojimuisi IRT, tiek konkrečioms sritims, kaip antai, el. verslas ir el. valdžia.
Austrijos pagyvenusių žmonių (senjorų) asociacija pradėjo iniciatyvą Seniorkom.at
(bendradarbiaudama su „Telecom Austria“ ir kitomis įmonėmis, dalinis finansavimas iš viešojo
sektoriaus), kurio esmė – skatinti pagyvenusius asmenis naudotis internetu. Svetainė Seniorkom.at yra
sukurta būtent pagyvenusiems žmonėms ir jų poreikiams internete, ji padeda gauti paslaugas,
susijusias su sveikata, saugumu, kelionėmis, padeda svetainės lankytojams susipažinti, keistis
informacija, diskutuoti ir t. t.
Dar 1994-aisiais Kanados pramonės ministerija pradėjo programą, kuria vykdant buvo sukurtas viešųjų
interneto prieigos taškų tinklas mokyklose, bendruomenių centruose ir bibliotekose (The Community
Access Programme). Dalis šios programos buvo skirta specialiai jaunimui (angl. Youth Initiative) ir
finansuojama įgyvendinant Jaunimo užimtumo strategiją (angl. Youth Employment Strategy).
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Programa suteikė galimybę 15–30 metų asmenims įsidarbinti viešuosiuose interneto prieigos
taškuose. Studentai galėjo atlikti praktiką vasarą, o universitetų absolventai – įgyti darbo patirties, kuri
padėtų jiems lengviau integruotis darbo rinkoje570. Nors visos programos finansavimas pamažu
mažinamas motyvuojant tuo, kad pakankamai žmonių jau turi internetą namuose, tačiau 2011-aisiais
vyriausybė pratęsė asignavimus dar metams.
Estijoje nuo 2001 m. įgyvendinama „Look@World Foundation“ iniciatyva, kurios iniciatoriai –
svarbiausios IRT kompanijos. Iki šiol pasiekti projekto rezultatai: išmokyta 100 tūkst. Estijos gyventojų
(pagrindiniai naudojimosi kompiuteriu ir internetu įgūdžiai) ir sukurtas 500 viešųjų interneto prieigos
taškų tinklas. Projekto veiksmų plane, kuris patvirtintas 2007 m., numatyta išmokyti dar 300 tūkst.
gyventojų (iki 25 proc. Estijos gyventojų!) ir surengti viešinimo kampaniją, skirtą plėsti gyventojų
supratimui apie informacinę visuomenę, IRT, eID kortelę ir jos naudojimą, el. viešąsias paslaugas ir
viešųjų paslaugų portalą. 2010–2011 m. Estijos ekonomikos ir komunikacijų ministerijos užsakymu
buvo vykdomas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti, kiek Estijos viešųjų interneto svetainių atitinka W3C
standartus. Baigus tyrimą planuojami tolesni veiksmai – svetainių kūrėjų, administratorių bei
visuomenės informavimas ir mokymas.
JAV Nacionalinio plačiajuosčio ryšio plane (2010 m.) įsipareigota užtikrinti, kad kiekvienas amerikietis
galėtų naudotis plačiajuosčiu ryšiu ir turėtų tam reikalingas priemones ir įgūdžius, jeigu tik jis to nori.
JAV yra federacinė valstybė ir daugelyje sričių atskiros valstijos ar netgi atskiri miestai, savivaldybės ir
bendruomenės tvarkosi savarankiškai – įskaitant skaitmeninės atskirties mažinimą. Pavyzdžiui, San
Francisko skaitmeninės įtraukties strategija (2007 m.) numato viešąsias subsidijas, viešąjį finansavimą:
(a) IRT įgūdžių mokymams (įskaitant gebėjimams naudotis internetu saugiai ir atsakingai); (b)
suteikiant galimybę nepasiturintiems asmenims įsigyti naudotus kompiuterius; (c) pritaikant miesto
viešąsias svetaines neįgaliesiems, gerai nemokantiems anglų kalbos ir kitiems rizikos grupių asmenims;
(d) nemokamas (iki 300 kbps) arba nebrangus wi-fi internetas visame mieste, bendradarbiaujant su
„EarthLink“, „Google“ kompanijomis.

570

Industry Canada, „CAP Youth Initiatives“, 2011, http://www.ic.gc.ca/eic/site/cap-pac.nsf/eng/h_00011.html
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Trečia iniciatyva: Interneto turinys lietuvių kalba ir Lietuvos kultūros
paveldas internete
3.1. Ko siekiame. Kiekybiškai išreikšti tikslai
3.1.1. Šiuo metu galiojantys rodikliai
37 lentelė. Lietuvių kalba ir kultūra internete – šiuo metu galiojantys rodikliai (tiesus šriftas)
Praeitis
Dabartis
Ateitis (numatomi rodikliai)
2006

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa ir priemonių planas 2012–2014 m.
1. Gyventojai, kurie naudojasi su Lietuvos
kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis
^
^
^
paslaugomis (procentinė visų šalies
3###
15
6
9
12
gyventojų dalis)*

2019

2020

20

Lietuvos kultūros paveldo elektroninės paslaugos –
suskaitmeninto Lietuvos kultūros paveldo
interneto svetainėse, virtualių Lietuvos muziejų
interneto svetainėse, Lietuvos televizijos, radijo,
kino ir kt. archyvų interneto svetainėse teikiamos
informacijos paieškos, peržiūros, užsakymo
elektroninės paslaugos**

2. Gyventojai, kurie naudojasi su lietuvių
kalba susijusiomis elektroninėmis
paslaugomis (procentinė visų šalies
gyventojų dalis)*

18###

8

85##

49

^

12

^

16

^

20

25

^

55

65

^

35

50

Su lietuvių kalba susijusios elektroninės paslaugos
– elektroniniu būdu teikiamos teksto vertimo,
automatinio kalbos atpažinimo, kalbų ar
aiškinamųjų žodynų ir pan. paslaugos**

3. Suskaitmeninto kultūros paveldo
prieinamumas internete (visų skaitmeninių
produktų prieinamumo procentais)

45

^

51

^

53

1. Skaičiuojama procentinė suskaitmenintų
kultūros paveldo objektų, prieinamų internetu,
dalis, lyginant su visais suskaitmenintais kultūros
paveldo objektais.
2. Skaičiuojamas atminties institucijose per metus
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius.
3. Skaičiuojamas bendros kultūros paveldo
informacinės sistemos (Epaveldas) vartotojų
peržiūrėtų suskaitmenintų kultūros paveldo
objektų skaičius**.

4. Sukurti ir viešai prieinami lietuvių kalbos ir
raštijos ištekliai, priemonės, elektroninės
paslaugos (procentinė visų į IRT įdiegtų
produktų dalis)

20

26

^

29

^

32

1. Skaičiuojama procentinė suskaitmenintų lietuvių
kalbos ir raštijos išteklių, prieinamų internetu,
dalis, lyginant su visų suskaitmenintų lietuvių
kalbos ir raštijos išteklių skaičiumi.
2. Skaičiuojama procentinė sukurtų lietuvių kalbos
ir raštijos priemonių, prieinamų internetu, dalis,
lyginant su visomis kalbos ir raštijos
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priemonėmis**.

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio sugojimo ir prieigos strategija 2009–2013 m.
80
556.
110
Atminties institucijose skaitmenintų kultūros
tūkst.
832
tūkst
paveldo objektų skaičius
Skaitmeninto Lietuvos kultūros paveldo
prieinamumas internete (proc.)

objektų
(2009)
42
proc.
(2009)

obje
#
ktų
85
proc

.
100
proc.

#

* 16–74 m. gyventojų grupė.
** Rodiklis paaiškintas 2011 m. gruodžio mėn. IVPK prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakyme „Dėl informacinės
visuomenės vertinimo kriterijų reikšmių“.
^
LR susisiekimo ministro įsakymas „Dėl Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimo priemonių 2012–2014 m.“
#
2011 m. gruodžio 31 d. Kultūros ministerijos duomenys, gauti per interviu Kultūros ministerijoje.
##
Duomenų šaltinis: Kultūros ministerija, cituojamas Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programos
vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaitoje.
###
IVPK užsakytų tyrimų duomenimis.

3.1.2. Rodiklių komentaras ir pasiūlymai

Nerasta pavyzdžių, kad atvejo studijose analizuotos valstybės būtų numačiusios konkrečius kiekybinius
rodiklius, skirtus nacionalinės kalbos naudojimui internete. Iš dalies tai galima paaiškinti ir tuo, kad
keturių iš penkių valstybių valstybinės kalbos priklauso didžiosioms ir plačiausiai naudojamoms
pasaulio kalboms (anglų, vokiečių), todėl IRT sprendimai ir interneto turinys šiomis kalbomis kuriamas
ypač sparčiai.
Kalbant apie Lietuvoje naudojamus rodiklius, rekomenduojama:
• Rodiklio „Gyventojai, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis paslaugomis
(procentinė visų šalies gyventojų dalis)“ ateityje numatomos reikšmės yra nesuderintos su
naujausių tyrimų duomenimis. 2011 m. IVPK užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad 18 proc.
gyventojų jau naudojasi tokiomis paslaugomis, tuo tarpu 2014 m. numatoma pasiekti 16 proc.
rodiklį. Reikėtų pakoreguoti rodiklio reikšmes, kad jos adekvačiau atspindėtų esamą padėtį.
• Papildyti rodiklį „Gyventojai, kurie naudojasi su lietuvių kalba susijusiomis elektroninėmis
paslaugomis (procentinė visų šalies gyventojų dalis)“ ir įvertinti konkrečiai, kokiomis
paslaugomis gyventojai naudojasi (pvz., Google translator), kad būtų galima nustatyti
valstybės lėšomis sukurtų produktų naudojimo lygį.
• Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio sugojimo ir prieigos strategijoje
numatyta 2013 m. rodiklio „Skaitmeninto Lietuvos kultūros paveldo prieinamumas internete
(procentais)“ reikšmė yra 100 proc. Informacinės visuomenės plėtros programoje numatyta
rodiklio „Suskaitmeninto kultūros paveldo prieinamumas internete (procentinė visų prieinamų
skaitmeninių produktų dalis)“ reikšmė yra 55 proc., o 2015 m. – 65 proc. Reikėtų suderinti
šiuose strateginiuose dokumentuose numatomas rodiklių reikšmes. Siūlome vadovautis
principu, kad ateityje 100 proc. suskaitmenintų kultūros paveldo objektų ir lietuvių kalbos ir
raštijos išteklių būtų prieinama internete arba viešai (žr. kitą pastraipą).
• Kultūros ministerijos duomenimis, 2011 m. 85 proc. suskaitmeninto kultūros paveldo buvo
prieinama internete. Vis dėlto šio rodiklio reikšmė nėra tiksli, nes didelė dalis suskaitmenintų
kultūros paveldo objektų prieinami visuomenei tam tikruose viešuose prieigos taškuose, bet
ne internete. Pavyzdžiui, iš 278 458 kultūros paveldo objektų, kuriuos Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnyba buvo suskaitmeninusi 2011 m. pabaigoje, vos 1 979 buvo prieinami
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•

•

svetainėje www.epaveldas.lt, o likę 269 357 objektai buvo prieinami valstybės archyvų
skaityklose571, t. y. per vidinį archyvų tinklą. Tokia padėtis susidarė dėl to, kad prieš skelbiant
archyvų dokumentus internete, reikia patikrinti, ar tai nepažeis Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo, leidžiančio asmens duomenis pateikiančius dokumentus viešai skelbti tik
po tam tikro laiko (tokiam patikrinimui reikia daug laiko ir žmogiškųjų išteklių). Reikėtų
patikslinti rodiklio formuluotę, atskiriant prieinamumą visuomenei ir prieinamumą internete.
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio sugojimo ir prieigos strategijoje
numatyta 2013 m. rodiklio „Atminties institucijose skaitmenintų kultūros paveldo objektų
skaičius“ reikšmė yra 110 000 objektų. Kultūros ministerijos duomenimis, 2011 m. gruodžio 31
d. Lietuvoje buvo suskaitmeninti 556 832 objektai, t. y. 5 kartais daugiau nei numatyta
suskaitmeninti 2013 m. Reikėtų pakoreguoti šio rodiklio reikšmę, kad ji adekvačiau atspindėtų
esamą padėtį.
Papildyti rodiklius numatant, kad iki 2015 m. „Europeanos“ portale būtų prieinama ne mažiau
kaip 129 000 objektų (arba ne mažiau kaip 240 000, kaip numato Kultūros ministerija) iš
Lietuvos kaip nustatyta 2011 m. pabaigoje priimtoje Europos Komisijos rekomendacijoje572
(2011 m. Lietuva buvo pateikusi 8 824 objektus).

3.2. Užsienio valstybės: tendencijos ir viešosios politikos iniciatyvos
Nacionalinėms kalboms ir kultūroms IRT bei internetas yra tiek grėsmė, tiek galimybė. Pirmiausia,
internete ir technologijose dominuojanti anglų kalba kelia grėsmę mažesnių šalių kalbų vartojimui.
Antra, gerėjantis informacijos prieinamumas ir populiariausio turinio naudojimas kelia kultūros
niveliacijos ir didžiųjų šalių kultūrinio dominavimo grėsmę. Galiausiai, užsienio kalbų ir kultūrų
dominavimas mažina užsienio kalbų nemokančių asmenų motyvaciją ir galimybes naudotis internetu.
Kita vertus, tinkamai naudojantis IRT galima ne tik išsaugoti kalbinę ir kultūrinę įvairovę pasaulyje, bet
ir padidinti interneto prieinamumą ir patrauklumą įvairaus išsilavinimo ir socialinių grupių asmenims.
Vis tobulinami ir ateityje dar labiau patobulės automatiniai kalbų vertimo įrankiai (geriausias pavyzdys
http://translate.google.lt). Europos Komisija numato integruoti kalbos sprendimus, plėtojant ES lygiu
sąveikias viešąsias paslaugas573. Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas padeda ne tik išsaugoti
paveldą, bet ir gerokai padidinti jo žinomumą, prieinamumą ir naudojimą mokymosi bei verslo tikslais.
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ Europos Komisija pabrėžė, kad pasitelkiant IRT būtina saugoti
kultūrinę ir interneto turinio įvairovę574. Svarbiausia ES lygmens iniciatyva šioje srityje yra
„Europeana“575 – interneto portalas, kuris suteikia galimybę susipažinti su visos Europos

571

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, “Skaitmeninimo veiklos bendrieji rodikliai ir skaitmenintų dokumentų
prieinamumas”, 2011 12 31, http://www.archyvai.lt/lt/vykdomi-projektai/skaitmeninimas/lvat_skaitrodikliai.html, [accessed
2012 03 12].
572
Europos Komisijos rekomendacija „Dėl kultūrinės medžiagos dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės
prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo“, Briuselis, 2011.10.27 K(2011) 7579 galutinis
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recom28nov_all_versions/lt.pdf
573
STORK projekto kontekste, žr. 4 iniciatyvą
574
European Commission, “A Digital Agenda for Europe”, Brussels, 26.8.2010, COM(2010) 245 final, p. 30.
575
Europeana.eu, www.europeana.eu, [accessed 2012 02 06].
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suskaitmeninta muziejų ir bibliotekų medžiaga. Portalą finansuoja Europos Komisija576; pasiūlyme dėl
2014–2020 m. finansinės perspektyvos numatyta toliau finansuoti šią iniciatyvą577. 2011 m. spalio
mėn. duomenimis, „Europena“ portale buvo galima susipažinti su 20 mln. objektų, kuriuos pateikė
1500 institucijų iš 32 šalių578.
2011 m. spalio mėn. Europos Komisija paskelbė rekomendaciją579, kurioje konstatavo, kad paveldo
skaitmeninimas yra svarbus ne tik siekiant išsaugoti paveldą, bet ir yra naudingas ekonomiškai – gali
būti panaudotas mokantis ir kuriant mokymo turinį, kuriant filmus, taip pat turizmo tikslais ir kitose
verslo srityse. Šalims narėms rekomenduota:
• Parengti nacionalinio kultūros paveldo skaitmeninimo planus ir numatyti galimybę
bendradarbiauti su verslo įmonėmis (siekiant efektyviau ir taupiau naudoti viešuosius
išteklius).
• Iki 2015 m. pasiekti, kad „Europeanos“ portale būtų prieinama ne mažiau nei 30 mln. objektų,
įskaitant Europinės svarbos meno kūrinius, kuriems nebegalioja autorių teisių apsauga.
• Europos Komisija taip pat nustatė kiekybinius tikslus – preliminarų suskaitmenintų objektų iš
kiekvienos šalies skaičių „Europeanos“ portale iki 2015 m. (pavyzdžiui, 129 000 objektų iš
Lietuvos; 2011 m. pabaigoje Lietuva buvo pateikusi 8 824 objektus – gerokai mažiau nei
kaimyninės Latvija (30 576), Estija (68 943) ir Lenkija (639 099).
Kalbant apie šiame vertinime analizuotas šalis, Estijoje veikia portalas „e-Kultuuripärand“ (el.
skaitmeninis paveldas, http://www.e-kultuur.ee), kuris pristatomas, kaip „vienas langelis“ į Estijos
muziejus, bibliotekas, archyvus ir kitas atminties institucijas. Portalo tikslai panašūs į lietuviškojo
www.epaveldas.lt tikslus. tačiau bent jau tyrimo metu „e-Kultuuripärand“ atrodė geriau išplėtotas ir
turėjo patogesnę vartotojo sąsają; dalis medžiagos prieinama ne tik estiškai, bet ir anglų, rusų ir
vokiečių kalbomis. Kitas įdomus pavyzdys – tai Estijos nacionalinis archyvas
(http://rahvusarhiiv.ra.ee/en/national-archives), kuris pradėtas skaitmeninti 2008 m. Šiuo metu
archyvas teikia gana patogią vartotojo sąsają, kuri veikia ir anglų kalba ir kuria naudojantis nesunku
rasti aktualios archyvinės medžiagos (filmų, nuotraukų, žemėlapių).
Kanados paveldo ministerijos (angl. Heritage Canada) agentūra „Library and Archives Canada“ vykdo
projektą „Canadiana“, kuris vienija Kanados bibliotekas, muziejus, archyvus, universitetus ir
vyriausybės įstaigas ir kuriuo siekiama skaitmeninti ir išsaugoti Kanados kultūros paveldą ir užtikrinti jo
prieinamumą internete. Kanados virtualusis muziejus (Virtual Museum of Canada,
www.virtualmuseum.ca) teikia galimybę peržiūrėti Kanados muziejuose saugomus eksponatus ir meno
kūrinius, taip pat rengia virtualias šių kūrinių ekspozicijas (t. y. pateikiami ne tik patys kūriniai, bet ir
paaiškinamas jų sukūrimo istorinis ir socialinis kontekstas). Kanados žiniasklaidos fondas (Canada

576

CIP ICT PSP programa („Competitivenes and Innovation Programme ICT Policy Support Programme“)
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm, [accessed 2012 02 06].
577
Naudojant CEF (Europos infrastruktūros tinklų priemonės) lėšas.
578
Europeana.eu, http://pro.europeana.eu/web/guest/about/facts-figures, [accessed 2012 02 06].
579
Europos Komisija, „Rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės
prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo“, Briuselis, 2011.10.27 K(2011) 7579 galutinis,
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recom28nov_all_versions/lt.pdf,
[accessed 2012 02 06].
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Media Fund, Canada Interactive Fund, Canada Music Fund) remia vietinės skaitmeninės produkcijos
gamybą, ypač čiabuvių kanadiečių (angl. aboriginal), frankofonų mažumos, taip pat Kanados muzikos
atlikėjų projektus šalyje ir užsienyje.
Kitos šalys – JAV ir Jungtinė Karalystė – taip pat gali pateikti puikių kultūros ir istorinio paveldo
išsaugojimo, skaitmeninimo ir ypač – suprantamo ir patrauklaus pateikimo visuomenei, vietinei ir
tarptautinei auditorijai pavyzdžių. Saugomi objektai ne tik skaitmeninami, bet ir rengiamos virtualios
parodos, laidos ir t. t. Sukurtos patrauklios ir įtraukiančios vartotojo sąsajos, siekiama sudominti
lankytojus, paskatinti juos sugrįžti; suskaitmenintus kūrinius galima panaudoti mokymo ir mokymosi
tikslais. Geriausi pavyzdžiai: Nacionalinė britų biblioteka (http://www.bl.uk), Britų muziejus
(http://www.britishmuseum.org), Nacionalinis Jungtinių Valstijų archyvas (http://www.archives.gov).
Amerikos gamtos istorijos muziejus (American Museum of Natural History, http://www.amnh.org)
savo svetainėje tiesiogiai integravo google translator funkciją, todėl kiekvienas lankytojas gali naršyti
svetainėje gimtąja kalba580.

580

Tiesa, mašininis vertinimas vis dar yra nelabai tikslus, tačiau jo kokybė yra nuolat tobulinama.
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Ketvirta iniciatyva: Visos viešosios ir administracinės el. valdžios
paslaugos prieinamos ir naudojamos internetu
4.1. Ko siekiame? Kiekybiškai išreikšti tikslai
4.1.1. Šiuo metu galiojantys rodikliai
38 lentelė. Viešosios ir administracinės el. paslaugos – šiuo metu galiojantys rodikliai (tiesus šriftas)
Praeitis
Dabartis
Ateitis (numatomi rodikliai)
2006

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa ir priemonių planas 2012–2014 m.
1. Pagrindinių viešųjų ir administracinių
paslaugų visiško pasiekiamumo internetu
59
69,1
90
###
brandos lygis (proc.)
##

CapGemini: full online availability
###
2. Pagrindinių viešųjų el. paslaugų lygis
CapGemini: online sophistication

40

35

72

68,7

63,1

78,1

68

64

84

2019

2020

100

81,5

##

3. Gyventojai, kurie naudojasi elektroniniu
būdu teikiamomis viešosiomis ir
administracinėmis paslaugomis (procentinė
šalies gyventojų dalis, kuri naudojosi
tokiomis paslaugomis per paskutinius 12
mėn.)*
(DAS: pct. of population interacting online
#
with public authorities, last 3 months)
(DAS: pct. of population interacting online
#
with public authorities, last 12 months)
4. Gyventojai, kuriems sudaryta galimybė
internetu susipažinti su savo sveikatos
istorija iš bet kurios vietos (procentinė visų
šalies gyventojų dalis)*

22

12,7

18,5

21,6

22,5

24,2

27,9

x

^

33

^

39

^

44

50

60

50

100

10

15

30

50

1

1

(2008)

Lietuvos gyventojų, kuriems sudaryta
xx
galimybė internetu susipažinti su informacija
84
apie jiems suteiktas medicinines paslaugas,
nustatytas diagnozes, išduotus
kompensuojamuosius vaistus (procentinė
visų šalies gyventojų dalis)
5. Teisės aktų projektai, dėl kurių gyventojai
xxx
^
pateikė rengėjams pasiūlymų (procentinė
5,6
4
visų teisės aktų projektų dalis)
6. Gyventojai, naudojantys asmens
###
tapatybės korteles tapatybei patvirtinti
8
elektroninėje erdvėje (procentinė visų šalies
gyventojų dalis)*
7. Gyventojai, susidūrę su saugos
###
^
problemomis bendraudami su valstybės ir
1
0,8
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis
internetu (procentinė visų šalies gyventojų
dalis)*
Saugos problemos – tai neteisėtas asmens
duomenų panaudojimas ar paviešinimas***
Ekonomikos augimo veiksmų programa
8. Pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į
65
81,5
###
(2005
internetą lygis (proc.)

^

6

0,6

^

^

8

0,4

^

95
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##

CapGemini: online sophistication
9. Gyventojų, besilankančių viešųjų
institucijų interneto svetainėse, dalies
padidėjimas (proc. punktai)

68
15**
(2005

64

84
32**
(+17
p.p.)

55**
(+40
p.p.)

####

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programa
10. Gyventojų, žinančių apie galimybes ir
būdus, kaip teikti siūlymus viešojo valdymo
institucijoms jiems svarbiais klausimais, dalis
(proc.)
11. Gyventojų, kurie lankėsi viešojo
sektoriaus institucijų interneto svetainėse,
teigiamai vertinančių viešojo sektoriaus
institucijų interneto svetainėse pateikiamos
informacijos kokybę, dalis (proc.)
12. Gyventojų, per metus pareiškusių
nuomonę dėl sprendžiamų viešųjų vietos
20
reikalų jiems svarbiu klausimu, dalis (proc.)

20

40

(2016

30

50

(2016

30

40

(2016

13. Mažėjanti fizinio ar juridinio asmens
-30
(2016
0
dalyvavimo našta gaunant gyvenimo įvykių
el. paslaugas (proc.)
14. Pagrindinių viešųjų ir administracinių
paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę
90
100
75
(2016
(visiško pasiekiamumo internetu brandos
lygis), dalis (proc.)
* 16–74 m. gyventojų grupė.
** Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalis (proc.).
*** Rodiklis paaiškintas 2011 m. gruodžio mėn. IVPK prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakyme „Dėl informacinės
visuomenės vertinimo kriterijų reikšmių“.
^
LR susisiekimo ministro įsakymas „Dėl Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimo priemonių 2012–2014 m.“
#
Duomenų šaltinis: Digital Agenda Scoreboard („Eurostat“).
##
Duomenų šaltinis: „CapGemini“ ir partnerių Europos Komisijos užsakymu atlikti tyrimai; 2007 m. rodiklis, palyginti su 2006
m., sumažėjo, nes pasikeitė skaičiavimo metodologija (atsirado 5 viešųjų paslaugų lygis).
###
IVPK užsakytų tyrimų duomenimis.
####
SFMIS duomenys.
x
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje“, 2011.
xx
Duomenų šaltinis: Sveikatos apsaugos ministerija, cituojama Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programos vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaitoje. Ateityje, kai SAM sukurs El. sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, numatoma rinkti duomenis ir apie gyventojus, kurie gali internetu
susipažinti su savo sveikatos istorija.
xxx
Duomenų šaltinis: LR Seimo kanceliarija, cituojama Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programos
vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaitoje.

4.1.2. Rodiklių komentaras ir pasiūlymai

ES ministrų susitikimo Malmėje (Švedija) deklaracija dėl el. valdžios581:
• Pasiekti, kad iki 2015 m. į vartotojų poreikius orientuotos, personalizuotos, daugiaplatformės
paslaugos taptų realybe, t. y. būtų priimtos ir naudojamos kiek galima plačiau.

581

„Ministerial Declaration on eGovernment“, Malmo, Sweden, 18 November 2009.
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„Skaitmeninės darbotvarkės“ įsipareigojimai582:
• El. valdžios paslaugų naudojimo lygis – 50 proc.; daugiau kaip pusė naudotojų elektroniniu
būdu grąžina užpildytas formas (iki 2015 m.)583 (2009 m. ES-27 valstybėse el. valdžios
paslaugomis naudojosi 38 proc. 16–74 m. asmenų584; iš jų 47 proc. grąžino užpildytas formas).
• Iki 2015 m. esminės ES lygmens el. valdžios paslaugos prieinamos internetu. Dėl tokių esminių
paslaugų sąrašo ES valstybės narės turėjo susitarti 2011 m. (angl. by 2015 online availability of
all the key crossborder public services). Kai kurios iš šių paslaugų bendrais bruožais jau yra
įvardytos el. valdžios veiksmų plane 2011–2015 m.; tai – eDelivery (asmens dokumentų ir
asmeninės informacijos, pvz., gimimo liudijimų pateikimas, siekiant kad ES valstybių piliečiai
galėtų dirbti ir studijuoti kitose valstybėse), eJustice, eEnvironment585, bet išsamesnis paslaugų
sąrašas bus paskelbtas 2012 m.
• Imtis bandomųjų projektų, kad ES valstybių piliečiai turėtų galimybę iki 2015 m. saugiai
prisijungti prie savo medicininių įrašų, o iki 2020 m. pasiekti, kad būtų plačiai naudojamos
telemedicinos paslaugos.
Rodiklių papildymas ES el. valdžios veiksmų plane 2011–2015 m.586:
• 80 proc. verslo įmonių naudoja el. valdžios paslaugas (iki 2015 m.).
Įvertinus Lietuvos rodiklių reikšmes ir ES numatomus rodiklius, rekomenduojama:
• Atsižvelgiant į tai, kad ateityje vis daugiau dėmesio bus skiriama ES lygmens, tarptautinėms el.
valdžios paslaugoms, papildyti rodiklių sąrašą ir, atsižvelgiant į „Skaitmeninės darbotvarkės“
tikslus, numatyti rodiklį „Lietuvos gyventojams prieinamų ES lygmens paslaugų skaičius“.
• El. valdžios perkėlimo į internetą (angl. online sophistication) ir visiško pasiekiamumo
internetu (angl. full online availability) rodikliai apima vadinamąsias 20 pagrindinių paslaugų.
Siūlome sudaryti (ir nuolat atnaujinti) sąrašą kitų esminių el. valdžios paslaugų ir nuolat
stebėti jų perkėlimo lygį ir visišką pasiekiamumą internetu. Sudarant tokį sąrašą
rekomenduojama įtraukti paslaugas, kurioms Lietuva skyrė daugiausia viešųjų investicijų, ES
paramos pagal 2007–2013 m. ES paramos programą.
• ES el. valdžios veiksmų plane 2011–2015 m. įtrauktas rodiklis „Verslo naudojimasis el.
viešosiomis paslaugomis (80 proc. iki 2015 m.)“ (angl. enterprises interacting with public
authorities). Rekomenduojama atitinkamuose Lietuvos planavimo dokumentuose numatyti ir
šį rodiklį. „Eurostat“ / DAS duomenimis, 2010 m. 95 proc. Lietuvos verslo įmonių naudojosi el.
viešosiomis paslaugomis (3 vieta tarp ES-27).
• Patikslinti rodiklį „Gyventojai, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir
administracinėmis paslaugomis“. IVPK direktoriaus įsakyme587 nurodyta, kad „naudojimasis

582

European Commission, “ A Digital Agenda for Europe“, Brussels, 26.8.2010, COM(2010) 245 final, p. 41.
Tam reikalingas ne žemesnis nei 3 el. valdžios brandos lygis.
584
Rodiklio operacionalizavimas, angl. interacting online with public authorities, last 12 months (žr. lentele aukščiau).
585
European Commission, “The European eGovernment Action Plan 2011-2015. Harnessing ICT to promote Smart,
Sustainable & innovative Government”, Brussels, 15 December 2010 COM (2010) 743.
586
European Commission, “The European eGovernment Action Plan 2011-2015. Harnessing ICT to promote Smart,
Sustainable & innovative Government”, Brussels, 15 December 2010 COM (2010) 743.
583
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elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis – tai
informacijos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – institucijos) interneto
svetainių gavimas, oficialių formų parsisiuntimas, oficialių formų užpildymas ir (arba)
siuntimas institucijoms internetu“. 2010 m. naudojimosi el. valdžios paslaugomis lygis siekė 22
m. 2011 m. lapkričio mėn. IVPK užsakytas tyrimas parodė, kad 32 proc. gyventojų lankėsi
valstybės institucijų svetainėse – vadinasi, naudojosi informacinėmis paslaugomis.
Rekomenduojama patikslinti naudojimosi viešosiomis paslaugomis apibrėžimą, aiškiai
nurodant, kada jis apima naudojimąsi bet kokiomis paslaugomis (įskaitant bet kokios
informacijos gavimą) ir kada – naudojimąsi interaktyviomis paslaugomis (informacijos
pateikimas, formų užpildymas, paslaugos gavimas).
Papildyti stebimų rodiklių sąrašą ir vertinti, kiek gyventojų lankėsi el. valdžios vartų portale ir
kiek – naudojosi ten teikiamomis paslaugomis (šaltinis – IVPK užsakomos sociologinės
apklausos arba „Google Analaytics“ duomenys). 2011 m. lapkričio mėn. šiame portale lankėsi
8 proc. gyventojų588; duomenys apie tai, ar jie naudojosi portalo viešosiomis paslaugomis,
nebuvo renkami.
Papildyti stebimų rodiklių sąrašą ir numatyti rodiklį „Elektroninių paslaugų kokybės
vertinimas“ (pvz., 10 dažniausiai naudojamų paslaugų vertinimo vidurkis) (šaltinis – IVPK
užsakomos sociologinės apklausos).
Vertinti gyventojų informuotumą apie elektroniniu būdu teikiamas viešąsias paslaugas ir
pasiruošimą jomis naudotis, pvz., apklausos metu įvertinti bendrą gyventojų dalį, kuri
naudojosi viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, ir palyginti šį skaičių su gyventojų
dalimi, kuri naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis el.
paslaugomis (šis rodiklis taip pat siūlomas (aptariamas) pristatant antrąją iniciatyvą „Lietuvos
gyventojai – sumanūs interneto naudotojai“).
Vertinti, kokia dalis gyventojų turi eID kortelę ir moka pasirašyti naudodamiesi šia kortele.
Tobulinant Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programą ir rengiant jos
įgyvendinimo priemonių planą laikotarpiui po 2015 m., suderinti rodiklius su Viešojo valdymo
tobulinimo 2012–2020 m. programos rodikliais; atnaujinant Viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 m. programą ir rengiant jos įgyvendinimo priemonių planą, suderinti rodiklius su
Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa.

4.2. Užsienio valstybės: tendencijos ir viešosios politikos iniciatyvos
Per artimiausią dešimtmetį ekonomiškai išsivysčiusios valstybės perkels visas (arba didžiąją dalį viešųjų
paslaugų į el. erdvę) ir investuos siekdamos, kad kuo daugiau paslaugų būtų teikiamos viename portale
ir „vieno langelio“ principu. Bus siekiama, kad paslaugos suteikimas būtų kiek galima paprastesnis ir
intuityvesnis; viešųjų paslaugų teikimo platformos bus pritaikytos mobiliesiems įrenginiams
(telefonams ir planšetiniams kompiuteriams), o mobilusis parašas ir eID kortelė taps svarbiausiais
būdais pasirašyti el. erdvėje.

587

Informacinės visuomenės plėtros komitetas direktoriaus įsakymas „Dėl informacinės visuomenės vertinimo kriterijų
reikšmių“, 2011 m. gruodžio mėn..
588
Socialinės informacijos centras, „Gyventojų naudojimasis elektroninėmis paslaugomis II“, 2011 m. lapkričio mėn. Tyrimas
atliktas Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu.
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Investuojant į el. valdžios paslaugas bus vis dažniau pabrėžiama: (a) IRT galimybės ir valdžios pažadai
sumažinti viešojo valdymo išlaidas ir (b) pavyzdžiai, kai valdžios išlaidų sumažinti nepavyksta, o viešasis
valdymas pasitelkus IRT tampa dar brangesnis ir sudėtingesnis. Ieškant išeičių kai kuriose valstybėse
jau pradėta kalbėti apie tai, kad elektroninis paslaugų teikimo būdas turėtų tapti pagrindinis, o
neelektroninis paslaugų teikimo būdas turėtų būti prieinamas tik išimtiniais atvejais; galiausiai – ir visai
panaikintas. Be to, ir toliau daug dėmesio bus skiriama vidiniams organizacijų pokyčiams (techniniams,
įskaitant IRT ir IS optimizavimą bei sąveikumą, administraciniams, vidinių procesų, organizacijos
kultūros), nes tai yra esminė efektyvaus paslaugų teikimo ir viešųjų išlaidų taupymo sąlyga.
Kita esminė ateities tendencija – vis daugiau dėmesio bus skiriama ES lygmens (tarptautinėms) el.
paslaugoms, kitais žodžiais tariant – valstybių narių teikiamų paslaugų suderinamumui ir sąveikumui
tarp valstybių. Tai reiškia, kad siekdamos įgyvendinti laisvo prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo
judėjimą valstybės narės turės priimti atitinkamus techninius, teisinius ir organizacinius sprendimus,
kad, pavyzdžiui, vienos šalies verslininkai galėtų el. erdvėje užsiregistruoti ir teikti paslaugas kitoje
šalyje, studentai galėtų elektroniniu būdu pateikti dokumentus ir būti priimti studijuoti kitos šalies
universitete ir t. t.
Elektroninė demokratija, piliečių įtraukimas į sprendimų priėmimą, viešųjų duomenų prieinamumas ir
pakartotinis naudojimas – dar viena svarbi tendencija. Iki šiol įvairios valstybės jau išbandė nemažai el.
demokratijos sprendimų, nors daug jų neveikė kaip tikėtasi, nebuvo naudojami ir populiarūs. Ateityje,
atsižvelgiant į piliečių apklausas ir pageidavimus, el. demokratijos spendimai bus tobulinami, siekiant
padaryti juos labiau prieinamus, paprastesnius ir patrauklesnius, pavyzdžiui, pasitelkiant socialinių
tinklų teikiamas galimybes. Be to, labai aktuali pačių piliečių iniciatyva (ir atitinkamų institucijų
bendradarbiavimas), kai el. demokratijos sprendimai ne „nuleidžiami“ iš viršaus, bet inicijuojami pačių
bendruomenių ir NVO (pvz., žr. www.MySociety.org pavyzdį, kuris pristatomas toliau).
Viešųjų duomenų ir jų pakartotino naudojimo srityje valstybės, pirmiausia, suteikia piliečiams vis
daugiau galimybių klausti ir gauti viešųjų institucijų renkamus duomenis (už kuriuos sumokama
mokesčių mokėtojų lėšomis). Antra, vis daugiau dėmesio ir investicijų skiriama aiškiai ir patraukliai
tuos duomenis pateikti, kad: (a) būtų atsiskaityta ir paaiškinta piliečiams, kam skiriamos viešosios
investicijos ir naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos, ir (b) viešuosius duomenis būtų galima panaudoti
mokymosi ar verslo tikslais, taip pat kuriant inovatyvius spendimus, kurių „šiuo metu netgi negalima
numatyti“589.
4.2.1. Bendrosios Europos Sąjungos iniciatyvos, Europos Komisijos pasiūlymai

Elektroninė valdžia
2009 m. Malmėje priimta ES, EFTA ir ES šalių kandidačių šalių ministrų deklaracija dėl el. valdžios590,
kurioje suformuluoti keturi prioritetai:

589
590

Citata iš JAV Data.gov, http://www.data.gov/, [accessed 2012 02 06].
“Ministerial Declaration on eGovernment”, Malmo, Sweden, 18 November 2009.
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vartotojų įgalinimas (angl. user empowerement): kuriant el. valdžios paslaugas būtina
atsižvelgti į vartotojų (piliečių, verslo) poreikius ir bendradarbiauti su jais;
bendrosios rinkos plėtojimas: el. valdžios paslaugos turi padėti įgyvendinti laisvo judėjimo
bendrojoje rinkoje principus: padėti steigti verslą, studijuoti, keisti gyvenamąją vietą, išeiti į
pensiją bet kurioje ES valstybėje;
valdžios efektyvumo didinimas: el. valdžios paslaugos turi padėti didinti viešojo sektoriaus
rezultatyvumą ir efektyvumą (angl. efficiency and effectiveness), mažinti administracinę naštą
ir tobulinti viešojo valdymo procesus;
tinkamų techninių ir teisinių sąlygų sukūrimas: įgyvendinant el. valdžią būtina pasitelkti
įgalinančias technologijas (angl. key enablers, pvz., el. parašas) ir priimti reikalingus teisės
aktus.

2010 m. rugpjūčio mėn. priimtoje „Skaitmeninėje darbotvarkėje“591 EK pabrėžia, kad gyventojams
skirtų el. paslaugų naudojimo ES šalyse lygis vis dar yra žemas (38 proc.) ir gerokai atsilieka nuo verslui
skirtų el. paslaugų naudojimo lygio592. Būtina pasiekti, kad viešosiomis paslaugomis būtų galima
naudotis ES mastu, t. y. tos paslaugos, kurios svarbios siekiant užtikrinti laisvo judėjimo principus (pvz.,
verslo steigimas), turi būti prieinamos ir suprantamos kitų valstybių narių piliečiams.
2010 m. pabaigoje patvirtintas El. valdžios veiksmų planas 2011–2015 m., kurio svarbiausias tikslas –
„naujos kartos“ el. valdžia, kuri būtų atvira ir lanksti, pagrįsta bendradarbiavimu ir svarbiausia –
integruota taip, kad piliečiams būtų užtikrinta galimybė naudotis visų lygių – vietos, regioninio,
nacionalinio, ES lygmens – paslaugomis593. Šis planas apibrėžė EK vaidmenį įgyvendinant tris
prioritetinių veiksmų grupes:
• Tais atvejais, kai šalys narės diegia el. paslaugas šalies viduje, EK prisidės nustatant kiekybiškai
išmatuojamus tikslus, kuriant įgyvendinimo priežiūros sistemas, padės valstybėms narėms
keistis informacija ir gerąja praktika. Pavyzdžiui, EK planuoja kartu su valstybėmis narėmis
ištirti ir išdiskutuoti tokius klausimus, kaip antai: vartotojų įtraukimas į el. valdžios paslaugų
kūrimą; vidinė reorganizacija ir vidaus procedūrų pertvarkymas diegiant IRT; inicijuoti tyrimą
dėl el. valdžios galimybių mažinti viešojo sektoriaus anglies pėdsaką, taikant debesų
kompiuterijos ir SOA (angl. service-oriented architectures) principus.
• Europos Komisija planuoja imtis aktyvaus koordinuojamojo vaidmens siekiant, kad valstybių
narių kuriamos ir diegiamos paslaugos būtų prieinamos įvairiose šalyse. EK skatins ir prisidės
finansuojant tyrimus, bandomuosius projektus, bendradarbiavimą tarp šalių kuriant
paslaugas, skatins privataus sektoriaus įtraukimą.
• Europos Komisija taip pat prisidės kuriant teisinę ir reguliacinę aplinką el. paslaugoms tarp
šalių įgyvendinti, įskaitant bendrų standartų nustatymą sąveikumui užtikrinti.
„Skaitmeninė darbotvarkė“ įpareigojo valstybes nares iki 2011 m. susitarti dėl sąrašo svarbiausių
tarptautinių (angl. cross-border) paslaugų, kurios turėtų būti prieinamos elektroniniu būdu, pvz., leistų
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European Commission, “A Digital Agenda for Europe”, Brussels, 26.8.2010, COM(2010) 245 final.
European Commission, “A Digital Agenda for Europe”, Brussels, 26.8.2010, COM(2010) 245 final, p. 31.
593
European Commission, “The European eGovernment Action Plan 2011-2015. Harnessing ICT to promote Smart,
Sustainable & innovative Government”, Brussels, 15 December 2010 COM(2010) 743, p. 5.
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įsteigti ir plėtoti verslą bet kurioje ES šalyje, taip pat leistų piliečiams, nesvarbu, kokia jų gyvenamoji
vieta, studijuoti, dirbti, gyventi ir išeiti į pensiją bet kurioje ES šalyje. Šios paslaugos turi pradėti veikti
iki 2015 m. Europos Komisija užsakė tyrimą, kuris turėtų padėti suformuluoti tokį paslaugų sąrašą;
planuojama sąrašą patvirtinti 2012 m.594 Kai kurios iš šių paslaugų bendrais bruožais jau yra įvardytos
El. valdžios veiksmų plane 2011–2015 m.; tai – eDelivery (asmens dokumentų ir asmeninės
informacijos, pvz., gimimo liudijimų pateikimas, siekiant kad ES valstybių piliečiai galėtų dirbti ir
studijuoti kitose valstybėse), eJustice, eEnvironment. Šiose srityse Europos Komisija įsipareigoja
„palaikyti ir koordinuoti“ naujų „didelės apimties bandomųjų projektų“ iniciatyvas.
Europos Komisija taip pat pabrėžia pakartotinio viešosios informacijos naudojimo naudą verslui ir
piliečiams – tiek ekonominę naudą, tiek valstybės skaidrumo, viešosios informacijos prieinamumo
didinimą. Planuojama, kad valstybės narės suderins matavimo rodiklius šioje srityje; Europos Komisija
planuoja išnagrinėti pakartotinio informacijos naudojimo gerąją praktiką, paskatinti valstybes nares
keistis patirtimi ir įgyvendinti viešinimo kampanijas. 2012–2013 m. Europos Komisija planuoja
peržiūrėti Viešosios prieigos prie aplinkos apsaugos informacijos direktyvą595 ir Viešosios informacijos
pakartotinio naudojimo direktyvą596. 2011 m. pabaigoje Europos Komisija paskelbė dokumentų
paketą, kuris apima atvirųjų duomenų komunikatą597 ir pasiūlymus dėl Atvirųjų duomenų direktyvos
peržiūros598 bei dėl pakartotinio Europos Komisijos dokumentų naudojimo599.
ES skyrė finansavimą kelioms bandomosioms iniciatyvoms – STORK, SPOCS ir PEPPOL, kurios skirtos
padėti valstybėms narėms išspręsti techninius ir organizacinius klausimus, siekiant užtikrinti kai kurių
paslaugų prieinamumą tarp valstybių. STORK iniciatyva (galimybė ES šalių piliečiams pasinaudoti eID
kortele gaunant viešąsias paslaugas kitose ES šalyse narėse) plačiau aptariama 5.2.1 poskyryje; SPOCS
ir PEPPOL iniciatyvos (skirtos atitinkamai viešosioms paslaugoms verslui ir viešųjų pirkimų
suderinamumui) aptariami 6.2.1 poskyryje. Šiame kontekste Europos Komisija taip pat daug dėmesio
skiria skirtingų IS sąveikumui užtikrinti ir eID (plačiau žr. 5.2.1 poskyrį).
El. valdžios plane 2011–2015 m. Europos Komisija įvardija ir keletą kitų svarbių iniciatyvų:
• Personalizuotų el. paslaugų, kurios leistų paslaugų vartotojams stebėti teikiamos paslaugos
pažangą, plėtojimas.
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Pagal Duomenų apsaugos direktyvą600 visiems piliečiams turi būti sudaryta galimybė sužinoti,
kokius jų duomenis turi ir renka viešojo sektoriaus institucijos; piliečiai turi būti informuojami,
kai viešosios institucijos renka jų asmens duomenis.
Valstybės narės ir Europos Komisija turi išplėtoti paslaugas, kurios padėtų įtraukti piliečius ir
įvairias suinteresuotas šalis į viešųjų sprendimų priėmimą (2011–2015 m.).
Europos Komisija organizuos apsikeitimą informacija ir gerąja praktika tarp valstybių narių dėl
„duomenų pateikimo tik vieną kartą“ principo įgyvendinimo ir dėl el. viešųjų paslaugų kaip
svarbiausio (dominuojančio) viešųjų paslaugų teikimo būdo (2011–2013 m.).

CEF (angl. Connecting Europe Facility) finansavimas
2011 spalio mėn. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros plėtros priemonės
(CEF) reglamento, kuriame numatoma 2014–2020 m. skirti 9,2 mlrd. EUR telekomunikacijų
(skaitmeninių) tinklų plėtrai601. Planuojama teikti paramą tarpvalstybiniams projektams, skirtiems
plačiajuosčio ryšio tinklų infrastruktūrai (žr. pirmąją iniciatyvą) ir skaitmeninių paslaugų infrastruktūrai,
siekiant diegti sprendimus, kurie užtikrintų viešųjų paslaugų sąveikumą ES lygiu. Nurodoma, kad
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros projektams bus teikiamos subsidijos (angl. direct grants), nes
nėra akivaizdžių šių paslaugų savininkų, todėl valstybės narės nėra tiesiogiai suinteresuotos tokias
paslaugas plėtoti602. 2012 m. CEF pasiūlymas teikiamas nagrinėti Ministrų Tarybai ir kitoms ES
institucijoms.
Gairėse dėl telekomunikacijų tinklų nurodoma, kad CEF lėšomis bus finansuojamos pagrindinės
platformos (angl. core service platforms), arba infrastruktūra, skirta užtikrinti sąveikumui tarp
skirtingose šalyse naudojamų IRT sprendimų ir teikiamų paslaugų, ir paslaugos (angl. generic services),
kurios bus kuriamos, plėtojamos pasitelkiant šias platformas603. Šios gairės taip pat įvardija ir
konkrečias finansavimo sritis:
• transeuropinės greitosios pagrindinės jungtys tarp ES šalių viešojo administravimo institucijų;
• tarpvalstybinis el. valdžios paslaugų teikimas (sąveikūs el. identifikavimo ir autentifikavimo
sprendimai, verslo steigimas ir plėtojimas kitoje ES šalyje, el. viešieji pirkimai, el. teisėsauga, el.
sveikata, sąveika tarp verslo registrų);
• viešosios informacijos pakartotinis naudojimas ir prieinamumo prie viešosios informacijos
gerinimas (Europos kultūros išteklių skaitmeninimas ir prieinamumo gerinimas, bendras
prieigos taškas prie viešųjų duomenų „data.eu“, daugiakalbių paslaugų plėtojimas);
• saugumas internete (įskaitant apsaugą nuo žalingo interneto turinio, kritinės informacinės
infrastruktūros apsaugą);
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pažangieji energetikos tinklai ir pažangusis (angl. smart) energijos vartojimas (pvz., galimybė
gauti informaciją ir kontroliuoti energijos vartojimą).

Konkrečios viešosios paslaugos
„Skaitmeninė darbotvarkė“ taip pat daug dėmesio skiria viešosioms paslaugoms ir technologijoms,
kurios susijusios su konkrečiomis politikos sritimis: sveikata, transportu ir aplinkos apsauga, energetika
(aplinkosaugos ir energetikos iniciatyvas aptarsime pristatydami septintąją iniciatyvą, skirtą žaliosioms
IRT).
Kalbant apie el. sveikatos paslaugas, Europos Komisija pabrėžia, kad tinkamas IRT iniciatyvų
įgyvendinimas padėtų sumažinti sveikatos apsaugos išlaidas, pagerinti kokybę ir suteikti galimybę
pagyvenusiems, neįgaliems ar tam tikromis ligomis sergantiems asmenims ilgiau gyventi
nepriklausomai, t. y. sumažinti institucinės priežiūros poreikį (vadinamosios angl. ambient assisted
living (AAL) technologijos). Svarbiausias klausimas – kaip paskatinti ES valstybes nares išspręsti
techninius ir reguliacinius klausimus, kad informacija apie pacientų sveikatą būtų prieinama tarp
valstybių narių. Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, 2012 m. pabaigoje turėtų būti paskelbtas konkretus
el. sveikatos paslaugų veiksmų planas. 2012 m. Europos Komisija taip pat planuoja pasiūlyti, kokius
konkrečiai įrašus apie pacientų sveikatą valstybės narės galėtų suderinti tarpusavyje (nepažeidžiant
asmens duomenų apsaugos reikalavimų). Šioms rekomendacijoms suformuluoti sukurtas el. sveikatos
ekspertų tinklas. Europos Komisija taip pat inicijuoja bandomuosius veiksmus, kuriais siekiama, kad visi
ES valstybių piliečiai turėtų galimybę iki 2015 m. saugiai prisijungti prie savo medicininių įrašų, o iki
2020 m. būtų plačiai naudojamos telemedicinos paslaugos604. Šiuo metu Europos Komisija derina
detales dviejų bandomųjų projektų, kurie turėtų prasidėti 2012 m. ir apimti 20 regionų; be to, Europos
Komisija planuoja paskelbti darbinį dokumentą, kuriame būtų išnagrinėtos telemedicinos plėtros
teisinės problemos605.
Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir verslo įmonėmis įgyvendina „Ambient Assisted
Living“ bendrąją programą (AAL-JP), kuri finansuoja tyrimus, skirtus pasitelkiant IRT užtikrinti galimybę
gyventi nepriklausomai (pvz., pagyvenusiems asmenims). 2008–2013 m. šiai programai skirta 700 mln.
EUR (50 proc. privataus sektoriaus lėšų), o ateityje šią programą planuojama toliau stiprinti606. Lietuva
šioje programoje nedalyvauja. „Europa 2020“ strategijos kontekste AAL-JP programa ir su ja susijusi
„Aktyvaus ir sveiko senėjimo“ platforma yra numatyta kaip vienas iš pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų
sąjunga“ (angl. Innovation Union) veiksmų607.
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Intelektualios transporto sistemos (ITS) diegiamos siekiant suderinti įvairias transporto rūšis ir
padaryti susisiekimą greitesnį, paprastesnį, saugesnį ir labiau patikimą, taip pat sumažinti neigiamą
transporto poveikį aplinkai. Įvairiuose ES dokumentuose ITS dar vadinamos pažangiosiomis transporto
sistemomis (PTS) ir joms suteikiamas įvairiapusis vaidmuo siekiant skatinti inovacijų ir ekonominį
augimą bei didinti piliečių ir įmonių gerovę. Pavyzdžiui, Europos „Skaitmeninėje darbotvarkėje“
nurodoma, kad ITS gali tiek palengvinti susisiekimą (integruoti keleivių ir krovinių srautus naudojant
įvairių rūšių transporto priemones ir šalinti įvairių transporto priemonių infrastruktūros trūkumus),
tiek prisidėti prie aplinkosauginių iniciatyvų (kuriant našesnes ITS, kurios sunaudotų mažiau
energijos)608. Europos Komisijos komunikate dėl saugos keliuose nurodoma, kad ITS (pvz., avarijų
keliuose fiksavimo ir informacijos pateikimo eismo dalyviams sistema) gali smarkiai sumažinti
avaringumą ES keliuose609. 2008 m. Europos Komisija priėmė ITS diegimo Europoje veiksmų planą,
kuris skirtas paspartinti ir koordinuoti ITS diegimą kelių transporto srityje, įskaitant sąsajas su kitų rūšių
transportu, geriau integruoti iki tol taikytus IRT sprendimus atskirose srityse610. Šis veiksmų planas
nustatė šešias prioritetines veiksmų sritis: (1) optimalus kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimas;
(2) eismo ir krovinių valdymo PTS paslaugų tęstinumas Europos transporto koridoriuose ir miestų
aglomeracijose; (3) kelių eismo sauga ir saugumas; (4) transporto priemonių integravimas į transporto
infrastruktūrą; (5) duomenų saugumas ir apsauga, atsakomybės klausimai; (6) Europos lygmens
bendradarbiavimas diegiant pažangiąsias transporto sistemas ir tokio diegimo koordinavimas. 2008 m.
gruodžio mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria būtų nustatyti kelių
transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transporto pažangiųjų transporto sistemomis pagrindai611.
2010 m. liepos mėn. priimta direktyva „Dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities
intelektinių transporto sistemomis“612, kuri skirta koordinuoti valstybių narių veiksmus diegiant ITS ir
pagal kurią Europos Komisija turi patvirtinti specifikacijas (funkcines, technines, organizacines,
paslaugų teikimo), būtinas ITS diegimo ir operacinio naudojimo suderinamumui, sąveikai ir tęstinumui
užtikrinti. Šių specifikacijų valstybės narės privalo laikytis diegdamos nacionalines ITS. 2011 m. vasario
mėn. patvirtinta darbo programa iki 2015 m., kuri įvardija konkrečius veiksmus minėtose srityse (pvz.,
eismo ir kelionių informavimo sistema, eCall informavimo apie nelaimingus atsitikimus sistema ir kt.) ir
nustato tvarkaraštį minėtoms specifikacijoms suformuluoti ir patvirtinti (2012–2014 m.)613. 2011 m.
taip pat priimti sprendimai dėl oro transporto valdymo614 ir geležinkelių transporto keleivių
informavimo sistemos615, 2012 m. planuojamas komunikatas dėl el. paslaugų jūrų transporto srityje616.

608

Europos Komisija, „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, Komisijos komunikatas, Briuselis, 2010 08 26, KOM (2010) 245
galutinis/2.
609
European Commission, “Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020”, Brussels,
2010 07 20, COM (2010) 389 final.
610
European Commission, „Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe“, Communication from
the Commission, Brussels,16.12.2008, COM(2008) 886 final
611
Europos Komisija, „Pasiūlymas. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria nustatomi kelių transportui ir jo sąsajoms
su kitų rūsių transportu skirtų pažangiųjų transporto sistemų diegimo pagrindai“, Briuselis, 2008 12 16, KOM (2008) 887
galutinis, 2008/0263 (COD).
612
European Parliament and the Council, “Directive of 7 July 2010, On the Framework for the Deployment of Intelligent
Transport Systems in the Field of Road Transport and for Interfaces with other Modes of Transport”, 7.7.2010, 2010/40/EU.
613
Commission Decision of 15 February 2011 concerning the adoption of the Working Programme on the implementation of
Directive 2010/40/EU, Brussels, 15.2.2011 C(2011) 289 final,
http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan/doc/c_2011_0289_en.pdf, [accessed 2012 01 03].
614
Air Traffic Management Solutions for the Single European Sky (SESAR).
615
Telematic Applications for Passenger Services.

196

2001 m. priimtoje Europos transporto politikos Baltojoje knygoje nurodoma, kad sąveikios
intelektualios transporto paslaugos ir sistemos yra pagrindinė priemonė, leidžianti pasiekti eismo
saugos ir sklandumo tikslų617. 2011 m. Baltojoje knygoje dėl bendros Europos transporto erdvės
kūrimo nurodomas planinis rodiklis, kad iki 2050 m. transporto sektoriuje šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekis sumažėtų bent 60 proc., lyginant su 1990 m.618 Norint pasiekti šį rodiklį, siūlomi trys
pagrindiniai būdai: pirma, naujų tvarių degalų rūšių ir varymo sistemų naudojimas, antra, daugiarūšio
vežimo logistikos grandinių veiklos optimizavimas ir, trečia, transporto ir infrastruktūros naudojimo
efektyvumo didinimas taikant informacines sistemas ir rinkos paskatas. Taip pat įvardijama dešimt
kriterijų, pagal kuriuos vertinama, ar pavyko pasiekti planinį rodiklį, tarp jų: iki 2020 m. sukurti Europos
daugiarūšio transporto informacijos, valdymo ir mokėjimo sistemą; įdiegti modernią oro eismo
valdymo infrastruktūrą (SESAR); įdiegti atitinkamas kelių ir vandens transporto valdymo sistemas
(ERTMS, ITS, SSN, LRIT, RIS), pasaulinę palydovinės navigacijos sistemą („Galileo“) ir kt.619
ES erdvinės informacijos infrastruktūra. 2007 m. kovo 14 d. buvo priimta Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą
(INSPIRE)620. Priimti direktyvą paskatino tai, kad, siekiant įgyvendinti Bendrijos aplinkosaugos veiksmų
programą621, išliko nemažai problemų, susijusių su erdvinės informacijos, reikalingos siekiant toje
programoje numatytų tikslų, buvimu622. Pavyzdžiui, įvairius erdvinius duomenis tiek Lietuvoje, tiek
kitose ES šalyse renka ir kaupia skirtingos institucijos, todėl jų naudojimas yra ribotas623. Duomenys
apie tą pačią geografinę vietovę dažnai yra prieinami nevienodu detalumu ir formatu, todėl sudėtinga
juos palyginti. Ši padėtis ne tik apsunkina aplinkosauginių iniciatyvų įgyvendinimą, bet ir trukdo greitai
reaguoti į stichinių nelaimių padarinius. Be to, neigiamą poveikį jaučia ir verslas: smulkieji verslininkai
yra diskriminuojami, nes informacija prieinama tik didiesiems vartotojams; naudojant alternatyvius
duomenų šaltinius sudaromos prielaidos nelegaliam duomenų plitimui ir pan.624 Direktyva siekiama,
kad Europos Sąjungos teritorijos erdviniai duomenys (pavyzdžiui, oro ir vandens taršos, metrologiniai
duomenys, skaitmeninių žemėlapių objektai: keliai, upės ir kt.) būtų tarpusavyje suderinami, tinkami
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naudoti tarpvalstybiniu mastu ir lengvai pasiekiami625. Išskiriami šie pagrindiniai INSPIRE principai:
duomenys turi būti kaupiami vieną kartą ir tvarkomi tuo lygmeniu, kuris leidžia pasiekti didesnį
efektyvumą; skirtingų šaltinių informacija turi būti suderinama ir prieinama vartotojų poreikiams
tenkinti (numatoma, kad daugumos duomenų naudojimas bus nemokamas); informacija, sukaupta
vienu lygmeniu, turi būti prieinama kitais lygmenimis ir pan.
4.2.2. Užsienio šalių patirtis: ką parodė atvejo studijos

El. valdžios paslaugos ir pakartotinis viešosios informacijos naudojimas
Skaitmeninės paslaugos kaip pagrindinis paslaugų teikimo būdas
2010 m. Jungtinės Karalystės skaitmeninė lyderė Martha Lane Fox pasiūlė, kad viešosios paslaugos
būtų teikiamos tik skaitmeniniu būdu (nors ir paliekant tam tikras išimtines galimybes tiems, kurie
negali naudotis internetu). Skaičiuojama, kad į el. erdvę perkėlus 30 proc. valdžios bendravimo su
gyventojais, būtų galima sutaupyti 1,3 mlrd. GBP per metus, o perkėlus 50 proc. – 2,2 mlrd. GBP. Taip
pat rekomenduojama toliau tobulinti „Directgov“ (centrinį viešųjų paslaugų portalą), supaprastinti
informacijos pateikimą ir vartotojo sąsają, gerinti valdymą626. Įgyvendinant šią iniciatyvą, pagrindinės
valdžios institucijos iki 2012 m. turėtų pasiūlyti dvi paslaugas, kurios būtų teikiamos išimtinai
skaitmeniniu būdu.
Estijos Registrų ir informacinių sistemų centras 2010 m. įgyvendino projektą, kuris leidžia įmonėms
visas šiam centrui teikiamas metinės atskaitomybės ataskaitas pateikti tik elektroniniu būdu; jokie kiti
būdai nebeleidžiami. Šis sprendimas buvo labai palankiai įvertintas tiek šalyje, tiek užsienyje; 2011 m.
jam suteiktas „World Summit Award“ apdovanojimas verslumo plėtojimo srityje.
Viešojo sektoriaus svetainių optimizavimas
2011 m. JAV sukurta darbo grupė atlikto viešųjų interneto svetainių tyrimą ir konstatavo, kad daugelis
institucijų turi pernelyg daug svetainių, be to, trūksta nuoseklaus ir bendro požiūrio dėl šių svetainių
turinio627. Jungtinėje Karalystėje atlikti tyrimai parodė, kad perkeliant viešąją informaciją ir el.
paslaugas į internetą sukurta daugybė viešojo interneto svetainių. Tai nėra patogu vartotojams, nes
svetainės skiriasi dizainu ir turiniu, informacija dažnai dubliuojama arba yra prieštaringa. Be to,
naudojamos viešosios lėšos kiekvienai svetainei sukurti ir palaikyti. Pastaruosius kelerius metus viešojo
sektoriaus interneto svetainių mažėja; nuo 2008 m. jau uždaryta maždaug 1000 svetainių. Ministro
pirmininko tarnybos (angl. Cabinet Office) ataskaita rodo, kad per metus iki 2011 m. liepos 1 d.
centrinės valdžios institucijų svetainių sumažėjo nuo 820 iki 444; iš likusių 243 planuojama uždaryti
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ateityje628. Pavyzdžiui, Švietimo ministerija uždarė tris svetaines: Teachernet.gov.uk,
Governornet.gov.uk ir Standards.gov.uk, ir tai leido sutaupyti 1,7 mln. GBP. 2011 m. rugpjūčio mėn.
Ministro pirmininko tarnyba paskelbė, kad planuoja sukurti vieną domeną visoms valdžios
institucijoms629, kurio pagrindu taptų viešųjų paslaugų piliečiams portalas Direct.gov.uk.
El. valdžios portalai
Visos tyrime nagrinėtos valstybės buvo įkūrusios el. valdžios portalus, kuriuose piliečiai patogiai ir
greitai galėjo gauti el. valdžios paslaugas: Austrija (www.help.gv.at), Jungtinė Karalystė
(www.direct.gov.uk), Estija (www.eesti.ee). Estijos portalas veikia ne tik estų, bet ir anglų kalbomis,
galima prisijungti naudojant ne tik Estijos eID kortelę ir kitus būdus, bet ir – kai kurių kitų šalių
piliečiams – naudojant šių šalių eID (įskaitant ir Lietuvos; taigi naudojant lietuvišką eID Estijoje galima
įsteigti įmonę). 2009 m. buvo įsteigta pirmoji įmonė naudojant užsienio (Suomijos) eID kortelę.
Austrijos portalo dalis anglų kalba skirta konkretiems užsienio piliečių poreikiams ir gyvenimo
įvykiams. Jungtinės Karalystės portale viena matomiausių (ir lengvai naudojama funkcija) – darbo
paieška; be to, visos paslaugos prieinamos mobiliųjų telefonų naudotojams, aiškiai ir suprantamai
pateikiama informacija apie tai, kokie asmens duomenys renkami teikiant el. paslaugas ir kokiems
tikslams630. JAV valdžios portalas (www.usa.gov), kurio šūkis „Paprasta gauti valdžios paslaugas“ (angl.
Government made easy), struktūruotai skelbia nuorodas į vyriausybės institucijas ir įstaigas, teikiančias
konkrečias paslaugas (vieną integruotą centrinio lygmens el. valdžios portalą padaryti sunku, nes
daugelis paslaugų priklauso valstijų ir savivaldos jurisdikcijai). Kanados el. valdžios portalas
(www.servicecanada.gc.ca) teikia galimybę ieškoti paslaugų pagal gyvenimo įvykius („ieškau darbo“,
„kuriu šeimą“ ir t. t.), temas („mokslas ir studijos“, „namai“ ir t. t.) ir pagal abėcėlinį sąrašą.
Atvirųjų duomenų portalai
Sukurti ir išplėtoti portalai, kuriuose vieno „langelio principu“ nemokamai prieinamos viešųjų
institucijų duomenų bazės ir juose esantys duomenys, kuriuos galima naudoti informavimo, mokymosi
ir verslo tikslais. Geriausi pavyzdžiai: www.data.gov (JAV), www.data.gov.uk (Jungtinė Karalystė),
www.data.gc.ca (Kanada); Estijoje paskelbtas viešasis pirkimas tokiam duomenų portalui parengti.
Remdamasi JAV ir Jungtinės Karalystės pavyzdžiais, sukurti panašų portalą planuoja ir Europos
Komisija.

Elektroninė demokratija, valdymo skaidrumo gerinimas
Piliečių dalyvavimas priimant viešuosius sprendimus
Estijoje portalas, skirtas skatinti piliečius įsitraukti į sprendimų priėmimą, pradėtas plėtoti dar 2001 m.
ir vadinosi „Šiandien sprendžiu aš“ (est. Täna Otsustan Mina), nors ši iniciatyva nebuvo labai sėkminga.
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Ilgą laiką portalo dalyviai neprivalėjo registruotis, todėl aktyviausi pasiūlymų teikėjai vadinosi
animacinių filmų herojų vardais, buvo sunku atskirti tikrus ir apmąstytus pasiūlymus nuo vienadienių
pokštų. 2007 m. pradėjo veikti naujas portalas „Dalyvių tinklas“ (est. Osalusveeb, interneto svetainė:
www.osale.ee). Šiame portale gyventojai gali pareikšti savo nuomonę apie ministerijų ir kitų valdžios
institucijų rengiamus teisės aktus; registruoti naudotojai gali balsuoti dėl įvairių viešosios politikos
iniciatyvų. Registracijai galima naudoti eID kortelę arba mobilųjį parašą. Tačiau portalo analizė parodė,
kad gyventojai aktyviai nesinaudoja šia galimybe; dauguma teisės aktų projektų (su tam tikromis
išimtimis) nesulaukia jokių komentarų; kalbant apie pasiūlą – skirtingos ministerijos taip pat labai
nevienodai naudojasi galimybe konsultuotis. Įdomi ir aktuali Socialinių reikalų ministerijos iniciatyva –
portale paskelbtas idėjų konkursas, kaip supaprastinti viešąsias paslaugas (sulaukta 20 komentarų).
Austrijoje per pastaruosius kelerius metus taip pat įgyvendinti keli projektai (iš esmės – diskusijų
forumai ir el. apklausos), kuriais siekiama geriau informuoti piliečius apie planuojamas iniciatyvas ir
paklausti jų nuomonės (pvz., miesto plėtros klausimai, švietimo ir mokslo teisės aktų pakeitimai ir t. t.).
El. valdžios paslaugų portalas www.HELP.gv.at naudoja socialinius tinklus („Facebook“ ir „Twitter“)
aktualiai informacijai skelbti. Tačiau naudojimasis šiomis paslaugomis ir jų žinomumas išlieka
problema, pavyzdžiui, 2011 m. atliktos apklausos duomenimis, tik 10 proc. apklaustų Austrijos
interneto vartotojų žinojo apie portalo www.HELP.gv.at informaciją „Facebook“ ir „Twitter“
svetainėse.
JAV veikia portalas, kuriame viešojo sektoriaus institucijos gali „mesti iššūkį“ piliečiams
(www.challenge.gov) ir pakviesti juos pasiūlyti naują, inovatyvų sprendimą konkrečiai problemai
spręsti – pradedant paprastais klausimais (logo, pavadinimai, šūkiai) ir baigiant sudėtingais
(programiniai sprendimai, koncepcijos ir kt., sprendžiant esmines viešąsias problemas). Geriausių
pasiūlymų autoriai gali būti apdovanoti piniginiais ar nepiniginiais prizais. Svetainę nemokamai sukūrė
organizacija „ChallengePost“ (http://challengepost.com), kuri savo svetainėje teikia galimybę bet
kokiai įstaigai ar organizacijai paskelbti idėjų konkursą ir apdovanoti geriausius. Beje, šia svetaine taip
pat naudojasi ir viešosios institucijos, pavyzdžiui, 2012 m. vasario mėn. San Diego miestas paskelbė
„iššūkį“ – konkursą programuotojams sukurti programas, kurios padėtų pagerinti viešąsias paslaugas ir
San Diego gyventojų gyvenimo kokybę (prizų fondas – 50 tūkst. USD).
2011 m. kovo mėn. Kanados Iždo taryba (angl. Treasury Board) patvirtino Atviro valdymo (angl. Open
Government) projektą. Išskirtos trys pagrindinės jo sritys631, viena iš jų – Atviras dialogas (angl. Open
Dialogue) – suteikti galimybę piliečiams pareikšti nuomonę apie vyriausybės politiką ir, naudojant Web
2.0 galimybes, skatinti juos dalyvauto priimant viešuosius sprendimus. Šiuo tikslu sukurtas konsultacijų
su
kanadiečiais
(angl.
Consulting
With
Canadians)
internetinis
portalas
(www.consultingcanadians.gc.ca), kuriame valstybės institucijos viešai diskusijai skelbia savo
dokumentų projektus. Svetainę sudaro dvi dalys: šiuo metu konsultacijoms pateikti dokumentų
projektai ir ankstesnių diskusijų medžiaga. Dokumentai surūšiuoti pagal paskelbimo datą, atsakingą
instituciją, temą ir pavadinimą, o suinteresuoti piliečiai gali pateikti savo klausimus ir komentarus
tiesiai už juos atsakingai institucijai.
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Jungtinėje Karalystėje nevyriausybinė organizacija („UK Citizens Online Democracy“,
www.ukcod.org.uk) įgyvendina projektą „MySociety.org“, kuris apima el. demokratijos ir el.
dalyvavimo svetainių tinklą, skirtą padėti piliečiams sužinoti apie viešuosius sprendimus ir prisidėti
sprendžiant jiems aktualias problemas. Pavyzdžiui, svetainė www.theyworkforyou.com (“Jie dirba
jums”) teikia informaciją apie tai, ką daro (kur dalyvauja, kaip balsuoja, kaip kalba debatuose)
konkretūs parlamento, savivaldybių nariai; svetainė www.writetothem.com („Parašyk jiems“) teikia
galimybę kiekvienam piliečiui parašyti „savo“ atstovui parlamente ar savivaldybėje arba susisiekti su
valstybės tarnautojais, kurie dirba piliečiui aktualioje srityje; svetainė www.fixmystreet.com
(„Sutvarkyk mano gatvę“) leidžia parašyti vietos valdžios atstovams ir informuoti juos apie konkrečią
problemą (pvz., duobėta gatvė, neveikia gatvės apšvietimas ir t. t.); iniciatyva
www.whatdotheyknow.com („Ką jie žino“) leidžia pareikalauti iš valstybės institucijų informacijos, kuri,
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, turi būti viešai teikiama.
Skaidrumas
Kanadoje 2003-iaisiais pradėta iniciatyva (angl. Proactive Disclosure). Kanados vyriausybės sprendimu
institucijų puslapiuose turi būti skelbiama tokia informacija kaip pareigūnų kelionių išlaidos, pasirašyti
didelės vertės kontraktai ir pan.632 2009 m. paskelbtoje ataskaitoje pažymima, kad ne visos institucijos
tinkamai skelbia duomenis633.
JAV veikia keletas portalų, skirtų pagerinti visuomenės supratimą apie tai, kaip ir kam valstybė leidžia
mokesčių mokėtojų pinigus. Portale www.recovery.gov pateikiama informacija, kaip ir kokiems
tikslams valstybės institucijos leidžia lėšas, numatytas JAV ekonominio gaivinimo plane (angl. Recovery
Act). Svetainėje www.usaspending.gov pateikiama informacija apie visas centrinės valdžios išlaidas –
įskaitant sutartis, subsidijas, paskolas ir t. t., nes „piliečiai turi teisę žinoti ir poreikį suprasti“, kaip
leidžiami iš jų surinkti mokesčiai (informacija pateikiama įvairiais pjūviais, galimi įvairūs informacijos
vizualizavimo būdai).
Elektroninis balsavimas
Neabejotina el. balsavimo srities lyderė yra Estija, kurioje piliečiai jau turėjo galimybę balsuoti
internetu savivaldos (2005, 2009 m.), nacionaliniuose (2007, 2011 m.) ir Europos parlamento
rinkimuose (2009 m.). Balsavusių internetu piliečių dalis (lyginant su visais dalyvavusiais rinkėjais)
nuolat augo – nuo 1,9 proc. 2005 m. iki 24,3 proc. (arba 15,4 proc. viso elektorato) 2011 m.
rinkimuose. El. balsavimas paskatino naudoti eID – 2005 m. rinkimuose net 61 proc. visų balsavusiųjų
internetu eID kortelę naudojo pirmą kartą gyvenime; laikui bėgant šis procentas nuosekliai mažėjo.
Nepaisant diskusijų dėl el. balsavimo saugumo ir patikimumo, atvejo studija parodė, kad svarbiausios
problemos, kurios iškilo el. balsavimo metu, yra šios: kompiuterių programinės įrangos
nesuderinamumas su eID kortelės skaitytuvui reikalinga programine įranga, pigesnių eID kortelės
skaitytuvų nepatikimumas.
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Austrijos patirtis yra priešinga Estijos pavyzdžiui. 2009 m. el. balsavimą panaudojo Austrijos studentų
sąjunga – tai buvo bandomasis projektas, kuriuo domėtasi visos valstybės mastu. Per rinkimus kilo
esminių problemų dėl nepakankamai patikimos programinės įrangos, didelių išlaidų (rinkimai kainavo
900 tūkst. EUR) ir neaktyvaus sistemos naudojimo (apie 1 proc. visų balsavusiųjų). Vyksta teismo
procesas dėl rinkimų rezultatų, laukiama Konstitucinio teismo sprendimo.
Kanadoje diskutuojant dėl Skaitmeninės ekonomikos strategijos projekto (2011 m.), nuolatinis Senato
transporto ir ryšių komitetas rekomendavo, kad Kanados rinkimų agentūra (angl. Elections Canada)
inicijuotų bandomuosius el. registracijos ir el. balsavimo projektus.

Elektroninė sveikatos paslaugos
Estijos Sveikatos informacinė sistema pradėjo veikti 2008 m. pabaigoje; apibrėžti konkretūs įrašai,
kuriuos visi sveikatos paslaugų teikėjai privalo pateikti informacinei sistemai. 2009 m. spalio mėn.
pradėjo veikti pacientų portalas, kuris suteikė galimybę visiems pacientams peržiūrėti savo ligos
istoriją. Kitos portalo funkcijos: pacientai gali paskirti savo atstovus, kurie gali gauti informaciją apie jų
sveikatą ir jų vardu pirkti receptinius vaistus, pacientai gali pasirinkti, kokius įrašus matys jų gydytojai;
pacientams suteikta galimybė matyti, kas peržiūrėjo informaciją apie jų sveikatą, ir klausti apie tokios
peržiūros tikslus; taip pat galima pasirinkti dalyvauti organų donorystės programoje. Ilguoju laikotarpiu
planuojama tolesnė portalo plėtra pasitelkiant tyrimus, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose ir
diegiant naujas funkcijas tiek pacientams (galimybė aktyviau dalyvauti priimant sprendimus), tiek
gydytojams (pagalba sprendžiant dėl gydymo, išrašant receptus ir kt.)634.
2010 m. Estijoje pradėjo veikti El. recepto informacinė sistema: gydytojai išrašo receptus šioje
sistemoje, o vaistininkai naudojasi šia sistema paruošdami ir parduodami vaistus (pacientams tereikia
pateikti asmens dokumentą). Kompensuojami vaistai apmokami tiesiogiai, keičiantis informacija su
Estijos sveikatos draudimo fondu. 2010 m. pabaigoje 95 proc. vaistinių naudojosi El. recepto sistema ir
92 proc. šios sistemos vartotojų ją vertino gerai. Svarbiausios problemos, kurių kilo sistemai pradėjus
veikti 2010 m.: techninė IS perkrova ir kai kurių gydytojų, pacientų ir vaistininkų nepakankamas
pasirengimas, gebėjimų trūkumas, nenoras naudotis šia sistema635.
Jungtinės Karalystės Nacionalinė IRT programa sveikatos srityje (NPfIT) buvo pradėta vykdyti dar
2002 m. Bendra šios programos vertė (iki 2015–2016 m.) – apie 11,4 mlrd. GBP, o išlaidos iki 2011 m.
kovo mėn. – 6,4 mlrd. GBP. Tai didžiausia el. sveikatos paslaugų programa pasaulyje636. Programa buvo
dažnai kritikuojama ekspertų, NVO ir valstybės institucijų; svarbiausios problemos: pernelyg didelis
projektų skaičius, fragmentacija, kryptingumo trūkumas; gydytojų ir sveikatos priežiūros įstaigų
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atsargus ir atsainus požiūris; vėluojantis projektų įgyvendinimas ir nepasiekti tikslai (neįgyvendintas
planuotas funkcionalumas, dėl šios priežasties nemažai sutarčių buvo pakeistos arba nutrauktos);
nepakankama vertė už pinigus (mažinami prastai įgyvendinamų projektų rezultatai, tačiau išlaidos
proporcingai nemažinamos)637.
2009 m. Sveikatos ministerija (angl. Department of Health) paskelbė apie programos įgyvendinimo
taktikos pasikeitimą, pereinant nuo centralizuoto IS plėtojimo prie sprendimų, kurie inicijuojami ir
įgyvendinami vietos lygiu, leidžia ligoninių valdytojams susikonfigūruoti IS pagal savo poreikius, kartu
panaudojant jau esamą IRT infrastruktūrą. Sveikatos ministerija paskelbė standartus, kuriuos turi
atitikti kuriamos IS, siekiant užtikrinti sąveikumą. Tačiau jau 2011 m. parlamento komitetas
konstatavo, kad suderinamumas tarp vietos lygiu ir centralizuotai plėtojamos pacientų įrašų IS nėra
tinkamai užtikrintas, kuriamos sistemos „akivaizdžiai kainuoja per brangiai“, neaiškus kuriamų sistemų
tvarumas638. Po 2010 m. rinkimų „Major Projects Authority“ patikrino visą nacionalinę IRT programą
sveikatos srityje ir rekomendavo ją iš esmės peržiūrėti – pradedant pavadinimu ir koncepcija, kurie
„pernelyg susiję su praeities skandalais ir nesėkmėmis“ ir baigiant valdymo pokyčiais639. NHS
(nacionalinės sveikatos sistemos) generalinis direktorius jau paskelbė kai kuriuos pereinamojo
laikotarpio sprendimus (IRT komandų sukūrimas visose nacionalinio ir vietinio lygmens įstaigose,
bendras IRT įrangos ir paslaugų naudojimas ir kt.640). Planuojama, kad konkretūs pasiūlymai dėl NPfIT
ateities bus paskelbti NHS informacinių išteklių ir IRT strategijose641.
Kanadoje el. ligos istorijos įrašų IS kūrimas vyksta palyginti sėkmingai; 2010 m. gruodį 49 proc.
pacientų galėjo naudotis šia sistema; 2011-aisiais 80 proc. Kanadoje atliktų radiologijos tyrimų buvo
pateikiami skaitmeniniu formatu. 2010 m. atliktas tyrimas nustatė, kad medikamentų informacinė
sistema atnešė 436 mln. CAD naudos, nes padidėjo gydytojų ir vaistininkų darbo produktyvumas ir
pan.642 Vykdant telesveikatos (angl. telehealth) projektą, daugiau nei 400 nutolusių bendruomenių
suteikta galimybė internetu susisiekti su sveikatos centrais. Svarbiausia el. sveikatos problema – ja
naudojasi tik 37 proc. šalies gydytojų643. 2011 m. atlikta studija parodė, kad elektroninis receptų
išrašymas ne tik nesumažino gydytojų padaromų klaidų skaičiaus, bet atsirado ir naujų –
kompiuterinės sistemos sukeliamų netikslumų644.
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Penkta iniciatyva. Viešojo sektoriaus IRT optimizavimas ir sumanus
valdymas
5.1. Ko siekiame. Kiekybiškai išreikšti tikslai
5.1.1. Šiuo metu galiojantys rodikliai
39 lentelė. Viešojo sektoriaus IRT optimizavimas ir sumanus valdymas – šiuo metu galiojantys rodikliai (tiesus šriftas)
Praeitis
Dabartis
Ateitis (numatomi rodikliai)
2006

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2019

Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa ir priemonių planas 2012–2014 m.
1. Valstybės ir savivaldybių
^
^
^
institucijos ir įstaigos,
100
100
40
60
80
vykdančios elektroninių
dokumentų mainus
(procentinė visų šalies
valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų dalis)
2. Pagrindinių viešųjų ir
59
90
100
69,1
administracinių paslaugų
##
visiško pasiekiamumo
internetu brandos lygis
(proc.)
CapGemini: full online
40
35
72
#
availability
3. Gyventojai, naudojantys
##
asmens tapatybės korteles
8
30
50
tapatybei patvirtinti
elektroninėje erdvėje
(procentinė visų šalies
gyventojų dalis)*
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programa
4. Viešojo valdymo
institucijų, įdiegusių ir
48
70
(2016
diegiančių kokybės
vadybos metodus,
sistemas, dalis (proc.)
5. Sukurta ir paskelbta
valstybės informacinių ir
pirma
ryšių technologijų
versija
sąveikumo sistema

2020

100

peržiūrėta
ir
paskelbta
atnaujinta
versija

6. Viešojo valdymo
institucijų, įdiegusių
55
90
konsoliduotus informacinių
technologijų valdymo
standartus, dalis (proc.)
* 16–74 m. gyventojų grupė.
^
LR susisiekimo ministro įsakymas „Dėl Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimo priemonių 2012-2014 m.“
#
Duomenų šaltinis: „CapGemini“ ir partnerių Europos Komisijos užsakymu atlikti tyrimai; 2007 m. rodiklis, palyginti su 2006
m., sumažėjo, nes pasikeitė skaičiavimo metodologija (atsirado 5 viešųjų paslaugų lygis).
##
IVPK užsakytų tyrimų duomenys.

5.1.2. Rodiklių komentaras ir pasiūlymai

Viešojo sektoriaus IRT optimizavimas ir IRT valdymas yra labai aktualios, tačiau rodikliais sunkiai
apibrėžiamos sritys. Dėl šios priežasties tenka pasitelkti netiesioginius rodiklius: viešųjų paslaugų
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visiško pasiekiamumo internetu lygį (nes 100 proc. pasiekiamumo lygiui pasiekti būtina sąveiki viešojo
sektoriaus IRT infrastruktūra) ir eID naudojimo lygį. ES ar kitose tyrinėtose valstybėse dažniau
formuluojami valdymo principai ir kokybiniai tikslai nei konkretūs rodikliai (išsamiau žr. tolesniuose
skyriuose), tačiau kai kurie strateginiai dokumentai įvardija ir konkrečius rodiklius:
• JAV viešojo sektoriaus IRT strategijoje (vadinamasis „25 punktų veiksmų planas“645) nurodyta,
kad iki 2015 m. planuojama uždaryti 800 viešojo sektoriaus duomenų centrų (dabar veikia
apie 2000);
• JAV debesų kompiuterijos strategija646: iš maždaug 80 mlrd. USD, kuriuos per metus išleidžia
centrinė valdžia IRT pirkimams, 20 mlrd. USD galėtų būti skirta debesų kompiuterijos
paslaugomis pirkti;
• Jungtinė Karalystės debesų kompiuterijos strategija647: 2015 m. 50 proc. centrinės valdžios
investicijų IRT srityje bus susiję su debesų kompiuterijos paslaugų pirkimu.
Šioje studijoje vadovaujamės prielaida, kad tinkami viešojo sektoriaus IRT gebėjimai tampa vis
svarbesne bendrų administracinių gebėjimų sudedamąja dalimi. Aukštos kvalifikacijos IRT darbuotojai
viešajame sektoriuje būtini, siekiant tinkamai nupirkti ir valdyti IRT įrangą, ir paslaugas (įskaitant
debesų kompiuterijos sprendimus). Dėl šios priežasties naudingi tokie Jungtinės Karalystės viešojo
sektoriaus gebėjimų strategijoje įvardyti rodikliai648:
• 2015 m. ne daugiau kaip 15 proc. IRT viešojo sektoriaus padalinių darbuotojų bus
subkontraktuoti („išnuomoti“) iš privataus sektoriaus;
• 2015 m. ne mažiau nei 10 viešojo sektoriaus organizacijų CIO bus pakilę karjeros laiptais
viešojo sektoriaus darbuotojai;
• Per trejus metus ne mažiau nei 50 darbuotojų, pretenduojančių užimti vadovaujamuosius IRT
skyrių, departamentų postus, mokysis IRT akademijoje.
Apibendrinant kartu su 39 lentelėje pateikiamais rodikliais rekomenduojama stebėti ir tokius rodiklius:
• Vertinimo metu Lietuvos viešasis sektorius valdė 126 informacines sistemas, 88 registrus649 ir
85 serverines (duomenų centrus)650. Siūlome programiniuose dokumentuose stebėti šiuos
skaičius, nes jie netiesiogiai rodo ir optimizavimo tendencijas: jei skaičius nedidėja arba

645

„US 25 Point Implementation Plan to Reform Federal Information Technology Management“. Washington, DC: The White
House, 2010. http://www.cio.gov/documents/25-Point-Implementation-Plan- to-Reform-Federal%20IT.pdf, [accessed 2012
01 03].
646
UK Department for Business Innovation and Skills, „National Plan for Digital Participation“, March 2010.
„US Federal Cloud Computing Strategy”, 2011 02 08, http://www.cio.gov/documents/federal-cloud-computing-strategy.pdf,
[accessed 2012 01 03].
647
HM Government, “Government Cloud Strategy. A sub strategy of the Government ICT Strategy (UK)”, March 2011,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/government-cloud-strategy_0.pdf, [accessed 2012 01 03].
648
HM Government, “Government ICT Capability Strategy . A sub strategy of the Government ICT Strategy (UK)”, March
2011, http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/government-ict-capability-strategy.pdf, [accessed 2012
01 03].
649
Valstybės informacinių sistemų ir registrų sąrašo duomenimis, kurį valdo Informacinės visuomenės plėtros komitetas,
http://www.ivpk.lt/vis
650
Šis skaičius apytikris, pagrįstas Informacinės visuomenės plėtros komiteto duomenimis ir neapima sveikatos, švietimo
sektorius ir savivaldos. Anot Informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovo, speciali duomenų centrų/ serverinių apskaita
nėra vedama, tačiau tam tikros apklausos rodo, kad dauguma institucijų, informacinių sistemų ir registrų tvarkytojų (kartais ir
valdytojų), turi pas save vienaip ar kitaip į rengtas patalpas, kuriose talpinami serveriai ir duomenų saugyklos. Valstybės
informacinių sistemų apskaitoje yra 77 tvarkytojai, registrų sąraše yra 47 tvarkytojai (tačiau kai kurie subjektai persidengia)
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•
•
•
•
•

pradeda mažėti. Vadovaujantis JAV patirtimi taip pat galima numatyti tam tikrus skaičius
konsolidacijai.
Stebėti el. valdžios portalo paslaugų žinomumą ir naudojimo lygį, nes jis netiesiogiai rodo ir
viešojo sektoriaus IRT sąveikumo lygį.
Įvertinti viešojo sektoriaus IRT darbuotojų skaičių (šiuo metu centriniame lygmenyje dirba apie
900 darbuotojų651); numatyti jų mokymo rodiklius.
Numatyti bandomųjų debesų kompiuterijos projektų skaičių (pvz., ne mažiau nei penki
projektai 2016 m.).
Numatyti, kokia dalis viešojo sektoriaus IRT išlaidų galėtų tekti debesų kompiuterijos
sprendimams (pvz., JAV rodiklis – iki 25 proc.).
Tobulinant Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programą ir rengiant jos
įgyvendinimo priemonių planą laikotarpiui po 2015 m., suderinti rodiklius su Viešojo valdymo
tobulinimo 2012–2020 m. programa; atnaujinant Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m.
programą ir rengiant jos įgyvendinimo priemonių planą, suderinti rodiklius su Informacinės
visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa.

5.2. Užsienio valstybės: tendencijos ir viešosios politikos iniciatyvos
Iki šiol viešojo sektoriaus organizacijos daugelyje šalių pačios pirkdavo IRT įrangą ir paslaugas, todėl
sukurta daug nepriklausomų serverinių (duomenų centrų), kurių didžioji dalis išteklių nepakankamai
išnaudojama, skirtingos viešojo sektoriaus organizacijos užsako ir kuria labai panašius informacinius,
veiklos valdymo sprendimus, neužtikrinamas sukurtų informacinių sistemų sąveikumas. Viešuosiuose
pirkimuose dažnai dominuoja didieji IRT įrangos ir paslaugų tiekėjai, o viešajam sektoriui neužtenka
gebėjimų nei sumaniai nupirkti IRT sprendimų, nei tinkamai valdyti sudarytas sutartis. Pasirinkdamos
„uždarus“ programinius sprendimus ir standartus viešojo sektoriaus organizacijos dažnai susisaisto su
vienu tiekėju (pvz., turi nuolat atnaujinti programinės įrangos licencijas). Ypač didelė problema –
įsigytos IRT techninės ir programinės įrangos tolesnė priežiūra ir palaikymas, nes ji sparčiai sensta, o jai
atnaujinti reikia didelių biudžeto lėšų.
Akivaizdi ateities tendencija – tai viešojo sektoriaus IRT konsolidacija ir debesų kompiuterijos
sprendimų diegimas ir pirkimas. Kalbant apie pirmąjį aspektą, bus mažinamas duomenų centrų
skaičius ir formuojami keli dideli duomenų centrai (didžiųjų institucinių jurisdikcijų pagrindu, pvz.,
vidaus reikalų sistemos įstaigos). Laikui bėgant, šie duomenų centrai pradės teikti infrastruktūros
(IaaS), platformos (PaaS) ir aplikacijų (SaaS) paslaugas ne tik „sistemai“ (pvz., vidaus reikalų)
priklausančiomis organizacijoms, bet ir kitoms organizacijoms. Lygiagrečiai vyks ir kitas procesas – bus
perkamos debesų kompiuterijos paslaugos (vėlgi IaaS, PaaS, SaaS) iš privataus sektoriaus.

651

2012 m. vasario 3 d. surengtos diskusijos dalyvių duomenimis. Anot Informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovo, šis
skaičius remiasi kasmet Informacinės visuomenės plėtros komiteto atliekama valstybės informacinių sistemų ir registrų
tvarkytojų apklausa. Tai apima žymią dalį centrinių institucijų, tačiau neapima sveikatos, švietimo sektoriaus ir savivaldos. Šis
skaičius kinta kasmet dėl įvairių darbuotojų vertinimo interpretacijų. 2010 m. buvo deklaruoti 848 IT darbuotojai.
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Šis procesas nebus paprastas, nes reikės išspręsti kelis esminius sunkumus: (a) bendras viešųjų
duomenų saugumas ir darbo nepertraukiamumas, (b) privačių asmens duomenų apsauga, (c) viešojo ir
privataus sektoriaus darbo metodų ir darbo kultūros pokyčiai, kai viešasis sektorius turės pradėti
mąstyti apie IRT ne kaip apie turtą, o kaip apie paslaugą, o privatus sektorius turės pritaikyti savo
pardavimų ir darbo su klientais metodus. Spręsdamas išvardytas problemas, viešasis sektorius turės
koreguoti viešųjų pirkimų nuostatas (pvz., kaip perkamos debesų kompiuterijos paslaugos) ir valstybės
biudžeto sudarymo, asignavimų skyrimo procesą (t. y. kaip skiriami asignavimai duomenų centrams,
kurie aptarnauja daugelį viešojo sektoriaus organizacijų). Taip pat reikės rasti būdą duomenų
saugumui užtikrinti (pvz., susitarimai viso viešojo sektoriaus lygiu dėl standartų, debesų kompiuterijos
paslaugų akreditacija, hibridiniai debesų kompiuterijos modeliai, kur dalis duomenų saugoma
„privačiame“ – konkrečiai organizacijai sukurtame debesyje; kita dalis – „viešajame“ debesyje, kurio
ištekliais dalijamasi su kitomis organizacijomis). Viešajam sektoriui reikės pakeisti veiklos metodus – t.
y. labiau centralizuoti viešojo sektoriaus IRT valdymą, konsoliduoti tam tikras funkcijas, sukurti
informacinius portalus, kuriuose viešojo sektoriaus organizacijos galėtų dalytis ištekliais ir (arba įsigyti)
debesų kompiuterijos paslaugas ir priimti bei išlaikyti specialistus, kurie sugebės ir efektyviai nupirkti,
ir valdyti IRT paslaugas.
5.2.1. Bendrosios Europos Sąjungos iniciatyvos, Europos Komisijos pasiūlymai

Sąveikumo sprendimai ir debesų kompiuterija
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ numatytas bendras tikslas, kurio turėtų siekti ES valstybės narės, t. y.
užtikrinti el. valdžios paslaugų sąveikumą, pasitelkiant organizacinius, techninius ir semantinius
sprendimus652.
Svarbiausias finansavimo šaltinis siekiant gerinti el. paslaugų sąveikumą ES lygmeniu – ISA programa
(2010–2015 m.) (angl. Interoperability Solutions for European Public Administrations). Tai paramos
programa, kuri finansuoja projektus, skirtus šalių narių viešojo administravimo institucijoms. 164,1
mln. EUR biudžetas naudojamas kurti sprendimus, kurie leistų teikti el. viešąsias paslaugas tarp
valstybių653. Šiuo metu finansuojami ir įgyvendinti sprendimai, skirti pagerinti prieinamumą prie
skirtingų šalių registruose esančių duomenų654, sukurti įvairiose šalyse teikiamų el. valdžios paslaugų
katalogą655, toliau plėtoti STORK ir PEPPOL projektų656 sprendimus eID ir el. viešųjų pirkimų srityse,
sukurti galimybę keistis dokumentais tarp ES ir šalių narių tik elektroniniu būdu657, toliau plėtoti saugų

652

European Commission, “A Digital Agenda for Europe”, Brussels, 26.8.2010, COM(2010) 245 final, p. 32.
Interoperability solutions for European public Administrations (ISA), http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm, [accessed
2012 01 03].
654
Interoperability solutions for European public Administrations (ISA), „Improving cross-border Access to government data“,
http://ec.europa.eu/isa/actions/01-trusted-information-exchange/1-2action_en.htm, [accessed 2012 01 03].
655
Interoperability solutions for European public Administrations (ISA), „Accessing member State information resources at
European level“, http://ec.europa.eu/isa/actions/01-trusted-information-exchange/1-3action_en.htm , [accessed 2012 01
03].
656
STORK projektas pristatomas toliau šiame skyriuje, PEPPOL projektas pristatomas aptariant 8 iniciatyvą
657
Interoperability solutions for European public Administrations (ISA), „Towards the full digitalisation of EU document
Exchange“, http://ec.europa.eu/isa/actions/02-interoperability-architecture/2-9action_en.htm, [accessed 2012 01 03].
653
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apsikeitimo duomenimis tinklą sTESTA658, pasiūlyti standartus, kurie padėtų užtikrinti sąveikumą el.
sveikatos srityje659 ir t. t.
2010 m. pabaigoje patvirtinta Europos sąveikumo strategija (EIS), kuri nustatė prioritetines veiklos
kryptis iki 2015 m.660: (a) patikimas keitimasis informacija; (b) sąveikumo architektūros sprendimų
plėtojimas; (c) IRT poveikio vertinimas priimant ES teisės aktus; (d) informacijos apie sąveikumą sklaida
ir (e) keitimasis gerąja praktika. ISA programa finansuos projektus pagal šias prioritetines veiklos
kryptis. Kartu patvirtintos Europos sąveikumo gairės (EIF, European Interoperability Framework)661
suformulavo esminius principus, kurių turėtų laikytis institucijos siekdamos kurti sąveikias el.
Paslaugas, ir pasiūlė, kaip valstybės narės turėtų bendradarbiauti. 2010 m. pabaigoje patvirtintame El.
valdžios veiksmų plane 2011–2015 m. numatytas įsipareigojimas valstybėms narėms iki 2013 m.
suderinti nacionalinius sąveikumo planus su Europos sąveikumo gairėmis662.
Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) reglamento projekte numatoma 2014–2020 m.
laikotarpiu finansuoti sprendimus, kurie turi būti priimti siekiant teikti el. valdžios paslaugas tarp
valstybių (sąveikūs el. identifikavimo ir autentifikavimo sprendimai, verslo steigimas ir plėtojimas
kitoje ES šalyje, el. viešieji pirkimai, el. teisėsauga, el. sveikata, sąveika tarp verslo registrų).
2012 m. Europos Komisija planuoja paskelbti „Debesų kompiuterijos strategiją ES bendrajai rinkai“663.
2012 m. Neelie Kroes (Europos Komisijos viceprezidentė, atsakinga už „Skaitmeninę darbotvarkę“)
paskelbė apie kuriamą Europos debesų kompiuterijos partnerių grupę, kurią sudarys viešojo ir
privataus sektoriaus atstovai ir kuri turės apibrėžti debesų kompiuterijos standartus, saugumo
reikalavimus ir t. t. Tikimasi, kad ši grupė pateiks pirmuosius pasiūlymus 2013 m. pradžioje664.

Elektroninis parašas ir eID
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ EK numatė pateikti pasiūlymus dėl el. parašo direktyvos665 pakeitimo ir
parengti Tarybos ir Europos Parlamento sprendimo projektą, kuris užtikrintų abipusį el. identifikavimo
ir el. autentifikavimo sprendimų pripažinimą. Atitinkamai valstybės narės turėtų sukurti ir suderinti
sprendimus, kurie leistų kitų šalių piliečius identifikuoti ir autentifikuoti pagal kitose šalyse išduotas
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Interoperability solutions for European public Administrations (ISA), „Strenghtening the EU‘s telecommunications
backbone“, http://ec.europa.eu/isa/actions/02-interoperability-architecture/2-4action_en.htm, [accessed 2012 01 03].
659
Interoperability solutions for European public Administrations (ISA), „Bringing cross-border interoperability to healthcare“,
http://ec.europa.eu/isa/actions/02-interoperability-architecture/2-12action_en.htm, [accessed 2012 01 03].
660
European Commission, „Towards Interoperability for European Public Services“, Communication from the Commission,
Brussels 16.12.2010, COM(2010) 744 final.
661
European Commission, „Towards Interoperability for European Public Services“, Communication from the Commission,
Brussels 16.12.2010, COM(2010) 744 final.
662
European Commission, “The European eGovernment Action Plan 2011-2015. Harnessing ICT to promote Smart,
Sustainable & innovative Government”, Brussels, 15 December 2010 COM(2010) 743, p. 13.
663
European Commission, “Digital Agenda for Europe, Annual Progress Report”, 22 December 2011, p. 4.
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/dae_annual_report_2011.pdf
664
European Cloud Partnership World Economic Forum Davos, Switzerland, 26th January 2012”, 2012 01 26,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/38&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en, [accessed 2012 06 06].
665
European Parliament and the Council, “Directive of 13 December 1999 on a Community Framework for Electronic
Signatures”, 13.12.1999, 1999/93/EC.
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eID korteles. Vėliau EK nusprendė sujungti šiuos pasiūlymus į vieną paketą ir 2012 m. pateikti
pasiūlymus, kurie apimtų el. parašo, el. identifikavimo ir el. autentifikavimo klausimus666.
2008 m. ES iniciatyva pradėtas įgyvendinti tarpvalstybinis STORK projektas (angl. Secure idenTity
acrOss boRders linKed)667, kurio tikslas – sukurti sąveikią platformą, kuri leistų ES šalių piliečiams
pasinaudoti eID kortele gaunant viešąsias paslaugas kitose ES šalyse narėse. Projektas susideda iš šešių
bandomųjų projektų, tarp jų: (a) tarpvalstybinis viešųjų el. paslaugų autentifikavimas; (b) studentų
mobilumas (galimybė gauti informaciją ir pateikti dokumentus siekiant studijuoti kitų šalių
universitetuose), (c) saugus elektroninių dokumentų pristatymas, (d) informavimas apie gyvenamosios
vietos pakeitimą keliantis gyventi į kitą šalį, (e) nacionalinių eID naudojimas EK paslaugoms gauti.
Projekte dalyvauja 18 šalių narių ir 35 partneriai668; Lietuvai atstovauja Vidaus reikalų ministerija ir VĮ
„Infostruktūra“.
5.2.2. Užsienio šalių patirtis: ką parodė atvejo studijos

Viešojo sektoriaus IRT pirkimai
Jungtinė Karalystė
2009 m. Jungtinės Karalystės viešojo sektoriaus išlaidos IRT siekė 16 mlrd. GBP669; manoma, kad pagal
viešąsias išlaidas IRT vienam žmogui ši šalis pirmauja pasaulyje670. Labai didelė šių išlaidų dalis
(maždaug 65 proc. 2010 m.) buvo panaudota perkant įrangą ir subkontraktuojant IRT priežiūrą iš
privataus sektoriaus671. Svarbiausia viešųjų pirkimų problema – tai konkurencijos trūkumas. Rinkoje
dominuoja keli didžiuliai IRT paslaugų teikėjai (HP, BT, IBM, „Accenture“, „Fujitsu“, „CapGemini“, CSC),
o smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms labai sunku patekti į šią rinką. Ši problema kyla dėl šių
priežasčių:
a) Viešojo sektoriaus IRT projektai yra labai dideli ir kompleksiški. Smulkaus ir vidutinio verslo
įmonės tiesiog negali aprėpti visų reikalavimų;
b) Viešųjų pirkimų procedūros yra pernelyg ilgos ir pernelyg brangiai kainuoja, o tai irgi mažina
smulkaus ir vidutinio verslo galimybes jose dalyvauti672.
Nepakankama konkurencija lemia nepagrįstai dideles viešojo sektoriaus išlaidas IRT srityje. 2011 m.
Jungtinės Karalystės parlamento komitetas atliko tyrimą ir paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad
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European Commission, “Digital Agenda for Europe”, Annual Progress Report, 22 December 2011, p. 16.
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/dae_annual_report_2011.pdf
667
Stork, „Stork at a glance“, www.eid-stork.eu, [accesssed 2012 01 03].
668
Projektas finansuojama iš CIP PSP (Ciompetitiveness and Innovatio Programme, Policy Support Programme), skirta 20 mln.
eurų
669
HM Treasury, "Operational Efficiency Programme: Final Report (UK)", April 2009,
http://www.hmg.gov.uk/media/52715/oep-assetportfolio.pdf, [accessed 2012 02 06].
670
Maude, Francis, MP, „Speech to the Conservative Party Conference“, October 2009.
671
UK Cabinet Office, „Government ICT Strategy: Smarter, Greener, Cheaper“, 2011,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/317444/ict_strategy4.pdf, [accessed
2012 01 03].
672
UK Cabinet Office, „Government ICT Strategy: Smarter, Greener, Cheaper“, 2011,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/317444/ict_strategy4.pdf, [accessed
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daug lėšų, skirtų viešojo sektoriaus IRT, iššvaistoma, o didieji IRT paslaugų teikėjai „apiplėšinėja“ (angl.
rip-off) viešąjį sektorių. Pateikiami pavyzdžiai, kad viešasis sektorius už tą pačią įrangą ir paslaugas
moka 7–10 kartų daugiau nei privatus sektorius, vienas kompiuteris gali kainuoti iki 3500 GBP ir t. t.673
Antra, nepakankama konkurencija lemia sudėtingą didžiųjų projektų valdymą ir dar didesnes viešojo
sektoriaus sąnaudas (ne tik lėšų, bet reputacijos, piliečių pasitikėjimo) tais atvejais, kai projektų
nepavyksta tinkamai įgyvendinti (viršijamas biudžetas, gerokai vėluojama arba tiesiog projektas
žlunga). Galiausiai dėl vyraujančio subkontraktavimo mažėja viešojo sektoriaus gebėjimai diegti ir
prižiūrėti sudėtingas IRT sistemas, o tai neigiamai veikia tiek viešųjų el. paslaugų kainą, tiek kokybę674.
Didelė dalis kontraktų yra daugiamečiai ir skirti visos įstaigos IRT priežiūrai, o tai iš esmės reiškia, kad
įstaigos IRT perduodamos paslaugos teikėjui675. Subkontraktavimas ir kelių didžiųjų IRT tiekėjų
dominavimas nėra nauja problema. Jau 2001 m. JK buvo peržiūrėti viešieji IRT projektai siekiant
pagerinti jų valdymą ir pateiktos rekomendacijos siekiant, kad IRT viešuosiuose pirkimuose dalyvautų
ne tik didžiosios tarptautinės kompanijos (dar vadinamos „sistemų integratoriais“, angl. large system
integrators), bet ir smulkaus ir vidutinio verslo įmonės676.
Sprendžiant viešųjų pirkimų problemas, 2011 m. patvirtintoje Jungtinės Karalystės viešojo sektoriaus
IRT strategijoje numatoma mažinti IRT projektų dydį: siekti, kad vienas IRT projektas neviršytų daugiau
kaip 100 mln. GBP (taip pat parengtos šio principo įgyvendinimo gairės)677. Siekiant gerinti viešųjų
pirkimų procesą ir taupyti lėšas 2011 m. viešojo sektoriaus IRT strategijoje taip pat numatomi keli
principai:
• daugiau skaidrumo teikiant informaciją apie IRT viešuosius pirkimus;
• centralizuoti viešojo sektoriaus IRT pirkimus, taip sustiprinant viešojo sektoriaus derybines
pozicijas ir sumažinant kainas;
• internete skelbti visas viešųjų pirkimų sutartis IRT srityje; suteikti galimybę palyginti, kiek
skirtingos įstaigos moka už IRT paslaugas;
• skatinti viešojo sektoriaus organizacijas dalytis IRT sprendimais, o ne investuoti į naujus;
• kur įmanoma naudotis atvirojo kodo sprendimais.
JAV
Jungtinėse Valstijose esama daug nesėkmingų viešojo sektoriaus IRT pirkimų pavyzdžių, kai projektai
viršijo biudžetą ir jų įgyvendinimas užtruko gerokai ilgiau nei buvo suplanuota. Naujausioje viešojo
sektoriaus IRT strategijoje („25 veiksmų planas“, patvirtintas 2010 m.) konstatuota, kad nors praėjusį
dešimtmetį JAV centrinė valdžia IRT pirkimams išleido 600 mlrd. USD, tačiau šios investicijos
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nepadidino viešojo sektoriaus efektyvumo tiek, kiek tikėtasi, ypač jei lygintume IRT naudojimo
rezultatus viešajame ir privačiame sektoriuje678. Svarbiausios šių problemų priežastys:
• viešieji pirkimai vyksta lėtai, kompleksiškai ir dažnai pavėluotai, todėl nuperkami pasenę
sprendimai;
• nepakankamas dėmesys IS sąveikumui;
• nepakankamas IRT ir kitų organizacijos padalinių bendradarbiavimas, nepakankamas
naudotojų įtraukimas;
• nepakankamai konsultuojamasi su privačiu sektoriumi (baiminantis viešųjų ir privačių interesų
konflikto);
• fragmentuotas sprendimų priėmimo procesas, kai kiekviena viešoji institucija ar įstaiga
savarankiškai priima sprendimus dėl jai skirtų asignavimų naudojimo, įskaitant sprendimus dėl
IRT pirkimų.
Spendžiant šias problemas, įkurta federalinio CIO pozicija, stiprinama viešojo sektoriaus IRT profesija,
kuriami mechanizmai, leidžiantys dalytis viešojo sektoriaus IRT ištekliais, institucijos raginamos teikti
prioritetą debesų kompiuterijai (žr. tolesnius skyrius). 2012 m. JAV centrinė valdžia planuoja paskelbti
viešojo sektoriaus IRT pirkimų gaires, kuriose apžvelgs IRT viešųjų pirkimų praktiką ir metodus ir
pateiks pasiūlymų dėl geriausios praktikos pavyzdžių pritaikymo valstybės mastu. Taip pat priimtas
teisės aktas679, kuris suteikia galimybę skelbti IRT pirkimų konkursus išimtinai tik SVV įmonėms,
siekiant sumažinti didžiausių korporacijų įtaką ir dominavimą viešojo sektoriaus IRT pirkimuose.
Kalbant apie viešojo ir privataus sektoriaus sąveiką, 2011 m. vasario mėn. federalinė Viešųjų pirkimų
tarnyba paskelbė dokumentą, kuriame identifikavo „dešimt dažniausiai pasitaikančių nesusipratimų“
kalbant apie viešojo ir privataus sektoriaus sąveiką IRT srityje, įskaitant įvairius „mitus“, pavyzdžiui, kad
„viešojo sektoriaus IRT vadovai ar specialistai negali susitikinėti su privačių įmonių atstovais“
(dokumentas paaiškina, kad susitikimai galimi ir nenusižengia jokiems teisės aktams, tačiau būtina
užtikrinti, kad jokie tiekėjai neįgis neteisėto konkurencinio pranašumo“) ir t. t.680
Kitos šalys
Estijoje viešieji pirkimai IRT srityje turi atitikti Estijos sąveikumo strategiją (angl. Estonian IT
Interoperability Framework681), kurios principai: prioritetas atviriesiems standartams ir atvirojo kodo
programinei įrangai, eID kortelės naudojimas, X-Road sistemos keitimuisi duomenimis.
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Viešojo sektoriaus IRT valdymas
Jungtinė Karalystė
Po 2010 m. gegužės mėn. rinkimų vienas iš pirmųjų naujosios Jungtinės Karalystės valdžios žingsnių
buvo peržiūrėti esamus IRT projektus, centralizuoti jų valdymą ir įgyvendinimo priežiūrą. 2010 m.
Ministro pirmininko tarnyboje suformuota tarpžinybinė Efektyvumo ir reformų grupė (angl. Efficiency
and Reform Group, ERG). Pirmieji šios grupės darbai:
• užšaldyti visus IRT pirkimus, kurių suma viršija 1 mln. GBP;
• didžiausių viešųjų pirkimų projektų (įskaitant IRT pirkimus) peržiūra, siekiant rasti
galimybių sutaupyti ar sustabdyti ekonomiškai nenaudingus projektus;
• derybos su didžiaisiais IRT paslaugų teikėjais, siekiant sumažinti išlaidas pagal jau
pasirašytas sutartis.
Atlikus minėtąją projektų peržiūrą nustatyti esminiai valdymo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir
lėšų naudojimo trūkumai. ERG teigia, kad iš viso peržiūrėta apie 300 projektų, o iki 2011 m. birželio
mėn. pavyko sutaupyti 296 mln. GBP; šią išvadą iš esmės patvirtino vidaus auditas. 178 mln. GBP buvo
sutaupyta dėl sustabdytų projektų, 17 mln. GBP – dėl peržiūrėtų sutarčių su IRT paslaugų teikėjais ir
105 mln. GBP – dėl IRT projektų „užšaldymo“682. Ilguoju laikotarpiu sutaupymas gali būti sąlyginis, nes
didelė dalis sustabdytų arba nevykdytų projektų gali būti atnaujinti arba pradėti vykdyti683.
Siekiant ateityje efektyviau valdyti didžiuosius projektus Efektyvumo ir reformų grupėje įsteigta
Didžiųjų projektų valdymo grupė (angl. Major Projects Authority, MPA), kurios užduotis – gerinti visų
didžiųjų viešojo sektoriaus projektų (įskaitant IRT) valdymą. MPA (kartu su Finansų ministerija) turės
patvirtinti visus viešojo sektoriaus projektus, kurių vertė didesnė nei 5 mln. GBP; galės pareikalauti,
kad projektus inicijuojančios institucijos papildomai įvertintų planuojamus pirkimus, geriau įvertintų jų
riziką, sąveikumą, daugiau dėmesio skirtų atvirųjų standartų naudojimui ir t. t. MPA taip pat vertins
didžiųjų projektų įgyvendinimo pažangą (laikas, kokybė, biudžeto vykdymas); prireikus ji galės
tiesiogiai įsikišti į ypač rizikingų projektų valdymą684.
2011 m. viešojo sektoriaus IRT strategijoje kalbama apie „Government Skunkworks“ grupę, kuri pati
plėtotų „gerus, pigius ir greitus“ IRT sprendimus. Ši grupė veikia Ministro pirmininko tarnybos IRT
padalinyje (angl. Government Digital Service); nuo 2011 m. ji vadinama Inovacijų plėtojimo (angl.
innovation delivery) grupe. Svarbiausias pastarojo meto projektas, kurį plėtojo „Government
Skunkworks“, yra nauja vyriausybės el. peticijų sistema685.
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JAV
Įvairūs bandymai reformuoti JAV viešojo sektoriaus IRT valdymą įgyvendinami nuo pat paskutinio XX a.
dešimtmečio, tačiau jie buvo ne itin sėkmingi. Skirtingos valdžios institucijos ir agentūros įkūrė daug
nesuderinamų informacinių sistemų ir duomenų centrų (1998 m. JAV veikė 432 duomenų centrai, o
2010 m. – jau 2094)686; plačiai naudojami uždari standartai, kurių nuosavybės teisės priklauso
privačioms įmonėms; daugelis IS yra nesąveikios; daugelis IRT sprendimų programuojami nuo pradžių,
nors kitos viešojo sektoriaus institucijos, įstaigos tokius sprendimus jau naudoja. Viešojoje erdvėje
nuskambėjo skandalai, kai valstybės IS (elektroninė paslauga) tinkamai neveikė dėl didelio bandymų
prisijungti skaičiaus687.
Iki pat 2010 m. nebuvo vienos institucijos, kuri prižiūrėtų ir koordinuotų IRT diegimą ir naudojimą
viešajame sektoriuje centrinės valdžios lygiu (už savo srities IRT priežiūrą buvo atsakingos Krašto
apsaugos, Vidaus reikalų (angl. Department of Defense, Department of Homeland Security), Prekybos
(angl. Department of Commerce), Biudžeto ir finansų (angl. Office of Management and Budget)
ministerijos ir Federalinė ryšių (komunikacijų) komisija (angl. Federal Communication Commission)).
2010 m. siekdamas spręsti koordinavimo problemas prezidentas B. Obama paskyrė pirmąjį federalinį
(centrinės valdžios lygmens688) CIO (juo tapo Vivekas Kundra; 2011 m. rugpjūčio mėn. jį pakeitė
Stevenas VanRoekelis), savo ruožtu daugelis institucijų ir įstaigų paskyrė vidinius CIO.
Svarbiausi centrinės valdžios CIO uždaviniai: koordinuoti IRT diegimą institucijose, įstaigose, rasti
galimybių taupiau ir efektyviau naudoti viešojo sektoriaus IRT ir pasiekti, kad viešosios paslaugos būtų
teikiamos efektyviau689. 2010 m. patvirtintoje viešojo sektoriaus IRT strategijoje („25 veiksmų
planas“690) numatyti tokie įsipareigojimai:
• iki 2015 m.uždaryti 800 duomenų centrų;
• iki 2012 m. vasaros nutraukti 1/3 prastai įgyvendinamų IRT projektų;
• sukurti mechanizmą, kuris leistų skirtingoms viešojo sektoriaus institucijoms naudotis kitų
institucijų duomenų centrų ištekliais;
• steigiant ir plėtojant IS ir duomenų centrus, prioritetą teikti debesų kompiuterijai (angl. cloud
first) (išsamiau – žr. skyrių „Debesų kompiuterija“).
2009 m. pradėjo veikti viešai prieinama IRT projektų stebėsenos sistema („IT Dashboard“,
www.itdashboard.gov), kurioje pateikiami duomenys apie viešąsias investicijas IRT srityje
(perkančiosios institucijos, skirtos lėšos, projektų eiga, projektų eigos reitingas, kontaktai ir t. t.).
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2010 m. pradėta įgyvendinti „TechStat“ iniciatyva. Iš esmės tai metodas, kuris nurodo tam tikrą
taisyklę: jeigu svarbus (angl. major) organizacijos IRT projektas įgyvendinamas prastai, organizacijos
CIO ir organizacijos vadovai turi susitikti ir, pasitelkę projekto įgyvendinimo duomenis ir „TechStat“
įrankius, nuspręsti dėl tolesnės projekto eigos – konkretaus veiksmų plano (arba investicijos
nutraukimo). „TechStat“ susitikimas turi trukti ne ilgiau nei vieną valandą; jeigu susitariama dėl
veiksmų plano – jo įgyvendinimas turi būti stebimas ir už jį turi būti atsiskaitoma691.

Viešojo sektoriaus IRT profesija
2011 m. spalio mėn. Jungtinė Karalystė patvirtino viešųjų IRT gebėjimų strategiją692, kurios tikslai:
pritraukti į viešąjį sektorių kompetentingus IRT specialistus, taupyti viešąsias lėšas, kurios skiriamos
išoriniams kontraktams ir konsultantams, ir pasiekti, kad viešajame sektoriuje „tinkamu laiku ir
tinkamoje vietoje“ dirbtų žmonės, kurie padėtų sėkmingai įgyvendinti viešojo sektoriaus IRT projektus.
Svarbiausi veiksmai: IRT studentų praktikos sistema, aktyvus specialistų įdarbinimas, mokymai,
karjeros plėtojimas, talentų valdymas (įskaitant viduriniosios ir aukštesniosios grandies vadovus),
viešojo sektoriaus IRT specialistų tinklo sukūrimas, vidinė ir išorinė komunikacija. Už strategijos
įgyvendinimą atsakinga IRT profesinė taryba (angl. The IT Profession Board (ITPB), kuriai vadovauja
valstybės CIO693.
JAV viešojo sektoriaus IRT profesijos stiprinimas yra vienas iš šešių „25 veiksmų plano“ (2010 m.)
prioritetų. 2010 m. gruodžio mėn. pradėta technologinės praktikos programa (angl. Technology
Fellows Program), kurios esmė – paskatinti geriausius universitetų absolventus pasirinkti darbą
viešajame sektoriuje694. Programa skelbia konkursą, kurį laimėję asmenys pasirašo 2 metų sutartį
atlikti praktiką (mokamą) viešojo sektoriaus IRT padaliniuose. Praktikos metu suteikiama galimybė
dirbti įvairiose institucijose, siekiant, kad specialistas susipažintų su įvairiais IRT projektais. Programa
įgyvendinama bendradarbiaujant CIO tarybai ir federalinei Personalo valdymo tarnybai (iš esmės –
Lietuvos valstybės tarnybos departamento prie VRM atitikmuo). Tikimasi, kad programos absolventai
liks toliau dirbti viešajame sektoriuje. Kita iniciatyva – kuriami IRT pirkimų specialistų etatai, grupės,
rengiami šių specialistų teoriniai ir praktiniai mokymai.
Estijoje sukurta įvadinė mokymų programa (finansuojama iš struktūrinių fondų), skirta naujiems
valstybės tarnautojams (ne tik IRT darbuotojams). Turint omenyje IRT svarbą, dalis programos laiko
skiriama būtent šiems klausimams, kai, be kitų temų, nagrinėjami ir el. dokumentų rengimo, keitimosi,
veiklos valdymo el. erdvėje klausimai.

691

CIO.gov, „TechStat Toolkit“, http://www.cio.gov/modules/techstat/, [accessed 2012 02 06].
Šis dokumentas skirtas bendros viešojo sektoriaus IRT strategijos, kuri patvirtinta 2011 m. kovo mėn., įgyvendinimui
693
HM Government, “Government ICT Capability Strategy . A sub strategy of the Government ICT Strategy (UK)”, March
2011, http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/government-ict-capability-strategy.pdf, [accessed 2012
01 03].
694
CIO Council, „Technology Fellows Council“, http://www.cio.gov/documents/TechFellows_Announcement_Final.pdf,
[accessed 2012 01 03].
692

214

eID ir elektroninis dokumentas
Estijoje eID kortelė buvo pradėta naudoti 2002 m. Ilgą laiką ji nebuvo populiari (dažniau buvo
naudojama kaip asmens dokumentas neelektroninėje erdvėje); šios kortelės pradėjo populiarėti nuo
2005 m., kai jas pradėta naudoti el. balsavimui. Šiuo metu Estijoje veikiantys bankai aktyviai skatina
gyventojus pradėt naudotis eID kortelėmis bankininkystės paslaugoms gauti (pvz., taikydami
mažesnius banko mokesčius ir ribodami, kiek kartų per dieną galima pasinaudoti ankstesniais el.
identifikavimo metodais). eID kortelės taip pat naudojamos kuriant el. bilieto sistemą, pavyzdžiui,
portale www.pilet.ee piliečiai gali įsigyti el. bilietą naudodami eID kortelę. eID taip pat gali būti
naudojama kaip nacionalinės bibliotekos abonemento kortelė.
2011 m. pradžioje Estijoje atlikta studija, kuri parodė, kad 90 proc. viešojo sektoriaus organizacijų
naudoja el. dokumentą ir DVS; 64 proc. viešojo sektoriaus organizacijų siuntė ir 86 proc. priėmė el.
sąskaitas (tačiau tik ketvirtadalis šių el. sąskaitų galėjo būti apdorotos automatiškai (EDI, XML
formatai).

Debesų kompiuterija ir dalijimasis viešaisiais IRT ištekliais
Jungtinė Karalystė
2009 m. Jungtinės Karalystės vyriausybė pradėjo svarstyti galimybę pirkti „G-Cloud“, arba debesų
kompiuterijos, paslaugą visam viešajam sektoriui. 2010 m. vasario–kovo mėn. paskelbta „G-Coud“
vizija, tikslai, įgyvendinimo strategija, techninė architektūra ir t. t.695, tačiau konkrečių įgyvendinimo
žingsnių nebuvo imtasi. 2011 m. viešojo sektoriaus IRT strategijoje numatoma „apsvarstyti galimybę“
pasitelkti debesų kompiuteriją keičiant kompiuterinės įrangos naudojimo būdus ir išplėtoti
kompiuterio prototipą, kuris būtų pritaikytas dirbti debesų kompiuterijos aplinkoje696. Taip pat
įsipareigota parengti debesų kompiuterijos strategiją (angl. Cloud Computing Strategy).
2011 m. spalio mėn. paskelbta Jungtinės Karalystės debesų kompiuterijos strategija, pagal kurią,
perkant ir diegiant IRT sprendimus, prioritetą reikėtų skirti debesų kompiuterijos sprendimams697.
Esminis žingsnis šia kryptimi – sukurti viešojo sektoriaus IRT „bazę“ (angl. Government Application
Store) – interneto portalą, kuriame bet kokia viešojo sektoriaus organizacija galėtų įsigyti reikalingus
IRT išteklius ir paslaugas (įskaitant IRT infrastruktūros (IaaS), platformos (PaaS) ir programinės įrangos
(SaaS) paslaugas) (taigi vietoje dabartinio modelio, kai kiekviena organizacija plėtoja „nuosavą“ IRT
infrastruktūrą ir perka tik jai pritaikytus programinius sprendimus, ateityje bus galima naudotis viso
viešojo sektoriaus IRT ištekliais). Planuojami tolesni žingsniai – sukurti „G-Cloud“ (arba valstybės
debesų kompiuterijos) instituciją (valdybą) (angl. G-Cloud Authority) ir integruoti ją su PSN valdyba (žr.
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Cabinet Office, „UK Government ICT Strategy Resources“, http://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/g-cloudprogramme-phase-2, [accessed 2012 01 03].
696
UK Cabinet Office, „Government ICT Strategy: Smarter, Greener, Cheaper“, 2011,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/317444/ict_strategy4.pdf, [accessed
2012 01 03], March 2011, p. 17.
697
HM Government, “Government Cloud Strategy. A sub strategy of the Government ICT Strategy (UK)”, March 2011,
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/government-cloud-strategy_0.pdf, [accessed 2012 01 03].
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toliau); identifikuoti paslaugas, kurias ateityje teiks „G-Cloud“; sukurti „G-Cloud“ valdymo modelį;
sukurti perėjimo prie debesų kompiuterijos mechanizmą (įskaitant sąlygas, kuriomis bus teikiamos
debesų kompiuterijos paslaugos); konsoliduoti esamus valstybės duomenų centrus, pakeisti
atitinkamas viešųjų pirkimų nuostatas; apibrėžti standartus, prioritetą teikti atviriesiems standartams
ir atvirojo kodo programinei įrangai. Sprendžiant asmens duomenų apsaugos klausimus, planuojama
diegti hibridinį debesų kompiuterijos modelį, kur dalis „debesies“ bus viešas (juo galės kartu naudotis
įvairios viešojo sektoriaus institucijos), o dalis „debesies“ – privatus (sukurtas tik konkrečiai
organizacijai). Strategijoje numatyta, kad 2015 m. 50 proc. centrinės valdžios investicijų IRT srityje bus
susijusios su debesų kompiuterijos paslaugų pirkimu.
2011 m. paskelbtas pirmasis bandomasis viešojo pirkimo konkursas debesų kompiuterijos paslaugai.
Tačiau viešojoje diskusijoje reiškiama ir nemažai abejonių dėl „G-Cloud“ pridėtinės vertės, potencialių
išlaidų, rizikos susijusios su vidinės infrastruktūros atsisakymu ir asmens duomenų saugumu ir t. t.698
Jungtinės Karalystės viešųjų paslaugų tinklo (angl. Public Services Network, PSN) idėja pradėta plėtoti
2010 m., ją perėmė ir toliau vykdo naujoji vyriausybė. Tam, kad nebūtų plėtojami atskiri, prastai
suderinti instituciniai tinklai, planuojama sukurti integruotą viešųjų paslaugų tinklo infrastruktūrą
(viešojoje diskusijoje dar vartojama tinklų tinklo (angl. network of networks) terminas), kurią galėtų
naudoti visi viešųjų paslaugų teikėjai – tiek centrinio, tiek vietinio lygmens. Toks tinklas leistų
efektyviai keistis viešojo sektoriaus duomenimis, dalytis įranga ir kitais IRT ištekliais, suvienodinti
saugumo, paslaugų valdymo ir kt. standartus visame viešajame sektoriuje, o tai padėtų spręsti ir
viešųjų paslaugų, kurias kartu teikia kelios institucijos, problemą699. Centrinį PSN papildys vietiniai,
arba regionų, PSN – su pagrindiniu tinklu suderinti bendri vietos lygmens institucijų tinklai, kurie leidžia
keistis informacija ir naudotis tais pačiais ištekliais700. Pirmieji viešųjų pirkimų konkursai paskelbti 2011
m. rugpjūčio mėn. Svarbiausios problemos plėtojant tokį tinklą – tai konfidencialios informacijos
apsauga, taip pat kalbama ir apie „inertišką“ kai kurių institucijų požiūrį, pavyzdžiui, tariamą ar tikrą
sveikatos apsaugos sistemos (NHS) skepticizmą tiek baiminantis dėl padidėjusios asmens duomenų
paviešinimo rizikos, tiek dėl to, kad ši sistema turi „savo“ tinklą (N3)701.
JAV

JAV debesų kompiuterijos strategija patvirtinta 2011 m. vasario mėn.702 Pagal ją ateityje plėtodamas
IRT infrastruktūrą viešasis sektorius turėtų teikti prioritetą debesų kompiuterijos sprendimams („cloud
first“ principas). Planuojama, kad ateityje iš 80 mlrd. USD, kuriuos JAV centrinės valdžios institucijos
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Say, Mark, „Is the public sector ready for the G cloud?“, 13 October, 2011, http://www.guardian.co.uk/governmentcomputing-network/2011/oct/13/g-cloud-framework-reactions?INTCMP=SRCH, [accessed 2012 01 03].
699
Plačiau apie PSN: Cabinet Office „Public Services Network“, http://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/publicservices-network, [accessed 2012 01 03].
700
Caldwell, Tracey, 16 July 2011 http://www.guardian.co.uk/government-computing-network/2011/jul/18/councils-sharenetworks-infrastructure, [accessed 2012 01 03].
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Say, Mark, „Diversity in the PSN“, 18 October 2011, http://www.guardian.co.uk/government-computingnetwork/2011/oct/18/public-service-network-different-approaches, [accessed 2012 01 03].
702
UK Department for Business Innovation and Skills, „National Plan for Digital Participation“, March 2010.
„US Federal Cloud Computing Strategy”, 2011 02 08, http://www.cio.gov/documents/federal-cloud-computing-strategy.pdf,
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kasmet išleidžia IRT pirkimams, maždaug 20 mlrd. galėtų būti skirta debesų kompiuterijos paslaugoms
pirkti. Įgyvendindamos šią strategiją viešojo sektoriaus organizacijos turi: identifikuoti paslaugas,
kurios galėtų būti „perkeltos į debesį“ (įvertindamos ir privatumo bei konfidencialumo reikalavimus),
pasiruošti ir įvykdyti pirkimų procedūras, atitinkamai sumažinti turimus IRT išteklius, keisti mąstymą
(„IRT – tai ne organizacijos turtas, o paslauga, kurią galima nusipirkti“) ir sustiprinti organizacijos
administracinius gebėjimus. Koordinuojančioji institucija (Federal CIO Council ir kt.) privalo kurti
palaikančiąją aplinką – koordinuoti darbo grupių veiklą: dėl standartų, klasifikatorių, saugumo,
privatumo ir kt. klausimų, skelbti gerosios praktikos pavyzdžius ir standartinius dokumentus. Anot
buvusio JAV CIO Viveko Kundros, „kada nors ateis laikas, kai viešojo sektoriaus institucijos nebeturės
IRT turto, duomenų centrų“703.
2011 m. gruodžio pabaigoje pradėjo veikti programa (metodas) (Risk and Authorization Management
Program (FedRAMP)704). Joje apibrėžti reikalavimai, kurie yra keliami debesų kompiuterijos paslaugų
teikėjams (saugumas, testavimas, incidentų stebėsena, ataskaitų rengimas ir t. t.) ir kurie bus taikomi
debesų kompiuterijos paslaugų teikėjų akreditacijai. Taip pat veikia portalas www.apps.gov, kuriame
viešojo sektoriaus organizacijos gali įsigyti debesų kompiuterijos paslaugų iš privataus sektoriaus – nuo
programų (aplikacijų) iki duomenų saugojimo, svetainių talpinimo (hostingo) ir pan. paslaugų.
Įgyvendinant duomenų centrų konsolidacijos iniciatyvą (angl. Federal Data Center Consolidation
Initiative (FDCCI), numatytas įsipareigojimas iki 2015 m. uždaryti 800 duomenų centrų. Visos
federalinio lygmens (centrinės valdžios) institucijos turėjo parengti institucinio lygmens duomenų
centrų konsolidacijos planus (aptarti konsolidacijos procesą, valdymą, tvarkaraštį, komunikaciją).
Pavyzdžiui, prieš konsolidaciją Valstybės saugumo ministerija (angl. Department of Homeland Security)
valdė 43 duomenų centrus, tuo tarpu planuojama, kad iki 2014 m. liks 2 saugūs ir geografiškai atskirti
duomenų centrai. Numatoma, kad tam tikras paslaugas šie duomenų centrai galės teikti ir
institucijoms, kurios nėra pavaldžios saugumo ministerijai705.
Kitos šalys
Estijoje šiuo metu vykdomas tyrimas dėl debesų kompiuterijos (paslaugos tiekėjas – „Gartner“).
Bandomasis debesų kompiuterijos projektas planuojamas 2012 metais. Austrijoje ir Kanadoje didėja
susidomėjimas debesų kompiuterijos galimybėmis viešajame sektoriuje, tačiau konkrečių sprendimų
nėra priimta; daugiausia abejonių kelia kibernetinio saugumo, asmens duomenų apsaugos ir
privatumo
klausimai.
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U.S. General Services Administration „FedRAMP“, http://www.fedramp.gov, [accessed 2012 01 03].
705
CIO.gov, „Ringing in the New Year with the Data Center Consolidation“, http://www.cio.gov/pages.cfm/page/Ringing-inthe-New-Year-with-Data-Center-Consolidation, [accessed 2012 01 03].

217

Šešta iniciatyva: IRT gebėjimai ir IRT sprendimai ateities verslui
6.1 Ko siekiame? Kiekybiškai išreikšti tikslai
6.1.1. Šiuo metu galiojantys rodikliai
40 lentelė. IRT gebėjimai ir IRT sprendimai ateities verslui – šiuo metu galiojantys rodikliai (tiesus šriftas)
Praeitis
Dabartis
Ateitis (planuojami rodikliai)
2006

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa ir priemonių planas 2012–2014 m.
Darbuotojų perspektyva
^
^
^
1. Gyventojai, dirbantys IRT sektoriuje
1,8
2,3
2
2,1
2,2
(procentinė visų šalies darbuotojų dalis)
IRT sektoriaus dalis verslo sektoriuje
#
(procentinė visų darbuotojų dalis)

2,4

2

2,7

Eurostat: percentage of persons employed
###
with ICT specialist skills (Darbuotojų,
turinčių IRT specialistų įgūdžių (iš visų
darbuotojų, proc.)
Įmonių perspektyva
Įmonės, įdiegusios įmonių išteklių planavimo
sistemas, sujungtas su partnerių sistemomis
(procentinė visų šalies įmonių dalis) (ERP)
Įmonės, įdiegusios ryšių su klientais valdymo
sistemas (procentinė visų šalies įmonių dalis)
(CRM)

1,39

1,45

1,61

#

11,5

#

12,6

15,3

16,8

8,7

DAS: pct. of enterprises using Customer
##
Relationship Management (CRM) software
Įmonės, pirkusios (užsisakiusios) prekes ar
paslaugas e. tinklais (procentinė visų šalies
įmonių dalis)

#

#

^

21

^

24

^

27

2019

2020

3,2

20

30

30

40

50

60

45

55

40

50

12,4

28,7

Įmonių, pirkusių (užsakiusių) prekes ar
paslaugas el. tinklais, dalis (procentinė visų
šalies įmonių dalis)
##
DAS: enterprises purchasing online
Įmonės, pardavusios prekes ar paslaugas
e. tinklais (procentinė visų šalies įmonių dalis)

20,1

Įmonių, pardavusių prekes ar paslaugas
(gavusių užsakymų) el. tinklais, dalis
##
DAS: enterprises selling online
Gyventojų perspektyva
Gyventojai, pirkę (užsisakę) prekes ar
paslaugas internetu (procentinė visų
gyventojų dalis)* (per paskutinius 3 mėn.)

14,2

26,7

33,2

26
21,9
22,9

24,7
21,9

6,6

#

10,8

^

20

^

26

^

33

DAS: pct. of population ordering goods or
4
5,5
10,8
##
services online (in the last year)
* 16–74 m. gyventojų grupė.
^
LR susisiekimo ministro įsakymas „Dėl Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimo priemonių 2012–2014
m.“.
#
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje“, 2011.
##
Duomenų šaltinis: Digital Agenda Scoreboard („Eurostat“).
###
„Eurostat“ duomenimis, žr. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ic_bispe&lang=en
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6.1.2. Rodiklių komentaras ir pasiūlymai

„Skaitmeninės darbotvarkės“ rodikliai verslo IRT srityje706:
• 2015 m. 50 proc. gyventojų pirks prekes arba paslaugas internetu (16–74 m. gyventojų grupė,
bent kartą per paskutinius 12 mėn.);
• 2015 m. 20 proc. gyventojų pirks prekes arba paslaugas internetu iš kitų ES šalių (16–74 m.
gyventojų grupė, bent kartą per paskutinius 12 mėn.);
• 2015 m. 33 proc. SVV įmonių naudosis internetu prekėms ar paslaugoms pirkti arba parduoti;
• Kuriant bendrąją rinką 2015 m. turi išnykti kainų skirtumas tarp telefono skambučių šalies
viduje ir ES;
• ES mastu viešosios MTTP investicijos IRT srityje turėtų pasiekti 11 mlrd. eurų (ICT GBAORD
rodiklis707).
Tobulinant Lietuvoje taikomus rodiklius IRT verslo srityje, rekomenduojama:
• Patikslinti IRT sektoriaus darbuotojų rodiklius. Šiuo metu Informacinės visuomenės plėtros
2011–2019 m. programoje naudojamas rodiklis „Gyventojai, dirbantys IRT sektoriuje
(procentinė visų šalies darbuotojų dalis)“, kuris 2010 m. siekė 1,8 proc. Šio rodiklio reikšmė
neatitinka Lietuvos statistikos departamento stebimų rodiklių (IRT sektoriaus dalis verslo
sektoriuje (procentinė visų darbuotojų dalis) (2010 m. 2,7 proc.). Vadovaujantis pastaruoju
rodikliu, Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje ir šios programos
2012–2014 m. priemonių plane nurodytos reikšmės neatrodo adekvačios.
• Rekomenduojame stebėti rodiklį „Darbuotojų, turinčių IRT specialistų įgūdžių (iš visų
darbuotojų, proc.)“, kurio reikšmes teikia „Eurostat“ ir Lietuvos statistikos departamentas ir
kurios yra palyginamos ES mastu. Pagal šį rodiklį 2010 m. Lietuva užėmė paskutinę vietą ES
(ES-27 vidurkis – 3,24 proc.).
• Siūlome patikslinti Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programos rodiklių
„Įmonės, pirkusios (užsisakiusios) prekes ar paslaugas el. tinklais (procentinė visų šalies
įmonių dalis)“ ir „Įmonės, pardavusios prekes ar paslaugas el. tinklais (procentinė visų šalies
įmonių dalis)“ reikšmes, nes 28,7 ir 21,9 proc. reikšmės yra atitinkamai – 2009 m., o ne 2010
m. Taip pat siūlome stebėti rodiklį „SVV įmonės, kurios naudojasi internetu prekėms ar
paslaugoms pirkti arba parduoti“ atsižvelgiant į „Skaitmeninės darbotvarkės“ rodiklius.
• Rodiklio „Gyventojai, pirkę (užsisakę) prekes ar paslaugas internetu (procentinė visų
gyventojų dalis) (per paskutinius 3 mėn.) 2019 m. reikšmė (50 proc.) atrodo konservatyvi.
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ numatyta, kad jau 2015 m. 50 proc. ES gyventojų pirks prekes
arba paslaugas internetu (16–74 m. gyventojų grupė). 2010 m. ES-27 vidurkis siekė 40,4
proc., o penkių pirmaujančių šalių rodiklis – 60 proc. ir daugiau. Siūlome Lietuvai 2020–2022
m. numatyti 80 proc. rodiklį.
• Vienas iš esminių „Skaitmeninės darbotvarkės“ tikslų – skatinti el. prekybą tarp šalių. Todėl
rekomenduojame kartu su rodikliu „Gyventojai, pirkę (užsisakę) prekes ar paslaugas
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European Commission, “A Digital Agenda for Europe”, Communication from the Commission, Brussels, 26.8.2010,
COM(2010) 245 final, p. 40-41.
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Angl. Government Budget Appropriations and Outlays in Research and Development related to ICT.
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•

internetu (procentinė visų gyventojų dalis) (per paskutinius 3 mėn.)“ taip pat stebėti rodiklį
„Gyventojai, pirkę (užsisakę) prekes ar paslaugas internetu iš kitų ES šalių (procentinė visų
gyventojų dalis)“. Pagal pastarąjį rodiklį 2010 m. Lietuva ES užėmė vieną iš paskutinių vietų
(3,3 proc.). Kita vertus, pirmaujančiųjų šalių (Danijos, Austrijos, Maltos) rodikliai siekė apie
30 proc. ir daugiau. „Skaitmeninėje darbotvarkėje“ numatyta, kad 2015 m. 20 proc.
gyventojų pirks prekes arba paslaugas internetu iš kitų ES šalių. Rekomenduojamas Lietuvos
rodiklis 2020–2022 m. – 50 proc.
Svarbiausiuose ES strateginiuose dokumentuose, kaip antai, „Europa 2020“ ir „Skaitmeninė
darbotvarkė“ daug dėmesio skiriama MTTP/ MTEP IRT srityje, taip pat numatyta sekti viešųjų
išlaidų, skiriamų MTTP IRT srityje, sumą. 2007 m. Lietuvos IRT GBAORD apimtis siekė 5,83
mln. eurų708. Rekomenduojame stebėti šį rodiklį (įtraukti jį į Informacinės visuomenės plėtros
programos ir ES paramos informacinės visuomenės srityje 2014–2020 m. laikotarpiu
stebėsenos sistemas).

6.2. Užsienio valstybės: tendencijos ir viešosios politikos iniciatyvos
Ateityje daugelis išsivysčiusių ir besivystančių valstybių sieks, kad IRT verslas taptų jų konkurencinio
pranašumo ir tarptautinio įvaizdžio dalimi ir kurs strateginius dokumentus tiek nacionaliniam verslui,
tiek TUI IRT srityje skatinti. Daugeliu atveju tokie siekiai liks tik gerais norais, nes informacinė
visuomenė yra horizontali sritis, kuriai reikia institucijų ir suinteresuotų šalių sutarimo bei nuoseklių ir
sistemiškų veiksmų, tuo tarpu daugelis valstybių tokio susitarimo pasiekti nesugeba ir nesugebės
ateityje. Konkrečios sritys, kuriose reikia suderintų ir nuoseklių viešojo ir privataus sektoriaus veiksmų,
yra: infrastruktūros plėtra (NGA, mobilusis ryšys), IRT specialistų parengimas, MTTP ir verslo (mokslo)
bendradarbiavimas IRT srityje, palankios verslo aplinkos kūrimas (įskaitant administracinės naštos
mažinimą ir el. paslaugas).
Kita svarbi ateities tendencija – IRT taps esmine bet kokio verslo dalimi ir bus naudojama didinti
produktyvumui, mažinti išlaidoms, kurti naujiems produktams (įskaitant interneto turinį), įeiti į naujas
rinkas. Geriausios ir sėkmingiausios verslo įmonės investuos į IRT sprendimus (įskaitant debesų
kompiuterijos paslaugas) ir daug dėmesio skirs darbuotojai IRT kompetencijai tobulinti, siekdamos,
kad darbuotojai būtų kompetentingi ir inovatyvūs IRT sprendimų vartotojai, sugebėtų saugiai naudotis
įmonės duomenimis ir ištekliais. Iki šiol skaitmeninių pirkimų ir pardavimų rinka, įskaitant viešuosius
pirkimus, buvo gana apribota nacionalinių sienų, tačiau ateityje tarptautinės prekybos mastas tik
didės. Šiuo metu tarptautinei prekybai trukdo įvairūs reguliaciniai barjerai (apmokestinimas, autorių
teisių apsauga, asmens duomenų apsaugos, vartotojų teisių gynimas), todėl ES ir tarptautiniame
lygmenyje bus daug diskusijų ir sprendimų dėl reguliacinių klausimų, kai kurie iš jų – kontroversiški
(pavyzdys – pastarojo laikotarpio diskusija dėl ACTA).
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6.2.1. Bendrosios Europos Sąjungos iniciatyvos, Europos Komisijos pasiūlymai

Darbo jėgos IRT kompetencija ir IRT specialistų poreikis
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ Europos Komisija konstatuoja, kad, siekiant tolesnės informacinės
visuomenės plėtros, labai svarbu didinti IRT profesionalų skaičių ir bendrą visos darbo jėgos IRT
gebėjimų lygį709. Europos Komisija įsipareigojo 2014–2020 m. ESF reglamento projekte numatyti, kad
kompiuterinis raštingumas ir el. įgūdžiai bus vienas iš paramos teikimo prioritetų. 2011 m.
paskelbtame ESF reglamento projekte kompiuterinis raštingumas ir IRT įgūdžiai nėra įvardyti kaip
tiesioginis prioritetas, tačiau teigiama, kad investuojant pagal pasirinktus prioritetus (užimtumas,
mokymasis, socialinė įtrauktis, administraciniai gebėjimai) bus siekiama ir kitų „tematinių tikslų“,
įskaitant šį tikslą: „IRT prieinamumo, naudojimo ir turinio kokybės užtikrinimas naudojant tokias
priemones kaip kompiuterinio raštingumo skatinimas, skaitmeninės įtraukties didinimas, IRT įgūdžių ir
IRT verslumo vystymas“ (3(2)b)710.
2012 m. Europos Komisija yra numačiusi įgyvendinti keletą „Skaitmeninės darbotvarkės“ veiksmų711,
kaip antai:
• Parengti IRT specialistų ir naudotojų kompetencijos nustatymo ir pripažinimo priemones,
suderintas su Europos kvalifikacijų sistema ir EUROPASS;
• Pasiūlyti ES lygmens skaitmeninių gebėjimų vertinimo rodiklius;
• Sukurti interneto svetainę, skirtą vartotojams šviesti naujųjų technologijų klausimais (pvz., dėl
vartotojų teisių internete, el. prekybos, duomenų apsaugos, žiniasklaidos priemonių
naudojimo, socialinių tinklų ir t. t.);
• Pritaikyti žiniatinklio mokymo išteklius, el. mokymąsi ir socialinius tinklus, skatinant jaunas ir į
darbą grįžtančias moteris aktyviau dalyvauti IRT darbo rinkoje (tačiau konkrečių veiksmų šioje
srityje dar nebuvo imtasi);
• Įgyvendindamos „Skaitmeninę darbotvarkę“ valstybės narės turėtų parengti savo ilgalaikes el.
įgūdžių ir skaitmeninio raštingumo strategijas ir integruoti el. mokymąsi, siekiant
modernizuoti švietimo ir mokymo sistemą.
Kitos „Europa 2020“ strategijos pavyzdinės (angl. flagship) iniciatyvos: komunikatas „Naujų įgūdžių ir
darbo vietų darbotvarkė“ (Agenda for new skills and jobs) konstatuoja, kad ES mastu „iki 2015 m. trūks
nuo 384 000 iki 700 000 IRT darbuotojų, todėl kyla pavojus ne tik pačiam sektoriui, bet ir IRT
naudojimui visuose ekonomikos sektoriuose“712. El. įgūdžių srityje įvardyti panašūs veiksmai kaip ir
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“:
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•

•

Iki 2012 m. pasiūlyti metodus ir priemones, kurie padėtų valstybėms narėms integruoti IRT
kompetencijas ir skaitmeninį raštingumą (el. įgūdžius) į pagrindines mokymosi visą gyvenimą
politikos sritis;
Valstybėms narėms rekomenduojama dalį ESF finansavimo ateityje skirti „IRT gebėjimams,
žinant, kokios svarbios šiandienos ekonomikoje ir visuomenėje yra IRT“713.

Apie el. įgūdžius kalba ir dar viena pavyzdinė „Europa 2020“ strategijos iniciatyva – „Inovacijų sąjunga“
(angl. Innovation Union)714. Šioje strategijoje numatyta, kad 2011 m. Europos Komisija pateiks
integruotą el. įgūdžių, susijusių su inovacijomis ir konkurencingumu, ugdymo ir skatinimo planą,
kuriame bus aptarti tokie klausimai kaip e. įgūdžių paklausa ir pasiūla, pasiūlytos gairės dėl mokymo
programų, aptartos visuomenės informavimo veiklos. 2012 m. pradžioje toks planas dar nebuvo
parengtas. Šiuo metu svarbiausias ES lygmens dokumentas, susijęs su el. įgūdžiais, yra 2007 m.
patvirtintas komunikatas „El. įgūdžiai 21-ajam amžiui“715, kuris pabrėžė šiuos veiksmus: viešojo ir
privataus sektoriaus bendradarbiavimą, investicijas į žmogiškąjį kapitalą (įskaitant el. įgūdžius), IRT
profesijos patrauklumo didinimą (ypač tarp jaunimo ir tarp merginų), skaitmeninės atskirties mažinimą
ir el. įgūdžių mokymąsis visą gyvenimą.

Skaitmeninės bendrosiosios rinkos kūrimas
ES valstybių gyventojai daug dažniau perka internetu šalies viduje (ES-27 vidurkis 2010 m. buvo 40
proc.), net iš kitų ES valstybių (9 proc.) – taigi nepakankamai panaudojamos interneto teikiamos
galimybės. „Skaitmeninėje darbotvarkėje“ numatoma daug reguliacinių veiksmų, siekiant mažinti ES
ekonominės erdvės fragmentaciją ir palengvinti prekybą IRT prekėmis, paslaugomis ir skaitmeniniu
turiniu. Europos Komisija įsipareigojo inicijuoti veiksmus, kurie padėtų supaprastinti leidimų naudotis
kūriniais, kurių autorių teisės saugomos, suteikimą, valdymą ir tarpvalstybinį licencijavimą; užtikrinti,
kad būtų baigta kurti Bendra mokėjimo eurais erdvė; prisidėti prie sąveikios Europos elektroninių
sąskaitų faktūrų sistemos kūrimo; sukurti saugių elektroninio tapatumo nustatymo sistemų
tarpvalstybinio pripažinimo ir sąveikos teisinį pagrindą; persvarstyti ES duomenų apsaugos reguliavimo
sistemą, kad būtų padidintas piliečių pasitikėjimas ir išplėstos jų teisės716.
Įgyvendindama šiuos veiksmus, 2011 m. gegužės mėn. Europos Komisija paskelbė direktyvos „Dėl
kūrinių, kurių teisių turėtojai nežinomi“ projektą; 2011 m. gruodžio mėn. pasiūlė direktyvos „Dėl
viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo“ naujos redakcijos projektą, 2012 m.
planuojama parengti „Kolektyvinio teisių valdymo pagrindų“ direktyvos projektą; pateikti svarstyti
naujas redakcijas direktyvų „Dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo“, „Dėl duomenų apsaugos“ ir
kitų teisės aktų. Kadangi prekybą internetu tarp valstybių labiausiai apsunkina būtent reguliaciniai
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barjerai ir vartotojų pasitikėjimo trūkumas (o ne investicijų ar technologinių sprendimų trūkumas), iš
valstybių narių tikimasi, kad jos aktyviai dalyvaus svarstant ir priimant šiuos teisės aktus ir užtikrins jų
taikymą.
Sąveikios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų sistemos kūrimo srityje Europos Komisija labai
pabrėžia el. sąskaitų faktūrų (angl. eInvoicing) reikšmę, nes jos paspartina ir palengvina vidinius
procesus įmonėse. 2010 m. Europos Komisija priėmė komunikatą „Europos naudojimasis elektroninių
sąskaitų faktūrų išrašymo privalumais“717, kuriame numatė tokius prioritetus: užtikrinti nuoseklią
teisinę el. sąskaitų faktūrų išrašymo aplinką; užtikrinti visuotinį el. sąskaitų faktūrų naudojimą rinkoje ir
skatinti el. sąskaitų faktūrų ES standartizavimą. Valstybėms narėms rekomenduojama įgyvendinti
tokius veiksmus:
• valstybės narės turėtų parengti nacionalinio lygio el. sąskaitų faktūrų išrašymo skatinimo
strategiją (kuri apimtų paskatas naudoti el. sąskaitas faktūras, numatytų šalies dalyvavimą ES
lygmens procesuose, įskaitant standartizavimą ir kt.);
• sukurti nacionalinius suinteresuotųjų šalių el. sąskaitų faktūrų išrašymo forumus ir apie jų
sukūrimą iki 2011 m. birželio mėn. informuoti Europos Komisiją.
2012 m. sausio pradžioje Europos Komisija paskelbė el. prekybos skatinimo veiksmų planą718, kuriame
nurodyti penki prioritetai:
• didinti prekių ir produktų, kuriuos galima nusipirkti kitose šalyse, pasiūlą;
• gerinti tiek el. prekyba užsiimančių įmonių, tiek vartotojų informavimą;
• efektyvios ir patikimos el. mokėjimų ir prekių pristatymo sistemos;
• efektyvesnė kova su įsipareigojimų nevykdymu, efektyvesnis nesutarimų sprendimas;
• didelio pralaidumo tinklų plėtojimas ir pažangūs technologiniai sprendimai.
Šiame plane detaliau ir tiksliau įvardijami daugelis „Skaitmeninėje darbotvarkėje“ nurodytų veiksmų.
Turint omenyje, kad svarbiausias veiksnys skatinant tarptautinę prekybą yra valstybių narių
bendradarbiavimas ir tokiai prekybai palankios teisinės aplinkos sukūrimas, el. prekybos veiksmų plane
Europos Komisija įsipareigoja parengti teisės aktus (direktyvas ir kt.), kurie apibrėžtų esminius el.
prekybos principus ES ir būtų taikomi visose valstybėse narėse.
Apie el. parašą Europos Komisija kalba tiek skaitmeninių gebėjimų ir atskirties mažinimo, tiek
skaitmeninės bendrosios rinkos, tiek el. valdžios kontekste („Skaitmeninė darbotvarkė“, El. valdžios
veiksmų planas 2011–2015 m.). 2012 m. Europos Komisija numato pateikti detalų pasiūlymų paketą,
kuris apimtų el. parašo, el. identifikavimo ir el. autentifikavimo klausimus719. Atitinkamai valstybės
narės turėtų sukurti ir suderinti sprendimus, kurie leistų kitų šalių piliečiams naudotis kitose šalyse
išduotomis eID kortelėmis (žr. tolesnį skyrių „Elektroninės valdžios iniciatyvos kuriant bendrąją rinką“,
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kuriame pateikiama informacija apie konkrečius investicinius sprendimus, skatinant ES lygmens viešųjų
paslaugų teikimą).
Kuriant skaitmeninę bendrąją rinką „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Skaitmeninė darbotvarkė“
ir „Inovacijų sąjunga“ taip pat daug dėmesio skiria standartų nustatymui ES lygiu (žr. tolesnį skyrių
„Moksliniai tyrimai ir inovacijos IRT srityje“).

Elektroninės valdžios iniciatyvos kuriant bendrąją rinką
Daugelis viešųjų paslaugų verslui ir piliečiams nėra prieinamos kitose ES valstybėse, o tai apsunkina
laisvą prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimą bendrojoje rinkoje. 2009 m. priimtoje Malmės
deklaracijoje dėl el. valdžios ES šalių vadovai pabrėžė, kad viena iš keturių prioritetinių veiklos sričių
yra bendrosios rinkos plėtra, t. y. pasitelkiant IRT būtina sudaryti galimybę steigti verslą kitoje ES šalyje
ir gauti kitas viešąsias ir administracines paslaugas, kurios būtinos verslo plėtoti.
Europos Komisija 2009 m. gegužės mėn. pradėjo bandomąją iniciatyvą SPOCS (angl. Simple Procedures
Online for Cross-border Services)720. Įgyvendinant Paslaugų direktyvą721, kiekvienoje valstybėje narėje
įsteigti „kontaktiniai centrai“ (angl. Point of Single Contact), kuriuose kitos valstybės paslaugų teikėjas
gali gauti visą reikalingą informaciją ir atlikti visas procedūras, reikalingas paslaugai kitoje valstybėje
teikti. SPOCS projektas plėtoja tarpvalstybinius sąveikius IRT sprendimus (pvz., suderinant el.
dokumento, saugumo ir kt. specifikacijas), kurie padėtų paslaugų teikėjui suprasti kitos valstybės
reikalavimus, pateikti reikalingus dokumentus (pvz., verslui registruoti), ir gauti administracinę
paslaugą (pvz., licenciją) pasitelkiant IRT sprendimus, kurie yra naudojami jo valstybėje. Iš Lietuvos
projekte dalyvauja Ūkio ministerija, VšĮ „Versli Lietuva“ ir trys IRT bendrovės (EAB „Mit-Soft“, UAB
„Data Intelligence Systems“ ir UAB JMSYS). Lietuva projekte pasirinko architekto (laikinas paslaugų
teikimas) ir kelionių agento profesijas (laikinas paslaugų teikimas; pilotavimas į vieną pusę, t. y.
sudarant galimybes Lietuvos piliečiams vykdyti veiklą kitoje valstybėje narėje)722.
Kita svarbi Europos Komisijos finansuojama iniciatyva – PEPPOL (angl. Pan-European Public
eProcurement On-Line) pradėta įgyvendinti 2008 m.723 Šios iniciatyvos tikslas – sukurti platformą, kuri
užtikrintų šalyse veikiančių viešųjų pirkimų portalų sąveikumą ir leistų vienos šalies prekių ir paslaugų
teikėjams dalyvauti kitų šalių viešuosiuose pirkimuose, pradedant nuo informacijos gavimo ir baigiant
sąskaitos pateikimu. Tikimasi, kad sprendimas pradės veikti 2012 m. Šiuo metu bandomajame projekte
dalyvauja 11 šalių ir 18 partnerių institucijų; Lietuva šiame projekte nedalyvauja.

720

SPOCS (Simple Procesures Online for Cross-border Services), http://www.eu-spocs.eu/, [accessed 2012 02 06];
finansuojama iš CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) ICT PSP (Policy Support Programme)
721
European Parliament and the Council, „Directive of 12 December 2006 on services in the internal market“, 12.12.2006,
2006/123/EC.
722
Verslo vartai, „SPOCS projektas: supaprastintos interneto procedūros tarpvalstybiniam paslaugų teikimui“
http://www.verslovartai.lt/page?name=spocs, [accessed 2012 02 06].
723
PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) http://www.peppol.eu/, [accessed 2012 01 03].

224

2010 m. pabaigoje patvirtintas El. valdžios veiksmų planas 2011–2015 m., kurio dalis yra skirta
bendrajai rinkai ir verslui teikiamoms paslaugoms724. Šis planas pabrėžia minėtųjų SPOCS ir PEPPOL
iniciatyvų svarbą ir numato užtikrinti tolesnę šių projektų plėtrą ir tęstinumą. Veiksmų planas
formuluoja ambicingą tikslą, kad 2015 m. ES šalių verslo įmonės galėtų „parduoti prekes ir paslaugas
viešajam sektoriui taip pat paprastai, kaip tose valstybėse, kuriose jos yra registruotos“, ir galėtų
nesunkiai įsteigti verslą kitoje šalyje725. Ir veiksmų planas, ir „Skaitmeninė darbotvarkė“ nurodo, kad
minėtieji „kontaktiniai centrai“, kurie buvo sukurti įgyvendinant Paslaugų direktyvą, iki 2015 m. turėtų
tapti „antrosios kartos“ centrais, t. y. pradėti veikti kaip funkcionalūs ir sąveikūs el. valdžios portalai,
teikiantys paslaugas ir tarptautiniu mastu. 2012 m. Europos Komisija planuoja paskelbti komunikatą
dėl el. viešųjų pirkimų, kuris turėtų nubrėžti gaires tolesniam techniniam, teisiniam ir organizaciniam
viešųjų pirkimų proceso suderinamumui tarp valstybių narių; tais pačiais metais Europos Komisija žada
pateikti ir konkretesnių pasiūlymų dėl tolesnio „kontaktinių centrų“ plėtojimo726.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos (IRT srityje)
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ konstatuojama, kad ES vis dar nepakankamai investuoja į IRT
mokslinius tyrimus ir plėtrą: ES moksliniams tyrimams ir plėtrai (R&D) IRT srityje skiriama 17 proc. visų
moksliniams tyrimams ir plėtrai skirtų išlaidų (JAV – 29 proc.), arba 37 mlrd. EUR (2007 m.), palyginti
su JAV išleidžiamais 88 mlrd. EUR. Pagrindinės tokio atsilikimo priežastys – palyginti mažas viešojo
sektoriaus finansavimas, tenkantis IRT moksliniams tyrimams ir plėtrai, inovacijų kūrėjams skirtų
finansavimo priemonių išskaidymas ir lėtas IRT pagrįstų inovacijų pritaikymas praktikoje (ypač
visuomenei svarbiose srityse). Atitinkamai Europos Komisija įsipareigojo pasiekti, kad IRT moksliniams
tyrimams ir plėtrai būtų skiriama daugiau privačių investicijų (naudojant viešųjų pirkimų priemones,
PPP, taip pat ES skiriant struktūrinių fondų paramą, bendrafinansavimą). Numatyta, kad 7-oje
Bendrojoje programoje IRT moksliniams tyrimams ir plėtrai skiriama biudžeto dalis kasmet didėtų 20
proc. Savo ruožtu valstybės narės turėtų:
• Iki 2020 m. IRT moksliniams tyrimams ir plėtrai kasmet skirti dvigubai daugiau (ne 5,5, o 11
mlrd. EUR) viešųjų lėšų (įskaitant finansavimą pagal ES programas) ir taip pasiekti, kad būtų
atitinkamai – nuo 35 iki 70 mlrd. EUR – padidinta ir skiriamų privačių lėšų suma;
• Imtis didelio masto bandomųjų projektų, siekiant išbandyti ir plėtoti novatoriškus ir sąveikius
sprendimus visuomenei svarbiose srityse, kurios finansuojamos pagal Konkurencingumo ir
inovacijų programą (CIP)727.
Vykdydama „Skaitmeninės darbotvarkės“ įsipareigojimus, Europos Komisija 2012 m. planuoja
paskelbti keletą komunikatų (pvz., „ES konkurencingumas internete“; angl. EU Competiveness on the
Web) ir toliau finansuoti IRT mokslinius tyrimus ir plėtrą pasitelkdama FP7 ir CIP ICT PSP programas,

724

European Commission, The European eGovernment Action Plan 2011-2015. Harnessing ICT to promote Smart, Sustainable
& innovative Government, Brussels, 15 December 2010 COM(2010) 743.
725
European Commission, The European eGovernment Action Plan 2011-2015. Harnessing ICT to promote Smart, Sustainable
& innovative Government, Brussels, 15 December 2010 COM(2010) 743, p. 10.
726
European Commission, “Digital Agenda for Europe, Annual Progress Report”, 22 December 2011, p. 16.
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/dae_annual_report_2011.pdf, [accessed 2012 02 06].
727
Europos Komisija, „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, Komisijos komunikatas,Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 245
galutinis/2, p. 26.

225

tačiau svarbiausia būsima iniciatyva, kuriai jau pradedama ruoštis – tai „Horizon 2020“. Ši programa
skirta įgyvendinti ES pavyzdinei iniciatyvai „Inovacijų sąjunga“ (angl. Innovation Union)728; ji integruos
dabartines FP7, CIP ir kitas programas. Planuojamas „Horizon 2020“ programos biudžetas 2014–2020
m. laikotarpiu – 80 mlrd. eurų.
Minėtosios „Inovacijų sąjungos“ (angl. Innovation Union) komunikate numatyti keli konkretūs veiksmai
IRT srityje729:
• Kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę iki 2015 m. valstybės narės drauge su Europos
Komisija turėtų būti parengusios arba pradėjusios rengti 60 proc. šiuo metu Europos
strateginiame mokslinių tyrimų infrastruktūros forume nustatytų prioritetinių Europos
mokslinių tyrimų infrastruktūrų;
• Europos Komisija įsipareigojo parengti komunikatą ir susijusius teisės aktus dėl
standartizacijos, kurie inter alia būtų taikomi IRT sektoriui, siekiant paspartinti ir modernizuoti
standartų nustatymą, kad būtų galima užtikrinti sąveiką ir skatinti inovacijas sparčiai
augančiose pasaulio rinkose. 2011 m. paskelbtas standartizacijos paketas, kuris apima
komunikatą dėl ES standartų strateginės vizijos730 ir pasiūlymą dėl Europos standartizacijos
reglamento projekto731. Reglamento projekte pasiūlytos taisyklės dėl ES lygmens ir ES šalių
standartizavimo įstaigų, Europos Komisijos bendradarbiavimo nustatant ES lygmens
standartus ir užtikrinant IRT techninių specifikacijų tarpusavio pripažinimą (1 straipsnis).
Komunikate IRT standartams ir sąveikumui yra paskirtas atskiras skyrius, kuriame numatoma,
kad Europos Komisija inicijuos visų suinteresuotų šalių bendravimą ir bendradarbiavimą
nustatant IRT standartus; tiek Komisija, tiek valstybės narės turėtų vis dažniau įtraukti
sutartus IRT standartus į viešųjų pirkimų (IRT srityje) dokumentus ir t.t . 2013 m. Europos
Komisija planuoja inicijuoti „nepriklausomą ES standartų sistemos peržiūrą“732.
2008 m. ES lėšomis Vengrijoje įsteigtas Europos inovacijų ir technologijos institutas733, kurio misija –
stiprinti inovacijų gebėjimus Europoje. Taip pat veikia 17 su šiuo institutu susijusių centrų (angl. colocation centres) kitose ES valstybėse (Lietuvoje ir kitose Baltijos tokios centro nėra). Viena iš šio
instituto įgyvendinamų iniciatyvų – „EIT ICT Labs“, kuri skatina IRT srityje dirbančių mokslininkų
bendradarbiavimą, taip pat tyrimus ir studijas šiose prioritetinėse srityse: „sumanios erdvės“,
sumanios energetikos sistemos“, „sveikata ir gyvenimo kokybė“, „skaitmeniniai ateities miestai“,
„ateities medijos ir turinys“, „pažangiosios mobilumo ir transporto sistemos“.
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6.2.2. Užsienio šalių patirtis: ką parodė atvejo studijos

Darbo jėgos IRT kompetencija ir IRT specialistai
Estija
Kaip ir daugelyje ES šalių, Estijoje trūksta IRT darbo jėgos, todėl per pastaruosius kelerius metus
įgyvendinti projektai siekiant padidinti IRT srities studentų skaičių ir populiarinti IRT kaip profesiją
(pvz., Estijos IRT ir telekomunikacijų įmonių asociacija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija
įgyvendina projektą, skirtą mokslui populiarinti).
Kitas svarbus projektas („IRT + Studijos“) buvo skirtas sutelkti visų suinteresuotų šalių atstovus ir
identifikuoti svarbiausias problemas, mažinančias IRT studijų populiarumą (pvz., kaip pakeisti studijų
programas, kad jos būtų įdomesnės ir labiau motyvuotų rinktis IRT profesiją).
2012 m. pradės veikti IRT akademija – jungtinis svarbiausių Estijos universitetų (Tartu, Talino
technologijų universiteto), taip pat „Eesti Telecom“ įmonės ir Estijos informacinių technologijų ir
telekomunikacijų įmonių asociacijos projektas. Planuojama, kad akademijoje dėstys geriausi Estijos ir
užsienio dėstytojai, bus naudojamos pažangiausios Estijos universitetų IRT programos.
Viena iš 2007–2013 m. ES paramos programų („Žinių ir įgūdžių programa“) teikia paramą įmonių
darbuotojų ir vadovų kompetencijos tobulinimui, siekiant didinti įmonių konkurencingumą.
Finansuojamos veiklos – mokymai, studijų vizitai, praktiniai mokymai dirbant, konsultacinės paslaugos
(pvz., dėl įmonės produktų, technologijų, veiklos procesų gerinimo). Taip pat įgyvendinamas viešinimo
projektas, siekiant geriau informuoti įmones apie naujus IRT sprendimus jų verslui plėtoti (išleisti du
leidiniai). Taip pat finansuojami projektai, kurie leidžia darbuotojams geriau derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus (pvz., darbas per atstumą, IRT sprendimai čia turi ypatingą reikšmę). Kita programa
„Nauji aukštos kvalifikacijos darbuotojai“ (visų sektorių, įskaitant IRT) dengia dalį naujų aukštos
kvalifikacijos darbuotojų, kurie įgyvendintų inovacijų projektus įmonėse, įdarbinimo išlaidų.
Kanada
2007 m. įkurta Kanados koalicija ateities IRT įgūdžiams stiprinti (angl. The Canadian Coalition for
Tomorrow’s ICT Skills). Koalicija yra sudaryta iš darbdavių, universitetų ir įmonių atstovų, jos tikslas –
užtikrinti, kad Kanados organizacijos galėtų pasisamdyti pakankamai IRT specialistų, kurių
kompetencija atitiktų jų poreikį734. Koalicija vykdo šias iniciatyvas: „CareerMash“, skirta pagerinti
viešajai nuomonei apie karjerą IRT srityje; portale careermash.ca pateikiami išsamūs IRT karjerų
aprašymai, pristatomi sėkmingai šioje srityje dirbantys žmonės, teikiama informacija apie darbo vietas
ir studijų galimybes ir pan.735 Kitas projektas, „Career Week“ – tai kasmet rengiama karjeros mugė
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didžiausiuose Kanados miestuose, skirta supažindinti būsimuosius studentus ir visuomenę su IRT
karjeros teikiamomis galimybėmis736.
2011 m. biudžeto projekte Kanados vyriausybė numatė per trejus metus skirti 60 mln. CAD, siekdama
padidinti IRT specialybių studentų skaičių737 (bus skiriama daugiau paskolų ir stipendijų). Kanados
vyriausybė taip pat skyrė 3,5 mln. CAD skatinti IRT studentų praktikai smulkiojo verslo įmonėse
(Canada’s Small Business Internship Program (SBIP))738. Ateityje Kanados vyriausybė planuoja šiai
sričiai skirti dar daugiau dėmesio: toliau finansuoti IRT studentų mokslines praktikas ir skatinti greitą
įsidarbinimą po studijų.
Kvalifikuotos darbo jėgos imigracijos skatinimas – kitas svarbus būdas siekiant mažinti IRT darbuotojų
trūkumą. Kanados vyriausybė planuoja supaprastinti užsienio darbuotojų samdymo sąlygas ir mažinti
pajamų mokestį tam, kad jie norėtų likti šalyje739. Kanados kultūros žmogiškųjų išteklių taryba (angl.
Cultural Human Resources Coucil) siūlo skatinti užsienio tyrėjus atlikti tyrimus Kanadoje.
Kitos šalys
Palyginti su kitomis šalimis, JAV ir Jungtinė Karalystė turi didelį pranašumą IRT darbuotojų srityje:
didelė darbo jėgos pasiūla, lanksti darbo rinka, pasaulinio lygio universitetai, kuriuose studijuoja
studentai iš viso pasaulio, pasaulinio lygio IRT kompanijos, didelė aukštos kvalifikacijos darbo jėgos
imigracija. „Computerworld“ atlikta apklausa parodė, kad 2012 m. 1/3 JAV įmonių planuoja įdarbinti
IRT specialistus – ne tik esamoms sistemoms pržiūrėti, bet ir naujiems inovatyviems sprendimams
plėtoti740.
Austrijoje nuolatinis IRT specialistų trūkumas – viena svarbiausių skaitmeninio verslo plėtros
problemų. 2011 m. atlikta apklausa parodė, kad 45 proc. įmonių planuoja įdarbinti IRT specialistus741
per ateinančius 2 metus, tačiau specialistų pasiūla nepakankama. Svarbiausios priežastys: palyginti
mažas IRT profesijos populiarumas (ypač tarp moterų) ir nedidelis šios srities studentų skaičius.
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Parama inovacijoms, IRT diegimui versle ir parama IRT verslui
Estija
Estijoje 2007–2011 m. įmonių MTTP projektams iš viso skirta 37 mln. EUR ES paramos (268 projektai),
tarp kurių didelė dalis buvo tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su IRT diegimu ar naudojimu (tačiau
konkreti statistika nekaupiama). Taip pat veikia ES struktūrinių fondų finansuojamos eksporto rėmimo
ir paramos naujoms inovatyvioms įmonėms steigti programos; įmonės turi galimybę įsigyti mokslinių
tyrimų paslaugas, naudodamosi valstybės subsidijuojamais „inovacijų čekiais“742.
2008 m. pradėta Estijos verslo klasterių programa, o 2009 m. įsteigtas Estijos IRT klasteris. Svarbiausias
klasterio tikslas – padidinti Estijos IRT prekių ir paslaugų eksportą. Kiti klasterio tikslai – prisidėti prie
kitų sektorių produkcijos ir paslaugų eksporto didinimo, pasitelkiant IRT sprendimus, skirtus veiklai,
produkcijai valdyti ir t.t. Pagrindinės klasterio veiklos: bendra rinkodara, keitimasis patirtimi, bendros
tyrimų veiklos ir t. t. Klasteryje jau įgyvendinami IRT ir finansų sektoriaus, IRT ir prekybos sektoriaus,
IRT ir statybų sektoriaus įmonių bendradarbiavimo projektai. Kitas pagal šia programą finansuojamas
projektas – tai Estijos IRT Demo centras743, kurio pagrindinis tikslas – Estijoje sukurtų IRT produktų ir
paslaugų internacionalizacija, Estijos kaip aukštųjų technologijų šalies įvaizdžio kūrimas. Centre
demonstruojami Estijoje sukurti IRT sprendimai, skirti verslui ir viešajam sektoriui.
Estijos mokslo paramos fondas (taip pat finansuojamas ES lėšomis) teikia paramą kompetencijos
centrams. Šiuo metu finansuojami du kompetencijos centrai IRT srityje: ELIKO kompetencijos centras ir
Programinės įrangos technologijų ir aplikacijų kompetencijos centras (STACC). Abu centrai daug
dėmesio skiria žaliosioms IRT, tokioms kaip „protingosios erdvės“ (iš esmės – išteklių taupymas
pasitelkiant IRT). Šis fondas taip pat finansuoja Pavyzdinių centrų programą (angl. Centres of
excellence). 2008 m. pradėjo veikti pavyzdinis Kompiuterijos mokslo centras744, kurio tikslas –
konsoliduoti ir plėtoti Estijos mokslą šiose srityse: programavimo kalbos, informacijos sauga,
programinės įrangos inžinerija, bioinformatika, kalbos atpažinimo technologijos. Centras skatina
bendradarbiauti įvairias mokslininkų grupes, populiarina sukuriamus mokslo darbus ir t. t.
Estijos plėtros fondas (Estonian Development Fund, EDF) – tai valstybės (nacionalinio biudžeto, ne ES
lėšomis) finansuojamas rizikos kapitalo fondas, investuojantis į veiklą pradedančias inovatyvias
įmones. Jis pradėjo veikti 2008 m. ir šiuo metu 2/3 jo portfelio sudaro IRT srities įmonės. Fondas
investuoja kartu su privataus kapitalo fondais (paprastai dengia apie 50 proc. finansavimo). Šiuo metu
Estijos vyriausybė svarsto galimybę kartu su Lietuvos ir Latvijos vyriausybėmis sukurti Baltijos šalių
inovacijų fondą (bendras kapitalas – apie 100 mln. eurų), kuris veiktų kaip rizikos kapitalo fondas
visose Baltijos šalyse.
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Kanada
Pastarųjų metu Kanados biudžeto projektuose numatyta priemonių verslo investicijoms į IRT skatinti.
Verslininkai ir įmonės, įsigiję naują kompiuterinę įrangą laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 27 d. iki
2011 m. vasario 1 d., galėjo tais pačiais metais į sąnaudas įtraukti 100 proc. nusidėvėjimą (angl. capital
cost allowance)745. Verslo subjektams ši lengvata leido mokėti mažesnį pajamų ir (arba) pelno mokestį.
2011-ųjų biudžeto projekte taip pat numatoma per trejus metus skirti 80 mln. CAD Pramonės
mokslinių tyrimų paramos programai (angl. The Industrial Research Assistance Program), skatinančiai
smulkųjį ir vidutinį verslą bendradarbiauti su universitetais ir sparčiau investuoti į IRT746.
2011 m. spalio mėn. Kanados verslo plėtros bankas nusprendė skirti 200 mln. CAD verslo investicijoms
IRT srityje. Pinigai gali būti panaudoti įsigyti kompiuterinei, programinei įrangai ir sumokėti už
konsultacines paslaugas (pvz., el. verslo).
2011 m. spalio 31 d. pradėta įgyvendinti Kanados skaitmeninių technologijų diegimo bandomoji
programa (angl. Digital Technology Adoption Pilot Program), kurią numatoma tęsti iki 2014 m. kovo 31
d.747 Programos tikslas – skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo įmones įsigyti skaitmenines technologijas
ir pritaikyti jas savo verslo modeliams. Į paramą gali pretenduoti tos įmonės, kurių darbuotojų skaičius
neviršija 500 žmonių, be to, jos turi būti suinteresuotos didinti savo produktyvumą taikydamos
skaitmenines technologijas748. Programą įgyvendina Kanados nacionalinė tyrimų taryba (Nacional
Research Council), per trejus metus jai numatyta skirti 80 mln. CAD finansinės paramos.

Skaitmeniniam verslui palankios aplinkos kūrimas
Estija
2010 m. Estijos Informacinių sistemų valdyba (Information Systems Authority) sudarė sutartis su
privataus sektoriaus el. sąskaitų paslaugų teikėjais. Susitarimas leido keistis el. sąskaitomis, pirmiausia
– viešajame sektoriuje, o vėliau leis gauti ir siųsti sąskaitas privačiam sektoriui. Siekiant gauti ir siųsti
el. sąskaitas, reikia sudaryti sutartį su privačiu el. sąskaitų paslaugos operatoriumi ir sukurti atitinkamą
funkciją įstaigos dokumentų ir finansų valdymo sistemoje. 2010 m. pabaigoje visas Estijos viešasis
sektorius pradėjo naudoti el. sąskaitas749.
Estijoje taip pat įgyvendinti el. pirkimų ir el. aukcionų projektai, kurie leidžia visą viešųjų pirkimų
procesą perkelti į elektroninę erdvę. Estija taip pat dalyvauja anksčiau minėtuose STORK ir PEPPOL
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tarptautiniuose projektuose, o jos viešosioms paslaugoms gauti (viešųjų paslaugų portale) jau galima
naudoti kitų šalių (įskaitant Lietuvos) eID kortelę.
Kanada
Kanados verslo plėtros banko iniciatyva įkurtas „Smart Tech“ virtualusis išteklių centras.
Internetiniame portale verslininkams siūloma atlikti keletą testų. Vienas iš jų padeda nustatyti, ar
įmonė tinkamai išnaudoja IRT teikiamas galimybes. Antrasis testas leidžia išanalizuoti įmonės
internetinę svetainę pagal 19 skirtingų veiksnių; taip atskleidžiamos jos stipriosios sritys ir vietos,
kurias dar reikėtų tobulinti750. „Smart Tech“ internetinė svetainė taip pat suteikia informacijos apie
rinkoje esančius naudingus produktus ir technologijas, siūlo konsultavimo paslaugas ir galimybę gauti
paskolas verslo plėtrai palankiomis sąlygomis751.
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Septinta iniciatyva: Žaliosios IRT ir darni plėtra
7.1. Ko siekiame? Kiekybiškai išreikšti tikslai
7.1.1. Šiuo metu galiojantys rodikliai

Kol kas Lietuvos strateginiuose dokumentuose nėra nurodyta jokių žaliųjų IRT rodiklių. 2009 m.
atnaujintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje752 numatyti keli rodikliai, kurie netiesiogiai
aktualūs ir diegiant žaliąsias IRT, tačiau nei pradinės, nei būsimos šių rodiklių reikšmės nenumatytos:
• išmetamų į atmosferą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis CO2 ekvivalentu (iš viso, mln.
tonų, BVP vienetui, iš viso ir pagal ekonominės veiklos rūšis);
• žalieji viešieji pirkimai iš visų viešųjų pirkimų (proc., litais);
• elektros suvartojimas namų ūkiuose per metus – iš viso ir vienam gyventojui (GWh);
• būstuose sunaudotos šilumos energijos kiekis (tne) ir sunaudotos elektros energijos kiekis,
tenkantis vienam gyventojui per metus (kWh).
7.1.2. Rodiklių komentaras ir pasiūlymai

„Europa 2020“ strategijoje įvardyti keli esminiai rodikliai, kuriems pasiekti reikės pastangų ir projektų
visose srityse, įskaitant IRT:
• iki 2020 m. 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją (30 proc., jei tam bus
tinkamos sąlygos);
• iki 2020 m. 20 proc. suvartojamos energijos gauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
• iki 2020 m. 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą.
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ numatytas toks žaliasis rodiklis753:
• 2020 m. 20 proc. mažesnis apšvietimo energijos naudojimas.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/72/EB nurodomas šis rodiklis754:
• 2020 m. bent 80 proc. vartotojų turi būti įdiegtos pažangiosios matavimo sistemos (sumanieji
skaitikliai) (pirma atlikus sąnaudų ir naudos rinkai ir atskiriems vartotojams ekonominį
vertinimą).
Europos Komisijos komunikate „Viešieji prikimai geresnei aplinkai užtikrinti“755 siūlomas šis rodiklis:
• 2010 m. šalyse narėse bent 50 proc. viešųjų pirkimų turi būti žalieji pirkimai (pagal sutarčių
skaičių ir pirkimų vertę).
Jungtinė Karalystė: 2008 m. Žaliųjų IRT strategija756:
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•
•

iki 2012 m. pasiekti, kad visos centrinės valdžios institucijos nepaliktų jokio „anglies pėdsako“,
t. y. sumažintų energijos suvartojimą, o likusius išmetimus kompensuotų;
iki 2020 m. pasiekti, kad centrinės valdžios institucijų IRT nepaliktų jokio „anglies pėdsako“
(įskaitant IRT gamybą, naudojimą ir utilizavimą).

Jungtinė Karalystė, 2011 m. Žaliųjų IRT strategija757:
• sumažinti duomenų centrų veiklos išlaidas (energijos sunaudojimą) 35 proc., taip sumažinant ir
„anglies pėdsaką“.
JAV: Ekonomikos gaivinimo akto (angl. Recovery Act) įgyvendinimo dokumentas:
• 2015 m. 40 mln. namų ūkių naudos pažangiuosius skaitiklius (angl. smart meters) (2009 m.
tokius skaitiklius turėjo 8 mln. namų ūkių)758.
Atsižvelgiant į užsienio patirtį ir Lietuvoje įgyvendinamas žaliųjų IRT iniciatyvas, rekomenduojama:
• Atsižvelgiant į „Europa 2020“ strategijos ir „Skaitmeninės darbotvarkės“ rodiklius, būsimose
strategijose numatyti, kad efekto lygmeniu IRT ir informacinės visuomenės plėtra prisideda
mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir gerinant energijos vartojimo
efektyvumą, ir vertinti šių rodiklių pasiekimą.
• Vertinti viešojo sektoriaus IRT (serverinių, duomenų centrų) „anglies pėdsaką“ (šiltnamio dujų
emisijas) ir numatyti, kad šios emisijos bus palaipsniui mažinamos. Šiuo metu nėra aiškus net
domenų centrų (serverinių) skaičius, tačiau, priėmus Viešojo sektoriaus IRT infrastruktūros bei
paslaugų konsolidavimo bei perėjimo prie debesų kompiuterijos programą (žr. penktąją
iniciatyvą), šis skaičius bus nustatytas ir bus galima įvertinti domenų centrų (serverinių)
energijos sunaudojimo lygį ir „anglies pėdsaką“.
• ES lygiu suderinus pažangiųjų skaitiklių apibrėžimą (žr. 7.2.1 poskyrį), stebėti rodiklį „Namų
ūkių dalis, kuri naudoja pažangiuosius skaitiklius“.
• Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2012–2015 m. priemonių plane numatyta ši priemonė: „kaupti
statistinius duomenis apie atliktus žaliuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje
sistemoje, pateikti stebėsenos duomenis Aplinkos ministerijai“ (už tai atsakinga Viešųjų
pirkimų tarnyba)759. Rekomenduojama stebėti rodiklį „Lėšų suma, skirta žaliesiems IRT
pirkimams“.

7.2. Užsienio valstybės: tendencijos ir viešosios politikos iniciatyvos
IRT aplinkosaugos srityje yra ir ateities problema, ir ateities galimybė. 2007 m. IRT verslo CO2 emisijos
sudarė 2 proc. pasaulio emisijos (energija, kurią suvartoja duomenų centrai, kompiuterinė įranga,
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telekomunikacijų įranga)760 ir tikėtina, kad ateityje ši dalis tik didės (pavyzdžiui, serverių skaičius
duomenų centruose išaugs nuo 18 mln. praėjusio dešimtmečio viduryje iki 122 mln. 2020 m.)761. Kita
vertus, tai yra ir ateities galimybė, kadangi būtent IRT sprendimai yra vieni perspektyviausių, siekiant
gyventojams, verslui, viešajam sektoriui suteikti informacijos ir priemonių, kurie padėtų taupyti
energiją, racionaliau naudoti žaliavas ir padidinti darbo efektyvumą. Žaliosios IRT yra ir didžiulė verslo
galimybė: Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, iki 2030 m. investicijos vien tik į pažangųjį
elektros energijos tinklą sieks 1000 mlrd. EUR762. Šiuo metu ši sritis vis dar formuojasi, net terminas
„žaliosios IRT“ apibrėžiamas nevienodai; kita vertus, tai yra labai dinamiška ir daug dėmesio ES ir
pasaulyje susilaukianti sritis, kurioje atliekama daug tyrimų, ieškoma inovatyvių verslo sprendimų,
vyksta bandomieji ir demonstraciniai projektai.
7.2.1. Bendrosios Europos Sąjungos iniciatyvos, Europos Komisijos pasiūlymai

Taupus ir sumanus energijos naudojimas
2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio
suvartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų763 nurodė, kad šalys narės turėtų aprūpinti savo
gyventojus skaitikliais, rodančiais sunaudojamos energijos laiką ir kainą. 2009 m. priimtose Direktyvose
dėl gamtinių dujų764 ir elektros765 sunaudojimo reikalaujama, kad ES narės nustatytų
pažangiųjųskaitiklių sistemų (angl. intelligent metering systems) įvedimo tvarkaraščius. 2009 m.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje taip pat nurodoma iki 2012 m. rugsėjo 3 d. valstybėse
narėse įvertinti pažangiųjų matavimo sistemų diegimo galimybes. Be to, direktyvoje numatyta, kad
2020 m. bent jau 80 proc. ES narių gyventojų turėtų būti aprūpinti sumaniaisiais elektros skaitikliais766.
2009 m. Europos Komisija paskelbė rekomendacijas valstybėms narėms ir IRT sektoriui dėl IRT
naudojimo, siekdama, kad ateityje valstybėse narėse būtų efektyviai naudojami energetiniai ištekliai ir
mažinamos anglies dvideginio emisijos767. Daugelis šių rekomendacijų nuostatų buvo vėliau įtrauktos
rengiant pavyzdines iniciatyvas „Skaitmeninė darbotvarkė“ ir „Inovacijų sąjunga“.
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„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ Europos Komisija pabrėžė, kad IRT sektoriaus įtaka bus labai svarbi
siekiant pagrindinių „Europa 2020“ strategijos rodiklių: iki 2020 m. 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijas ir 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Konkrečiai:
• Europos Komisija pasiūlė, kad IRT sektorius turėtų parengti bendras matavimo metodikas,
kurias taikant būtų vertinamas šio sektoriaus energijos vartojimo efektyvumas ir išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. 2011 m. pabaigoje tokios metodologijos dar buvo
rengiamos768; Europos Komisijos svetainėje buvo paskelbtas kvietimas IRT sektoriaus įmonėms
dalyvauti tokios metodologijos bandymuose769.
• Skaitmeninėje darbotvarkėje taip pat numatyta skatinti IRT sektoriaus ir labiausiai aplinką
teršiančių sektorių (pvz., pastatų ir statybos, transporto ir logistikos, energijos paskirstymo)
bendradarbiavimą. Šioje srityje Skaitmeninės darbotvarkės ataskaita pateikia nuorodą į EK
Energijos generalinio direktorato kuruojamą „Sumanių miestų ir bendruomenių“ iniciatyvą770,
kuri remia miestų ir regionų projektus siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijas. Bus teikiama parama demonstraciniams, bandomiesiems projektams šiose srityse:
viešųjų ir gyvenamųjų namų renovacija; atsinaujinančios energijos šaltinių panaudojimas
pastatų šildymui ir kondicionavimui; sumanaus elektros energijos tinklo plėtojimas;
alternatyvaus transporto plėtojimas. Kvietimas teikti paraiškas subsidijoms buvo paskelbtas
2011 m. liepos mėn. ir baigėsi 2011 m. gruodžio mėn. Iniciatyvai skirtų lėšų suma – 40 mln.
EUR.
• Pažangiųjų elektros energijos tinklų (angl. smart grid) srityje Europos Komisija siekia, kad būtų
nustatyti standartai, užtikrinantys tokių tinklų sąveikumą771. Skatinant pažangiųjų energijos
skaitiklių (angl. smart meters) naudojimą, Europos Komisija parengė studiją dėl to, ką galima
vadinti sumaniaisiais skaitikliais ir kokios galėtų būti tokių skaitiklių funkcijos772; 2012 m. turėtų
būti parengta atitinkama Europos Komisijos rekomendacija773.
• Europos Komisija pabrėžia tikslą mažinti apšvietimui naudojamos energijos vartojimą.
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ pabrėžiama, kad nauja SSL technologija (angl. Solid State
Lighting) galėtų padėti 70 proc. sumažinti tokios energijos vartojimą. 2011 m. pabaigoje
Europos Komisija paskelbė šios srities „žaliąją knygą“ ir pradėjo viešąsias konsultacijas774.
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Kita pavyzdinė iniciatyva – „Inovacijų sąjunga“ taip pat kalba apie žaliųjų IRT reikšmę. Vienas iš
instrumentų, kuriuos EK planuoja pasitelkti įgyvendinant šią iniciatyvą, yra vadinamosios „inovacijų
partnerystės“, kai svarbiausi viešojo ir privataus sektoriaus veikėjai (įskaitant Komisiją, valstybių narių
atsakingas institucijas, verslo organizacijas, įmones ir NVO) sutaria dėl bendrų tikslų, prisiima
įsipareigojimus (apimančius visą mokslinių tyrimų ir inovacijų ciklą) ir juos įgyvendina. 2011 m pradėta
bandomoji inovacijų partnerystė „Aktyvus ir sveikas senėjimas“. Viena iš rengiamų būsimų inovacijų
partnerysčių yra „Sumanūs miestai“. Pristatant šios partnerystės idėją daug dėmesio skiriama
„dabartiniams ir būsimiems IRT sprendimams“ šiose srityse: sumanieji elektros energijos tinklai,
pažangieji skaitikliai, atsinaujinanti energetika, švaresnis transportas ir didesnis pastatų energetinis
efektyvumas775.
Galiausiai pavyzdinė iniciatyva „Efektyviai išteklius naudojanti Europa“ taip pat numato, kad sumanieji
elektros energijos tinklai bus viena iš šios iniciatyvos įgyvendinimo priemonių776.

Žalieji viešieji pirkimai ir IRT
Europos Sąjunga daug dėmesio skiria žaliesiems viešiesiems pirkimams, kai vertinant prekių ar
paslaugų teikėjų ar darbų rangovų pasiūlymus atsižvelgiama ne į siūlomą pardavimo kainą, bet į kainą,
kurią viešasis sektorius sumokės eksploatacijos metu (įskaitant sunaudotus energijos išteklius ir atliekų
perdirbimą (utilizavimą)777. 2006–2007 m. labiausiai pažengusios pagal viešųjų pirkimų metu taikomus
aplinkos apsaugos kriterijus buvo septynios ES šalys: Austrija, Danija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai,
Vokietija, Suomija ir Švedija. Šiose šalyse pagal bendrą pirkimų vertę 45 proc. pirkimų buvo žalieji, o
pagal sutarčių skaičių – 55 proc. pirkimų778. 2008 m. Europos Komisijos pasiūlė siekti, kad 2010 m.
šalyse narėse bent 50 proc. viešųjų pirkimų būtų žalieji pirkimai (tiek pagal sutarčių skaičių, tiek pagal
pirkimų vertę)779.
„Skaitmeninė darbotvarkė“ ir jos 2011 m. įgyvendinimo ataskaita numato, kad valstybės narės iki
2012 m. turėtų patikslinti vidines viešųjų pirkimų tvarkas ir teisės aktus ir numatyti reikalavimą, kad
perkant darbus, įrangą ir paslaugas, susijusius su apšvietimo sistemų įrengimu, reikėtų vertinti ne tik
pradines pirkimo, įrengimo, bet ir naudojimo išlaidas (energijos suvartojimą visos eksploatacijos
metu)780. 2011 m. Europos Komisijos Aplinkos generalinis direktoratas paskelbė žaliųjų viešųjų pirkimų
kriterijus biuro IRT įrangos viešiesiems pirkimams (iš esmės tai pasiūlymai dėl reikalavimų, kuriuos
valstybės narės (ar konkrečios perkančiosios organizacijos) galėtų numatyti biuro IRT įrangos pirkimų
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techninėse specifikacijose, siekdamos, kad prioritetas būtų teikiamas įrangai, darančiai sąlyginai
mažesnį neigiamą poveikį aplinkai781).

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
2007–2013 m. ES Bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos
programa, be kitų projektų, rėmė ir žaliųjų IRT projektus782. 2014–2020 m. tiesioginė ES parama MTTP
srityje bus teikiama naudojant „Horizon 2020“ programą (iš esmės tai „Inovacijų sąjungos“ pavyzdinės
iniciatyvos pagrindinis finansavimo šaltinis). Tarp daugelio platformų, programų, projektų, kuriuos
ateityje finansuos ši programa, bus ir žaliųjų IRT tematikos tyrimai. Pavyzdžiui, „Horizon 2020“ ateityje
finansuos 2008 m. Vengrijoje įsteigtą Europos inovacijų ir technologijos institutą783. Šio instituto „ICT
Labs“ skatina IRT srityje dirbančių mokslininkų bendradarbiavimą, taip pat tyrimus ir studijas keliose
prioritetinėse srityse, kaip antai: „sumanios erdvės“, „sumanios energetikos sistemos“, „skaitmeniniai
ateities miestai“, „protingos(pažangiosios) mobilumo ir transporto sistemos“.

Infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) parama
2011 m. spalio mėn. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros plėtros
priemonės (angl. Connecting Europe Facility) reglamento ir pasiūlymą dėl transeuropinių
telekomunikacijų tinklų gairių784. Viena iš gairių projekte įvardytų 5 skaitmeninių paslaugų
infrastruktūros sričių yra „Informacinių ir ryšio technologijų sprendimų pažangiesiems energetikos
tinklams kurti ir pažangiosioms energetikos paslaugoms teikti diegimas“. Finansinė parama bus
skiriama tiek ryšių infrastruktūros ir pagrindinės techninės įrangos diegimui, tiek paslaugų teikimui
(pavyzdžiui, galimybė vartotojams geriau įvertinti ir reguliuoti energijos suvartojimą).
7.2.2. Užsienio šalių patirtis: ką parodė atvejo studijos

Jungtinė Karalystė
Jungtinės Karalystės vyriausybė buvo viena pirmųjų pasaulyje, kuri patvirtino Žaliąją IRT strategiją
(2008 m.)785. Strategijoje numatyta keletas ambicingų tikslų:
• Iki 2012 m. pasiekti, kad visos centrinės valdžios institucijos nepaliktų jokio „anglies pėdsako“,
t. y. sumažintų energijos suvartojimą, o likusius išmetimus kompensuotų;
• Iki 2020 m. pasiekti, kad centrinės valdžios institucijų IRT nepaliktų jokio „anglies pėdsako“
(įskaitant IRT gamybą, naudojimą ir utilizavimą).
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2009 m. vyriausybė paskelbė gana optimistinę šios strategijos įgyvendinimo ataskaitą, kurioje
teigiama, kad per metus jau pavyko sumažinti anglies dvideginio emisijas 12 tūkst. tonų ir sutaupyti 7
mln. GBP (naudojant interneto telefoniją, utilizuojant nebenaudojamą IRT, mažinant spausdintuvų
naudojimą, spausdinant ant abiejų popieriaus lapo pusių, atnaujinant kompiuterinę įrangą, užtikrinant,
kad nenaudojama įranga būtų išjungta ir pan.)786. Tais pačiais metais Aplinkos apsaugos agentūra
pasirašė IRT įrangos pirkimo ir priežiūros sutartį su „CapGemini“, kurios viena iš sąlygų – per 7 metus
per pusę sumažinti šios organizacijos „anglies pėdsaką“787; 2010 m. kita institucija („Ofcom“) pasirašė
panašią sutartį, kurioje numatyta per 5 metus sumažinti anglies dvideginio emisijas 60 proc.788 Kita
vertus, 2009 m. atlikta viešojo sektoriaus apklausa parodė, kad 67 proc. respondentų abejoja, ar
pavyks pasiekti ambicingus strategijos tikslus789.
Po 2010 m. rinkimų pasikeitusi valdžia neįtraukė 2008 m. strategijos tikslų į 2011 m. viešojo sektoriaus
IRT strategiją, bet suformulavo naujus. 2011 m. strategijoje numatytas įsipareigojimas sumažinti
duomenų centrų veiklos išlaidas (energijos suvartojimą) 35 proc., taip sumažinant ir „anglies pėdsaką“.
Taip pat reikalaujama, kad viešasis sektorius atsižvelgtų į žaliuosius IRT standartus pirkdamas,
kurdamas, naudodamas ir utilizuodamas IRT įrangą. 2011 m. viešojo sektoriaus IRT įgyvendinimo
strategijoje mažinant IRT „anglies pėdsaką“ numatyta taikyti draugiškus aplinkai duomenų centrų
įrengimo ir priežiūros standartus; matuoti viešojo sektoriaus duomenų centrų anglies dvideginio
emisijas ir energetinį efektyvumą; geriau išnaudoti ir dalytis šiuo metu turimais viešojo sektoriaus IRT
ištekliais, naudoti debesų kompiuteriją. Iki 2012 m. gegužės mėn. planuojama pateikti visos
vyriausybės IRT aplinkosauginio „brandos lygio“ įvertinimą.
2011 m. rudenį paskelbta nauja žalioji viešojo sektoriaus IRT strategija790, kurioje numatyti tokie
uždaviniai ir priemonės:
• Mažinti IRT infrastruktūros neigiamą poveikį aplinkai:
o Viešosios IRT infrastruktūros konsolidavimas ir optimizavimas, perteklinių viešosios IRT
infrastruktūros pajėgumų panaudojimas (sukuriant viešojo sektoriaus turto duomenų
bazę, kurią galima panaudoti tiek dalijantis IRT ištekliais, tiek atsisakant nereikalingų ir
nenaudojamų išteklių), debesų kompiuterija, dalijimasis aplikacijomis, kurios sukurtos
viešojo sektoriaus užsakymu;
o Žalieji viešieji pirkimai: įtraukti žaliuosius principus į techninės įrangos pirkimų
specifikacijas; vertinti ne tik įrangos, paslaugų ir darbų pirkimo kainą, bet naudojimosi
(eksploatacijos) išlaidas;
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o Sprendžiant dėl pasenusios IRT įrangos, laikytis tokios veiksmų hierarchijos: atnaujinti;
jei neįmanoma – padovanoti visuomenės reikmėms (vadinamosioms „Big Society“
iniciatyvoms); jei neįmanoma – atiduoti perdirbti; jei neįmanoma – užtikrinti tinkamą
utilizavimą;
o Užtikrinti, kad stiprinant viešojo sektoriaus darbuotojų gebėjimus, dalis išteklių būtų
skiriama kompetencijai tobulinti žaliųjų IRT srityje.
Pasitelkiant IRT mažinti viešojo sektoriaus neigiamą poveikį aplinkai:
o Efektyviau naudoti IRT įrangą ir energijos išteklius (pvz., išjungti nakčiai IRT prietaisus),
mažinti kelionių, komandiruočių skaičių ir skatinti audio- arba telekonferencijas,
taikyti spendimus, kurie mažina popieriaus sunaudojimą (elektroniniai darbo ir
bendradarbiavimo metodai), pasitelkiant IRT gerinti darbo produktyvumą, taikyti
lankstesnes darbo formas (tai leistų geriau panaudoti biurų erdves).
Pasitelkiant IRT mažinti viešųjų paslaugų poveikį aplinkai:
o Toliau kelti viešąsias paslaugas į el. erdvę ir skatinti el. paslaugų naudojimą (tai mažina
popieriaus ir transporto naudojimą), tobulinti el. sveikatos paslaugas (užtikrinus
registraciją internetu sunaudojama mažiau popieriaus).

Vyriausybė taip pat parengė metodinius dokumentus, skirtus padėti viešojo sektoriaus organizacijoms
nustatyti žaliąją organizacijos brandą ir priimti konkrečius sprendimus dėl strategijos įgyvendinimo
organizacijos viduje, brandos įvertinimo modelį, esminių veiksmų gaires, gerosios praktikos atvejo
studijas791.
Estija
Estijoje 2010 m. įvyko žaliosioms IRT skirta konferencija, po kurios nuspręsta dalį „inovacijų čekių“
skirti žaliosioms IRT įsigyti (už „inovacijų čekius“ įmonės gali nusipirkti tyrimų paslaugas iš mokslinių
tyrimų institucijų; finansuojama ES ir nacionalinio bendrafinansavimo lėšomis). Kita aktuali iniciatyva –
Estijos mokslo paramos fondas (taip pat finansuojamas ES lėšomis) finansuoja du kompetencijos
centrus, susijusius su IRT: ELIKO kompetencijos centras ir Programinės įrangos technologijų ir
aplikacijų kompetencijos centras (STACC). Abu centrai daug dėmesio skiria žaliosioms IRT, tokioms kaip
„protingosios erdvės“ (iš esmės išteklių taupymas pasitelkiant IRT).
2011 m. Estijos Ekonomikos ir komunikacijų ministerijos užsakymu buvo atliktas tyrimas dėl viešosios
politikos galimybių žaliųjų IRT srityje792. Svarbiausios tyrimo rekomendacijos: teikti paramą žaliųjų IRT
MTTP ir inovacijoms, atsižvelgti į aplinkosaugos reikalavimus ir poveikį rengiant IRT viešuosius
pirkimus, parengti žaliųjų IRT gerosios praktikos pavyzdžių duomenų bazę, skleisti gerosios praktikos
pavyzdžius. 2011 m. lapkričio mėn. Ekonomikos ir komunikacijų ministerija planavo surengti apskritojo
stalo diskusiją dėl rekomendacijų įgyvendinimo.
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2010 m. pradėtas įgyvendinti „Smart Vormsi“ projektas, kurio dalyviai – Vormsi salos (kurioje gyvena
350 gyventojų) savivaldybė, taip pat ICT Demo centras, ECO klasteris, Estijos vėjo jėgainių asociacija,
Talino technologijos universitetas ir kt. Projekto tikslas – sukurti sumanią salą, kuri pilnai apsirūpintų
visa jai reikalinga energija. Projektas yra labai visapusiškas ir apima investicijas į atsinaujinančius
energetikos šaltinius, pažangaus elektros energijos tinklo plėtrą, savivaldybės viešųjų paslaugų
perkėlimą į el. erdvę, energiją taupančius namus, švaraus, taupaus transporto plėtrą, verslo pokyčius
(el. sprendimai teikiant turizmo ir nakvynės paslaugas), gyventojų mokymą793.
ES paramos lėšomis taip pat finansuojamas Sumanių namų ir pastatų kompetencijos centras, kurio
paskirtis – plėtoti technologinius sprendimus, skirtus namams ir pastatams valdyti ir energetiniam
efektyvumui didinti794
Kitos šalys
Šiuo metu JAV labai daug dėmesio ir investicijų skiria pažangiam elektros energijos perdavimo tinklo
plėtojimui795. 2009 m. šalies Ekonominio gaivinimo plane (angl. Recovery Act) energijos perdavimo
tinklo modernizavimui numatyta skirti 4,5 mlrd. USD ir tikimasi 5,5 mlrd. USD indėlio iš privataus
sektoriaus; 2011 m. pabaigoje 3 mlrd. USD investicijų jau buvo panaudota796. Planuojama, kad kartu su
pažangiuoju tinklu bus montuojami pažangūs energijos skaitikliai ir 2015 m. tokius skaitiklius jau turės
40 mln. namų ūkių. Tikimasi, kad iki 2030 m. šios investicijos padės sumažinti elektros energijos
suvartojimą 4 proc. 2011 m. prezidento B. Obamos administracija paskelbė paketą naujų iniciatyvų dėl
pažangiojo el. energijos tinklo797. Pavyzdžiui, labai daug dėmesio skiriama tam, kad vartotojai daugiau
sužinotų apie metodus ir prietaisus, kurie gali padėti jiems sekti suvartojamos energijos kiekį ir jį
valdyti.
2010 m. paskelbtoje Austrijos interneto deklaracijoje, kurią pasirašė informacinės visuomenės plėtrą
koordinuojančios institucijos ir šioje srityje veikiančios įmonės798, žaliosios IRT įvardijamos kaip svarbi
ateities tendencija, todėl Interneto visuomenės kompetencijos centre799 (vok. Kompetenzzentrum
Internetgesellschaft, KIG) buvo suformuota darbo grupė žaliųjų IRT projektams identifikuoti. Šiuo metu
darbo grupė siūlo tokius projektus, kurie ateityje galėtų būti įtraukti į prioritetinių projektų sąrašą:
• „Biuro namuose diena“ (per metus paskirti vieną dieną, kai dauguma darbuotojų dirbtų iš
namų – taip populiarinant lanksčių darbo vietų idėją ir mažinant transporto naudojimą);
• Nacionalinis apdovanojimas už geriausiai energiją taupyti padedančius IRT sprendimus;
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794
“Smart house / Intelligent Building Competence Center”, http://210920.edicypages.com/en, [accessed 2012 02 06].
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Aštunta iniciatyva: Asmens ir valstybės saugumas internete
8.1. Ko siekiame? Kiekybiškai išreikšti tikslai
8.1.1. Šiuo metu galiojantys rodikliai
41 lentelė. Asmens ir valstybės saugumas internete – šiuo metu galiojantys rodikliai (tiesus šriftas)
Praeitis
Dabartis
Ateitis (numatomi rodikliai)
2006

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programą ir jos priemonių planas 2012–2014 m.
Gyventojai, susidūrę su saugos problemomis
^
^
^
1#
1
bendraudami su valstybės ir savivaldybių
0,8
0,6
0,4
institucijomis ir įstaigomis internetu (procentinė
visų šalies gyventojų dalis)*
(operacionalizuojama kaip neteisėtas asmens
duomenų panaudojimas ar paviešinimas)
Ekonomikos augimo veiksmų programa
40**
Interneto vartotojų, internete susiduriančių su
(- 20
60**
saugos problemomis, dalies sumažėjimas (proc.
(2005)
p.p.)
punktai)
Interneto vartotojų, kurie pasitiki elektroninio
+12
bendravimo su viešosiomis institucijomis
p. p.
saugumu, dalies padidėjimas (šis rezultato
rodiklis įvardytas EAVP programos priede)
Pasitikėjimas elektroninio bendravimo su
67
institucijomis saugumu (procentinė visų
internetu besinaudojančių gyventojų dalis):
#
pasitiki arba iš dalies pasitiki
Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 m. programa
Saugumo valdymas
Išteklių, kurių saugumas prižiūrimas institucijos,
70
paskirtos esminius su elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio saugumo) užtikrinimu
susijusius reikalavimus nustatančio įstatymo,
dalis (proc.)
Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio
0
60
saugumo) reikalavimų atitikties stebėsenos
sistema stebimų informacinių sistemų dalis
(proc.)
100
Identifikuotų ypatingos svarbos informacinės
infrastruktūros objektų dalis (proc.)
Saugos reikalavimų atitiktis
Saugos reikalavimus atitinkančių valstybės
95
informacinių išteklių dalis (proc.)
Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros
60
objektų, atitinkančių elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimus,
dalis (proc.)
Užtikrinti Lietuvos kompiuterių tinklo (virtualaus
70
perimetro) apsaugą nuo išorinių kibernetinių
atakų – jungčių, atitinkančių elektroninės
informacijos saugos reikalavimus, dalis (proc.)
Elektroninėje erdvėje teikiamų paslaugų,
70
atitinkančių elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) reikalavimus, dalis
(proc.)
Saugumo kriterijai
Valstybės valdymo poreikiams užtikrinti
20
naudojamų ryšių ir informacinių sistemų

2019

2020

1

100

100

100

98
100

100

100

30
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rezervinių pajėgumų ir pagrindinių pajėgumų
santykis (proc.)
Informacinių sistemų, naudojančių elektroninės
valdžios informacinių išteklių kolektyvinę
apsaugos nuo grėsmių iš viešųjų tinklų sistemą,
dalis (proc.)
I kategorijos
II kategorijos
III kategorijos
IV kategorijos
Vidutinis incidentų kibernetinėje erdvėje
šalinimo laikas (val.)
Gyventojų pasitikėjimas
Lietuvos gyventojų, kurie saugiai jaučiasi
kibernetinėje erdvėje, dalis (proc.)
Lietuvos gyventojų, suvokiančių kibernetinio
saugumo principus, dalis (proc.)
Lietuvos gyventojų pasitikėjimo kibernetinėje
erdvėje teikiamomis paslaugomis lygis (proc.)

0
0
0
0

80
60
50
40
1

100
100
100
100
0,5

40

80

60

80

50

67

Pasitikėjimas elektroninio bendravimo su
institucijomis saugumu (procentinė visų
67
internetu besinaudojančių gyventojų dalis):
#
visiškai arba iš dalies pasitiki
* 16–74 m. gyventojų grupė.
** Interneto vartotojų, internete susiduriančių su saugos problemomis, dalis (proc.).
^
LR susisiekimo ministro įsakymas „Dėl Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimo priemonių 2012–2014 m.“
#
IVPK užsakytų tyrimų duomenimis.

8.1.2. Rodiklių komentaras ir pasiūlymai

Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje numatytas vienas elektroninės erdvės
saugumo rodiklis: „Gyventojai, susidūrę su saugos problemomis bendraudami su valstybės ir
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis internetu (procentinė visų šalies gyventojų dalis)“. Šios
programos priemonių 2012–2014 m. plane numatytos labai žemos šio rodiklio reikšmės (nes kalbama
apie saugumo problemas bendraujant tik su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis) (šios
reikšmės yra greta sociologinės apklausos paklaidos ribos (0,4–0,8 proc.).
• Rekomenduojama tobulinant Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programą ir jos
priemonių planą 2012–2014 m. integruoti pagrindinius Elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 m. programoje800 numatytus rodiklius. Šioje
programoje pateikiama kelios dešimtys rodiklių, tuo tarpu 41 lentelėje nurodome, mūsų
požiūriu, svarbiausius rezultato ir efekto rodiklius, kuriuos savo nuožiūra sugrupavome į kelias
grupes.
• Akivaizdu, kad kai kuriuos iš informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 m.
programos rodiklių reikės patikslinti (operacionalizuoti): pvz., kas yra gyventojai (16–74 m.
grupė); kokie yra kibernetinio saugumo principai (siūlome tikslinant šiuos principus įtraukti
gebėjimą identifikuoti grėsmes asmens duomenims ir privatumui, pvz. naudojantis viešosiomis
ir privačiomis paslaugomis).
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011-2019 m.
programa“, Patvirtinta 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 796.
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8.2. Užsienio valstybės: tendencijos ir viešosios politikos iniciatyvos
Saugumas internete ateityje taps vienu iš svarbiausių iššūkių – pirmiausia dėl kritinės IRT ir interneto
reikšmės užtikrinant normalų valstybės (valdžios, gyventojų, verslo) kasdieninį funkcionavimą; ateityje
ši reikšmė dar didės. Anot Pasaulio ekonomikos forumo paskelbto 2011 m. globalių grėsmių
barometro, vadinamosios ypatingos svarbos IRT infrastruktūros (pvz., pagrindiniai mazgai) saugumas
yra užtikrintas tik iš dalies (nes šalyse taikomi skirtingi saugos standartai)801. Europos Komisija
konstatuoja, kad atakų prieš valstybių informacines sistemas tik daugėja – minimi Estijos (2007),
Lietuvos (2008) ir kitų valstybių pavyzdžiai802. 2011 m. kovo mėn. surengta internetinė ataka prieš
pačią ES (Vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai instituciją), kaip spėjama gali
būti susijusi su tuo metu vykusiu Europos viršūnių tarybos susitikimu dėl Libijos803.
Asmeniniu lygmeniu vis daugiau gyventojų kasdienės veiklos vyks internetu – prekių pirkimas, el.
bankininkystė, socialiniai tinklai; vis dažniau bus naudojamas el. parašas, daugelis funkcijų (parašo,
piniginės) bus integruotos viename mobiliajame įrenginyje. Todėl labai išaugs grėsmė asmeninių
duomenų saugumui ir nuostoliai, kuriuos patirs gyventojai, jeigu šių duomenų nesugebės išsaugoti
(„išmanieji telefonai yra programišių aukso kasyklos“)804. Įmonės vis daugiau investuos į saugumo
užtikrinimo infrastruktūrą, tačiau būtent žmogiškasis veiksnys – aplaidūs ar neatidūs darbuotojai –
išliks esmine saugumo spraga. Dėl intensyvėjančio socialinių tinklų naudojimo, valstybės ir verslo
informacinių sistemų integravimo asmens privatumo apsauga taps dideliu iššūkiu, ypač (paradoksalu)
dviem visuomenės kategorijoms: patiems aktyviausiems vartotojams (tie, kurie intensyviai naudojasi
socialiniais tinklais ir kitais IRT ištekliais, dalijasi informacija) ir mažiausiai išprususiems bei
prisibijantiems technologijų vartotojams.
8.2.1. Bendrosios Europos Sąjungos iniciatyvos, Europos Komisijos pasiūlymai

Anot Europos Komisijos, pasitikėjimas internete pateikiamų asmens duomenų ir atliekamų veiksmų
saugumu išliks esmine sėkmingos informacinės visuomenės plėtros sąlyga. Tam tikros verslo (el.
bankininkystė) ar viešosios (el. sveikata) paslaugos tiesiog negalėtų būti teikiamos, jeigu internetas
nebūtų gana saugus. Kita vertus, saugumo grėsmių yra daug ir įvairių – tai virusai ir kita kenksminga
programinė įranga, nepageidaujami el. laiškai, asmens domenų ir identiteto vagystės, žalingo interneto
turinio plitimas ar tiesiog kibernetinės atakos, rengiamos dėl finansinių ar netgi politinių paskatų805.
Europos Sąjunga dažnai labai lėtai ir vėluodama reaguoja į vis naujas grėsmes internete,806 nes
reikalingiems teisės aktams išdiskutuoti, suderinti ir priimti dažnai prireikia labai daug laiko.
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Europos Komisija integruotą požiūrį į saugumą internete išdėstė dar 2006 m. priimtame komunikate
„Saugios informacinės visuomenės strategija“807. Šiuo metu (2012 m.) ES rengiama nauja Europos
interneto saugumo strategija (angl. European Internet Security Strategy), kuri apibendrins toliau
pristatomus veiksmus ir apibrėš būsimus tikslus.
Interneto grėsmės yra visuotinės ir nepripažįsta sienų tarp valstybių, todėl Europos Komisija ir
valstybės narės daug dėmesio skiria bendradarbiavimui ir apsikeitimui patirtimi. 2004 m. įkurta
Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra (angl. The European Network and Information
Security Agency, ENISA)808 – ekspertinis centras, kurio paskirtis – „skatinti saugumo kultūrą“, teikti
ekspertinius patarimus Europos Komisijai ir valstybėms narėms dėl interneto tinklų ir informacijos
saugumo ir prisidėti rengiant ES teisės aktus šioje srityje (agentūra renka informaciją, atlieka tyrimus,
rengia konferencijas ir diskusijas, prisideda prie metodinių dokumentų ir standartų interneto saugumo
ir rizikos valdymo srityje, skatina gerosios praktikos sklaidą ir visuomenės informavimą). Šiuo metu
rengiami teisės aktų pakeitimai dėl ENISA modernizavimo; numatyta išplėsti jos mandatą,
supaprastinti veiklos procedūras, padidinti išteklius ir sustiprinti valdymą809; atitinkamą reglamentą
planuojama priimti 2012 m. Viena iš svarbiausių ENISA veiklos sričių yra skatinti CERT (angl. Computer
Emergency Response Team) grupių kūrimąsi šalyse narėse ir derinti jų veiklą ES lygiu. Savo ruožtu CERT
grupės pagrindinis tikslas – „operatyviai reaguoti į saugumo incidentus elektroninių ryšių tinkluose ir
koordinuoti veiksmus šalinant juos, ypač kai yra potenciali rizika tinklo funkcionalumui ar duomenų
saugumui“810. Lietuvoje CERT-LT grupė veikia nuo 2006 m., ji įkurta Ryšių reguliavimo tarnyboje811.

Ypatingos svarbos infrastruktūros apsauga ir kova su kibernetiniais nusikaltimais
Viena iš svarbiausių EK veiklos sričių yra kritinė (arba ypatingos svarbos) informacinė infrastruktūra.
2008 m. patvirtinta Ypatingos svarbos infrastruktūros direktyva812, o 2009 m. kovo mėn. Europos
Komisija priėmė komunikatą dėl ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos ir veiksmų
planą813, kuriuose buvo numatyti keletas esminių veiksmų, kurie skirti tinkamai pasirengti, atpažinti ir
reaguoti, padariniams mažinti ir veiklai atkurti. Įgyvendinant šį komunikatą 2010 m. buvo įsteigtas
Valstybių narių Europos forumas (angl. EFMS), kuris prisidėjo rengiant kriterijų, pagal kuriuos būtų
nustatoma Europos ypatingos svarbos infrastruktūra, projektą (renkasi kartą per ketvirtį; jame taip pat
nagrinėjami Europos prioritetai interneto atsparumo ir stabilumo srityje, keičiamasi gerąja praktika).
ENISA aktyviai prisideda prie forumo veiklos, o ateityje daugiausia dėmesio jis skirs CERT
bendradarbiavimui, ekonominių ir reguliavimo paskatų didinti saugumą ir atsparumą nustatymui,
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Europos kibernetinio saugumo situacijos vertinimui814. Taip pat 2010 m. pradėjo veikti Europos viešojo
ir privataus sektorių partnerystė atsparumui užtikrinti (angl. European Public-Private Partnership for
Resilience, EP3R)815, arba bendradarbiavimo platforma, kurioje atstovaujami viešojo ir privataus
sektoriaus atstovai (vadovai, ekspertai), sukurtos trys darbo grupės.
2011 m. priimtas naujas komunikatas dėl ypatingos svarbos infrastruktūros (angl. Critical Information
Infrastructure Protection, CIIP)816, kuriame apibendrinti pasiekti rezultatai, pavyzdžiui: 2010 m.
lapkričio 4 d. vyko pirmosios europinės su didelio masto tinklų saugumo incidentais susijusios pratybos
(„Cyber Europe 2010“); parengtas pirmasis specialių IRT sektoriaus kriterijų, pagal kuriuos būtų
nustatoma Europos ypatingos svarbos infrastruktūra, projektas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama
fiksuotajam ir judriajam ryšiui ir internetui. Taip pat numatyti EK ir valstybių narių veiksmai ateičiai:
• intensyvinti diskusijas dėl pasaulinį poveikį turinčių kuriamų technologijų, kaip antai:
nuotolinio išteklių valdymo kompiuterija (angl. cloud computing), geriausio valdymo
strategijos. Be kita ko, tokiose diskusijose būtinai turėtų būti aptariami asmens duomenų
apsaugos valdymo principai;
• iki 2012 m. sukurti veiksmingų nacionalinių (valstybinių) CERT tinklą;
• iki 2012 m. parengti su kibernetiniais incidentais susijusį Europos nenumatytų atvejų planą ir
reguliariai rengti europines kibernetines pratybas;
• pasiekti, kad tarptautiniuose forumuose ir diskusijose dėl interneto saugumo ir atsparumo ES
valstybės turėtų suderintą poziciją.
Kovojant su nusikaltimais elektroninėje erdvėje ES taip pat planuoja įsteigti Kibernetinių nusikaltimų
centrą (2011–2012 m. RAND korporacija atlieka galimybių studiją; gali būti, kad šis centras taps vienu
iš EUROPOL padalinių). Pati Europos Komisija steigia savo CERT grupę, kuri sujungs (suderins) įvairių
generalinių direktoratų, Europos Parlamento ir Ministrų tarybos IRT saugumo skyrius (šiuo metu
vyksta parengiamieji darbai). Europos Komisija taip pat yra pateikusi pasiūlymą dėl direktyvos, skirtos
kovoti su atakomis prieš informacines sistemas817 (direktyvą tikimasi išdiskutuoti ir priimti 2012 m.).
Direktyva numatys priemones ir bausmes kovojant su „botnet tinklais ir DoS atakomis.

Apsauga nuo žalingo interneto turinio ir privatumas internete
2009 m. patvirtinta nauja Saugesnio interneto programa 2009–2013 m. (biudžetas – 55 mln. EUR), kuri
teikia paramą projektams, skirtiems gerinti vaikų, tėvų ir mokytojų žinias apie saugumą internete;
remti nacionalinius kontaktinius centrus, kuriems būtų galima pranešti apie nelegalų ir žalingą
interneto turinį; paskatinti savireguliacines iniciatyvas (pvz., įmonių, ISP) ir kt. Palyginti su ankstesne
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programa (2005–2008 m.), naujoji programa atsižvelgia į technologijų (pvz., socialinių tinklų išplitimas)
ir asmenų elgesio internete pokyčius. Vienas iš Saugesnio interneto programos projektų – tai 1999 m.
įkurtas INHOPE tinklas, koordinuojantis internetinių karštųjų linijų, kuriomis galima pranešti apie
žalingą interneto turinį, tinklą ir padedantis šiuos pranešimus nukreipti teisėsaugos institucijoms818.
Kitas šios programos finansuojamas tinklas INSAFE (angl. The network of Safer Internet Centres), be
kitų veiklų, koordinuoja kasmetinę saugesnio interneto dieną visoje ES (2012 m. tokia diena buvo
vasario 7 d.).
2011 m. paskelbtas Europos infrastruktūros plėtros priemonės (CEF) reglamento (projekto)
telekomunikacijų gairių projektas numatė, kad saugumas internete (įskaitant apsaugą nuo žalingo
interneto turinio, itin svarbios informacinės infrastruktūros apsaugą) bus viena iš penkių skaitmeninių
paslaugų infrastruktūros pagrindinių platformų. 2011 m. priimta Direktyva dėl kovos su seksualiniu
vaikų išnaudojimu819, numatanti minimalius reikalavimus ir priemones, kurių turi imtis visos valstybės
narės, įskaitant priemones kovoti su vaikų išnaudojimu internete. Valstybės narės turi suderinti
nacionalinius teisės aktus su direktyvos reikalavimais iki 2013 m. pabaigos.
2011 m. Europos Komisija pradėjo teisinės (reguliacinės) vaikų apsaugos internete aplinkos peržiūrą.
2011 m. gruodžio 1 d. sukurta Technologijų ir ryšių įmonių koalicija, kurios paskirtis – padaryti
internetą geresne vieta vaikams. Koaliciją sudaro 28 įmonės, kaip antai: „Apple“, „BT“, „Google“,
„Microsoft“, „TeliaSonera“, „Vodafone“ ir kt. Svarbiausi koalicijos uždaviniai – rasti sprendimus, kurie
padėtų lengviau pranešti apie žalingą interneto turinį ir jį pašalinti; suteikti daugiau kontrolės
(priežiūros) priemonių tėvams; užtikrinti, kad privatumo nustatymai „atitinka šių laikų reikalavimus“820.
Direktyva dėl privatumo apsaugos internete priimta dar 2002 m.821, 2009 m. ji buvo taisoma822.
Direktyva skirta suderinti valstybių narių nuostatas dėl teisės į privatumą, susijusį su asmens duomenų
tvarkymu elektroninių ryšių sektoriuje, ir užtikrinančias laisvą tokių duomenų judėjimą. 2009 m.
pataisose numatyta, kad įvykus asmens duomenų pažeidimui el. komunikacijos paslaugų teikėjai turi
notifikuoti atitinkamas valstybės žinybas ir pačius nukentėjusius asmenis; 2011 m. Europos Komisija
pradėjo viešai konsultuoti suinteresuotas šalis dėl tokio notifikavimo procedūrų ir formato; 2012 m.
Europos Komisija planuojama priimti sprendimą, susijusį su šia sritimi823. Vadovaujantis Duomenų
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apsaugos direktyva824, visiems piliečiams turi būti sudaryta galimybė sužinoti, kokius jų duomenis turi
ir renka viešojo sektoriaus institucijos.
Kita Europos Komisija iniciatyva, numatyta „Skaitmeninėje darbotvarkėje“, – sukurti interneto
svetainę, skirtą vartotojams šviesti naujųjų technologijų klausimais (pvz., dėl vartotojų teisių internete,
el. prekybos, duomenų apsaugos, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo, socialinių tinklų ir
t. t.).
8.2.2. Užsienio šalių patirtis: ką parodė atvejo studijos?

Elektroninės informacijos sauga ir kibernetinis saugumas
2010 m. priimta Kanados kibernetinio saugumo strategija (angl. Canada‘s Cyber Security Strategy)
skirta trims pagrindinėms sritims: (1) vyriausybės informacinių sistemų apsauga, (2) regioninių
vyriausybių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas stiprinant saugumo sistemas (pvz., projektas
„Get Cyber Safe“, aprašytas toliau skyriuje) ir (3) kanadiečių švietimas internetinio saugumo
klausimais825. Strategijoje įvardytos jau patvirtintos baudžiamojo kodekso pataisos, leidžiančios
efektyviau bausti už internetinius nusikaltimus. Strategijoje numatoma toliau leisti įstatymus, kurie
padėtų kovoti su vaikų išnaudojimu internete, ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, nes
internetinės grėsmės neapsiriboja vienos valstybės teritorija826. Internetinio saugumo strategijai
įgyvendinti iš šalies biudžeto 2010-aisiais skirta 90 mln. CAD penkeriems metams, arba po 18 mln. CAD
kasmet827. 3,5 mln. CAD skirta Informacijos apsaugos centrui (angl. Information Protection Centre),
kovojančiam su interneto įsilaužimais ir internetinėms atakomis828.
2011-ųjų spalį Kanados Visuomenės saugumo ministerija paskelbė Internetinio sąmoningumo mėnesiu
(angl. Cyber Security Awareness Month). Tuo pat metu pradėta ilgalaikė visuomenės informavimo
kampanija „Tapk saugus internete“ (angl. Get Cyber Safe, internetinis puslapis www.GetCyberSafe.ca),
skirta šviesti gyventojus apie internetines grėsmes ir informuoti, kaip apsisaugoti nuo jų829.
Estija yra plačiai žinoma pasaulyje kaip šalis, prieš kurią 2007 m. (balandžio–gegužės mėn.) surengta
internetinė ataka (DoS ataka nukreipta prieš Estijos parlamentą, ministerijas, bankus, laikraščius,
transliuotojus ir partijas). Reaguojant į ataką teko laikinai nutraukti tarptautinį interneto ryšį. Po šios
atakos Estijoje imta daugiau dėmesio ir investicijų skirti kibernetiniam saugumui. 2008 m. priimta
Kibernetinio saugumo strategija, kuri skirta pirmiausia padidinti šalies saugumą nuo išorės grėsmių.
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Pripažįstant Estijos pastangas ir pažangą Taline įkurtas NATO Kibernetinio saugumo kompetencijos
centras (angl. Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCD COE). Užsienio spauda Estiją vadina
„kibernetinio saugumo pasaulio sostine“830, ten vyksta viso NATO šalių karinių IRT specialistų
mokymai831.
2011 m. Estijos informatikos centras buvo pertvarkytas į Estijos informacinių sistemų tarnybą (angl.
Estonian Information System‘s Authority)832. Dvi svarbiausios tarnybos funkcijos: ypatingos svarbos
infrastruktūros apsauga (padėties vertinimas ir pagalba bei patarimai ypatingos svarbos
infrastruktūros valdytojams) ir CERT grupės funkcija.
Austrijos „Anonymous“ (AnonAustria) programišių grupė 2011 m. rugsėjo mėn. paskelbė, kad turi 600
tūkst. asmenų duomenis, kurie buvo saugomi viename iš sveikatos draudimo fondų. Tą patį rugsėjo
mėn. ši grupė įsilaužė į policijos asociacijos informacinę sistemą ir internete paskelbė 25 tūkst.
policininkų pavardes, gimimo datas ir namų adresus (panaši ataka įvyko ir JAV, kur „Anonymous“
paskelbė 100 policininkų duomenis). 2011 m. Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad pradedama kurti
šalies Kibernetinio saugumo strategija, kuri turėtų būti parengta ir patvirtinta per 1–2 metus ir tapti
bendros Austrijos saugumo strategijos dalimi.
JAV už informacijos sistemų saugumą yra atsakingi šalies ir kiekvienos organizacijos CIO. Kiekvienoje
organizacijoje turi veikti aiškus, nuolatinis ir standartizuotas saugos rizikos įvertinimo mechanizmas.
2010 m. pakeista JAV Informacijos saugos valdymo tvarka833, esminis pokytis – nuo biurokratizuoto
proceso, kuris „nieko nesaugo“834, pereita prie nuolatinės saugumo grėsmių stebėsenos (anksčiau
saugumas buvo prilygintas ataskaitoms, kurios „pasensta dar prieš jas išspausdinant“; pakeitus tvarką
ataskaitos tampa lydinčiuoju, o ne pagrindiniu saugos sistemos elementu835). Šiam procesui palaikyti ir
prižiūrėti kuriamas „CyberStat“ metodas (grindžiamas „TechStat“ principais, žr. šeštąją iniciatyvą),
kuris numato reguliarius Vidaus reikalų (angl. Homeland Security) ministerijos atstovų susitikimus
valstybės institucijose ir įstaigose IRT saugumo klausimams aptarti. Taip pat numatoma skirti dideles
lėšas (apie 450 mln. USD) sukurti vadinamosioms „raudonosioms“ ir „mėlynosioms“ komandoms,
kurios simuliuotų valstybės IS atakas ir gintųsi nuo jų836.
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Žalingas interneto turinys
Kanadoje 2004-aisiais paskelbta Nacionalinė strategija, skirta apsaugoti vaikus nuo seksualinio
išnaudojimo internete (angl. the National Strategy to Protect Children from Sexual Exploitation on the
Internet)837. Tais pačiais metais strategijai įgyvendinti įkurtas Nacionalinis vaikų išnaudojimo
koordinavimo centras (angl. National Child exploitation Coordination Centre)838. 2009-aisiais
vyriausybė pratęsė finansavimą šios strategijos įgyvendinimui ir skyrė 71 mln. CAD 2009–2014 m.
laikotarpiui839. Lėšos skirtos didinti teisėsaugos galimybes kovoti su šia problema, stiprinti strategijos
koordinavimą, remti vaikų išnaudojimo tyrimuse ir Cybertip.ca (angl. Canada's Internet child
exploitation tipline) projektą.
Cybertip.ca (veikia nuo 2005 m.) yra Kanados vaikų apsaugos centro (angl. Canadian Centre for Child
Protection) tinklalapis, kuriame galima pranešti apie vaikų išnaudojimą internete ir sužinoti, kaip
apsisaugoti nuo pavojingų tinklalapių840. 2007 m. pradėtas projektas „Cleanfeed Canada“ yra bendras
Cybertip.ca ir didžiausių šalies interneto paslaugų teikėjų projektas, kuriuo siekiama sumažinti priėjimą
prie vaikus išnaudojančių internetinių puslapių. Cybertip.ca nuolat atnaujina vaikų pornografijos
tinklalapių sąrašą, o interneto paslaugų teikėjai užblokuoja priėjimą prie jų841. Tuo pačiu tikslu 2005aisiais sukurta Kanados interneto koalicija prieš vaikų išnaudojimą internete (angl. The Canadian
Coalition Against Internet Child Exploitation) – savanoriškas forumas, kuriame dalyvauja teisėsaugos
institucijų, pramonės, vyriausybinių ir nevyriausybinių institucijų atstovai. Forume aptariamos naujai
kylančios grėsmės ir galimi jų sprendimo būdai842. Kanada taip pat yra prisijungusi prie daugybės
tarptautinių iniciatyvų (pvz., G-8 strategija skirta apsaugoti vaikus nuo išnaudojimo internete ir
Europos Tarybos internetinių nusikaltimų konvencija)843.

Privatumo ir asmens duomenų apsauga
2010 m. Kanadoje priimtas įstatymas, skirtas kovoti su elektroniniu šlamštu (Anti-Spam Law)844.
Įstatymas draudžia siųsti elektroninius komercinius pranešimus be išankstinio gavėjo sutikimo ir
nustato procedūrą, kaip galima tokį sutikimą atšaukti. Įstatyme taip pat draudžiama tokia veikla, kuri
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gali neigiamai paveikti žmonių požiūrį į elektroninę prekybą, pavyzdžiui, perduodamų duomenų
iškraipymas ir neteisėtas kompiuterinių programų įdiegimas. Nesilaikantiems šių reglamentų
asmenims numatomos administracinės ir piniginės baudos, kurias skiria Kanados radijo ir televizijos
telekomunikacijų komisija (The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission).
Jungtinėje Karalystėje 2011 m. pradėta įgyvendinti Direktyva dėl privatumo apsaugos internete845.
Siekiant įgyvendinti direktyvą, IAB (Interactive Advertising Bureau) – tarptautinė organizacija, kuri
atstovauja viso pasaulio įmonėms, sukūrė svetainę http://www.youronlinechoices.com, prieinamą
beveik visomis ES kalbomis (taip pat ir lietuvių: http://www.youronlinechoices.com/lt/). Šioje
svetainėje aiškinama, kaip veikia web reklama ir kokias pasirikimo galimybes turi vartotojai. Kita
tarptautinė iniciatyva (angl. Network Advertising Initiative) (pristatoma tiek kaip sektoriaus
savireguliacijos pavyzdys, tiek kaip verslo reakcija į valstybių ir ES priimamus teisės aktus, įskaitant el.
privatumo direktyvą) leidžia interneto vartotojams „išregistruoti“ savo IP adresą iš reklamos tiekėjų
tinklų (reklamos tiekėjas šio vartotojo kompiuteryje nebepaliks slapukų (angl. cookies).
JAV Prekybos komisija (FTC) parengė išsamų dokumentą, skirtą vartotojų teisių apsaugai (2010 m.)846.
Svarbiausi veiksmai: (1) kurdamos prekes ir paslaugas įmonės turi vadovautis integruoto privatumo
principu (angl. privacy by design) ir leisti pačiam pirkėjui pasirinkti, ar jis nori, kad jo asmens duomenys
būtų renkami (šiuo metu paprastai taikomas atvirkštinis principas: vartotojas turi žinoti, kokie
duomenys apie jį renkami, ir pasirinkti, ko nenori); (2) informacija vartotojams apie renkamus jų
asmens duomenis turi būti pateikiama daug paprasčiau ir aiškiau; (3) daugiau skaidrumo apie tai, kam
ir kaip renkami vartotojų duomenys (įmonės turi aiškiau ir draugiškiau vartotojui išdėstyti savo
privatumo politiką); (4) vartotojams turi būti leista susipažinti su duomenimis, kuriuos įmonės apie
juos turi; (5) visos suinteresuotos šalys turi daug dėmesio skirti vartotojų mokymui.

845

European Parliament and the Council, „Directive of 12 July 2002 Concerning the Processing of Personal Data and the
Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector (Directive on Privacy and Electronic Communications)“,
12.07.2002, 2002/58/EC; pakeitimai Directive 2009/136/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November
2009 amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks
and services, Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic
communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the
enforcement of consumer protection laws
846
Federal Trade Commission, “Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change”, December 2010,
http://www.ftc.gov/os/2010/12/101201privacyreport.pdf, [accessed 2012 01 03].
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9. Rekomendacijos dėl iniciatyvų įgyvendinimo
Pirmoji iniciatyva: Visuotinai prieinamas labai greitas plačiajuostis internetas
Santrauka
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai / priemonių grupė
(1) Užtikrinti nuoseklią plačiajuosčio ryšio plėtrą.

Pasiūlymai dėl rodiklių: konkretus rezultatas
iki 2020 / 2022 m.*

Planavimo dokumentai, kuriuos reikėtų patikslinti
arba priimti

Visuotinis labai greito interneto (30 Mbps arba
daugiau) prieinamumas iki 2020 m.*

Patikslinti Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programą.

Ne mažiau nei 50 proc. namų ūkių bus užsisakę 100
Mbps ir spartesnį interneto ryšį iki 2020 m.*

Atsižvelgti rengiant:
2014–2020 m. Struktūrinių fondų veiksmų programą (-as).

95–98 proc. gyventojų, įmonių ir organizacijų ne
daugiau kaip 1,5 km spinduliu nuo NGA ryšio
jungties.

Papildomai parengti:
Plačiajuosčio ryšio ir naujos kartos tinklų (NGA) plėtros
programą iki 2022 m.

(2) Spręsti „paskutinės mylios“ problemą.
(3) Didinti gyventojų naudojimąsi plačiajuosčiu ryšiu.

Šiuo metu galiojantys rodikliai, jų komentarai ir pasiūlymai dėl ateities rodiklių pateikiami B dalies 1.1.2 skyriuje
* „Skaitmeninės darbotvarkės“ rodiklis.

Detalūs pasiūlymai
Pasiūlymai ir
įgyvendinimo modeliai (jei aktualu)
1. Užtikrinti nuoseklią plačiajuosčio ryšio plėtrą.
1.1. Parengti ir patvirtinti plačiajuosčio ryšio ir
naujos kartos tinklų (NGA) plėtros programą iki
2022 m.
•
•

ES SF lėšas naudoti parengiamiesiems
tyrimams atlikti.
Rengiamą planą nuodugniai išdiskutuoti su
visomis suinteresuotomis šalimis: valstybės
institucijomis (įskaitant institucijas, kurios

Problema, rizika ar galimybė, kurią sprendžia rekomendacija

Lietuvoje buvo įgyvendinama plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005–2010 m.
plėtros strategija, tačiau paskui naujas plačiajuosčio ryšio plėtros planas nebuvo
parengtas.
Struktūrinių fondų Bendrojo reglamento projektas (kaip ex-ante vertinimo sąlygą)
nurodo, kad valstybės narės turi būti patvirtinusios NGA plėtros programą.

Finansavimo
šaltiniai

Adresatas

Įgyvendinimo
terminas

Valstybės
biudžeto
asignavimai, ES
SF lėšos

Susisiekimo
ministerija, IVPK,
RRT

2012–2013 m.

Būtina užtikrinti įvairių viešojo sektoriaus iniciatyvų plačiajuosčio ryšio srityje
suderinamumą (pvz., RAIN2 projekto ir plačiajuosčio ryšio plėtros iniciatyvos, kuri
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reglamentuoja ir prižiūri statybos darbus),
interneto ryšio operatoriais (mobiliojo,
fiksuoto) ir vartotojais.

1.2. Sudaryti sąlygas panaudoti esamą ar naujai
tiesiamą pasyviąją fizinę infrastruktūrą
plačiajuosčio ryšio tinklams tiesti.
•

•

•

•

•

Parengti skaitmeninius žemėlapius, kuriuose
būtų identifikuota pasyvioji fizinė
infrastruktūra, kuria būtų galima
pasinaudoti tiesiant plačiajuosčio ryšio
tinklus.
Užtikrinti skaitmeninių žemėlapių kūrimo
koordinavimą tarp savivaldybių siekiant, kad
būtų naudojami vienodi standartai.
Derinti centrinės valdžios iniciatyvas (RRT,
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM),
siekiant išvengti pastangų dubliavimo.
Užtikrinti, kad plačiajuosčio ryšio
operatoriai būtų laiku informuoti apie
planuojamą tiesti pasyviąją fizinę
infrastruktūrą (tiek valstybinę, tiek privačią)
ir turėtų galimybę ja pasinaudoti plėtodami
plačiajuosčio ryšio tinklus.
Užtikrinti, kad kuriant valstybinę pasyviąją
fizinę infrastruktūrą (energetiniai,
komunaliniai tinklai, keliai, įskaitant ES SF
finansuojamus projektus) būtų sudarytos
sąlygos kartu plėtoti ir plačiajuosčio ryšio
tinklus. Todėl apie planuojamus plėtros
planus operatoriai turi būti informuojami iš
anksto. Jei operatoriai tuo metu neplanuoja
plėtoti plačiajuosčio ryšio tinklų, turi būti
pasirūpinta galimybe pasinaudoti kuriama
infrastruktūra ateityje (paklojant tuščią
vamzdį).

numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programoje).
Lietuvoje plėtojamas šviesolaidinis ir mobilusis plačiajuosti ryšys, naudojamos
įvairios technologijos. Rengiant programą reikėtų siekti privataus ir viešojo
sektoriaus iniciatyvų plačiajuosčio ryšio srityje suderinamumo.
Vertinimo metu nurodyta rizika, kad horizontalūs planai šalyje dažnai aptariami tik
siaurame kelių institucijų ir ekspertų rate, neįtraukiant svarbių suinteresuotų šalių.
NGA rekomendacijoje pabrėžiama, kad naujosios kartos (NGA) tinklams tiesti būtina
panaudoti jau esančią pasyviąją fizinę infrastruktūrą (angl. civil engineering
infrastructure).
CEF telekomunikacijų gairių projektas nurodo, kad reikia skatinti įvairių
infrastruktūros tinklų tipų (įskaitant energijos, transporto, telekomunikacijų) plėtros
suderinamumą.

Valstybės
biudžeto
asignavimai, ES
SF lėšos

RRT, Lietuvos
savivaldybių
asociacija ir
atskiros
savivaldybės,
ŽŪM, Nacionalinė
žemės tarnyba

2012–2020 m.

Skaitmeniniai pasyviosios infrastruktūros žemėlapiai padėtų derinti įvairios
infrastruktūros tipų plėtros projektus. Erdvinius duomenis apie pasyviąją fizinę
infrastruktūrą tvarko savivaldybės. Šiuo metu kelios savivaldybės turi parengusios,
rengia ar planuoja rengti skaitmeninius žemėlapius (toliausiai pažengusi – Vilniaus
savivaldybė).
Didžiausi trukdžiai skaitmeniniams žemėlapiams parengti – tai ilgai trunkantis
procesas, labai didelė kaina ir skirtingų savivaldybių skaitmeninių žemėlapių
nesuderinamumas (nes naudojami skirtingi standartai). Labai svarbu užtikrinti, kad
parengtieji žemėlapiai būtų laiku aktualizuoti.
2011 m. pabaigoje pradėtas įgyvendinti ES SF finansuojamas projektas „Lietuvos
erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines
INSPIRE direktyvos priemones“ (įgyvendina Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės
ūkio ministerijos). (Žr. rekomendacijų 4 iniciatyvos „Visos viešosios ir
administracinės el. valdžios paslaugos prieinamos ir naudojamos internetu“ 4.2
pasiūlymą „Įgyvendinti techninius sprendimus, skirtus INPSIRE direktyvos
reikalavimų perkėlimui“.) Šio projekto paskirtis – didinti Lietuvos centrinės ir vietos
valdžios tvarkomų erdvinių duomenų rinkinių prieinamumą (tiek Lietuvoje, tiek ES).
Skaitmeniniai žemėlapiai pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale
www.geoportal.lt
Savo ruožtu RRT (bendradarbiaudama su savivaldybėmis) inicijuoja keletą
priemonių, kurios turėtų padėti operatoriams pasinaudoti jau nutiesta arba tiesiama
pasyviąja infrastruktūra: rengiamas tinklalapis, kuris suteiks prieigą prie savivaldybių
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skaitmeninių žemėlapių, bus parengtos tipinės sutartys dėl pasidalijimo išlaidomis ir
pan.
2. Spręsti „paskutinės mylios“ problemą.
2.1. Nustatyti NGA prieinamumo lygio
apibrėžimą, NGA prieinamumo lygį ir NGA
„baltąsias dėmes“.
Siekiant nustatyti „baltąsias dėmes“:
•
identifikuoti
vietoves,
kuriose
nėra
tiekiamas šviesolaidinis ryšys, ir apklausti
operatorius, ar (kada) jie planuoja įvesti
šiuose regionuose plačiajuostį ryšį.

2.2. Sudaryti sąlygas „paskutinės mylios“
infrastruktūros sukūrimui tuose vietovėse, kur
rinkos sprendimas nėra galimas.
•

•

•

Ieškant finansavimo pirmiausia išnagrinėti
galimybę gauti paramą iš CEF (Europos
infrastruktūros tinklų priemonė).
Bendradarbiaujant
su
operatoriais
nuspręsti, kuriose vietovėse tikėtinas ir
(ilguoju
laikotarpiu)
pageidautinas
paskutiniosios
mylios
problemos
sprendimas
tiesiant
fiksuotą
ryšį
(šviesolaidinę liniją) (atsižvelgti į NGA
„baltąsias dėmes“, 2.1 veikla).
Į CEF kreiptis dėl subsidijos turėtų
operatorius arba jų grupė. Viešasis sektorius
galėtų padėti gauti informaciją arba rengti
paraišką. Dėl paskutinės mylios klausimo
sprendimo reiktų bendradarbiauti tiek su
fiksuoto ryšio operatoriais (šviesolaidinė
linija, magistralinis ir skirstomasis tinklas),
tiek ir mobiliojo ryšio operatoriais.

2010 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija priėmė vadinamąją NGA rekomendaciją,
kurioje pasiūlė, kokio bendro požiūrio turėtų laikytis ES valstybės narės plėtodamos
NGA tinklus, ir pateikė NGA apibrėžimą. Pagal šį apibrėžimą, NGA – tai tinklas, kurį
visą arba iš dalies sudaro šviesolaidinis ryšys.

Valstybės
biudžeto
asignavimai, ES
SF lėšos

Susisiekimo
ministerija, IVPK,
RRT

2012–2013 m.

CEF finansavimas

IVPK, Susisiekimo
ministerija, RRT

2014–2022 m.

NGA yra būtinas norint teikti inovatyvias paslaugas, kurioms reikalinga ryšio
simetrija (t. y. panašus duomenų išsiuntimo ir atsisiuntimo greitis) ir trumpesnė
delsa (angl. latency), įskaitant debesų kompiuterijos paslaugas, el. sveikatos
paslaugos ir t. t.
Lietuvoje šiuo metu nėra oficialiai vertinamas NGA prieinamumo lygis, tik
plačiajuosčio ryšio prieinamumo rodiklis, kurį skaičiuoja VšĮ „Plačiajuostis
internetas“. Jis apima ne tik šviesolaidžio, bet ir mobiliojo ryšio, taip pat DSL aprėptį.
2004–2006 m. programiniu laikotarpiu plačiajuosčio ryšio plėtrai skirta 74,23 mln. Lt,
o 2007–2013 m. laikotarpiu – 172,26 mln. Lt (RAIN ir RAIN2 projektai).
Tyrimo metu apklaustų operatorių duomenimis, „paskutinės mylios“ sprendimai
sudaro maždaug 80–90 proc. tinklo plėtros išlaidų, todėl jie neplanuoja plėtros
visose seniūnijose (net ir tose, į kurias yra atvestas šviesolaidinis internetas , t. y. yra
RAIN projekto mazgas).
Nors mobiliojo ryšio greitaveika auga, tačiau ne visais atvejais jis gali pakeisti
fiksuotą ryšį (NGA), ypač tada, kai būtina ryšio simetrija ir (arba) pastovumas (pvz.,
IP televizija).
Aukšta investicijų kaina yra svarbiausia tokios iniciatyvos rizika. 2010 m. Lietuvoje
buvo 1,389 mln. namų ūkių; iš jų 54 proc. turėjo įsivedę plačiajuostį internetą. TEO
LT duomenimis, šios įmonės šviesolaidinis tinklas dengia (t. y. prie jo turi galimybę
prisijungti) apie 60 proc. Lietuvos namų ūkių (angl. FTTH Home passed).
Apytiksliais duomenimis, „paskutinės mylios“ problemos sprendimas galėtų būti
aktualus maždaug 20 proc., arba 200–300 tūkst., šalies namų ūkių, esančių
kaimiškose vietovėse (probleminėse teritorijose).
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Sudėtingesnė svarstytina alternatyva – panašų
projektą finansuoti naudojant Lietuvai skirtas
struktūrinių fondų lėšas, tačiau finansavimo
galimybės būtų gerokai mažesnės.
•
Jeigu pasirinkta ES SF galimybė, tai
nustačius NGA „baltąsias dėmes“ reikėtų
paskelbti konkursą operatoriams išplėtoti
„paskutinės mylios“ tinklus tuose rajonuose.
Didžiąją finansavimo dalį turėtų skirti
privatus sektorius, o valstybės indėlis turėtų
siekti ne daugiau nei 30–50 proc.
•
Užtikrinti, kad ateityje kiti operatoriai galėtų
naudotis tinklais, prie kurių įrengimo
prisidėjo valstybė. Naudojimosi tinklais
taisykles ir kainas turėtų patvirtinti RRT
(vadinamasis angl. open access principas).
3. Didinti gyventojų naudojimąsi plačiajuosčiu
ryšiu.
3.1. Pasinaudoti skaitmeniniu dividendu ir
paskirstyti atsilaisvinusius radijo ryšio dažnius,
siekiant toliau didinti konkurenciją plačiajuosčio
ryšio rinkoje ir užtikrinti, kad visiems šalies
gyventojams būtų nebrangiai prieinamas
mobilusis internetas.

Palyginti su ES vidurkiu, Lietuvos naudojimosi mobiliuoju interneto ryšiu lygis yra
nedidelis (2011 m. 23 vieta).
2012 m. spalio mėn. išjungus skaitmeninę televiziją Lietuvoje, atsilaisvins radijo
dažnių juosta, dar vadinama „skaitmeniniu dividendu“, kuri yra ypač tinkama
belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti.

3.2. Sukurti tinklalapį (žemėlapį), kuriame
plačiajuosčio ryšio naudotojai galėtų sužinoti
apie jų rajone veikiančius plačiajuosčio ryšio
paslaugų teikėjus, interneto paslaugos teikimo
sąlygas ir kainas.

Vyksta derybos su Rusija ir Baltarusija dėl „skaitmeninio dividendo“ dažnių
paskirstymo.
Lengvai prieinama ir palyginama informacija apie konkrečioje vietovėje veikiančius
interneto paslaugų teikėjus (ir jų ateities planus) padėtų gyventojams pasirinkti
kainos ir kokybės atžvilgiu palankiausią sprendimą ir skatintų paslaugų tiekėjų
konkurenciją. Šiuo metu RRT planuoja parengti tinklalapį, kuris padėtų pasiekti tokią
informaciją.

3.3. Subsidijuoti plačiajuosčio interneto ryšio
įrengimą ir vienų metų abonentinį mokestį
gyventojams, negalintiems naudotis interneto
ryšiu.

Internetas tampa kiekvieno asmens kasdienybės dalimi; sunku įsivaizduoti, kad bent
kiek didesnė gyventojų dalis, įmonės ar valdžios institucijos negalėtų ar sąmoningai
apsispręstų nenaudoti interneto. Nesinaudojantiems internetu gresia ne tik
skaitmeninė, bet ir socialinė atskirtis.

Pasitelkiant ES SF lėšas tokia parama galėtų
būti finansuojama kaip vadinamoji bendroji

2011 m. 36,4 proc. šalies gyventojų niekada nesinaudojo internetu (vienas
prasčiausių rodiklių ES). Dažniausiai pasitaikanti priežastis – savanoriška atskirtis

•

Valstybės
biudžeto
asignavimai

RRT

2012–2015 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

RRT

2012–2014 m.

ES SF lėšos

IVPK, Susisiekimo
ministerija,
Konkurencijos
taryba

Schemos
parengimas:
2012–2013 m.
Įgyvendinimas:
2014–2022 m.
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•

•

•

•

priemonė (angl. general measure). Tokiai
priemonei įgyvendinti reikėtų nustatyti
fiksuotą subsidijos dydį (pvz., valstybė
dengia tam tikrą sumą abonementiniam
mokesčiui ir tam tikrą sumą įrangai įsigyti).
Subsidijos dydį galima keisti atsižvelgiant į
vietovę (regioną). Subsidijos dydį reikėtų
reguliariai peržiūrėti atsižvelgiant į rinkos
padėtį.
Ruošiantis tokiai pagalbos schemai jau
2012–2013 m. laikotarpiu galima parengti
dokumentus dėl valstybės pagalbos, kurie
vėliau būtų pateikti Europos Komisijai.
Pagrindinė rizika nustatant subsidijos dydį –
rinkos iškreipimo efektas (pvz., taip nutiktų,
jei daugiausia naudos iš šios subsidijos
gautų vienas operatorius).
Pagalbos schemą reikėtų įgyvendinti
pamažu (pvz., pirmaisiais metais skiriant
dalį numatytos paramos, o tolesnę paramą
skiriant pagal vertinimo rezultatus).
Numatyti, kad subsidijuojamą interneto ryšį
įsigijęs gyventojas galėtų be papildomų
išlaidų ir lengvai pakeisti interneto
paslaugos tiekėją.

(„nėra poreikio“), nors daug žmonių taip pat įvardijo ir pernelyg aukštas kainas
(interneto ryšio arba interneto įrangos). Kainos argumentas yra ypač aktualus
mažesnes pajamas gaunantiems gyventojams. 2011 m. tik 51,6 proc. visų namų ūkių
naudojosi plačiajuosčiu internetu.
2011 m. sausio 17 d. LR Vyriausybė pritarė siūlymui ES lėšomis subsidijuoti
plačiajuosčio ryšio interneto įrengimą ir vienų metų abonentinį mokestį
gyventojams, negalintiems naudotis interneto ryšiu dėl lėšų trūkumo, ir pavedė
Susisiekimo ministerijai suformuluoti paramos teikimo principus, įskaitant subsidijų
dydžius ir privačių operatorių atrinkimo tvarką. 2012 m. ši schema buvo pakartotinai
svarstyta, bet jai nebuvo rasta lėšų.
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Antroji iniciatyva: Šalies gyventojai – sumanūs interneto vartotojai
Santrauka
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai /
priemonių grupė
(1) Spręsti skaitmeninės atskirties problemą.
(2) Skatinti gyventojus tapti sumaniais IRT ir interneto
naudotojais.

Konkretus rezultatas iki 2020 / 2022 m.

Planavimo dokumentai, kuriuos reikėtų patikslinti arba
priimti

95 proc. 16–74 m. gyventojų nuolat naudojasi internetu (per
paskutinius 3 mėn. naudojosi internetu ne rečiau kaip kartą per
savaitę).

Patikslinti Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programą.

0 proc. 16–74 m. gyventojų, kurie niekada nesinaudojo
internetu.
Visos viešojo sektoriaus svetainės atitinka prieinamumo
neįgaliesiems techninius standartus.
Lietuva patenka į ES šalių pirmąjį penketuką pagal gyventojų
dalį, kuri turi aukščiausią naudojimosi internetu gebėjimų lygį
(„Eurostat“ skaičiuojamas rodiklis).

Atsižvelgti rengiant
2014–2020 m. Struktūrinių fondų veiksmų programą (-as).
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų
programos įgyvendinimo 2012–2014 m. priemonių plane
numatyta atnaujinti Visuotinio kompiuterinio raštingumo
programą 2013–2019 m., pateikiant siūlymus dėl Europos
struktūrinių fondų paramos programai nuo 2014 m. Siūlome
rengiant programą atsižvelgti į šio vertinimo pasiūlymus.

100 proc. 16–74 m. gyventojų moka pasirašyti el. parašu.

Šiuo metu galiojantys rodikliai, jų komentarai ir pasiūlymai dėl ateities rodiklių pateikiami B dalies 2.1.2 skyriuje

Detalūs pasiūlymai
Pasiūlymai ir
įgyvendinimo modeliai (jei aktualu)
1. Spręsti skaitmeninės atskirties problemą.
1.1. Įgalinti vietos bendruomenes prisidėti sprendžiant skaitmeninės
atskirties problemas: sukurti organizacijų ir asmenų tinklą, kurie
padėtų kitiems bendruomenės nariams, draugams ir artimiesiems
pradėti naudotis internetu arba tapti nuolatiniais interneto
vartotojais.

Problema, rizika ar galimybė, kurią sprendžia rekomendacija

2011 m. 36,4 proc. 16–74 m. Lietuvos gyventojų niekada nesinaudojo
internetu. Pati svarbiausia ir vyraujanti interneto nenaudojimo ar
neturėjimo namuose priežastis – tai savanoriška atskirtis (nėra poreikio).
Tačiau poreikio nebuvimas retai rodo
sąmoningą apsisprendimą,
suvokiant interneto ir IRT teikiamas galimybes. Dažniau jis siejasi su
naujųjų technologijų baime, prisiimtais socialiniais vaidmenimis (pvz.,

Finansavimo
šaltiniai

Adresatas

Įgyvendinimo
terminas

ES SF lėšos

SADM,
IVPK,
Kultūros
ministerija,
ŠMM

2014–2022 m.
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•

•
•

•
•

Tinklo nariams suteikti galimybę pasinaudoti ir, jei reikia,
atnaujinti mokymo ir metodinę medžiagą, kuri jau buvo sukurta
įgyvendinant šiuo metu ES struktūrinių fondų finansuojamus
projektus.
Numatyti tinklo narių – mokytojų mokymus siekiant, kad visi
galėtų dirbti su parengta metodine medžiaga.
Bibliotekų darbuotojai jau šiuo metu yra informacinės
visuomenės lyderiai kaimo vietovėse (projektas „Bibliotekos
pažangai“, žr. 1.2 pasiūlymą). Jie turėtų tapti paramos tinklo
dalimi.
Siekti, kad privatus ir NVO sektorius taptų tokios iniciatyvos
dalimi (prisidėtų finansiniais ar organizaciniais ištekliais).
Pagalbos tinklus reikėtų kurti regioniniu lygiu arba centriniu
(valstybės lygiu), taip išvengiant dabartinės problemos, kai
daugelis mokymo projektų vykdomi tuose pačiose rajonuose ir
skirti toms pačioms tikslinėms grupėms – taigi konkuruoja dėl
besimokančiųjų.

pensininkai jau nebeišmoks naudotis internetu) ar lėšų trūkumu.
Nesinaudojantys ar labai žemus naudojimosi internetu įgūdžius turintys
asmenys ateityje susidurs su didele skaitmenine atskirtimi, kuri gali
lengvai tapti socialine atskirtimi.
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu priemonei „Kompiuterinio
raštingumo įgūdžių ugdymas“ (ŽIPVP, prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis“) skirta 36,2 mln. Lt.
Tiesioginės subsidijos kompiuterinio raštingumo mokymams yra
naudingos, tačiau jos neišsprendžia įgytų žinių ir įgūdžių tęstinumo
problemos (pvz., kur kreiptis, jei kyla klausimų pasibaigus mokymams). Be
to, daugelis projektų buvo vykdomi tuose pačiuose rajonuose ir buvo skirti
toms pačioms tikslinėms grupėms, todėl projektų vykdytojams teko
„konkuruoti“ dėl projektų dalyvių.
2006–2011 m. niekada internetu nesinaudojusių asmenų skaičius
sumažėjo maždaug 500 tūkst., o valstybės finansuojamuose kompiuterinio
raštingumo mokymuose dalyvavo apie 100–150 tūkst. asmenų. Vadinasi,
didelė dalis gyventojų išmoko naudotis internetu savarankiškai arba
padedami artimųjų ir draugų.

1.2. Pasiekti, kad viešieji prieigos prie interneto taškai viešosiose
bibliotekose taptų vietos kompetencijos centrais, kuriuose visi
asmenys galėtų konsultuotis dėl naudojimosi internetu ar viešųjų
paslaugų naudojimo.
•
•

Įgyvendinant šią priemonę reikia tiek iš dalies atnaujinti
infrastruktūrą, tiek mokyti bibliotekų darbuotojus.
Bibliotekos turėtų tapti 1.1 punkte minėto tinklo dalimi ir
užtikrinti gyventojų mokymą bei konsultavimą.

1.3. Siekti, kad konkrečios skaitmeninės atskirties rizikos grupės
(pagyvenę asmenys, neįgalieji) taptų nuolatiniais ir sumaniais
interneto vartotojais.

Jungtinėje Karalystėje valstybė kartu su privačiu sektoriumi kuria
palaikančią (įgalinančią) aplinką savanoriškai veiklai (lyderystė,
koordinavimas, projekto svetainė, mokymo medžiaga ir metodinė
medžiaga savanoriams) (žr. svetainę http://raceonline2012.org).
2008–2012 m. vykdytas projektas „Bibliotekos pažangai“ siekė suteikti
Lietuvos gyventojams galimybę naudotis internetu (biudžetas: 96 mln. Lt,
iš jų 22 mln. Lt skyrė valstybė (tiesioginis finansavimas ir indėlis natūra).
Projekte dalyvauja 1217 bibliotekų, filialų ir padalinių. 2011 m. gegužės
mėn. duomenimis: įrengta (modernizuota) interneto prieiga 759
bibliotekoms, apmokyti 1993 bibliotekų darbuotojai, kurie toliau patys
moko ir skatina gyventojus naudotis informacinėmis technologijomis (iš
viso – apie 50 000 gyventojų).
Tiek Lietuvoje, tiek ES skaitmeninės atskirties rizikos grupių galimybės
naudotis IRT ir internetu vis dar yra ribotos; 2010 m. Lietuvoje 35,6 proc.
skaitmeninės atskirties grupėms priklausančių asmenų nuolat naudojosi
internetu (bent kartą per savaitę per praėjusius metus) (16 vieta tarp ES-

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

SADM,
IVPK,
Kultūros
ministerija

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,

SADM,
IVPK

2014–2022 m.
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•
•

•

•

Teikti paramą tikslinių atskirties gupių mokymams ir
konsultacijoms.
Mokymus ir konsultacijas teikti pagal mokymo programas,
kurios atitinka konkrečių tikslinių grupių poreikius ir gebėjimų
lygį (pvz., regėjimo negalią turintiems žmonėms turi padėti
mokytojai, kurie yra susipažinę su jų poreikiais ir gali tinkamai
naudotis specialia programine įranga).
Remti programinės įrangos sprendimus, kurie padėtų
konkrečioms tikslinėms grupėms tapti visaverčiais IRT ir
interneto naudotojais (pvz., lietuvių kalbos sintezatorius
regėjimo negalią turintiems asmenims).
Remti viešųjų interneto svetainių testavimą, kaip jos atitinka
pasirinktus prieinamumo standartus, vertinimą ir konsultacijų
teikimą.

2. Skatinti gyventojus tapti sumaniais IRT ir interneto naudotojais.
2.1. Parengti informacinę kampaniją, kurios tikslas – aiškiai ir
suprantamai kalbėti apie interneto ir IRT galimybes Lietuvoje ir
aiškinti, kokią naudą kiekvienam teikia šioje srityje valstybės jau
išleistos lėšos.
Tokia kampanija galėtų apimti šias temas:
•
kodėl valstybė skyrė tiek daug lėšų plačiajuosčiam ryšiui ir kaip
kiekvienas galėtų pasinaudoti šia investicija;
•
Lietuvos kultūros paveldas ir kultūros ištekliai internete;
•
kas yra elektroninis parašas ir eID pranašumai, naudojimosi
būdas, rizikos;
•
saugumo ir privatumo grėsmės ir taisyklės naudojantis
internetu;
•
el. viešosios paslaugos ir viešųjų paslaugų portalas;
•
galimybės gauti informaciją apie svarstomus viešuosius
sprendimus ir pateikti savo pasiūlymus.

27).

ES SF lėšos

2011 m. atlikto tyrimo duomenimis, tik 26 proc. viešųjų interneto
svetainių atitinka prieinamumo neįgaliesiems reikalavimus.
Labai trūksta mokytojų (dėstytojų), kurie galėtų kvalifikuotai mokyti kai
kurias tikslines grupes (pvz., regėjimo negalią turinčius asmenis).
Labai daug valstybės lėšų investuojama į el. viešųjų paslaugų plėtojimą,
tuo tarpu JK atvejo analizė parodė, kad 80 proc. valdžios transakcijų tenka
25 proc. gyventojų, kurių pajamos ir pragyvenimo lygis yra žemiausi.

Ligšioliniai viešosios politikos tikslai ir jų komunikacija gyventojų gebėjimų
srityje buvo skirti siekiant skatinti gyventojus pradėti naudotis IRT ir
internetu, tačiau tikėtina, kad ateityje nesinaudojančiųjų internetu
skaičius ir toliau nuosekliai mažės.

ES SF lėšos

IVPK

2014–2022 m.

Ateityje daugiausia dėmesio turi būti skiriama sumaniam ir saugiam
interneto naudojimui, įskaitant tokius įgūdžius, kaip antai: gebėjimai
pasirašyti el. parašu, naudotis el. paslaugomis, sužinoti apie Lietuvos
kultūros paveldą, pirkti internetu ir svarbiausia – atlikti šiuos veiksmus
laikantis saugumo reikalavimų ir apsaugant asmens duomenis.

Kuriami straipsniai, mokymo medžiaga, užtikrinamas prieinamumas
internete (pvz., www.prisijungusi.lt).
Valstybės vaidmuo skatinant sumanų interneto naudojimą yra labai
įvairiapusis. Su šiuo uždaviniu siejamos ir daugelis kitų šiame
vertinime siūlomų iniciatyvų:
•
visos priemonės, skirtos skaitmeninės atskirties problemai
spręsti (1.1–1.3 punktai);

259

•
•
•

visos priemonės, skirtos skatinti naudojimąsi el. parašu ir el.
paslaugomis (4 iniciatyva);
priemonės, skirtos mokyti viešojo sektoriaus (5 iniciatyva) ir
privataus sektoriaus darbuotojus (6 iniciatyva);
priemonės, skirtos didinti visuomenės gebėjimus saugiai
naudotis internetu (8 iniciatyva).

2.2. Pasinaudoti IRT galimybėmis kuriant pažangią mokymosi visą
gyvenimą sistemą.
•

Šią priemonę įgyvendinti kaip 6 iniciatyvos „IRT gebėjimai ir IRT
sprendimai ateities verslui“ priemonę 2.2 „Atsižvelgiant į
būsimąsias ES gaires, integruoti el. įgūdžių mokymą ir mokymąsi į
mokymosi visą gyvenimą politikos ciklą, įskaitant bendrojo
lavinimo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų mokymo(si) programas“.

2007–2013 m. programiniu laikotarpiu prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems“ priemonei „Elektroninio mokymosi paslaugos“ skirta 13,36 mln.
Lt. Ji skirta suaugusiųjų švietimo sprendimams – kuriama suaugusiųjų
švietimo programų ir objektų saugykla.
Įvairių lygių formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemos tobulinimas ir
paslaugų kokybės gerinimas taip pat finansuojamas pagal ŽIPVP prioritetą
„Mokymasis visą gyvenimą“, kuriai iš viso numatyta skirt 869 mln. ES
paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

Valstybės
biudžeto
asignavimai ir
ES SF lėšos,
skirtos
mokymosi visą
gyvenimą
sistemai
tobulinti

ŠMM,
SADM

2014–2022 m.
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Trečioji iniciatyva: Lietuvių kalba ir Lietuvos kultūros paveldas internete
Santrauka
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai /
priemonių grupė

(1) Užtikrinti visavertį lietuvių kalbos funkcionavimą IRT ir
internete.

(2) Skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldą, didinti jo
prieinamumą.

Konkretus rezultatas iki 2020 / 2022 m.

Planavimo dokumentai, kuriuos reikėtų
patikslinti arba priimti

20 proc. gyventojų naudojasi su Lietuvos kultūros paveldu
susijusiomis elektroninėmis paslaugomis.

Patikslinti Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019
m. programą.

Visi (100 proc.) suskaitmeninti kultūros paveldo objektai, lietuvių
kalbos ir raštijos ištekliai prieinami internete. Jei tai neįmanoma dėl
autorių teisių arba asmens duomenų apsaugos reikalavimų – šie
objektai prieinami viešai, o internete turi būti prieinama informacija
apie tai, kad šie objektai yra suskaitmeninti, ir nurodyta, kur juos
rasti.

Atsižvelgti rengiant 2014–2020 m. Struktūrinių fondų
veiksmų programą (-as).

Iki 2015 m. „Europeana“ portale prieinama ne mažiau kaip 240 000
objektų iš Lietuvos.

Atsižvelgti
rengiant
būsimą
Lietuvių
kalbos
informacinėje visuomenėje programą (šiuo metu
įgyvendinama 2009–2013 m. Lietuvių kalbos
informacinėje visuomenėje programa).
Nuo 2009 m. įgyvendinama Lietuvos kultūros paveldo
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir
prieigos strategija ir jos įgyvendinimo priemonių 2009–
2013 m. planas. Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros 2011–2019 m. programos įgyvendinimo 2012–
2014 m. priemonių plane numatyta parengti Lietuvos
kultūros paveldo skaitmeninio turinio saugojimo ir
prieigos priemonių 2014–2016 m. planą, kuris padėtų
užtikrinti integravimą į bendrą Europos kultūros paveldo
erdvę. Rengiant programą reikėtų atsižvelgti į šio
vertinimo pasiūlymus.

Šiuo metu galiojantys rodikliai, jų komentarai ir pasiūlymai dėl ateities rodiklių pateikiami B dalies 3.1.2 skyriuje

Detalūs pasiūlymai
Pasiūlymai ir
įgyvendinimo modeliai (jei aktualu)
1. Užtikrinti visavertį lietuvių kalbos funkcionavimą IRT ir
internete.
1.1. Teikti informacinę ir metodinę pagalbą bei konsultacijas
verslui, gyventojams, viešajam sektoriui dėl lietuvių kalbos

Problema, rizika ar galimybė, kurią sprendžia rekomendacija

Programinė įranga ir interneto turinys lietuvių kalba yra svarbi
naudojimosi IRT ir internetu sąlyga, taip pat padeda saugoti kultūrinį

Finansavimo
šaltiniai

Adresatas

Įgyvendinimo
terminas

Valstybės biudžeto

ŠMM, SM,

2014–2022 m.
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naudojimo internete, šios srities
programinės įrangos lituanizavimo.
•

•

teisinio

reguliavimo,

Užtikrinti, kad vieno langelio principu būtų prieinami
Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje ištekliai, kurie
jau finansuoti (ar šiuo metu finansuojami) valstybės ir ES
paramos lėšomis: lokalizuota (lituanizuota) programinė
įranga, mašininio vertimo sistemos, balso sintezatorius ir
ištisinės šnekos atpažintuvai bei garsynai, IRT terminų
žodynai, lietuvių kalbos ir raštijos ištekliai.
Užtikrinti koordinavimą dabartinių ir ateities priemonių,
skirtų lietuvių kalbai informacinėje visuomenėje ir kultūros
paveldo skaitmeninimui, nes tiek vienos, tiek kitos
priemonės projektai siekia skaitmeninti lietuvių kalbos ir
raštijos išteklius ir didinti jų prieinamumą internete.

1.2. Vykdyti lietuvių kalbos informacinėse technologijose
fundamentaliuosius tyrimus, kurti sprendimus ir teikti
paslaugas.
•

•

•

Pasinaudoti sukurtais sprendimais teikiant el. valdžios
paslaugas (pvz., automatinė vertimų priemonė gaunant
kitų ES valstybių paslaugas) (4 iniciatyva).
Fundamentaliuosius lietuvių kalbos informacinėse
technologijose tyrimus reikėtų finansuoti naudojant
mokslo konkursinį finansavimą (koordinuoja Lietuvos
mokslo taryba).
Taikomiesiems tyrimams, konkrečių sprendimų ir paslaugų
kūrimui naudoti MTEP (MTTP), inovacijoms skirtas ES
paramos lėšas ir pasitelkiant Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūros koordinuojamas programas.

tapatumą ir tautinį identitetą.

asignavimai

VLKK

Valstybės biudžeto
asignavimai, ES SF
lėšos

ŠMM, SM,
Ūkio
ministerija,
IVPK, LMT,
MITA, KM

Stiprinant lietuvių kalbą informacinėje visuomenėje jau finansuota ir
finansuojama keletas projektų iš 2004–2006 m. (projektui „Internetinė
informacijos vertimo priemonė“ skirta 5,59 mln. Lt) ir 2007–2013 m.
finansinių perspektyvų (priemonei „Lietuvių kalba informacinėje
visuomenėje“ numatytas 39,5 mln. Lt finansavimas).
Portalas „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (www.likit.lt)
sukurtas 2007 m., IVPK jį atnaujino 2008 m. 2011 m. ši interneto
svetainė perduota Lietuvių kalbos institutui (LKI), kuris įpareigotas
rūpintis jos palaikymu ir tobulinimu. Tačiau paskutinį kartą likit.lt
atnaujintas 2010 m. vasario mėn. Šio vertinimo metu Lietuvių kalbos
institutas buvo pateikęs projektą, kuris numatė integruoti www.likit.lt
informaciją į naują interneto svetainę (portalą).
Jau finansuoti arba finansuojami projektai, skirti internetinio vertimo
priemonių (mašininio vertimo) sistemoms kurti, programinės įrangos
lituanizavimui, IRT terminų žodyno sukūrimui. Labai aktuali projektų
palaikymo ir tęstinumo užtikrinimo problema.
Parama lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje projektams
skiriama tiek pagal prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“, tiek
pagal prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (semantinio tinklo duomenų
bazės sukūrimas).

2014–2022 m.

2011 m. patvirtinta Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 m.
programa, tarp kurios įgyvendinimo priemonių yra lietuvių šnekos
atpažinimo, sintezės ir lietuvių kalbos vertimo priemonių kūrimas.
Europos Komisija numato integruoti kalbos sprendimus, plėtojant ES
lygiu sąveikias viešąsias paslaugas, pavyzdžiui, įgyvendinant STORK
projektą, kurio tikslas – sukurti sąveikią platformą, kuri leistų ES šalių
piliečiams pasinaudoti eID kortele gaunant viešąsias paslaugas kitose
ES šalyse narėse.
Vertinimo metu priemonei „Lietuvių kalba informacinėje
visuomenėje“ pateikti projektai (jie skirti lietuvių kalbos sintaksineisemantinei analizei, lietuvių kalbos ištisinės šnekos atpažinimui,
garsynui, mašininio vertimo sistemai sukurti ir t. t.) buvo neseniai
patvirtinti arba tik vertinami. Kol nežinomi šių projektų rezultatai,
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sunku komentuoti konkrečius lietuvių kalbos informacinėje
visuomenėje poreikius ateityje. Tačiau visos suinteresuotos šalys iš
esmės sutaria, kad:
•
lietuvių kalbai informacinėje visuomenėje reikės dėmesio ir
ateityje;
•
reikės sujungti ir integruoti skirtingose institucijose sukurtus ir
saugomus kalbos išteklius;
•
tobulėjant ir keičiantis technologijoms reiks atitinkamai kurti ir
pritaikyti ir lietuvių kalbos sprendimus;
•
būtina investuoti į mašininio vertimo sprendimus (nors „google
translator“ tokį sprendimą siūlo nemokamai, tačiau jis susilaukia
daug kritikos dėl labai prastos vertimo kokybės);
•
taip pat išliks aktualūs kalbos atpažinimo sprendimai, galimybės
valdyti ir gauti paslaugas balsu;
•
būtina dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kurių metu
kuriama kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra.
2. Skaitmeninti kultūros paveldo objektus ir didinti jų
prieinamumą.
2.1. Skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldą.
•

Užtikrinti koordinavimą tarp dabartinių ir būsimų
priemonių, skirtų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių ir
kultūros paveldo skaitmeninimui, nes kai kurie
skaitmeninimo objektai persidengia.

Kultūros paveldo skaitmeninimui Lietuva jau skyrė kelias dešimtis
milijonų litų. 2004–2006 m. programinio laikotarpio lėšomis
finansuotas prieigos prie Lietuvos audiovizualinio paveldo projektas
(12,27 mln. Lt). 2007–2013 m. laikotarpio priemonei „Lietuvos kultūra
informacinėje visuomenėje“ numatyta skirti 50 mln. Lt

Valstybės biudžeto
asignavimai, ES SF
lėšos

Kultūros
ministerija,
IVPK, ŠMM,
atminties
institucijos

2014–2022 m.

Šio vertinimo metu apklaustos atminties institucijos (bibliotekos,
muziejai, archyvai) nurodė, kad suskaitmenintas kultūros paveldas vis
dar sudaro mažą dalį visų paveldo objektų. Kultūros ministerijos
duomenimis, iš viso šiuo metu Lietuvoje yra suskaitmeninta apie 556
832 kultūros paveldo objektai (2011 m. pab. duomenys). Apskaičiuota,
kad Lietuvos muziejuose saugoma apie 6 mln. eksponatų (nors ne
visus juos verta skaitmeninti).
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenimis, šiuo
metu yra suskaitmeninta vos 17 proc. Nacionalinio publikuotų
duomenų archyvinio fondo išteklių; mažai skaitmeninama išeivijos
kūryba.
Neišvengta veiklų dubliavimo skaitmeninant lietuvių literatūros klasikų
kūrinius (tų pačių objektų skaitmeninimas finansuotas tiek pagal
prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“, tiek pagal prioritetą
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2.2. Pasiekti, kad visi viešosiomis lėšomis suskaitmeninti
kultūros paveldo objektai būtų vieno langelio principu prieinami
internete, portale www.epaveldas.lt (jei tai neprieštarauja
autorių teisių ir asmens duomenų apsaugos reikalavimams).
•

•

•
•

•

•

Teikiant paramą skaitmeninimo projektams reikia
numatyti, kad šie ištekliai būtų pasiekiami ir atnaujintoje
svetainėje www.epaveldas.lt.
Užtikrinti nuolatinį portalo atnaujinimą, siekiant, kad
kultūros paveldo ištekliais galėtų ir norėtų naudotis ne tik
specialistai, bet ir kiti visuomenės nariai.
Portale nuolat atnaujinti informaciją apie neseniai
suskaitmenintus kultūros objektus.
Informaciją apie kultūros paveldo objektus pateikti ne tik
lietuvių, bet ir užsienio kalbomis (pirmiausia anglų), kad ji
būtų prieinama ir tarptautinei auditorijai.
Tais atvejais, kai objektai gali būti prieinami viešai, bet
negali būti skelbiami internete, užtikrinti, kad internete
būtų pateikiama informacija apie tai, kad šie objektai yra
suskaitmeninti, ir nurodyta, kur juos rasti.
Skatinti
atminties
institucijų
bendravimą
ir
bendradarbiavimą priimant sprendimus dėl kultūros
paveldo skaitmeninimo ir jo prieinamumo didinimo.

„Mokymasis visą gyvenimą“).
Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas padeda ne tik išsaugoti
paveldą, bet ir gerokai padidinti jo žinomumą ir naudojimą mokymosi
bei verslo tikslais. Šiuo metu ne visi suskaitmeninti objektai yra
prieinami internete arba prieinami visuomenei, o internete
prieinamiems objektams ne visada sukurta patogi vartotojo sąsaja.

ES SF lėšos

Kultūros
ministerija,
IVPK, ŠMM,
atminties
institucijos

2014–2022 m.

Lietuvos kultūros paveldo portalas www.epaveldas.lt šio vertinimo
metu buvo nepatogus ir nedraugiškas vartotojui ir nusileido
panašiems užsienio valstybių portalams (pvz., http://www.ekultuur.ee). Nepatogi svetainės paieškos sistema, nėra jokios įvadinės
informacijos, kuri galėtų patraukti ir sudominti vartotoją, neaišku, kiek
ir kokių šaltinių galima rasti šioje svetainėje, kokius šaltinius
numatoma publikuoti artimiausiu metu ir pan. Šiuo metu jau yra
parengta nauja epaveldas.lt svetainės versija. Numatyta, kad nauja
portalo versija pradės veikti 2012 m. balandžio mėn.
Daugelis Lietuvos atminties institucijų laikosi tradicinio požiūrio, kai
eksponatai laikomi saugojimo institucijos nuosavybe ir bijomasi, kad,
paskelbus juos internete, žmonės praras susidomėjimą paveldo
objektų originalais.
Sprendžiant pagal priemonės „Lietuvos kultūra informacinėje
visuomenėje“ projektų aprašymus, visų projektų metu numatyta
sukurti atskiras interneto svetaines suskaitmenintų objektų prieigai,
nesidalijant šių objektų su svetaine epaveldas.lt.
ES paramos lėšomis kuriama atskira Lietuvos muziejų informacinė
sistema LIMIS, kuri sujungtų Lietuvos muziejų rinkinių apskaitos
duomenų bazes ir sudarytų sąlygas internete suteikti informaciją apie
muziejų eksponatus. Bus sukurtas naujas portalas www.limis.lt, kurio
paskirtis yra labai panaši į epaveldas.lt.

2.3. Kurti skaitmeninius produktus (elektronines paslaugas)
naudojant suskaitmenintą kultūros paveldą.
•

Rengti virtualias parodas www.epaveldas.lt (ir kitose)

LVAR atkreipia dėmesį, kad visi suskaitmeninti kultūros paveldo
objektai negali būti prieinami internete, nes tam tikrais atvejais
autorių teisių arba asmens duomenų apsaugos įstatymai leidžia šiuos
objektus pasiekti tik pačioje institucijoje, bet ne viešai internete.
Naudojantis suskaitmenintu kultūros paveldu galima kurti naujas
inovatyvias švietimo, mokslo, turizmo, verslo paslaugas.
Estijoje veikia portalas „e-Kultuuripärand“ (el. skaitmeninis paveldas,

ES SF lėšos
.

Kultūros
ministerija,
ŠMM, Ūkio

2014–2022 m.
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•

•

svetainėse.
Skatinti, kad suskaitmeninti kultūros paveldo ištekliai būtų
įtraukti į mokymo programas (bendrojo lavinimo, studijų,
mokymosi visą gyvenimą).
Skatinti viešojo sektoriaus organizacijas ir verslo įmones
pasinaudoti suskaitmenintais kultūros paveldo ištekliais jų
paslaugoms teikti (pvz., turizmo srities).

Valstybės vaidmuo šioje srityje yra dalinis.
•
Numatant finansavimą formaliojo ir neformaliojo mokymo
programų tobulinimui ir teikimui reikėtų skatinti
mokytojus ir dėstytojus pasinaudoti suskaitmenintu
kultūros paveldu (ŠMM koordinuojamos priemonės).
•
Teikiant subsidijas inovatyvaus verslo plėtrai kaip vieną iš
galimybių numatyti naudojimąsi suskaitmenintu kultūros
paveldu (Ūkio ministerijos koordinuojamos priemonės).
Pasiūlyti organizacijoms, kurios pristato Lietuvą pasauliui
(tokioms
kaip
„Investuok
Lietuvoje“)
naudotis
suskaitmeninto kultūros paveldo galimybėmis.
•
Įtraukti informaciją apie suskaitmenintą Lietuvos kultūros
paveldą į kompiuterinio raštingumo mokymo medžiagą ir
mokymo programas (žr. 2 iniciatyvą „Lietuvos gyventojai –
sumanūs interneto naudotojai).
•
Skirti paramą bibliotekoms ar muziejams parengti
virtualias ekspozicijas (lietuvių, anglų kalbomis), kurios
atitiktų geriausius užsienio pavyzdžius.

http://www.e-kultuur.ee), kuris pristatomas kaip „vienas langelis“ į
Estijos muziejus, bibliotekas, archyvus ir kitas atminties institucijas.
Portalo tikslai panašūs į lietuviškojo www.epaveldas.lt tikslus, tačiau
bent jau tyrimo metu „e-Kultuuripärand“ atrodė geriau išplėtotas ir
turėjo patogesnę vartotojo sąsają; dalis medžiagos prieinama ne tik
estiškai, bet ir anglų, rusų ir vokiečių kalbomis. Kitas įdomus pavyzdys
–
tai
Estijos
nacionalinis
archyvas
(http://rahvusarhiiv.ra.ee/en/national-archives),
kuris
pradėtas
skaitmeninti 2008 m. Šiuo metu archyvas teikia gana patogią vartotojo
sąsają, kuri veikia ir anglų kalba ir kuria naudojantis nesunku rasti
aktualios archyvinės medžiagos (filmų, nuotraukų, žemėlapių).

ministerija,
IVPK

Kitos šalys (JAV ir Jungtinė Karalystė) taip pat gali pateikti puikių
kultūros ir istorinio paveldo išsaugojimo, skaitmeninimo ir ypač –
suprantamo ir patrauklaus pateikimo visuomenei, vietinei ir
tarptautinei auditorijai pavyzdžių. Saugomi objektai ne tik
skaitmeninami, bet ir rengiamos virtualios parodos, laidos ir t. t.
Sukurtos patrauklios ir įtraukiančios vartotojo sąsajos, siekiama
sudominti lankytojus, paskatinti juos sugrįžti; suskaitmenintus kūrinius
galima panaudoti mokymo ir mokymosi tikslais. Geriausi pavyzdžiai:
Nacionalinė britų biblioteka (http://www.bl.uk), Britų muziejus
(http://www.britishmuseum.org), Nacionalinis Jungtinių Valstijų
archyvas (http://www.archives.gov).

2.4. Informuoti visuomenę – rengti viešinimo kampanijas,
pateikti atitinkamas nuorodas viešosiose interneto svetainėse,
kad kiek galima daugiau visuomenės narių sužinotų apie
galimybę naudotis Lietuvos muziejų ir archyvų ištekliais
internete.

Nors kultūros paveldo skaitmeninimui jau skirta daug lėšų, tačiau jo
žinomumo ir naudojimo mastas nėra didelis.

2.5. Bendradarbiauti su „Europeana“ portalu ir suteikti
galimybę šio portalo naudotojams susipažinti su Lietuvos
kultūros paveldu.

„Europeana“ portalas suteikia galimybę susipažinti su suskaitmeninta
bibliotekų ir muziejų medžiaga iš visos Europos.

Valstybės biudžeto
asignavimai

2011 m. lapkričio mėn. tik 3 proc. Lietuvos gyventojų (7 proc.
interneto vartotojų) buvo naudojęsi su Lietuvos kultūros paveldu
susijusiomis el. paslaugomis per paskutinius 12 mėnesių.

2011 m. pabaigoje Lietuva „Europeana“ portalui buvo pateikusi 8 824
objektus, – gerokai mažiau nei kaimyninės Latvija (30 576), Estija (68
943) ir Lenkija (639 099). Europos Komisija yra nustačiusi, kad 2015 m.

Valstybės biudžeto
asignavimai,
„Europeana“ ir kitų
tarptautinių
projektų lėšos

Kultūros
ministerija,
ŠMM

2014-2022 m.

Kultūros
ministerija,
atminties
institucijos

2014–2022 m.
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Lietuva „Europeana“ portalui turėtų būti pateikusi bent jau 129 000
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų.
Interviu dalyvių duomenimis, kai kuriais atvejais eksponatai iš Lietuvos
nėra skaičiuojami kaip Lietuvos indėlis į „Europeaną“, nes jie į svetainę
patenka įgyvendinant palydovinius „Europeanos“ projektus
(pavyzdžiui, Lietuvos dailės muziejus dalyvavo projekte ATHENA,
tačiau jo įkelti objektai įskaičiuoti kaip Italijos indėlis).
Ne visos atminties institucijos yra linkusios portalui epaveldas.lt
perduoti suskaitmenintus kultūros paveldo objektus. Interviu dalyvių
duomenimis, jei suskaitmenintas objektas atsiduria svetainėje
www.epaveldas.lt, jis perkeliamas tiesiogiai į „Europeaną“, o jei
atminties institucija pasirašo sutartį su „Europeana“, už tą patį darbą
gaunamas ir papildomas finansavimas.
Numatoma, kad 2012 m. kovo mėn. „Europeana“ portalas pasipildys
170 000 suskaitmenintų kultūros paveldo objektų iš Lietuvos. Kultūros
ministerijos duomenimis, iš viso per 2012–2015 m. į „Europeana“
portalą bus perkelta apie 238 318 tekstinių, 36 604 vaizdiniai ir 1 450
garso eksponatų iš Lietuvos.
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Ketvirtoji iniciatyva: Visos viešosios ir administracinės el. valdžios paslaugos prieinamos ir naudojamos
internetu
Santrauka
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai / priemonių
grupė
(1) Tobulinti viešąsias ir administracines paslaugas, didinti jų
efektyvumą, naudojimą ir mažinti paslaugų teikimo išlaidas.
(2) Užtikrinti viešųjų duomenų ir viešosios informacijos
prieinamumą ir siekti bendradarbiavimu pagrįstos el.
demokratijos.
(3) Gerinti sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir efektyvumą.
(4) Plėtoti intelektualiąsias (pažangiąsias) valdymo sistemas.

Konkretus rezultatas iki 2020 / 2022 m.

Planavimo dokumentai, kuriuos reikėtų patikslinti
arba priimti

100 proc. pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų visiškai
pasiekiamos internetu.

Patikslinti Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programą.

10–20 svarbiausių paslaugų teikiamos tik elektroniniu būdu (angl.
digital by default).

Atsižvelgti rengiant
2014–2020 m. Struktūrinių fondų veiksmų programą (-as).

95 proc. asmenų, kurie naudojosi viešosiomis ir administracinėmis
paslaugomis (jei jos yra visiškai pasiekiamos internetu), naudojosi
elektroniniu šių paslaugų gavimo būdu.

Šiuo metu įgyvendinamas „Viešųjų paslaugų perkėlimo į
elektroninę erdvę veiksmų iki 2012 m. planas“. Rengiant
ateities viešųjų paslaugų perkėlimo planus numatyti
paslaugas (pradedant nuo bandomųjų projektų), kurios
bus teikiamos tik elektroniniu būdu (pvz., kartu su Viešojo
valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos
įgyvendinimo priemonių planu).

90 proc. viešųjų ir administracinių paslaugų naudotojų jas pasiekė
per viešųjų paslaugų portalą.
Lietuvos gyventojams prieinamos visos ES lygiu suderintos
paslaugos (sąrašas dar bus patvirtintas 2012 m.).

Atsižvelgti atnaujinant:
El. sveikatos sistemos 2009–2015 m. plėtros įgyvendinimo
priemonių planą;
Ilgalaikę (iki 2025 m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros
strategiją (ji reglamentuoja ir ITS plėtrą).

Šiuo metu galiojantys rodikliai, jų komentarai ir pasiūlymai dėl ateities rodiklių pateikiami B dalies 4.1.2 skyriuje

267

Detalūs pasiūlymai
Pasiūlymai ir
įgyvendinimo modeliai (jei aktualu)
1. Tobulinti viešąsias ir administracines paslaugas, didinti
jų efektyvumą, naudojimą ir mažinti paslaugų teikimo
išlaidas.
1.1. Tobulinti centrinio ir savivaldos lygmens viešąsias ir
administracines paslaugas pasitelkiant IRT sprendimus,
skiriant ypatingą dėmesį paslaugų naudojimo skatinimui ir
viešojo sektoriaus išlaidų mažinimui.
•

•

El. valdžios paslaugų diegimo koordinavimui ir
kuriamos infrastruktūros optimizavimui užtikrinti
naudoti valstybės projektų planavimo būdą.
Užtikrinti, kad el. paslaugos teikėjai sudarytų galimybę
pasirašyti elektroniniu parašu (naudojant eID kortelę ir
kitas el. parašo priemones).

2014–2020 m. laikotarpiu dar svarbesniu klausimu taps iki
šiol sukurtos ar naujos el. paslaugų infrastruktūros (įskaitant
programinę įrangą) efektyvaus naudojimo, dubliavimo
išvengimo, dalijimosi ištekliais, atnaujinimo ir priežiūros
išlaidų minimizavimo klausimai. Todėl el. paslaugų
modernizavimą būtina įgyvendinti kartu su 5 iniciatyvos
priemonėmis.

Problema, rizika ar galimybė, kurią sprendžia rekomendacija

Nors 20 pagrindinių viešųjų paslaugų prieinamumo (brandos) lygio rodikliai
pastaraisiais metais augo, tačiau pagal juos Lietuva vis dar atsiliko nuo ES-27
vidurkio.
2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES paramos programiniais laikotarpiais el. valdžios
847
848
paslaugoms skirta atitinkamai 60 mln. Lt ir 325,5 mln. Lt .

Finansavimo
šaltiniai

Adresatas

Įgyvendinimo
terminas

Valstybės
biudžeto
asignavimai ir
ES SF lėšos

VRM,
Susisiekimo
ministerija,
IVPK

2014–2022 m.

2011 m. paskelbus konkursą pagal priemonę „Pažangios elektroninės paslaugos“,
pateikta pasiūlymų už 229,12 mln. Lt (priemonei skirta 100 mln. Lt). Tai rodo, kad
paklausa paslaugų skaitmeninimui ir tobulinimui naudojant IRT priemones išlieka
didelė.
2014–2020 m. didelė dalis įrangos, kuri nupirkta skaitmeninant ir modernizuojant
el. valdžios paslaugas 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. laikotarpiu, pasens. Be to,
keičiantis ir tobulėjant technologijoms reikės tolesnių investicijų el. paslaugų
teikimui (pvz., daugiau dėmesio mobiliesiems sprendimams).
Dar tik pradedama savivaldos el. paslaugas perkelti į el. erdvę. 2009 m. atliktas
tyrimas parodė, kad daugelis savivaldybių buvo dar tik pradėjusios teikti el.
viešąsias paslaugas: dominavo pirmas ir antras viešųjų paslaugų perkėlimo lygiai.
2007–2013 m. laikotarpio parama savivaldybių el. paslaugoms teikiama pagal

847

Pagal viešojo administravimo modernizavimo uždavinį finansuoti projektai, bet neskaičiuojant el. sveikatos, SVDPT, GIS ir saugos projektų.
Įtraukėme tokias 2007–2013 m. laikotarpio priemones, kaip „Elektroninės valdžios paslaugos“ (200,5 mln. Lt), „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ (25 mln. Lt) ir „Pažangios
elektroninės paslaugos“ (100 mln. Lt).
848
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priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ (skirta 25 mln. Lt).
2010 m. sukurta priemonė „Pažangios elektroninės paslaugos“. Buvo tikimasi, kad
naudojant šios priemonės lėšas bus kuriamos naujoviškos ir inovatyvios
paslaugos. Parama teikiama konkurso būdu, buvo numatyta galimybė paramą
teikti privatiems juridiniams asmenims. Tačiau gauti pasiūlymai ir jų pareiškėjai
rodo, kad priemonės projektai nelabai skiriasi nuo priemonės „Elektroninės
valdžios paslaugos“, tik galimybės centriniu lygiu koordinuoti projektų pasiūlą ir
nukreipti investicijas į pačias aktualiausias sritis buvo menkesnės nei valstybės
planavimo būdu įgyvendinamos priemonės. Taip pat išaiškėjo, kad dėl
nepakankamos įstatyminės bazės galimybė konkurse dalyvauti privatiems
juridiniams asmenims yra labai ribota.

1.2. Tobulinti el. valdžios paslaugų stebėseną siekiant, kad
stebėsenos duomenys būtų naudingi sprendimų priėmimui.
•

•

•

•

Sudaryti el. valdžios paslaugų sąrašą, kuris apimtų tarp
20 pagrindinių paslaugų nepatenkančias paslaugas;
įtraukti tiek nacionalinio, tiek savivaldos lygmens el.
paslaugas. Stebėti šių paslaugų perkėlimo (brandos)
lygį. Vykdant stebėseną pasinaudoti šiuo metu
įgyvendinamo projekto „Centralizuotos viešųjų ir
administracinių paslaugų sistemos kūrimas ir
diegimas...“ rezultatais.
Matuoti el. valdžios paslaugų naudotojų pasitenkinimo
lygį (sociologinės apklausos ir internetine paslauga
pasinaudojusių asmenų apklausos).
Rinkti el. paslaugų naudotojų atsiliepimus ir pasiūlymus
apie tai, kaip padaryti el. valdžios paslaugas
paprastesnes, suprantamesnes ir patogesnes naudoti.
Stebėti lėšas, kurios skiriamos viešųjų paslaugų
skaitmeninimui, modernizavimui (pasitelkiant IRT),
priežiūrai ir palaikymui.

Iki šiol daugiausia dėmesio ir investicijų buvo skirta vadinamųjų 20 pagrindinių el.
valdžios paslaugų stebėsenai, pasitelkiant šių paslaugų pasiekiamumo (angl.
online sophistication) ir visiškai interaktyvių paslaugų pasiekiamumo internetu
rodiklius.

Valstybės
biudžeto
asignavimai ir
ES SF lėšos

VRM, IVPK

2014–2022 m.

Kitų viešųjų ir administracinių paslaugų (įskaitant savivaldos paslaugų) perkėlimo
lygis yra žemesnis, tačiau sistemiškai jis nėra matuojamas.
VRM vykdo ES lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Centralizuotos viešųjų ir
administracinių paslaugų sistemos kūrimas ir diegimas įgyvendinant vieno
langelio principą“. Šio projekto metu bus nuosekliai ir metodiškai atliktas viešojo
administravimo institucijų ir įstaigų teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų
inventorizavimas, jų analizė ir grupavimas pagal pasirinktus kriterijus. Bus
sukurtas ir įdiegtas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų administruojamų
ir teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų portalas ir analitinė informacinė
sistema. Tačiau tai nebus tik el. valdžios stebėsenos sistema, planuojama stebėti
visas administracines ir viešąsias paslaugas.
IVPK prie Susisiekimo ministerijos reguliariai užsako apklausas, kuriose
matuojamas viešųjų paslaugų naudojimo lygis, ir skelbia jų atskaitas savo
svetainėje.
Informacija apie svarbiausius informacinės visuomenės rodiklius taip pat
skelbiama Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programos
vertinimo kriterijų reikšmių pokyčių įvertinimo ataskaitoje (rengia IVPK) ir
Statistikos departamento leidiniuose „Informacinės technologijos Lietuvoje“.
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1.3. Pasiekti, kad visos elektroninės valdžios paslaugos būtų
prieinamos ir teikiamos el. valdžios paslaugų portale
(www.epaslaugos.lt).
•
•

Pasitelkti „Google Analytics“ arba kitus analizės įrankius
vertinant portalo lankytojų elgesį.
Rengti apklausas ir naudotojų diskusijas siekiant
padaryti portalą prieinamesnį ir draugiškesnį vartotojui,
pasinaudoti geraisiais užsienio valstybių pavyzdžiais.

1.4. Mažinti viešųjų interneto svetainių palaikymo ir
priežiūros išlaidas.
Įvertinti viešąsias interneto svetaines ir jų priežiūros
išlaidas siekiant optimalaus jų skaičiaus.
•
Siekti, kad viešosios ir administracinės paslaugos būtų
prieinamos centralizuotais kanalais (pirmiausia
pasitelkiant viešųjų el. paslaugų portalą).
1.5. Skatinti el. valdžios paslaugų naudojimą.
•

•
•

•

•

Kai kurias viešąsias ir administracines paslaugas pradėti
teikti tik elektroniniu būdu.
Sudaryti sąrašą elektroninių valdžios paslaugų, kurios
ateityje galėtų būti teikiamos tik elektroniniu būdu,
pamažu šį sąrašą plėsti.
Prie elektroninio paslaugų teikimo būdo pereiti
pamažu: įgyvendinti bandomąjį projektą, kai 1–2
paslaugos pradedamos teikti tik elektroniniu būdu.
Projektas turėtų apimti tiek atitinkamus techninius ir
organizacinius sprendimus, tiek gyventojų informavimo
kampaniją ir tikslinių grupių gyventojų mokymus
(įskaitant socialinės atskirties rizikos grupes) (žr. taip
pat 2 iniciatyvą „Šalies gyventojai – sumanūs interneto
naudotojai“).
Finansuojant gyventojų ir darbo jėgos mokymų bei
kompetencijos tobulinimo projektus (atitinkamai 2 ir 6

Vertinimo metu IVPK prie Susisiekimo ministerijos planavo sukurti internetinį
įrankį, kuris leistų stebėti svarbiausius Lietuvos informacinės visuomenės
rodiklius.
Internetinė svetainė „Elektroniniai valdžios vartai“ veikia nuo 2003 m. Vertinimo
metu Lietuvos el. valdžios portalas dizainu, funkcionalumu, paprastumu, aiškumu
atsiliko nuo kitų nagrinėtų valstybių (ypač Estijos, Austrijos, JK) (tačiau jį buvo
planuojama atnaujinti).

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

IVPK

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

IVPK,
Susisiekimo
ministerija

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

VRM,
Susisiekimo
ministerija,
IVPK

2014–2022 m.

2011 m. kovą vykdant Lietuvos Respublikos visuotinį gyventojų ir būstų surašymą
elektroniniu būdu, 32 proc. Lietuvos gyventojų pateikė informaciją apie save
naudodami „Elektroninių valdžios vartų“ portalą.

2010 m. 76,1 proc. Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų turėjo interneto svetainę.
Užsienio valstybėse (JK, JAV) manoma, kad viešųjų interneto svetainių skaičius yra
per didelis, o jų palaikymas kainuoja per daug, todėl šis skaičius yra pamažu
mažinamas, o el. paslaugų teikimas keliamas į pagrindinį el. valdžios portalą.

Lietuva užima vidutiniškas pozicijas ES pagal gyventojų el. valdžios paslaugų
naudojimą (23 vieta 2010 m.).
Lietuvos verslo sektorius išsiskiria iš kitų ES valstybių aukštu el. paslaugų
naudojimu. 2010 m. 95 proc. 10 ir daugiau darbuotojų turinčių įmonių nurodė
naudojusios el. valdžios paslaugas per paskutinius 12 mėnesių (ES vidurkis 75,5
proc., Lietuva pagal šį rodiklį atsiliko tik nuo Suomijos ir Olandijos).
2010 m. Jungtinės Karalystės „skaitmeninė lyderė“ Martha Lane Fox pasiūlė, kad
viešosios paslaugos būtų teikiamos tik skaitmeniniu būdu (nors ir paliekant tam
tikras išimtines galimybes tiems, kurie neturi galimybės naudotis internetu).
Galima tokio žingsnio nauda siekia milijardus eurų. Atitinkamai reikėtų tobulinti
el. valdžios paslaugų portalą, supaprastinti informacijos pateikimą ir vartotojo
sąsają. Europos Komisija taip pat planuoja inicijuoti valstybių diskusijas ir
keitimąsi šios srities gerąja praktika.
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•

iniciatyvos) į programas įtraukti el. parašo naudojimo
temą.
Dalyvauti ES lygmens ekspertų, valstybės tarnautojų
tinkluose, kuriuose nagrinėjami viešųjų el. paslaugų
skaitmeninimo, įskaitant visiško perkėlimo į internetą,
klausimai, keičiamasi patirtimi.

1.6. Pasiekti, kad Lietuvos gyventojams būtų prieinamos
pagrindinės ES lygiu teikiamos viešosios ir administracinės
paslaugos.

Europos Komisija vis daugiau dėmesio skiria el. paslaugoms, kurios būtų
prieinamos tarptautiniu mastu siekiant palengvinti laisvą prekių, paslaugų,
asmenų ir kapitalo judėjimą tarp ES šalių.

Dalyvauti (jungtis) prie pagrindinių el. valdžios
platformų, kurios 2014–2020 m. laikotarpiu bus
finansuojamos iš CEF ir kitų šaltinių.

Šiuo metu įgyvendinami visas (arba dauguma) ES šalių įtraukiantys projektai
(STORK, SPOKS, PEPPOL), kuriuose sprendžiamos valstybių narių techninės,
teisinės ir organizacinės paslaugų sąveikumo problemos.

•

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
CEF lėšos

VRM, IVPK,
Ūkio
ministerija,
Susisiekimo
ministerija

ES SF lėšos,
CEF lėšos

IVPK

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

Finansų
ministerija

2014–2015 m.

Estijos el. valdžios patale www.eesti.ee jau galima prisijungti naudojant, pvz.,
Lietuvos eID kortelę.
2. Užtikrinti viešųjų duomenų ir viešosios informacijos
prieinamumą ir siekti bendradarbiavimu pagrįstos el.
demokratijos.
2.1. Sukurti atviros vyriausybės portalą (www.data.lt), kuris
vieno langelio principu suteiktų galimybę prisijungti ir
naudotis visose viešosiose IS esančiais duomenimis (išskyrus
tuos, kuriems galioja asmens duomenų apsaugos, valstybės
paslapčių ir kiti viešojo intereso ir asmens apsaugos požiūriu
teisėti reikalavimai).
•

Įvertinti galimybę gauti CEF paramą tokio pobūdžio
projektui. Nors konkrečios paramos gavimo sąlygos
vertinimo metu nebuvo gana aiškios, tačiau viena iš
CEF
paramos prioritetinių krypčių: viešosios
informacijos pakartotinis panaudojimas ir prieinamumo
prie viešosios informacijos gerinimas. Lietuviškas
www.data.lt portalas galėtų būti vėliau susisietas su
planuojamu data.eu portalu.

2.2. Finansų ministerijos ar kitos institucijos svetainėje
sukurti sprendimą, kuris paprastai, suprantamai ir
interaktyviai suteiktų galimybę visiems besidomintiems
gyventojams susipažinti su valstybės finansais ir biudžeto
įgyvendinimu.

Viešieji duomenys – tai valstybės turtas, už kurį jau sumokėjo mokesčių
mokėtojai, o IRT gerina tokių duomenų prieinamumą ir suteikia galimybes
inovatyviai derinant įvairių šaltinių duomenis panaudoti juos viešojo valdymo,
mokslo ir švietimo, verslo tikslams.
Užsienio valstybėse jau sukurti ir išplėtoti portalai, kuriuose vieno „langelio
principu“ nemokamai prieinamos viešųjų institucijų duomenų bazės ir juose
esantys duomenys, kuriuos galima naudoti informavimo, mokymosi ir verslo
tikslais. Geriausi pavyzdžiai: www.data.gov (JAV), www.data.gov.uk (Jungtinė
Karalystė), www.data.gc.ca (Kanada); Estijoje paskelbtas viešasis pirkimas tokiam
duomenų portalui parengti. Remdamasi JAV ir Jungtinės Karalystės pavyzdžiais,
panašų portalą planuoja ir Europos Komisija.

Šiuo metu pagrindinė informacija apie šalies finansus teikiama www.finmin.lt
svetainėje, bet ji neišnaudoja šiuolaikinių technologijų teikiamų informacijos
aiškumo ir vizualizavimo galimybių, nėra lengvai suprantama paprastam
naudotojui.
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Taip pat veikia įvairios visuomeninės iniciatyvos, tokios kaip www.viesai.lt, bet
šioms iniciatyvoms nepakanka išteklių, kad būtų užtikrintas nuolatinis
informacijos atnaujinimas.
Sektini užsienio valstybių pavyzdžiai: www.recovery.gov, www.usaspending.gov).
2.3. Organizuoti viešąsias konsultacijas pasitelkiant IRT – tiek
valstybės, tiek savivaldos lygmenimis.
•

•

•
•

Pasitelkti vieną integruotą
sprendimą (pvz.,
www.consultingcanadians.gc.ca)
arba
formuluoti
konsultacijas
kaip
iššūkį,
konkursą
(pvz.
www.challenge.gov).
Taupant valstybės lėšas, el. demokratijos sprendimus
(pvz., el. konsultacijas) galima pirkti kaip paslaugą, t. y.
nekuriant atskiros viešosios svetainės ar informacinės
sistemos (žr. taip pat 5 iniciatyvą);
Siekti, kad viešosiose konsultacijose gyventojai
identifikuotųsi naudodami savo vardą ir pavardę.
Organizuojant konsultacijas pasitelkti socialinius
tinklus.

Didžiausias tokios iniciatyvos iššūkis – ne finansinis, bet
organizacinis: įrodymas, kad konsultacijos iš tiesų veikia ir į
pateiktus pasiūlymus atsakoma ir bent iš dalies
atsižvelgiama priimant sprendimus.

2.4. Palaikyti piliečių, NVO, bendruomenių el. demokratijos,
konsultavimosi ir skaidrumo iniciatyvas.
•

•

Pagrindinė paramos forma – bendradarbiavimas,
informacijos
teikimas,
duomenų
prieinamumo
gerinimas, palankios reguliacinės ir teisinės aplinkos
kūrimas.
Tiesioginis finansavimas IRT sprendimams ir jų
palaikymui neturėtų būti teikiamas, antraip labai
tikėtinos tęstinumo problemos, kai finansavimas
baigsis.

Plėtojantis IRT, piliečiai reikalauja daugiau el. demokratijos, daugiau informacijos,
konsultavimosi ir galimybių daryti realią įtaką viešiesiems sprendimams. Kita
vertus, daugelis iki šiol įgyvendintų iniciatyvų Lietuvoje ir pasaulyje nepasiteisino,
nesudomino piliečių, buvo nežinomos, nenaudojamos ir neįtakingos. Estija yra
toliausiai pažengusi taikydama el. balsavimo sprendimus, tačiau kitos šalys šią sritį
vertina atsargiai.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Lietuvos
Ministro
Pirmininko
tarnyba, LR
Seimas,
Savivaldybių
asociacija,
Teisingumo
ministerija

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Lietuvos
Ministro
Pirmininko
tarnyba, LR
Seimas,
Teisingumo
ministerija,
Savivaldybių
asociacija

2014–2022 m.

2007–2013 m. laikotarpiu el. demokratijos projektams skirta 39 mln. Lt
(priemonės „Elektroninė demokratija“ ir „Elektroninė demokratija – regionai“).
Didžiausias 2007–2013 m. finansinio laikotarpio pokytis, palyginti su 2004–2006
m. laikotarpiu, – tai parama, skirta el. demokratijos priemonėms regionų lygiu.
Projektus vykdančios savivaldybės įgyvendina labai panašias iniciatyvas: rengia
tiesiogines savivaldybių tarybų posėdžių transliacijas, priimtus sprendimus skelbia
internete, suteikdamos galimybę juos komentuoti ir pan. Dėl šios priežasties
2014–2020 m. struktūrinės paramos laikotarpiu reikėtų bent jau
besidubliuojančius sprendimus kurti centralizuotai (pasitelkiant priemonės
„Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ modelį).

Iki šiol finansuojant el. demokratijos sprendimus buvo vadovaujamasi požiūriu „iš
viršaus į apačią“, kai valstybė inicijuoja ir finansuoja IRT sprendimus, o piliečiai jais
naudojasi. Pačių piliečių ar NVO pradedamos iniciatyvos gali būti inovatyvesnės,
gyvybingesnės ir greičiau prisitaikančios prie pokyčių.

Aktualūs užsienio valstybių pavyzdžiai: www.mysociety.org,
www.theyworkforyou.com, www.writetothem.com, www.whatdotheyknow.com,
www.fixmystreet.com
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2.5. Stebėti tarptautinę praktiką ir keistis informacija el.
balsavimo srityje; priėmus politinį sprendimą dėl el.
balsavimo pradėti nuo nedidelių bandomųjų projektų.

El. balsavimo klausimas jau septintus metus svarstomas Lietuvos valstybės
institucijose ir visuomenėje. 2011 m. el. balsavimui pritarė 75 proc. Lietuvos
gyventojų.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

2011 m. patvirtintame „Globalios Lietuvos“ (užsienio lietuvių įsitraukimo į
valstybės gyvenimą) kūrimo 2011–2019 m. programos įgyvendinimo
2012–2014 m. tarpinstituciniame veiklos plane numatyta priemonė: „sukurti ir
įdiegti balsavimo internetu informacinę sistemą“ ir numatytas finansavimas, taip
pat pažymima, kad priemonė bus vykdoma, jeigu bus priimti rinkimus
reglamentuojančių įstatymų pakeitimai ir papildymai, nustatantys balsavimą
internetu).

3. Gerinti sveikatos paslaugų kokybę ir efektyvumą.
3.1. Plėtoti elektroninės sveikatos sistemą ir elektronines
paslaugas.
•

•

Būtina sąlyga finansuojant el. sveikatos sistemos plėtrą
– naudoti kitų sveikatos priežiūros įstaigų sukurtus
informacinius sprendimus, išvengti dubliavimo, nekurti
naujų atskirų informacinių sistemų.
Užtikrinti ESPBI IS sąveikumą su kitomis valstybės
informacinėmis sistemomis, kad būtų galima teikti
tarpinstitucines viešąsias paslaugas.

Daugelis valstybių per pastaruosius 10 metų el. sveikatos sričiai skyrė labai daug
lėšų; kita vertus, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje daug šios srities projektų buvo
nesėkmingi, neefektyviai panaudotos didelės viešųjų išlaidų sumos. Ateityje
būtina pasinaudoti tiek teigiama, tiek neigiama patirtimi, nes dėl demografinių ir
ekonominių tendencijų (visuomenės senėjimas, susirūpinimas sveikata,
didėjančios viešosios išlaidos sveikatos ir socialinėje srityje, didėjantis gyventojų
mobilumas tarp valstybių) el. sveikatos paslaugų reikšmė ateityje tik didės.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Vyriausioji
rinkimų
komisija,
IVPK

2014–2022 m.

SAM, IVPK

2014–2022 m.

SAM

2014–2022 m.

2004–2006 m. laikotarpiu įgyvendinti du el. sveikatos projektai, kuriems skirta
22,67 mln. Lt ES paramos. 2007–2013 m. laikotarpiu dviem el. sveikatos
priemonėms numatyta 98,04 mln. Lt. Lietuvoje 2007–2013 m. laikotarpiu ES ir
nacionalinio biudžeto lėšomis kuriama el. sveikatos informacinė sistema (ESPBI IS)
ir regioninės el. sveikatos IS, kurios galės keistis informacija su (ESPBI IS).
2011 m. Valstybės kontrolė konstatavo, kad, praėjus 10 metų nuo pirmojo
bandymo kurti el. sveikatos informacinę sistemą Lietuvoje (inicijuota 2001 m.), iš
esmės šį procesą reikia pradėti iš naujo.
SAM duomenimis, 2011 m. 84 proc. Lietuvos gyventojų buvo sudaryta galimybė
internetu susipažinti su informacija apie jiems suteiktas medicinos paslaugas,
nustatytas diagnozes ir išduotus kompensuojamuosius vaistus, tačiau paslauga
2011 m. pasinaudojo vos 0,4 proc. šią galimybę turinčių asmenų.

3.2. Dalyvauti ES lygmens / tarptautiniuose
bandomuosiuose ir kituose projektuose (įskaitant tyrimų

Estijoje jau veikia el. sveikatos sistema (įskaitant el. recepto paslaugą).
Europos Komisijos požiūriu, svarbiausia ES lygmens problema – kaip paskatinti ES
valstybes nares išspręsti techninius ir reguliacinius klausimus siekiant, kad

Valstybės
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projektus) bei ekspertų grupėse siekiant keistis patirtimi ir
užtikrinti tarpvalstybinį el. sveikatos paslaugų sąveikumą.

informacija apie pacientų sveikatą būtų prieinama valstybėms narėms.
2012 m. pabaigoje turėtų būti paskelbtas ES el. sveikatos paslaugų veiksmų
planas. Europos Komisija taip pat inicijuoja bandomuosius projektus siekdama,
kad visi ES valstybių piliečiai turėtų galimybę iki 2015 m. saugiai prisijungti prie
savo medicininių įrašų, o iki 2020 m. pasiekti, kad būtų plačiai naudojamos
telemedicinos paslaugos.

4. Plėtoti intelektualiąsias (pažangiąsias) valdymo
sistemas.
4.1. Plėtoti sprendinius, reikalingus intelektualiosioms
transporto paslaugoms kurti ir teikti.
•

Įgyvendinti ITS plėtros Lietuvoje galimybių studijoje
849
numatytus tinkamiausius Lietuvai ITS sprendimus .
ITS įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studija parengta
2011 m. vasario 15 d., joje numatytos 5 prioritetinės
ITS kryptys: avaringumo mažinimas, transporto
infrastruktūros
efektyvus
naudojimas,
viešojo
transporto populiarinimas didinant paslaugų kokybę,
darni transporto sistemos plėtra ir ITS gebėjimų
didinimas. Studijoje pasiūlyti 11 Lietuvos sąlygomis
tinkamiausių ITS projektų: Automatinė pažeidimų
kontrolė, E-Call sistema, Elektroninės kelių rinkliavos ir
t. t.

Intelektualiosios transporto sistemos (ITS) diegiamos siekiant suderinti įvairias
transporto rūšis ir padaryti susisiekimą greitesnį, paprastesnį, saugesnį bei
patikimesnį ir sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. Už viešąjį
transportą Lietuvoje atsakingos daugiau nei 60 institucijų, tačiau maršrutai nėra
tarpusavyje suderinti, internete trūksta informacijos apie transporto tvarkaraščius
ir pan.

biudžeto
asignavimai,
tarptautinių
projektų lėšos

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Susisiekimo
ministerija,
IVPK

2014–2022 m.

2004–2006 m. ITS (2 projektai) skirta 26,38 mln. Lt (2 projektai). 2007–2013 m.
programiniu laikotarpiu ITS plėtra remiama pagal IVP priemonę „Intelektualiosios
valdymo sistemos“. Transporto srities projektams skirta 46,57 mln. Lt (2012 m.
kovo mėn. duomenys).
Apskaičiuota, kad iš viso el. bilieto sistemų ir susijusios infrastruktūros diegimui ir
plėtrai 2004–2010 m. panaudota 33,87 mln. Lt ES struktūrinių fondų, savivaldybių
ir viešojo transporto įmonių, įstaigų ir bendrovių lėšų, tačiau planuoti rezultatai iki
galo nepasiekti.
ITS projektų įgyvendinimo metu kylančios problemos: valdžios institucijos neturi
aiškiai suformuluotų poreikių ir vizijos, nacionalinis koordinavimas yra
nepakankamas, dalis ITS projektų negali būti įgyvendinti dėl funkcijų pasidalijimo
tarp nacionalinės valdžios ir savivaldybių, per menkas projektus įgyvendinančių
organizacijų bendradarbiavimas, nepakankama įgyvendinančių institucijų patirtis
ir pan.

849

Pi.consult „Intelektinių (pažangių) transporto sistemų įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studija. Galutinė ataskaita“, Vilnius, 2011 02 15.
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ES lygiu 2010–2012 m. priimti sprendimai (direktyvos, programos, komunikatai,
veiksmų planai), skirti padėti valstybėms narėms koordinuoti jų transporto
sistemas ir intelektualiųjų transporto sistemų sąveikumą. Skiriant 2014–2020 m.
laikotarpio paramą reikėtų atsižvelgti į specifikacijas, kurias Europos Komisija
planuoja patvirtinti pagal direktyvą „Dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių
transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos“ ir jos
įgyvendinimo tvarkaraštį (EK planuoja patvirtinti specifikacijas 2012 –2014 m.).
4.2. Įgyvendinti techninius sprendimus, skirtus INSPIRE
direktyvos reikalavimams perkelti.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB (INSPIRE) įsigaliojo 2007 m.
gegužės 15 d., ji turi būti galutinai įgyvendinta iki 2019 m. Direktyva siekiama, kad
Europos Sąjungos teritorijos erdviniai duomenys (pavyzdžiui, oro bei vandens
taršos ir metrologiniai duomenys, skaitmeninių žemėlapių objektai: keliai, upės ir
kt.) būtų tarpusavyje suderinami ir lengvai pasiekiami.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

ŽŪM,
Nacionalinė
žemės
tarnyba,
IVPK

2014–2022 m.

2010 m. ŽŪM Europos Komisijai pateikė LR valstybinių erdvinių duomenų rinkinių
sąrašą ir direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma, kad Lietuva
yra techniškai pasirengusi įgyvendinti daugelį INSPIRE reikalavimų, o įgyvendinimą
daugiausia riboja žmonių ir finansinių išteklių trūkumas, sudėtingos teisinės ir
organizacinės duomenų keitimosi procedūros.
2011 m. pabaigoje pradėtas įgyvendinti ES SF finansuojamas projektas „Lietuvos
erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines
INSPIRE direktyvos priemones“ (įgyvendina Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos). Tačiau, net ir įgyvendinus šį projektą, reikės tolesnių
veiksmų ir investicijų. Dabartinio projekto metu įgyvendinami direktyvos 1 priedo
ir dalis 2 priedo reikalavimų. Būsimi projektai turės įgyvendinti likusius 2 priedo ir
3 priedo (šiuo metu rengiamas) reikalavimus (temas).
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Penktoji iniciatyva: Viešojo sektoriaus IRT optimizavimas ir sumanus valdymas
Santrauka
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai /
priemonių grupė

Konkretus rezultatas iki
2020 / 2022 m.

Planavimo dokumentai, kuriuos reikėtų patikslinti
arba priimti

(1) Užtikrinti valstybės informacinių išteklių sąveikumą.

100 proc. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų keičiasi tik
850
elektroniniais dokumentais .

Patikslinti Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programą.

(2) Konsoliduoti viešojo sektoriaus IRT infrastruktūrą ir optimizuoti
jos valdymą.

Veikia Valstybės informacinių išteklių įstatyme numatyta valstybės
851
informacinių išteklių sąveikumo platforma .

Atsižvelgti rengiant
2014–2020 m. Struktūrinių fondų veiksmų programą (-as).

(3) Dalį viešojo sektoriaus IRT pirkti kaip debesų kompiuterijos
paslaugas iš privataus sektoriaus.

Lietuvoje veikia (...) viešųjų duomenų centrų (šiuo metu
neįmanoma nurodyti konkretaus skaičiaus, nes neaišku, kiek
duomenų centrų yra šalyje).

Papildomai parengti
Viešojo sektoriaus IRT infrastruktūros bei paslaugų
optimizavimo ir konsolidavimo programą.

(4) Užtikrinti, kad viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos keistųsi
tik elektroniniais dokumentais.

Įvykdyta 10–20 debesų kompiuterijos bandomųjų projektų.

(5) Pasiekti, kad viešasis sektorius taptų sumaniu IRT pirkėju ir
valdytoju.
(6) Stiprinti viešojo sektoriaus IRT darbuotojo profesiją ir tobulinti
visų viešojo sektoriaus darbuotojų kompetenciją IRT srityje.

Šiuo metu galiojantys rodikliai, jų komentarai ir pasiūlymai dėl ateities rodiklių pateikiami B dalies 5.1.2 skyriuje

850

Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programoje numatytas rodiklis: „Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, vykdančios elektroninių dokumentų mainus (procentinė visų
šalies valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dalis)“, tačiau neaišku, ar turima omenyje, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos keičiasi tik elektroniniais dokumentais.
851
Panašus rodiklis numatytas Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programoje „Sukurta ir paskelbta valstybės informacinių ir ryšių technologijų sąveikumo sistema“.
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Detalūs pasiūlymai
Pasiūlymai ir
įgyvendinimo modeliai (jei aktualu)
1. Užtikrinti valstybės informacinių išteklių
sąveikumą.
1.1. Suformuluoti ir patvirtinti valstybės sąveikumo
platformos veiklos ir finansavimo modelį.
Aprašant šį modelį:
•
numatyti nuolatinį sukurtos infrastruktūros
atnaujinimą ir tobulinimą;
•
numatyti augantį sąveikumo platformos
paslaugų naudojimą ir atitinkamus išteklius
priežiūrai / palaikymui (valstybės biudžeto
asignavimai
einamajam
palaikymui,
kvalifikuotiems specialistams);
•
numatyti centrinio lygmens ir savivaldos
lygmens IS sąveikumo principus;
•
suderinti sąveikumo platformos veiklą su ES
sąveikumo gairėmis.
•
numatyti valstybės lygmens standartų kūrimą
ir tvirtinimą.

Problema, rizika ar galimybė, kurią sprendžia rekomendacija

Šiuo metu skirtingos valstybės institucijos ir įstaigos dažniausiai sudaro sutartis dėl
keitimosi duomenimis su kitomis institucijomis, įstaigomis ir privataus sektoriaus
organizacijomis, kuriose numato teisinius ir techninius tokio keitimosi aspektus.
Pavyzdžiui, kai kurios institucijos administruoja apie 300 tokių sutarčių.

Finansavimo
šaltiniai

Adresatas

Įgyvendinimo
terminas

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Susisiekimo
ministerija,
IVPK

2014–2022 m.

2004–2006 m. programiniu laikotarpiu sąveikos gebai sukurti buvo skirta 6,4 mln. Lt.
2007–2013 m. laikotarpiu priemonei „Sąveikumas“ numatyta 29,21 mln. Lt.
2006–2008 m. Lietuvoje sukurta VAIISIS infrastruktūra (techniniai ir organizaciniai
sprendimai), kuri leidžia dalyvaujančioms institucijoms keistis duomenimis. Tačiau ilgą
laiką trūko pakankamo teisinio ir metodinio pagrindo sąveikumui užtikrinti. Teisinio
pagrindo klausimus sprendžia 2011 m. gruodžio 15 d. priimtas Valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatymas, kuriame nustatyta, kad valstybėje veikia „valstybės
informacinių išteklių sąveikumo platforma“ (39 str.), kuri teikia šias paslaugas: (1)
duomenų keitimosi tarp institucijų; (2) asmens tapatybės nustatymo elektroninėje
erdvėje; (3) valstybės rinkliavų ar kito atlyginimo už suteiktas viešąsias ir administracines
paslaugas apmokėjimo; (4) kitas valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos
nuostatuose nurodytas paslaugas (40 str., 1 dalis). Institucijos privalo naudoti šias
paslaugas (40 str., 2 dalis).
Interviu metu įvairūs ekspertai ir institucijų atstovai išreiškė abejonių dėl VAIISIS sistemos
techninių galimybių tinkamai vykdyti sąveikumo platformos funkcijas, tačiau šios
problemos sprendžiamos įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą, kuris
skirtas tolesnei VAIISIS plėtrai (įskaitant infrastruktūros, funkcionalumo ir saugumo
plėtrą).
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma bus viena svarbiausių valstybės
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informacinių sistemų ir ilguoju laikotarpiu padės taupyti valstybės išteklius (iki 150 mln. Lt
852
per penkerius metus ); šia platforma naudosis daugelis viešojo sektoriaus institucijų ir
bėgant laikui naudojimasis platformos ištekliais tik augs (žr. taip pat 2 punktą).
2.
Konsoliduoti
viešojo
sektoriaus
IRT
infrastruktūrą ir optimizuoti jos valdymą.
2.1. Atsižvelgiant į Valstybės informacinių išteklių
valdymo įstatymo nuostatas ir jau vykstantį dalinį ir
nekoordinuotą valstybės informacinės
infrastruktūros konsolidacijos procesą, parengti
Viešojo sektoriaus IRT infrastruktūros bei paslaugų
optimizavimo ir konsolidavimo programą (žr. taip
pat 3 punktą).
Šioje programoje:
•
įvertinti visą valstybės (bent jau centrinio
lygmens) IRT turtą (šiuo metu informacija yra
dalinė ir nevisiškai patikima);
•
detalizuoti valstybės IRT infrastruktūros
konsolidavimo principus – tiek vertikalųjį, tiek
horizontalųjį;
•
numatyti rodiklius, kiek ateityje Lietuvoje
turėtų likti / veikti valstybės finansuojamų
duomenų centrų. Kraštutiniu atveju tokių
centrų gali nelikti apskritai, o visas paslaugas
valstybė galėtų pirkti iš privataus sektoriaus.
Tačiau ši alternatyva bent jau artimiausiu
dešimtmečiu nerekomenduojama: perėjimas

Akivaizdi ateities tendencija – viešojo sektoriaus IRT konsolidacija ir optimizavimas,
siekiant geriau pasinaudoti turimais ištekliais ir taupyti mokesčių mokėtojų lėšas.
2012 m. pradžioje Lietuvoje veikė 126 informacinės sistemos, 88 registrai ir 85 (apytikriais
duomenimis) serverinės / duomenų centrai, kurių ištekliai buvo panaudojami tik iš dalies
(iki 30–40 proc.).

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Susisiekimo
ministerija,
IVPK

2014–2022 m.

Ypač sunkus ir svarbus iššūkis ateityje – sukurtosios infrastruktūros ir informacinių sistemų
einamasis palaikymas; interviu metu buvo išsakyta mintis, kad šioje srityje Lietuva „artėja
prie katastrofos“. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (2011 m. gruodžio 15
853
d.) netiesiogiai suformulavo viešojo sektoriaus infrastruktūros konsolidavimo principus .
Įgyvendinant 2007–2013 m. ES paramos priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos
savivaldybėse“ nuspręsta sukurti centralizuotą sprendimą, kuris veiktų VAIISIS aplinkoje ir
kuris leistų kiekvienai savivaldybei susikonfigūruoti teikiamas paslaugas kaip aplikacijas ir
teikti šias paslaugas beveik nenaudojant vidinės IRT infrastruktūros.
Vyksta kiti viešojo sektoriaus IRT infrastruktūros ir paslaugų konsolidacijos procesai:
vertikalusis, kai ministerijos (pvz., VRM) siekia optimizuoti jai pavaldžių įstaigų
infrastruktūrą, ir horizontalusis (pvz., Finansų ministerija išplėtojo Viešojo sektoriaus
apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS), kurią naudoti privalo
visi viešojo sektoriaus subjektai). Kai kurios institucijos pradėjo inventorizuoti IRT turtą,

852

Grynoji dabartinė vertė; žr. ESTEP, „Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo projekto išplėstinis vertinimas“, 2011 m. gegužė. Vertinimas atliktas LR Ministro
Pirmininko tarnybai įgyvendinant projektą „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas“ (VORT).
853
Įstatymas nustato, kad „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos tvarkytojas, naudodamas kitas bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų priemones, teikia rezervinio
informacinių technologijų priemonių veiklos atkūrimo, darbo stočių diegimo, duomenų rezervinio kopijavimo, testavimo, aplinkos suteikimo ir kitas Vyriausybės nustatytas bendro naudojimo
informacinių technologijų priemonių paslaugas“ (40 str., 2 dalis). Institucijos, tvarkydamos valstybės informacinius išteklius, privalo naudoti šias paslaugas; <...> Institucijoms draudžiama <...>
pakartotinai kurti informacinių technologijų priemones arba įsigyti informacinių technologijų sprendimus paslaugoms ar įsigyti pačias paslaugas, jeigu jos teikiamos pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis (40
str., 3 dalis). Be to, įstatymas nurodo, kad institucija, kurdama ir tvarkydama valstybės informacinius išteklius, turi siekti, kad kuriant valstybės informacines sistemas, kitas informacines sistemas ir
registrus pakartotinai būtų panaudoti kitų institucijų turimi informacinių technologijų sprendimai (11 str., 2(9) dalis).
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prie debesų kompiuterijos paslaugų pirkimo iš
privataus sektoriaus turi būti palaipsnis ir
vykdomas laikantis būtinų saugumo, duomenų
apsaugos, rizikų valdymo reikalavimų.

tačiau šis procesas vyksta nekoordinuotai ir vadovaujantis skirtingomis metodikomis,
todėl nebus įmanoma įvertinti IRT turto valstybės mastu.

2.2. Sukurti svetainę, kurioje valstybės institucijos ir
įstaigos galėtų sužinoti ir pasinaudoti laisvais
valstybės informacinės infrastruktūros ir valstybės
lėšomis sukurtų IRT sprendimų (aplikacijų)
ištekliais; taip pat įsigyti debesų kompiuterijos
paslaugas iš privataus sektoriaus.

Lietuvos viešojo sektoriaus IRT ištekliai panaudojami tik iš dalies (iki 30–40 proc.). Kuriami
nauji IRT sprendimai, užuot dalijusis jau sukurtais ir už viešojo sektoriaus lėšas nupirktais
sprendimais.
Apklausos duomenimis, Lietuvos viešajame sektoriuje labiausiai paplitusios elektroninės
sistemos yra veiklos valdymo sistema (72,8 proc.), interneto svetainės turinio valdymo
sistema (69,6 proc.) ir dokumentų valdymo sistema (69,1 proc.).

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

IVPK

2014–2016 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

Susisiekimo
ministerija,
IVPK, CPVA

2014–2016 m.

Jungtinėje Karalystėje planuojama sukurti viešojo sektoriaus IRT bazę (angl. Government
Application Store) – interneto portalą, kuriame bet kokia viešojo sektoriaus organizacija
galėtų įsigyti reikalingus IRT išteklius ir paslaugas (įskaitant IRT infrastruktūros (IaaS),
platformos (PaaS) ir programinės įrangos (SaaS) paslaugas).
3. Dalį viešojo sektoriaus IRT pirkti kaip debesų
kompiuterijos paslaugas iš privataus sektoriaus.
3.1. Parengti poįstatyminius teisės aktus, kurie
reglamentuotų duomenų saugumo, asmens
duomenų apsaugos principus ir metodus perkant
debesų kompiuterijos paslaugas (įskaitant debesų
kompiuterijos paslaugų teikėjų akreditacijos
galimybę).
•

Numatyti reikalavimus debesų kompiuterijos
paslaugų teikėjams (saugumas, testavimas,
incidentų stebėsena, ataskaitų rengimas ir t.
t.).

Viešasis sektorius dažniausiai perka IRT kaip turtą, tačiau šis turtas fiziškai ir technologiškai
gana greitai pasensta, didelės jo priežiūros išlaidos, be to, paprastai perkamas didelis IRT
pajėgumų rezervas, nors jis ir nėra panaudojamas.
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas nustato debesų kompiuterijos paslaugų
854
pirkimo galimybę .
JAV ir Jungtinė Karalystė jau patvirtino debesų kompiuterijos strategijas ir pradėjo vykdyti
konkrečius žingsnius šioje srityje. 2012 m. Europos Komisija planuoja paskelbti „Debesų
kompiuterijos strategiją ES vieningajai rinkai“.

854

Įstatymas nurodo, kad registro ar valstybės informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos priežiūros ir (arba) duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymo funkcijos,
išskyrus funkcijas, susijusias su sprendimais dėl informacijos teikimo ir jos skelbimo, registro objekto registravimo, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų
kopijų teikimo ir perdavimo priėmimu ir asmenų, tvarkančių duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas, teisių ir pareigų nustatymo, gali būti perduotos Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka parinktam (paskirtam) asmeniui ar asmenų grupei (toliau – paslaugos teikėjas) (41 str., 1 dalis).
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3.2. Sukurti metodinius dokumentus ir gaires, kurie
teiktų rekomendacijas dėl debesų kompiuterijos
paslaugų pirkimo, paslaugų teikėjo priežiūros,
aptartų organizacijos veiklos modelį, identifikuotų
ir aprašytų gerosios praktikos pavyzdžius.

JAV debesų kompiuterijos strategija patvirtinta 2011 m. vasario mėn.
Pagal ją ateityje plėtojant IRT infrastruktūrą viešasis sektorius turėtų teikti prioritetą
debesų kompiuterijos sprendimams (angl. cloud first principas). Planuojama, kad ateityje
iš 80 mlrd. USD, kuriuos JAV centrinės valdžios institucijos kasmet išleidžia IRT pirkimams,
maždaug 20 mlrd. galėtų būti skirta debesų kompiuterijos paslaugoms pirkti.
Debesų kompiuterijos paslaugų pirkimas iš privataus sektoriaus – nauja patirtis didžiajai
daliai viešojo sektoriaus tarnautojų.
Reikia numatyti ir suvaldyti projektų riziką, spręsti viešųjų duomenų apsaugos ir t. t.
problemas.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

IVPK, CPVA,
Viešųjų
pirkimų
tarnyba

2014–2016 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

IVPK, CPVA,
kitos viešojo
sektoriaus
institucijos

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Lietuvos
vyriausiojo
archyvaro
tarnyba,
VRM, IVPK

2014–2016 m.

Kai kurios užsienio valstybės yra parengusios metodinius dokumentus viešojo sektoriaus
įstaigoms, kuriuose pateikiamos rekomendacijos dėl debesų kompiuterijos paslaugų
pirkimo, paslaugų teikėjo priežiūros ir t. t. JAV viešojo sektoriaus IRT koordinuojanti
institucija (Federal CIO Council ir kt.) kuria palaikančią aplinką: inicijuoja darbo grupes dėl
standartų, klasifikatorių, saugumo, privatumo ir kt. klausimų, skelbia gerosios praktikos
pavyzdžius ir standartinius dokumentus.
3.3. Įgyvendinti badomuosius debesų kompiuterijos
paslaugų pirkimo projektus.
Pereiti prie debesų kompiuterijos paslaugų
pirkimo pamažu, įgyvendinant bandomuosius
projektus, vertinant paslaugų išlaidas ir naudą,
mokantis iš gerosios ir blogosios patirties ir
klaidų.
4. Užtikrinti, kad viešojo sektoriaus institucijos ir
įstaigos keistųsi tik elektroniniais dokumentais.
4.1. Valstybės mastu derinti viešojo sektoriaus
institucijų dokumentų valdymo sistemų (DVS) ir
elektroninio archyvo sistemos diegimo bei
atnaujinimo darbus siekiant, kad viešojo sektoriaus
institucijos ir įstaigos pradėtų keistis tik
elektroniniais dokumentais.
•

•

•

Patvirtinti privalomus reikalavimus viešojo
sektoriaus institucijų ir įstaigų DVS, siekiant,
kad jos būtų suderinamos tarpusavyje (galėtų
pagal nustatytą tvarką keistis el. dokumentais
ir juos saugoti).
Skatinti viešojo sektoriaus institucijas kurti

Įgyvendinant JAV debesų kompiuterijos strategiją viešojo sektoriaus organizacijos turi:
identifikuoti paslaugas, kurios galėtų būti „perkeltos į debesį“ (įvertinant ir privatumo bei
konfidencialumo reikalavimus), pasiruošti ir įvykdyti pirkimų procedūras, atitinkamai
sumažinti turimus IRT išteklius, pakeisti mąstymą (nuo „IRT – tai organizacijos turtas“ į
„IRT – tai paslauga, kurią galima nusipirkti“) ir sustiprinti organizacijos administracinius
gebėjimus.

Informacinės visuomenės plėtros programoje 2011–2019 m. numatyta, kad 2015 m. visos
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos vykdys elektroninių dokumentų mainus.
2010 m. priimti LR dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai, patvirtintos el. dokumentų
valdymo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, el. dokumento specifikacija.
Rengiama .pdf formato el. dokumento specifikacija.
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu ES paramos ir nacionalinio bendrafinansavimo
lėšomis sukurta Elektroninio archyvo informacinė sistema, o pagal ŽIPVP „Administracinių
gebėjimų stiprinimo“ prioritetą finansuotas dokumentų valdymo sistemų diegimas
valstybės institucijose ir įstaigose. 2013 m. turėtų pradėti veikti Elektroninių pranešimų ir
elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistema. Taip pat
kuriama LR Seimo kanceliarijos teisės aktų ir teisės aktų projektų informacinė sistema,
kurioje numatoma pateikti norminių teisės aktų registravimo, rengimo ir tvarkymo
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•

bendras DVS visoms joms pavaldžioms
įstaigoms ir organizacijoms.
Įstaigoms, kurios nėra įsigijusios DVS, sukurti ir
teikti (arba įsigyti iš privataus sektoriaus)
elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir
saugojimo paslaugą.

priemones, kuriomis naudotųsi visos viešojo sektoriaus institucijos, turinčios įgaliojimus
leisti norminius teisės aktus.
Vertinimo metu identifikuotos techninės, teisinės ir organizacinės problemos, kurios iki
šiol trukdo elektroniniams dokumentų mainams: skirtingose organizacijose veikia
tarpusavyje nesuderintos dokumentų valdymo sistemos, ne visos institucijos ir įstaigos
turi dokumentų valdymo sistemas, lėtai keičiami organizacijų vidaus veiklos procesai,
valstybės tarnautojams trūksta įgūdžių ir informacijos apie galimybes keistis elektroniniais
dokumentais ir pasinaudoti valstybės tarnautojų pažymėjimais.
Vertinimo metu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba vykdė valstybės ir savivaldybių
institucijų, įstaigų ir įmonių tyrimą (apklausą), kuriuo siekta sužinoti, kaip viešojo
sektoriaus įstaigos pasirengusios keistis elektroniniais dokumentais.
Buvo planuojama parengti LR Vyriausybės nutarimą, kuris įpareigotų visas valstybės ir
savivaldybių institucijas ir įstaigas nuo 2014 m. sausio 1 d. vykdyti elektroninius
dokumentų mainus.

5. Pasiekti, kad viešasis sektorius taptų sumaniu
IRT pirkėju ir valdytoju.
5.1. Plėtoti IRT projektų priežiūros sistemą,
pasinaudoti užsienyje išplėtotais modeliais.
•

Naudoti
tiek
organizacinius,
technologinius
sprendimus
www.itdashboard.gov).

tiek
(pvz.,

Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra gausu nesėkmingų viešojo sektoriaus IRT projektų, kai
projektai vėluoja arba taip ir nepradeda tinkamai veikti, nors jiems skirtos labai didelės
išlaidos. Viešajame sektoriuje dažnai neužtenka kvalifikuotų specialistų, kad būtų
užtikrinta tinkama paslaugų ir įrangos ir tiekėjų priežiūra.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

IVPK,
CPVA

2014–2022 m.

Atsižvelgiant į ankstesnių IRT projektų pamokas Lietuvoje diegiami tam tikri valdymo
sprendimai (pvz., atskirtas IRT projektų įgyvendinimas ir techninė priežiūra, vertinamas
projektų gyvybingumas ir reikalui esant organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais).
2010 m. JAV pradėta įgyvendinti „TechStat“ iniciatyva. Iš esmės – tai metodas / formatas,
kuris nurodo, kad jeigu svarbus (angl. major) organizacijos IRT projektas įgyvendinamas
prastai, turi susitikti organizacijos CIO ir organizacijos vadovai ir naudodami projekto
įgyvendinimo duomenis bei „TechStat“ įrankius / formas nuspręsti dėl tolesnės projekto
eigos – konkretaus veiksmų plano (arba investicijos nutraukimo). „TechStat“ susitikimas
turi trukti ne ilgiau nei vieną valandą; jeigu susitariama dėl veiksmų plano – jo
įgyvendinimas turi būti stebimas ir už jį turi būti atsiskaitoma.
Siekiant ateityje efektyviau valdyti didžiuosius IRT projektus, Jungtinėje Karalystėje įsteigta
Didžiųjų projektų valdymo grupė (angl. Major Projects Authority), kurios užduotis – gerinti
visų didžiųjų viešojo sektoriaus projektų (įskaitant IRT) valdymą. MPA (kartu su Finansų
ministerija) turės patvirtinti visus viešojo sektoriaus projektus, kurių vertė didesnė nei 5
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mln. GBP; galės pareikalauti, kad projektus inicijuojančios institucijos papildomai įvertintų
planuojamus pirkimus, geriau įvertintų jų riziką, sąveikumą, daugiau dėmesio skirtų
atvirųjų standartų naudojimui ir t. t. MPA taip pat vertins didžiųjų projektų įgyvendinimo
pažangą (laikas, kokybė, biudžeto vykdymas); reikalui esant ji galės tiesiogiai įsikišti į ypač
rizikingų projektų valdymą.

5.2. Tobulinti viešųjų IRT pirkimų procedūras.
•
•

•

•

•

•

•

Parengti viešiesiems IRT pirkimams skirtas
gaires ir metodinius dokumentus.
Prieš apsisprendžiant dėl didelių IRT projektų
poreikio, parengti „iki galimybių“ (angl. prefeasibility) studijas.
Perkant IRT sprendimus teikti prioritetą
atvirojo kodo programinei įrangai ir atviriems
standartams.
Viešiesiems IRT pirkimams pradėti taikyti
viešajame sektoriuje plačiai naudojamą
principą: prieš kuriant sudėtingą ir daug
išteklių reikalaujančią informacinę sistemą,
pirmiausia parengti vieną ar kelis sistemos
prototipus, juos išbandyti ir tik tada priimti
galutinius
sprendimus
dėl
techninių
sprendimų ir specifikacijų.
Gairėse numatyti principus, kurie padėtų
perkančiosioms organizacijoms suformuluoti
pirkimų specifikacijas taip, kad įsigijus įrangą
ar paslaugas (įskaitant debesų kompiuterijos
paslaugas)
būtų
išsaugoma
galimybė
minimaliomis išlaidomis pakeisti paslaugų,
įrangos tiekėją.
Gairėse taip pat išdėstyti žaliųjų viešųjų
pirkimų principus ir paaiškinti, kaip juos taikyti
praktikoje (žr. taip pat 7 iniciatyvą).
Numatyti techninę pagalbą perkančiosioms
organizacijoms rengiant ir valdant viešuosius
pirkimus.

2009 m. pradėjo veikti viešai prieinama IT projektų stebėsenos sistema („IT Dashboard“,
www.itdashboard.gov), kurioje pateikiami duomenys apie viešąsias investicijas IRT srityje
(perkančiosios institucijos, skirtos lėšos, projektų eiga, projektų eigos reitingas, kontaktai
ir t. t.).
Tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse vis dar aktuali problema, kai pasirinkusios vieną
sprendimą ar technologiją viešojo sektoriaus įstaigos tampa priklausomos nuo vieno
paslaugos teikėjo, didelių licencijų atnaujinimo išlaidų ir t. t.
Šią problemą padėtų spręsti atvirieji standartai ir atvirojo kodo programinė įranga, nors
paslaugų ir įrangos tiekėjai ne visada pasiūlo atitinkamus sprendimus.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Viešųjų
pirkimų
tarnyba,
CPVA, IVPK

2014–2016 m.

2012 m. JAV centrinė valdžia planuoja paskelbti viešojo sektoriaus IRT pirkimų gaires,
kuriose apžvelgs viešųjų pirkimų IRT srityje praktiką ir metodus, pateiks pasiūlymus dėl
geriausios praktikos pavyzdžių pritaikymo valstybės mastu.
2011 m. patvirtintoje Jungtinės Karalystės viešojo sektoriaus IRT strategijoje taip pat
numatyti viešųjų pirkimo proceso gerinimo ir lėšų taupymo principai (įskaitant atvirojo
kodo sprendimų naudojimą).
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•

Skatinti perkančiąsias organizacijas keistis
informacija ir patirtimi apie jau įgyvendintus
IRT pirkimų projektus ir jų valdymą, darbą su
konkrečiais paslaugų ir įrangos tiekėjais.

5.3. Tobulinti viešojo sektoriaus tarnautojų
(įskaitant IRT darbuotojus) gebėjimus viešųjų
pirkimų srityje.

Net ir parengus gaires ir kitus metodinius dokumentus, būtina mokyti atsakingus viešojo
sektoriaus darbuotojus taikyti gairėse numatytus principus praktiškai, pateikti praktinių
pavyzdžių, suteikti galimybę spręsti praktines užduotis ir dalytis patirtimi.

5.4. Įgyvendinant projektus, skirtus organizacijų
valdymo tobulinimui (pvz., kokybės valdymo
sistemos), taikyti tokias projektų valdymo
priemones, kurios užtikrintų projektų efektyvumą,
padėtų pagerinti organizacijų veiklos kokybę ir
sumažinti valdymo išlaidas.

2007–2013 m. laikotarpiu veiklos valdymo sistemų kūrimas valstybės institucijose
remiamas ES lėšomis pagal ŽIPVP 1.4 prioriteto priemones „Viešojo administravimo
subjektų sistemos tobulinimas“ ir „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ ir kt.

Skleisti ŽIPVP 1.4 prioriteto projektų gerąją praktiką
ir atkreipti dėmesį į svarbiausias problemas:
•
pavyzdžiui, viena esminių projektų sėkmės
sąlygų – tinkamas organizacijos vadovybės ir
darbuotojų įsitraukimas tiek planuojant, tiek
įgyvendinant projektą;
•
projektas
neturi
būti
„paliktas“
tik
organizacijos IRT padaliniui ar privačiam
paslaugos teikėjui, turi įsitraukti organizacijų
vadovybė ir kiti padaliniai.

6. Stiprinti viešojo sektoriaus IRT darbuotojo
profesiją ir tobulinti visų viešojo sektoriaus
darbuotojų kompetenciją IRT srityje.
6.1. Bendradarbiaujant su Valstybės tarnybos
departamentu prie VRM sukurti viešojo sektoriaus
IRT karjeros modelį, kuris nustatytų viešojo
sektoriaus IRT darbuotojų įdarbinimo ir skatinimo
principus, siekiant sumažinti labiausiai kvalifikuotų
darbuotojų perėjimą į privatų sektorių.

2011 m. rugpjūtį parengtoje ŽIPVP 1.4 prioriteto vertinimo ataskaitoje teigiama, kad
daugelis remiamų projektų susiję su didelėmis įgyvendinimo problemomis ir rizikomis:
nėra nacionalinės valdymo sistemų diegimo vizijos ar koordinuojančios institucijos,
projektų vykdytojams trūksta kompetencijos, pastebima informacinių sprendimų
fragmentacija, sąveikos trūkumas, jų palaikymo išlaidos nuolat auga. Dažnai kuriami nauji
informaciniai sprendimai, nors tam tikras valdymo sistemas galima kurti naudojant
esamus arba nenaudojant jokių informacinių sprendimų. Be to, kuriant naujus sprendimus
dažnai neužtikrinamas jų sąveikumas. Apibendrinant, kartais, kuriant kokybės valdymo
sistemas, pernelyg daug dėmesio skiriama kompiuterizavimui ir per mažai atsižvelgiama į
įstaigų veiklos turinį.

Siekiant tinkamai optimizuoti viešojo sektoriaus infrastruktūrą, taupyti valstybės lėšas ir
didinti viešojo sektoriaus efektyvumą, ateityje ypač svarbi bus viešojo sektoriaus IRT
profesija. Šiuo metu galima tik apytiksliai įvertinti viešajame sektoriuje dirbančių IRT
specialistų skaičių, nes valstybės tarnautojų registre tokie duomenys nekaupiami, be to,
didelė dalis viešajame sektoriuje dirbančių IRT specialistų nėra valstybės tarnautojai.
Apytikriais duomenimis, viešajame sektoriuje (centriniu lygiu) šiuo metu dirba 900 IRT
specialistų. Svarbiausios problemos – maži atlyginimai ir didelė IRT specialistų paklausa

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Viešųjų
pirkimų
tarnyba,
CPVA, IVPK

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

VRM

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

VRM, IVPK

2014–2016 m.
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Šiame karjeros modelyje:
•
apibrėžti įvairius viešojo sektoriaus IRT
profesijos kvalifikacijos ir kompetencijos
lygmenis ir atitinkamai tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją;
•
atskirai formuoti vidutinio ir aukščiausio
lygmens IRT vadovų grandį, numatyti jų
motyvavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir
rotacijos principus;
•
numatyti IRT specialistų rotacijos galimybę,
siekiant, kad IRT darbuotojai susipažintų su
įvairiose organizacijose įgyvendinamais IRT
projektais, galėtų įgyti daugiau ir įvairesnės
patirties;
•
numatyti ir skatinti studentų praktikas
(suteikiant galimybę įsidarbinti atlikus
praktiką), siekiant į viešojo sektoriaus IRT
padalinius pritraukti jaunų ir perspektyvių
specialistų.
6.2. Tobulinti viešojo sektoriaus IRT darbuotojų
profesines kompetencijas ir gebėjimus.
•

•

Teikti paramą viešojo sektoriaus IRT
darbuotojų mokymams bei stažuotėms
(mokymo kursai, galimybės tobulinti
kvalifikaciją individualiai).
Teikti paramą vidutinio ir aukščiausio lygmens
IRT vadovų mokymams, kompetencijos
tobulinimui, stažuotėms (ne tik profesiniams
IRT gebėjimams, bet ir vadybinėms,
derybinėms kompetencijoms).

6.3. Tobulinti visų viešojo sektoriaus darbuotojų
gebėjimus IRT srityje, įtraukti IRT mokymus į
įvadines naujų darbuotojų mokymo, adaptacijos
programas ir kompetencijos tobulinimo programas.

privačiame sektoriuje, dėl kurios daugelis patyrusių ir mokytų specialistų pereina dirbti į
privatų sektorių.
2011 m. spalio mėn. Jungtinė Karalystė patvirtino viešųjų IRT gebėjimų strategiją, kurios
tikslai: pritraukti į viešąjį sektorių kompetentingų IRT specialistų, taupyti viešąsias lėšas,
kurios skiriamos išoriniams kontraktams ir konsultantams, ir pasiekti, kad viešajame
sektoriuje „tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje“ dirbtų žmonės, kurie padėtų sėkmingai
įgyvendinti viešojo sektoriaus IRT projektus.
JAV viešojo sektoriaus IRT profesijos stiprinimas yra vienas iš šešių „25 veiksmų plano“
(2010 m.) prioritetų. 2010 m. gruodžio mėn. pradėta technologinės praktikos programa
(angl. Technology Fellows Program), kurios esmė – paskatinti geriausius universitetų
absolventus pasirinkti darbą viešajame sektoriuje.

Konsoliduojant valstybės IRT infrastruktūrą ir pereinant prie debesų kompiuterijos,
ateityje viešojo sektoriaus IRT specialistų darbo pobūdis pasikeis. Aukščiausios
kvalifikacijos specialistai dirbs įstaigose, organizacijose, prižiūrinčiose valstybės sąveikumo
platformą ir valstybės duomenų centrus bei informacines sistemas, taip pat didžiausiose
institucijose (pvz., ministerijose). Mažesnėse įstaigose tiesiogiai dirbančių IRT specialistų
neliks (arba labai sumažės), nes įrangą ir tinklą prižiūrės didžiųjų organizacijų specialistai
(arba šios paslaugos bus perkamos iš rinkos).
Tačiau paslaugų pirkimas iš rinkos turės būti nuosaikus. Kai kurios užsienio valstybės (ypač
Jungtinė Karalystė), kurios ypač daug IRT priežiūros paslaugų pirko iš rinkos, šiuo metu
kalba apie prarastus viešojo sektoriaus gebėjimus IRT srityje ir neefektyviai naudojamas
valstybės lėšas. Panašios tendencijos pastebimos ir Lietuvoje, nes kai kurios organizacijos
neturi pakankamai gebėjimų tinkamai valdyti privataus sektoriaus rangovų (paslaugų
teikėjų), todėl perkami brangūs sprendimai ir neefektyviai naudojamos valstybės lėšos.
Šiuo metu valstybės tarnautojų gebėjimams stiprinti lėšos skiriamos pagal 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos ŽIVP 4 prioriteto priemones „Valstybės
institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Savivaldybės institucijų ir
įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Abiem priemonėms įgyvendinti skirta
109,35 mln. Lt. Vertinimo metu maždaug 33 (savivaldybių priemonė)–50 (valstybės
institucijų priemonė) proc. šių projektų numatė, be kitų įgūdžių, tobulinti ir kompiuterinio
raštingumo įgūdžius.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos
viešojo
sektoriaus
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimui

VRM, IVPK,
SADM

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos
viešojo
sektoriaus

VRM,
SADM, IVPK

2014–2022 m.
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Kai kurie ŽIPVP 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ projektai taip pat padeda stiprinti
viešojo sektoriaus tarnautojų IRT gebėjimus.

darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimui

Ateityje reikės ir toliau tobulinti viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją IRT srityje,
kadangi IRT keičiasi sparčiai, todėl būtina naudotis naujomis galimybėmis ir sugebėti
valdyti rizikas.
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Šeštoji iniciatyva: IRT gebėjimai ir IRT sprendimai ateities verslui
Santrauka
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai / priemonių
grupė
(1) Didinti IRT specialistų pasiūlą.
(2) Tobulinti visų šalies darbuotojų kompetenciją IRT srityje.
(3) Skatinti MTEP (MTTP) ir inovacijas IRT verslo srityje.
(4) Skatinti elektroninio verslo plėtrą (1): įmonių perspektyva.
(5) Skatinti elektroninio verslo plėtrą (2): gyventojų perspektyva.

Konkretus rezultatas iki
2020 / 2022 m.

Planavimo dokumentai, kuriuos reikėtų patikslinti arba
priimti

Gyventojai, dirbantys IRT sektoriuje (procentinė visų šalies
darbuotojų dalis): patekti tarp 10 aukščiausią rodiklį turinčių ES
šalių.

Patikslinti Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programą.

Darbuotojai, turintys IRT specialistų įgūdžių (procentinė visų
darbuotojų dalis): patekti tarp 10 aukščiausią rodiklį turinčių ES
šalių.

Atsižvelgti rengiant
2014–2020 m. Struktūrinių fondų veiksmų programą (-as).

80 proc. gyventojų pirko (užsisakė) prekes ar paslaugas internetu
(procentinė visų gyventojų dalis) (per paskutinius 3 mėn.).
50 proc. gyventojų pirko (užsisakė) prekes ar paslaugas internetu
iš kitų ES šalių (procentinė visų gyventojų dalis) (per paskutinius 3
mėn.).
60 proc. įmonių parduoda prekes ar paslaugas el. tinklais
(procentinė visų šalies įmonių dalis).

Šiuo metu galiojantys rodikliai, jų komentarai ir pasiūlymai dėl ateities rodiklių pateikiami B dalies 6.1.2 skyriuje

Detalūs pasiūlymai
Pasiūlymai ir
įgyvendinimo modeliai (jei aktualu)
1. Didinti IRT specialistų pasiūlą.
1.1. Pasiekti, kad visose Lietuvos savivaldybėse
moksleiviai turėtų galimybę susipažinti su IRT ir
lankyti IRT pakraipos popamokinio mokymo
užsiėmimus.
•

Tobulinti šiuos užsiėmimus vedančių mokytojų

Problema, rizika ar galimybė, kurią sprendžia rekomendacija

Tiek Lietuvoje, tiek ES ir nagrinėtose užsienio šalyse IRT specialistų paklausa akivaizdžiai
viršija pasiūlą. Ateityje ši problema tik aštrės, o tarptautinė konkurencija dėl aukšto
lygmens IRT specialistų augs. IRT specialistų trūkumo problema atsirado dėl nepakankamo
moksleivių susidomėjimo technologijų studijomis, stereotipais pagrįsto IRT profesijos
įvaizdžio, nedidelio IRT srities specialybių studentų skaičiaus, IRT profesijos nepopuliarumo
tarp moterų.

Finansavimo
šaltiniai

Adresatas

Įgyvendinimo
terminas

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

ŠMM

2014–2022 m.
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•

kvalifikaciją ir mokymo programas.
Terminą „IRT pakraipa“ interpretuoti plačiai,
nes IRT srities žinių suteikia labai įvairūs
technologinės srities užsiėmimai (pvz.,
robotika).

2009 m. popamokinius IRT užsiėmimus lankė 473 moksleiviai (palyginimui, muzikos
užsiėmimus lankė 32 530 moksleivių. Popamokinių IRT užsiėmimų pasiūla yra gana maža,
trūksta lėšų mokymo programoms sukurti ir joms populiarinti, o siūloma veikla sutelkta
didžiuosiuose miestuose.
2010 m. ŠMM pasiūlytas pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelis „pinigai paskui
vaiką“ potencialiai padės pritraukti daugiau moksleivių į IRT būrelius. Vertinimo metu buvo
pradėti bandomieji projektai. Prie naujos popamokinės veiklos finansavimo sistemos
planuojama pereiti nuo 2012 m. rugsėjo mėn.

1.2. Gerinti IRT studijų kokybę.
•
•
•
•

Nuolat atnaujinti IRT pakraipos studijų
programas ir mokymo įrangą.
Skatinti universitetų ir verslo bendradarbiavimą
kuriant ir įgyvendinant šias programas.
Skatinti IRT studentų praktikas verslo įmonėse.
Skatinti IRT studijų tarptautiškumą –
mokslininkų ir studentų mobilumą; pakviesti į
Lietuvą dėstyti geriausius užsienio dėstytojus
(įskaitant lietuvius, dirbančius užsienio
universitetuose).

Taip pat planuojama teikti ES SF parama moksleivių neformaliojo švietimo paslaugų plėtrai,
tarp galimų projektų – ir parama IRT srities popamokinio ugdymo veikloms.
ŠMM duomenimis, 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis iš viso finansuojama 15 IRT
specialistų rengimo projektų, kuriems skirta apie 36,4 mln. Lt. Projektus daugiausia vykdo
universitetai ir kolegijos skirtinguose Lietuvos miestuose, pavyzdžiui, Kauno technologijos
universitetas vykdo projektą „KTU Elektros ir valdymo inžinerijos, Telekomunikacijų ir
elektronikos bei Informatikos fakultetų reorganizacija, siekiant gerinti studijų kokybę“
(vertė – 12,5 mln. Lt), Vilniaus universitetas vykdo projektą „Informacinių technologijų
infrastruktūros, skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai,
sukūrimas (IT NKP INFRA)“ ir t. t.

Valstybės
biudžeto
asignavimai
studijų sričiai,
ES SF lėšos

ŠMM, LMT

2014–2022 m.

Kvalifikuotų IRT specialistų rengimas yra vienas iš Informacinių technologijų sektoriaus
nacionalinės kompleksinės programos (NKP) tikslų ir uždavinių. Įgyvendinant šią programą
finansuojamas projektas „Aukštojo mokslo I ir II pakopų Informatikos ir informatikos
inžinerijos krypčių studijų programų atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas
(AMIPA)“ (įgyvendina KTU kartu su dar 3 universitetais ir 2 kolegijomis). Projektui skirta 4,1
mln. Lt pagal ŽIPVP prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Studijų programų
plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“.
Estijoje 2012 m. pradės veikti IT akademija – jungtinis svarbiausių Estijos universitetų
technologijos srityje (Tartu, Talino technologijų universiteto), taip pat „Eesti Telecom“
įmonės ir Estijos informacinių technologijų ir telekomunikacijų įmonių asociacijos
projektas. Planuojama, kad akademijoje dėstys geriausi Estijos ir užsienio dėstytojai, bus
naudojamos pažangiausios Estijos universitetų IRT programos.
Keitimasis idėjomis ir patirtimi yra vienas svarbiausių šiuolaikinio mokymosi būdų. 2007–
2013 m. programiniu laikotarpiu ES parama šioje srityje teikiama pagal ŽIPVP prioritetą
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ – finansuojamas mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumas ir kt.
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1.3. Nuolat vertinti su IRT susijusių programų
populiarumą ir, augant paklausai, didinti joms
tenkančių studento krepšelių skaičių.

Lietuvoje nuo 2006 m. pastebimas stojančiųjų ir baigusiųjų IRT studijas skaičiaus mažėjimas
(lyginant 2005 ir 2010 m., šis rodiklis sumažėjo 46 proc.).
Tyrimų duomenimis IRT specialistų atlyginimų vidurkis yra vienas aukščiausių Lietuvoje. Vis
daugiau lėšų skiriama IRT mokymo programoms ir mokymo infrastruktūrai plėtoti. Tikėtina,
kad IRT specialybės paklausa ateityje išaugs.

1.4. Įgyvendinti IRT profesijos populiarinimo
visuomenėje projektus, informuojant apie IRT
profesijos perspektyvas (darbuotojų pasiūlą ir
paklausą), vidutinį atlyginimų lygį, pateikiant
sėkmingos IRT karjeros pavyzdžius, rengiant IRT
karjeros muges.
•

Įgyvendinant tokius projektus skatinti moteris
susidomėti IRT profesija ir pasirinkti šios srities
studijas bei karjerą (pvz., moksleivių
popamokiniai
užsiėmimai,
visuomenės
informavimo veiklos, NVO idėjos ir projektai
šioje srityje).

1.5. Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą
programas teikti paramą IRT specialistų kvalifikacijos
tobulinimui.

Visuomenė IRT profesiją dažnai vertina vadovaudamasi stereotipais. IRT profesija nėra
populiari tarp moterų nei Lietuvoje, nei užsienio šalyse.
Daugelis užsienio valstybių susiduria su šia problema. Sprendžiant šią problemą Kanadoje,
2007 m. įkurta Ateities IRT įgūdžių stiprinimo koalicija (angl. The Canadian Coalition for
Tomorrow’s ICT Skills). Koalicija yra sudaryta iš darbdavių, universitetų ir įmonių atstovų,
jos tikslas – užtikrinti, kad Kanados organizacijos galėtų pasisamdyti pakankamai IRT
specialistų, kurių kompetencijos atitiktų jų poreikį. Koalicija vykdo šias iniciatyvas:
„CareerMash“ – skirta pagerinti viešajai nuomonei apie IRT karjerą; portale careermash.ca
pateikiami išsamūs IRT karjerų aprašymai, pristatomi sėkmingai šioje srityje dirbantys
žmonės, teikiama informacija apie darbo vietas ir studijų galimybes ir pan. Kitas projektas –
„Career Week“, tai didžiausiuose Kanados miestuose kasmet rengiama karjeros mugė,
skirta supažindinti būsimuosius studentus ir visuomenę su IRT karjeros teikiamomis
galimybėmis.
Tarp „Skaitmeninės darbotvarkės“ veiksmų Europos Komisija buvo numačiusi pritaikyti
žiniatinklio mokymo išteklius, el. mokymąsi ir socialinius tinklus, skatinant jaunas ir į darbą
grįžtančias moteris aktyviau dalyvauti IRT darbo rinkoje (tačiau konkrečių veiksmų šioje
srityje dar nebuvo imtasi).
Šiuo metu paramą IRT specialistų tobulinimui galima gauti pagal kelis 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioritetus ir priemones:
•
4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas“ priemones: „Valstybės institucijų
ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Savivaldybės institucijų ir įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (parama skiriama valstybės tarnautojams, kurie
gali būti ir IRT specialistai);
•
1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ (parama skiriama kitiems viešojo sektoriaus
darbuotojams, tarp kurių gali būti ir IRT specialistai);
•
1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų
išteklių tobulinimas įmonėse“ (parama įmonių darbuotojams, tarp kurių gali būti ir IRT
specialistai).

Valstybės
biudžeto
asignavimai
studijų sričiai

ŠMM

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai
studijų sričiai,
ES SF lėšos

ŠMM, LMT,
IVPK

2014–2022 m.

ES SF parama
mokymosi
visą gyvenimą
srityje

ŠMM,
SADM

2014–2022 m.
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1.6. Identifikuoti užsienyje dirbančius aukščiausios
kvalifikacijos IRT darbuotojus, palaikyti su jais ryšius,
siekti, kad planuodami būsimus projektus (verslo,
mokslo) jie bendradarbiautų su kolegomis iš
Lietuvos.

2007–2008 m. vykdant „Ekonominės migracijos reguliavimo strategiją“ buvo įgyvendinti
keli projektai, skirti paskatinti iš Lietuvos emigravusių darbuotojų sugrįžimą (finansuoti
informaciniai leidiniai ir darbuotojų mugės užsienyje). Pastaraisiais metais į Lietuvą
pritrauktos užsienio investicijos IRT srityje („Barclays“, „Western Union“) padidino IRT
specialistų paklausą ir paskatino kai kurių specialistų sugrįžimą iš užsienio. Siekiant palaikyti
santykius su į užsienį išvykusiais lietuviais, nuo 2011 m. įgyvendinama „Globalios Lietuvos“
programa.

1.7. Įgyvendinti selektyvią imigracijos politiką:
supaprastinti darbo ir gyvenimo leidimų išdavimą
IRT specialistams iš šalių, kurios nepriklauso ES.

Kai kurios ES valstybės taiko selektyviosios migracijos praktiką suteikdamos lengvatines
sąlygas gauti gyvenimo ir darbo leidimus aukštos kvalifikacijos darbuotojams.
Šio vertinimo metu VRM buvo parengusi LR užsieniečių teisinės padėties įstatymo projektą,
kuriame minima sąvoka „aukšta profesinė kvalifikacija“. Įstatymo projekte nurodoma, kad
jeigu užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą arba
dėstyti, arba atlikti mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus kaip tyrėjas, jam
leidimas laikinai gyventi turėtų būti išduotas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo
pateikimo dienos (dabartiniai įstatymai nustato 6 mėn. trukmės terminą). Šį pasiūlymą dar
turi apsvarstyti LR Seimas.

2. Tobulinti visų šalies darbuotojų IRT
kompetenciją.
2.1. Skiriant paramą įmonių darbuotojų mokymui
ateityje numatyti, kad vienas esminių kompetencijos
tobulinimo prioritetų yra geresnis IRT panaudojimas
verslo valdymui, produktyvumo didinimui, prekių ir
paslaugų kūrimui.

Ateities Lietuvai reikalingi ne tik IRT specialistai. Visi gyventojai ir viešojo bei privataus
sektoriaus darbuotojai turės būti sumanūs bei išprusę IRT naudotojai. Žinoma, IRT įranga ir
paslaugos taps vis paprastesnės, prieinamesnės ir suprantamesnės, tačiau dėl didėjančios
IRT sprendimų integracijos potencialios netinkamo ir nesaugaus technologijų panaudojimo
grėsmės bus ypač didelės (pvz., viena eID kortelė naudojama dokumentams pasirašyti, el.
bankininkystei, el. paslaugoms gauti; mobilusis telefonas naudojamas pokalbiams,
atsiskaitymams, identifikavimui el. erdvėje).

Valstybės
biudžeto
asignavimai
studijų sričiai,
ES SF lėšos

URM,
SADM, IVPK

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

VRM, SADM

2014–2022 m.

ES SF parama
mokymosi
visą gyvenimą
srityje

ŠMM,
SADM

2014–2022 m.

Naujosios technologijos ir skaitmeniniai sprendimai suteiks daug inovatyvaus ir netikėto
pritaikymo galimybių (pvz., viešųjų duomenų pakartotinio naudojimo ar skaitmeninio
kultūros paveldo naudojimo srityse), o tam vėlgi reikia išprususių ir suprantančių IRT
darbuotojų. El. įgūdžiai nagrinėjami net trijose pavyzdinėse „Europa 2020“ strategijos
iniciatyvose: „Skaitmeninėje darbotvarkėje“, „Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkėje“,
„Inovacijų sąjungoje“.
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu privataus sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas buvo finansuojamas pagal ŽIPVP 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Pagal šią
priemonę 2012 m. sausio mėn. buvo įgyvendinami 158 projektai, kurių vertė – 197,68 mln.
Lt. 49 iš įgyvendinamų projektų numatė gerinti įmonių darbuotojų IRT įgūdžius; šiems
projektams skirta 56,45 mln. Lt, arba apie 30 proc. visos projektams pagal šią priemonę
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skirtos lėšų sumos.
2011 m. paskelbtame ESF reglamento projekte teigiama, kad investuojant pagal pasirinktus
prioritetus (užimtumas, mokymasis, socialinė įtrauktis, administraciniai gebėjimai), bus
siekiama ir kitų tematinių tikslų, įskaitant „IRT prieinamumo, naudojimo ir turinio kokybės
užtikrinimas naudojant tokias priemones, kaip kompiuterinio raštingumo skatinimas,
skaitmeninės įtraukties didinimas, IRT įgūdžių ir IRT verslumo vystymas“.
2.2. Atsižvelgiant į būsimas ES gaires, integruoti el.
įgūdžių mokymą ir mokymąsi į mokymosi visą
gyvenimą politikos ciklą, įskaitant bendrojo
lavinimo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų
mokymo(si) programas.

3. Skatinti MTEP (MTTP) ir inovacijas IRT verslo
srityje.
3.1. Remti IRT srities fundamentaliuosius ir
taikomuosius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir
inovacijas.
•

•

•

•

Pasitelkti
tokius
valstybės
politikos
instrumentus MTEP (MTTP) ir inovacijų
skatinimui: inovacijų klasteriai „proveržio“
srityse (įskaitant IRT), parama jaunoms ir
inovatyvioms
įmonėms,
inovacijų
ir
technologijų perdavimo paslaugos, inovacijų
paklausos priemonės.
Skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos
universitetų ir tyrimų institutų, kurie vykdo
tyrimus IRT srityje.
Skatinti bendradarbiavimą tarp mokslo ir
verslo, siekiant pritraukti privačių lėšų šaltinių,
didinti tyrimų aktualumą ir komercializavimo
galimybes.
Ateities strateginiuose dokumentuose išlaikyti
nuostatą, kad IRT yra viena iš prioritetinių
ateities krypčių; šią nuostatą išplėtoti
identifikuojant IRT mokslo ir taikomųjų tyrimų
sritis, kuriose Lietuvos potencialas yra gana
didelis ir kurios yra perspektyvios tarptautiniu

ES pavyzdinėse iniciatyvose („Skaitmeninė darbotvarkė“, „Naujų įgūdžių ir darbo vietų
darbotvarkė“) numatyta, kad valstybės narės turėtų pasitelkti el. mokymosi priemones
modernizuojant švietimą ir mokymą, o Europos Komisija įsipareigojo pasiūlyti priemones,
kaip integruoti el. įgūdžių mokymą į pagrindines mokymosi visą gyvenimą politikos sritis
(2012 m.).

„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ konstatuojama, kad ES vis dar nepakankamai investuoja į
IRT mokslinius tyrimus ir plėtrą: ES moksliniams tyrimams ir plėtrai (R&D) IRT srityje
skiriama 17 proc. visų išlaidų moksliniams tyrimams ir plėtrai (JAV – 29 proc.), arba 37
mlrd. EUR (2007 m.), palyginti su JAV išleidžiamais 88 mlrd. EUR. Atsižvelgiant į „Europa
2020“ strategijos ir „Skaitmeninės darbotvarkės“ bei „Inovacijų sąjungos“ pavyzdinėse
programose numatytus veiksmus, akivaizdu, kad ateityje IRT išliks vienu iš mokslinių tyrimų
ir technologinės plėtros finansavimo prioritetų.

ES SF parama
mokymosi
visą gyvenimą
srityje

ES SF parama
mokslinių
tyrimų, MTEP
/ MTTP sričiai

ŠMM,
SADM

2014–2022 m.

ŠMM, Ūkio
ministerija,
LMT, MITA,

2014–2022 m.

IRT krypties moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai yra vienas iš penkių
Lietuvos aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 m. programos prioritetų ir viena iš
penkių Inžinerijos ir informacinių technologijų mokslų jungtinės tyrimų programos
tematikų. Pagal šias programas skiriama ES ir nacionalinė parama MTTP/ MTEP
infrastruktūrai ir žmogiškųjų išteklių plėtrai. Lietuvos inovacijų 2010–2020 m. strategijos
įgyvendinimo 2010–2013 m. priemonių plane numatytos priemonės stiprinti žinių bazę,
plėtoti tarptautinio lygio integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (įskaitant IRT sritį).
2007–2013 m. programiniu laikotarpiu parama mokslo infrastruktūrai ir moksliniams
tyrimams (įskaitant IRT sritį) teikiama pagal EAVP (prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir
ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“) ir ŽIVP (prioritetas
„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“). Iš 2008–2011 m. Ūkio ministerijos koordinuotų ES SF
paramos priemonių („Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“, „Inogeb LT1“, „Inogeb
LT2“ ir kt.) IRT skirta 117,6 mln. Lt, arba 23,8 proc. paramos lėšų.
Lietuvoje moksliniai IRT tyrimai ir eksperimentinė plėtra plėtojami integruotuose mokslo,

290

mastu (pavyzdžiui, el. saugumas, el. sveikata,
sumanus
energijos
naudojimas
ir
intelektualiosios transporto sistemos).

3.2. Skatinti Lietuvoje atliekamų tyrimų
tarptautiškumą – remti Lietuvos mokslininkų ir
įmonėse dirbančių tyrėjų dalyvavimą tarptautinėse
programose, skirtose IRT srities MTEP (MTTP) (pvz.,
būsimosiose „Horizon 2020“ finansuojamose
programose); skatinti užsienio mokslininkų ir tyrėjų
IRT tyrimus Lietuvoje.
•

Skatinti Lietuvos universitetų ir institutų
bendradarbiavimą su Europos inovacijų ir
technologijos institutu (EIT ICT Labs) ir kitais
tyrimų institutais tiek ES šalyse, tiek kitose
valstybėsę.

3.3. Pritraukti TUI IRT verslo srityje.
•

•

Ateities strateginiuose dokumentuose išlaikyti
ir labiau sukonkretinti nuostatą dėl Lietuvos
verslo IRT potencialo / perspektyvumo.
Pozicionuoti Lietuvą kaip palankią TUI IRT
srityje šalį, tiek dėl gerai išplėtotos
šviesolaidinio ryšio infrastruktūros, tiek dėl
kvalifikuotų IRT srities darbuotojų ir patogių
viešųjų el. paslaugų (derinti šią priemonę su
iniciatyvomis, kurios skirtos plačiajuosčio ryšio
plėtrai, el. viešųjų paslaugų plėtrai ir IRT
žmogiškųjų išteklių stiprinimui).

studijų ir verslo slėniuose – „Santara“ ir „Santaka“. „Santaros“ slėnyje vykdomas ES
struktūrinių fondų lėšomis remiamas KTU projektas „Nacionalinio MTEP atviros prieigos
centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“. Planuojama, kad įgyvendinus šį
projektą veiks trys centrai: Informacinių technologijų tyrimų centras, Elektronikos ir
telekomunikacijų technologijų centras ir Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos
centras. Projektui įgyvendinti skirta 119,8 mln. Lt. „Santakos“ slėnyje įgyvendintas ES
lėšomis finansuotas VU projektas „Informacinių technologijų atviros prieigos centro
sukūrimas“, kurio metu įsigytas superkompiuteris, programinė įranga biometriniams
matavimams (vertė – 5,4 mln. Lt), ir kiti projektai.
Šiuo metu Lietuvoje veikia keli mokslo ir technologijų parkai, kurių tikslas – plėtoti
inovacijoms imlaus verslo infrastruktūrą, skatinti mokslo, pramonės ir kitų ūkio šakų
bendradarbiavimą (Visorių informacinių technologijų parkas, Kauno aukštųjų ir
informacinių technologijų parkas ir kt.)
Svarbiausia Europos Komisijos finansinė iniciatyva MTEP/MTTP srityje 2014–2020 m., kuriai
jau pradedama ruoštis, – tai „Horizon 2020“. Ši programa skirta įgyvendinti ES pavyzdinei
iniciatyvai „Inovacijų sąjunga“ (angl. Innovation Union). Ji integruos dabartines FP7, CIP ir
kitas programas. Planuojamas „Horizon 2020“ programos biudžetas 2014–2020 m.
laikotarpiu – 80 mlrd. eurų.
2008 m. ES lėšomis Vengrijoje įsteigtas Europos inovacijų ir technologijos institutas, kurio
misija – stiprinti inovacijų gebėjimus Europoje. Taip pat veikia 17 su šiuo institutu susijusių
centrų (angl. co-location centres) kitose ES valstybėse (Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse
tokio centro nėra). Viena iš šio instituto įgyvendinamų iniciatyvų – EIT ICT Labs, kuri skatina
IRT srityje dirbančių mokslininkų bendradarbiavimą, taip pat tyrimus ir studijas tokiose
prioritetinėse srityse, kaip antai: „sumanios erdvės“, „sumanios energetikos sistemos“,
„sveikata ir gyvenimo kokybė“, „skaitmeniniai ateities miestai“, „ateities medijos ir
turinys“, „protingos mobilumo ir transporto sistemos“.
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pozicionuoja informacines technologijas ir telekomunikacijas kaip
vieną ir perspektyvių TUI sričių ir šioje srityje Lietuvai pavyko pritraukti žymių investuotojų
(„Barclays Bank“, „Computer Sciences Corporation“, „Mirror Accounting“ ir kt.). IRT sritis
nėra apibrėžta kaip išskirtinė teikiant ES paramą verslo pradžiai, verslo plėtojimui,
investicijų į Lietuvą pritraukimui, tačiau dalis pasinaudojusiųjų šia parama („Invest LT+“ ir
kt. priemonės) yra IRT įmonės.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF ir
tarptautinių
fondų lėšos

ŠMM, LMT,
Ūkio
ministerija

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

VšĮ
„Investuok
Lietuvoje“,
Ūkio
ministerija

2014–2022 m.

Kai kurios valstybės, pvz., Estija, nusprendė, kad IRT srities verslas bus vienas iš svarbiausių
šalies tarptautinio konkurencingumo ir tarptautinio įvaizdžio elementų. Lietuvos inovacijų
2010–2020 m. strategijoje numatyta, kad IRT sektorius yra perspektyvus, kaip ir kitos didelį
potencialą ir didelę pridėtinę vertę kuriančios sritys: biotechnologijų, lazerinių
technologijų, elektros ir optinės įrangos pramonė.
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Estijoje įsteigtas IRT Demo centras, kuriame demonstruojami šioje šalyje sukurti IRT
sprendimai verslui ir viešajam sektoriui.
4. Skatinti elektroninio verslo plėtrą (1): įmonių
perspektyva.
4.1. Įvertinti el. verslo priemonės paramos
efektyvumą ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus,
apsispręsti dėl tolesnio tokios paramos teikimo
2014–2020 m. laikotarpiu.

4.2. Išspręsti technines, teisines ir organizacines
problemas ir pereiti prie el. sąskaitų faktūrų
naudojimo viešajame sektoriuje.

Pagal elektroninio verslo rodiklius (pirkimai arba pardavimai internetu), 2010 m. Lietuvos
įmonės atitiko ES-27 vidurkį, o pardavimų internetu srityje – šį vidurkį viršijo (5 vieta ES).
Kita vertus, pagal vidinę IRT sistemų ir procesų integraciją, klientų valdymo sistemų
naudojimą, automatinį apsikeitimą verslo dokumentais (pvz., užsakymų siuntimas
(gavimas) verslo partneriams ir tiekėjams, kuriuos įmonės IS perskaito automatiškai)
Lietuvos įmonės tarp ES šalių vis dar užima žemesnes nei 20-oji vietas. Ateityje turėtų
išaugti el. prekybos tarp šalių (ypač ES viduje) apimtis.
2007–2013 m. ES paramos laikotarpiu pagal priemonę „E-verslas LT“ skiriama ES parama
mažoms, labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms diegti informacines technologijas
ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti (priemonei numatyta 67
mln. Lt; prašomas finansavimas – 107,2 mln. Lt).
Elektroninės sąskaitos faktūros (t. y. ne .pdf ar .doc formatu ir el. paštu siunčiamos
sąskaitos, bet sąskaitos, kurios automatiškai patenka į organizacijos finansų valdymo
sistemą) tiek verslui, tiek viešajam sektoriui padeda taupyti laiką ir lėšas ir sumažinti
administracines išlaidas. 2010 m. el. sąskaitas pradėjo naudoti Estijos viešasis sektorius.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Ūkio
ministerija

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Finansų
ministerija,
Ūkio
ministerija,
IVPK

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
tarptautinių
fondų (CEF)
lėšos

IVPK prie
Susisiekimo
ministerijos,
VRM, Ūkio
ministerija

2014–2022 m.

Europos Komisija pabrėžia el. sąskaitų faktūrų (angl. eInvoicing) reikšmę, nes jos paspartina
ir palengvina vidinius įmonių procesus. Komunikate „Europos naudojimasis elektroninių
sąskaitų faktūrų išrašymo privalumais“ EK numatė, kad valstybės narės turėtų parengti
nacionalinio lygio el. sąskaitų faktūrų išrašymo skatinimo strategiją. Lietuvoje tokia
strategija nebuvo parengta.
Lietuvoje jau vykdomi arba planuojami el. sąskaitos ir PVM elektroninės paslaugos
projektai, tačiau vertinimo metu jie dar buvo nepasibaigę.
4.3. Dalyvauti ES inicijuojamuose projektuose, kurie
skirti ES viešosioms paslaugoms kurti ir plėtoti bei
sąveikumui tarp valstybių narių viešųjų paslaugų
užtikrinti.
•

Tęsti Lietuvos dalyvavimą STORK ir SPOCS
projektuose (ir panašaus pobūdžio būsimuose
projektuose), kad naudojant Lietuvos eID
kortelę būtų galima gauti administracines
viešąsias paslaugas kitose ES šalyse.

Lietuvos rinka yra palyginti nedidelė, todėl ypač svarbu, kad Lietuvos įmonės galėtų
paprastai teikti prekes ir paslaugas į kitas šalis (pirmiausia – ES). Šį procesą palengvintų
galimybė internetu steigti verslą kitoje ES šalyje ir gauti kitas viešąsias ir administracines
paslaugas, kurios būtinos verslo plėtoti.
2010 m. pabaigoje patvirtintame ES el. valdžios veiksmų plane suformuluotas ambicingas
tikslas: pasiekti, kad 2015 m. ES šalių verslo įmonės galėtų „parduoti prekes ir paslaugas
viešajam sektoriui taip pat paprastai, kaip jie tai šiuo metu daro tose valstybėse, kuriose jie
yra registruoti“, ir turėtų galimybę nesunkiai įsteigti verslą kitoje šalyje.
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•

•

Prisijungti prie PEPPOL, kuris kuria platformą,
skirtą užtikrinti sąveikumą tarp šalyse
veikiančių viešųjų pirkimų portalų.
Priemonę derinti su 4 iniciatyvos „Visos
viešosios
ir
administracinės
paslaugos
prieinamos ir naudojamos internetu“ priemone
1.6. „Pasiekti, kad Lietuvos gyventojams būtų
prieinamos pagrindinės ES lygiu teikiamos
viešosios ir administracinės paslaugos“.

4.4. Tobulinti teisinę el. prekybos aplinką
Dalyvauti svarstant ES lygmens dokumentus,
formuojant Lietuvos poziciją konsultuotis su
verslo ir kitų suinteresuotų šalių atstovais;
operatyviai informuoti visas suinteresuotas
šalis apie priimtų sprendimų teikiamas
galimybes.
5. Skatinti elektroninio verslo plėtrą (2): gyventojų
perspektyva.
5.1. Kompiuterinio raštingumo ir el. įgūdžių mokymo
programose (bendrojo lavinimo, studijų,
suaugusiųjų formalaus ir neformalaus mokymo)
numatyti pirkimų internetu temą, aptariant tiek
pirkimo būdus, vartotojų teises, tiek rizikas.
•

•

Ši priemonė siejasi su 2 iniciatyvos „Lietuvos
gyventojai – sumanūs interneto naudotojai“
priemonėms, skirtomis spręsti skaitmeninės
atskirties problemą ir skatinti gyventojus tapti
sumaniais IRT ir interneto naudotojais.

5.2. Remti viešąsias ir privačias iniciatyvas (pvz.,
tyrimus, mokymus, viešinimo kampanijas), skirtus
padėti Lietuvos vartotojams geriau suprasti teises,
galimybes ir jiems kylančias grėsmes perkant
internetu.

Ateityje vis didesnę reikšmę prekybai internetu (ypač – tarp šalių) įgis ne technologiniai /
investiciniai, bet reguliaciniai sprendimai (autorių teisių ir intelektinės nuosavybės apsauga,
asmens duomenų apsauga, pakartotinis viešojo sektoriaus informacijos naudojimas).
2012–2013 m. ES planuoja svarstyti ir priimti svarbius šios srities teisės aktus (pvz.,
direktyvų projektai „Dėl kūrinių, kurių teisių turėtojai nežinomi“, „Dėl viešojo sektoriaus
informacijos pakartotinio naudojimo“, „Dėl kolektyvinio teisių valdymo pagrindų“, „Dėl
intelektinės nuosavybės teisių gynimo“, „Dėl duomenų apsaugos“ ir kt.)

Nors Lietuvos verslas yra pažengęs pagal pirkimų ir pardavimų internetu rodiklius, tačiau
Lietuvos gyventojai šioje srityje yra daug konservatyvesni. Lietuva užima 25 vietą ES (2010
m.) tiek pagal bendrą internete perkančių gyventojų dalį, tiek pagal gyventojų dalį, kuri
internetu įsigijo prekes ir paslaugas iš pardavėjų kitose ES šalyse.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Ūkio
ministerija,
IVPK

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Ūkio
ministerija,
SADM, IVPK
prie
Susisiekimo
ministerijos

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

Ūkio
ministerija,
Valstybinė
vartotojų
teisių
apsaugos
tarnyba,
IVPK

2014–2022 m.

Turint omenyje, kad internetu įsigyti prekes ir paslaugas dažnai yra pigiau, o pasirinkimas –
didesnis, ateityje el. prekybos mastas tik augs. „Skaitmeninėje darbotvarkėje“ numatytas
tikslas: 2015 m. 50 proc. ES šalių gyventojų turi pirkti internetu, o 20 proc. – pirkti iš kitų ES
šalių. Vadinasi, atitinkamai išaugs tiek prekybos internetu nauda pardavėjams ir pirkėjams,
tiek tokios prekybos keliamos grėsmės.

„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ numatyta sukurti interneto svetainę, skirtą vartotojams
šviesti naujųjų technologijų klausimais (pvz., dėl vartotojų teisių internete, el. prekybos,
duomenų apsaugos, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo, socialinių tinklų ir t.t
.).
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Septintoji iniciatyva: Žaliosios IRT ir darni plėtra
Santrauka
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai /
priemonių grupė
(1) Šalies strateginiuose dokumentuose įvardyti IRT teikiamas
galimybes padidinti energijos vartojimo efektyvumą.
(2) Mažinti energijos suvartojimą viešajame sektoriuje
pasitelkiant IRT.
(3) Pasiekti, kad visi viešojo sektoriaus IRT viešieji pirkimai būtų
žalieji viešieji pirkimai.

Konkretus rezultatas iki
2020 / 2022 m.

Planavimo dokumentai, kuriuos reikėtų patikslinti arba
priimti

(...) proc. sumažinti viešojo sektoriaus duomenų centrų
energijos sąnaudas ir anglies pėdsaką.
(Šiuo metu viešojo sektoriaus duomenų centrų skaičius yra
nežinomas, tačiau įgyvendinant siūlomas iniciatyvas būtų
nustatytas dabartinis ir būsimas duomenų centrų skaičius;
atitinkamai būtų galima įvertinti ir energijos sąnaudų bei
anglies pėdsako sumažėjimą.)

Patikslinti Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programą.

80 proc. namų ūkių naudoja pažangiuosius skaitiklius.
(4) Skirti dalį MTTP paramos žaliųjų IRT sprendimams plėtoti.
80 proc. viešojo sektoriaus IRT pirkimų yra žalieji pirkimai
(pagal pirkimų skaičių ir pagal sumą).

Atsižvelgti rengiant
2014–2020 m. Struktūrinių fondų veiksmų programą (-as).
Papildomai parengti
Lietuvos viešojo sektoriaus žaliųjų IRT planą – kaip Viešojo
sektoriaus IRT infrastruktūros ir paslaugų konsolidavimo bei
optimizavimo programos dalį (žr. 5 iniciatyvą).
Ateityje tobulinant Nacionalinę darnaus plėtojimo strategiją ir
kitas plėtros programas ir jų įgyvendinimo planus darnios plėtros,
energetikos ir informacinės visuomenės srityse, formuluoti
uždavinius ir priemones pabrėžiant IRT sprendimus, kurie: (a)
suteikia galimybes vartotojams būti geriau informuotiems apie
energijos suvartojimą ir paliekamą anglies pėdsaką (pvz.,
pažangieji energijos skaitikliai); (b) suteikia galimybes geriau
valdyti energijos vartojimo lygį – tiek viso tinklo mastu, tiek
individualaus vartotojo lygiu (pažangusis energijos tinklas); (c)
darnios plėtros strategijoje kalbama atskirai apie energetiką,
būstą, tausojantį vartojimą, taip pat transportą, ir t. t. – tuo tarpu
IRT sprendimai teikia integruotų sprendimų galimybę („sumanieji
miestai“, žr. Estijos pavyzdį).

Pasiūlymai dėl ateities rodiklių taip pat pateikiami B dalies 7.1.2 skyriuje
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Detalūs pasiūlymai
Pasiūlymai ir
įgyvendinimo modeliai (jei aktualu)
1. Mažinti energijos suvartojimą viešajame
sektoriuje pasitelkiant IRT.
1.1. Parengti Lietuvos viešojo sektoriaus
žaliųjų IRT planą, kuris taptų Viešojo
sektoriaus IRT infrastruktūros ir paslaugų
konsolidavimo bei optimizavimo programos
dalimi (ji siūloma pristatant 5 iniciatyvą).

1.2. Didinti viešojo sektoriaus IRT
infrastruktūros energetinį efektyvumą.
Tai apima:
•
viešojo sektoriaus IRT infrastruktūros
naudojimo optimizavimą, duomenų
centrų / serverinių konsolidavimą (siejasi
su 5 iniciatyva);
•
veikiančių centrų energijos vartojimo
stebėseną ir energijos vartojimo
mažinimą (siejasi su 5 iniciatyva);
•
žaliųjų viešųjų pirkimų principų taikymą
bet kokiai naujai infrastruktūrai ir
paslaugoms (šios iniciatyvos priemonių 3
grupė).
1.3. Pasitelkiant IRT didinti viešojo sektoriaus
veiklos produktyvumą ir mažinti išteklių
naudojimą.
•

Tai apima el. parašą ir el. dokumentą
(viešajame sektoriuje turi būti keičiamasi
tik elektroniniais dokumentais); tele- /
audiokonferencijų
įranga,
siekiant

Problema, rizika ar galimybė, kurią sprendžia rekomendacija

Viešasis sektorius tiek Lietuvoje, tiek užsienyje valdo didelius IRT infrastruktūros išteklius, kurie
naudoja daug energijos, vadinasi – ir mokesčių mokėtojų lėšų, ir palieka žymų anglies pėdsaką.
Be to, kasdieninė viešojo sektoriaus veikla smarkiai veikia aplinką (kelionės, didelis sunaudojamo
popieriaus kiekis, pastatams šildyti ir apšviesti eikvojama energija ir t. t.). Lietuvos viešajame
sektoriuje (valstybės tarnyboje ir iš valstybės asignavimų finansuojamuose srityse, tokiose kaip
švietimas, sveikatos apsauga ir krašto apsauga) dirba 35–40 proc. visos darbo jėgos, todėl bet
kokie pokyčiai, kurie paskatintų taupesnį ir efektyvesnį išteklių naudojimą šiame sektoriuje,
turėtų didelį poveikį visos valstybės mastu. Šiuo metu nei Nacionalinė darnios plėtros strategija,
nei Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. programa, nei Viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 m. programa neįvardija jokių tikslų, uždavinių ar priemonių žaliųjų IRT srityje.
Aplinkosaugos srityje IRT yra tiek ateities problema, tiek ateities galimybė. 2007 m. IRT verslo
CO2 emisijos sudarė 2 proc. pasaulio emisijos (energija, kurią suvartoja duomenų centrai,
kompiuterinė įranga, telekomunikacijų įranga) ir tikėtina, kad ateityje ši dalis tik augs.
„Eurostat“ duomenys rodo, kad energija Lietuvoje panaudojama itin neefektyviai: 2009 m. pagal
neefektyvumą Lietuva 2,69 karto viršijo ES vidurkį ir užėmė 22 vietą tarp kitų ES šalių.

Finansavimo
šaltiniai

Adresatas

Įgyvendinimo
terminas

Valstybės
biudžeto
asignavimai

VRM, IVPK
prie
Susisiekimo
ministerijos,
Aplinkos
ministerija,
Energetikos
ministerija

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

VRM, IVPK
prie
Susisiekimo
ministerijos

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

VRM, IVPK
prie
Susisiekimo
ministerijos

2014–2022 m.

Jungtinės Karalystės vyriausybė buvo viena pirmųjų pasaulyje, kuri patvirtino Žaliąją IRT
strategiją (2008 m.). 2011 m. rudenį paskelbta nauja žalioji viešojo sektoriaus IRT strategija,
kurioje numatyti tokie tikslai: viešosios IRT infrastruktūros konsolidavimas ir optimizavimas,
perteklinių viešosios IRT infrastruktūros pajėgumų panaudojimas ir t. t.

IRT sprendimai ir priemonės teikia daug galimybių, siekiant didinti viešojo sektoriaus veiklos
efektyvumą ir mažinti išlaidas (pvz., popieriaus sunaudojimo mažinimas, transporto išlaidų
mažinimas ir t. t.), nors ne visada šiomis galimybėmis gebama pasinaudoti.
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taupyti transporto išlaidas; sprendimai
didinant viešųjų pastatų energetinį
efektyvumą ir kt.
1.4. Parengti metodinius dokumentus, gaires
ir rengti mokymus, identifikuoti gerosios
praktikos pavyzdžius, kurie padėtų viešojo
sektoriaus institucijoms mažinti IRT
infrastruktūros anglies pėdsaką, ir
pasinaudoti IRT sprendimais veiklos
efektyvumui didinti ir ištekliams taupyti.

2. Plėtoti pažangųjį tinklą ir diegti
pažangiuosius skaitiklius.
2.1. Plėtoti pažangųjį tinklą ir diegti
pažangiuosius skaitiklius atsižvelgiant į šiuo
metu vykdomų tyrimų rezultatus.
•

Atkreipti dėmesį, kad viena iš CEF
Telekomunikacijų
gairių
projekte
įvardytų 5 skaitmeninių paslaugų
infrastruktūros sričių yra „Informacinių ir
ryšio
technologijų
sprendimų
pažangiesiems energetikos tinklams kurti
ir
pažangiosioms
energetikos
paslaugoms teikti diegimas“. Finansinė
parama bus skiriama tiek ryšių
infrastruktūros ir pagrindinės techninės
įrangos diegimui, tiek paslaugų teikimui
(pavyzdžiui, galimybė vartotojams geriau
įvertinti
ir
reguliuoti
energijos
suvartojimą).

Žaliosios IRT yra palyginti nauja sritis Lietuvoje ir pasaulyje, todėl būtina stiprinti
administracinius gebėjimus ir keistis šios srities patirtimi.
Jungtinė Karalystė jau parengė metodinius dokumentus, skirtus įgyvendinti savo šalies Žaliąją IRT
strategiją.

Sumanusis tinklas (angl. smart grid) – tai toks elektros tinklas, kuris gali integruoti visų prijungtų
jo naudotojų (elektros generatorių ir vartotojų) savitumus ir veikimą taip, kad elektra būtų
teikiama darniai ir patikimai. Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, iki 2030 m.
investicijos vien tik į pažangųjį elektros energijos tinklą sieks 1000 mlrd. EUR.
Šiuo metu JAV labai daug dėmesio ir investicijų skiria pažangiajam elektros energijos perdavimo
tinklo plėtoti. 2009 m. šalies ekonominio gaivinimo plane (angl. Recovery Act) energijos
perdavimo tinklo modernizavimui numatyta skirti 4,5 mlrd. USD ir tikimasi 5,5 mlrd. USD indėlio
iš privataus sektoriaus. Planuojama, kad kartu su pažangiuoju tinklu bus montuojami pažangieji
energijos skaitikliai ir 2015 m. tokius skaitiklius jau turės 40 mln. namų ūkių.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

VRM, IVPK
prie
Susisiekimo
ministerijos,
Viešųjų
pirkimų
tarnyba,
CPVA

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos,
CEF lėšos

Energetikos
ministerija

2014–2022 m.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/72/EB iki 2012 m. rugsėjo mėn. kiekvienoje
ES narėje turi būti atlikta sumaniųjų matavimo sistemų sąnaudų / naudos analizė. Remdamosi
šiuo vertinimu, valstybės narės turės parengti pažangiųjų matavimo sistemų įdiegimo
darbotvarkę 10 metų laikotarpiui. Vietovėse, kuriose sumaniųjų skaitiklių diegimas vertinamas
palankiai, iki 2020 m. 80 proc. vartotojų turi būti įdiegtos pažangiosios matavimo sistemos.
Lietuvoje šiuo metu yra apie 1,5 mln. elektros skaitiklių, o norint įgyvendinti direktyvoje
numatytus reikalavimus, iki 2020 m. turėtų būti pakeista apie 1,2 mln. (80 proc.) skaitiklių,
Lietuvoje 2012 m. gegužės mėn. darbo grupei ir visuomenei turėtų būti pristatyti šiuo metu
atliekamos sumaniųjų skaitiklių diegimo Lietuvoje sąnaudų / naudos analizės rezultatai. Jei
vertinimas parodys šios technologijos ekonominę naudą Lietuvai, 2013 m. numatoma atlikti
bandomąjį projektą, kurio metu skaitikliai būtų diegiami viename iš nedidelių Lietuvos miestų ir
matuojamas jų efektyvumas.
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3. Pasiekti, kad visi viešojo sektoriaus IRT
viešieji pirkimai būtų žalieji viešieji pirkimai.
3.1. Taikyti aplinkos apsaugos reikalavimus
perkant IRT įrangą ir paslaugas (rengiant
pirkimų technines specifikacijas ir
reikalavimus paslaugoms).
Tai reiškia:
•
vertinant IRT prekių, paslaugų ir darbų
ekonominį naudingumą, atsižvelgti ne tik
į momentinę įsigijimo kainą, bet ir į viso
laikotarpio naudojimo sąnaudas;
•
techninėse specifikacijose ir sutartyse su
IRT įrangos tiekėjais numatyti konkrečius
tiekėjų
įsipareigojimus
sumažinti
perkančiosios
organizacijos
infrastruktūros anglies pėdsaką.

2006–2007 m. toliausiai pažengusios pagal viešųjų pirkimų metu taikomus aplinkos apsaugos
kriterijus buvo šios septynios ES šalys: Austrija, Danija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai,
Vokietija, Suomija ir Švedija. Šiose šalyse pagal bendrą pirkimų vertę žalieji pirkimai sudarė 45
proc. visų pirkimų, o pagal sutarčių skaičių – 55 proc. pirkimų. 2008 m. Europos Komisija pasiūlė
siekti, kad 2010 m. šalyse narėse bent 50 proc. viešųjų pirkimų būtų žalieji pirkimai (tiek pagal
sutarčių skaičių, tiek pagal pirkimų vertę).

Valstybės
biudžeto
asignavimai

Viešųjų
pirkimų
tarnyba,
CPVA

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

Viešųjų
pirkimų
tarnyba,
CPVA

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto

Ūkio
ministerija,

2014–2022 m.

Lietuvoje 2010 m. žalieji viešieji pirkimai sudarė 5,8 proc. visų viešųjų pirkimų ir 18,4 proc.
vykdytų pirkimų vertės. LR Vyriausybės nutarimu įtvirtinta, kad iki 2015 m. 35 proc. viešųjų
pirkimų Lietuvoje turi būti žalieji.
Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinamas Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2012–2015 m. priemonių
planas, kuriame tiesiogiai nekalbama apie IRT žaliuosius pirkimus, tačiau 2011 m. patvirtintame
LR aplinkos ministro įsakyme („Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, sąrašų...“) kompiuteriai ir monitoriai yra priskirti tokiems produktams.
Nedidelį žaliųjų viešųjų pirkimų procentą Lietuvoje lemia pasiūlos ir paklausos priežastys.
Pastaraisiais metais sugriežtintas viešojo pirkimo apibrėžimas: 2007 m. užteko, kad perkančioji
organizacija į viešojo prikimo sąlygas įtrauktų vieną aplinkosaugos kriterijų tam, kad pirkimas
būtų žaliasis, o 2009 m. buvo priimtas LR Vyriausybės nutarimas, pagal kurį į pirkimo sąlygas turi
būti įtraukti visi minimalūs aplinkosaugos kriterijai. Pastaraisiais metais sugriežtėjo ir
aplinkosaugos kriterijai: Europos Komisijos siūlymu, jie yra reguliariai atnaujinami ir tikslinami,
todėl juos atitikti tampa vis sunkiau. Kartais valstybės tarnautojams trūksta gebėjimų organizuoti
žaliuosius viešuosius pirkimus.

3.2. Rengti metodinę medžiagą, gaires ir
organizacijų mokymus, skleisti gerąją praktiką
žaliųjų IRT srityje.

4. Skirti dalį MTEP (MTTP) paramos žaliųjų
IRT sprendimams plėtoti.
4.1. Planuojant ateities viešąsias investicijas
MTEP (MTTP) srityje numatyti, kad dalis
paramos teks priemonėms (slėniams, mokslo

Aplinkai palankių produktų rinka Lietuvoje įvertinta kaip dar nesusiformavusi. Pagrindinės
priežastys, kodėl Lietuvos įmonės nedalyvauja „žaliuosiuose pirkimuose“ yra tinkamų produktų
nebuvimas ir informacijos apie šiuos pirkimus trūkumas. Bet to, žaliųjų viešųjų pirkimų pradinė
kaina (jei neatsižvelgiama į energijos sąnaudas) yra santykinai aukštesnė.
Žalieji viešieji pirkimai (įskaitant IRT pirkimus) yra sąlygiškai nauja sritis Lietuvoje, todėl būtina
parengti adekvačią metodinę medžiagą ir stiprinti valstybės tarnautojų gebėjimus.

2007–2013 m. ES Bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos
programa, be kitų projektų, rėmė ir žaliųjų IRT projektus. 2014–2020 m. tiesioginė ES parama
MTTP srityje bus teikiama pagal „Horizon 2020“ programą. Tarp daugelio platformų, programų,
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ir technologijų parkams), kurios plėtos ir diegs
žaliųjų IRT sprendimus.

4.2. Remti Lietuvos savivaldybių, universitetų
ir įmonių bendradarbiavimą ir bendrus
projektus įgyvendinant bandomuosius /
demonstracinius sumanaus miesto projektus.

4.3. Skatinti Lietuvos savivaldybes, įvairias
viešojo sektoriaus įstaigas ir institucijas bei
privatų sektorių bendradarbiaujant su
užsienio partneriais dalyvauti ES
finansuojamuose iniciatyvose, tokiose kaip
„Sumanūs miestai ir sumanios
bendruomenės“.

projektų, kuriuos ateityje finansuos ši programa, bus ir žaliųjų IRT tematikos tyrimai. Pavyzdžiui,
„Horizon 2020“ ateityje finansuos 2008 m. Vengrijoje įsteigtą Europos inovacijų ir technologijos
institutą. Šio instituto programa „ICT Labs“ skatina IRT srityje dirbančių mokslininkų
bendradarbiavimą, taip pat tyrimus ir studijas keliose prioritetinėse srityse, kaip antai:
„sumanios erdvės“, „sumanios energetikos sistemos“, „skaitmeniniai ateities miestai“,
„protingos (pažangiosios) mobilumo ir transporto sistemos“.
Estijoje 2010 m. vyko žaliosioms IRT skirta konferencija, po kurios nuspręsta dalį „inovacijų
čekių“ paskirti žaliosioms IRT įsigyti (už inovacijų čekius įmonės gali nusipirkti tyrimų paslaugas iš
mokslinių tyrimų institucijų; finansuojama ES ir nacionalinio bendrafinansavimo lėšomis). Kita
aktuali iniciatyva – Estijos mokslo paramos fondas (taip pat finansuojamas ES lėšomis) finansuoja
du kompetencijos centrus IRT srityje: ELIKO kompetencijos centrą ir Programinės įrangos
technologijų ir aplikacijų kompetencijos centrą (STACC). Abu centrai daug dėmesio skiria
žaliosioms IRT, tokioms kaip „protingosios erdvės“ (iš esmės – išteklių taupymas pasitelkiant
IRT).
Įdomus Estijos pavyzdys: 2010 m. šalyje pradėtas įgyvendinti „Smart Vormsi“ projektas.
Projekto dalyviai – Vormsi salos (350 gyventojų) savivaldybė, taip pat ICT Demo centras, ECO
klasteris, Estijos vėjo jėgainių asociacija, Talino technologijos universitetas ir kt. Projekto tikslas –
sukurti sumanią salą, kuri visiškai apsirūpintų visa jai reikalinga energija. Projektas yra
visapusiškas ir apima investicijas į atsinaujinančius energetikos šaltinius, pažangiojo elektros
energijos tinklo plėtojimą, savivaldybės viešųjų paslaugų perkėlimą į el. erdvę, energiją
taupančius namus, švaraus, taupaus transporto plėtojimą, verslo pokyčius (el. sprendimai
teikiant turizmo ir nakvynės paslaugas), gyventojų mokymą.
„Skaitmeninėje darbotvarkėje“ numatyta skatinti IRT sektoriaus ir labiausiai aplinką teršiančių
sektorių (pvz., pastatų ir statybos, transporto ir logistikos, energijos paskirstymo)
bendradarbiavimą. Šioje srityje Skaitmeninės darbotvarkės ataskaita pateikia nuorodą į EK
Energijos generalinio direktorato kuruojamą „Sumanių miestų ir bendruomenių“ iniciatyvą, kuri
remia miestų ir regionų projektus siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Bus
teikiama parama šių sričių demonstraciniams, bandomiesiems projektams: viešųjų ir
gyvenamųjų namų renovacija; atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimas pastatų šildymui ir
kondicionavimui; pažangiojo elektros energijos tinklo plėtojimas; alternatyvaus transporto
plėtojimas. Kvietimas teikti paraiškas subsidijoms buvo paskelbtas 2011 m. liepos mėn. ir baigėsi
2011 m. gruodžio mėn. Iniciatyvai skirtų lėšų suma – 40 mln. EUR. Kiti kvietimai bus skelbiami
ateityje.

asignavimai,
ES SF lėšos
MTEP (MTTP)
srityje

MITA

ES SF lėšos

Energetikos
ministerija

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
tarptautinių
projektų lėšos

Energetikos
ministerija

2014–2022 m.
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Aštuntoji iniciatyva: Asmens ir valstybės saugumas internete
Santrauka
Svarbiausi iniciatyvos įgyvendinimo uždaviniai /
priemonių grupė

Konkretus rezultatas iki
2020 / 2022 m. *

Planavimo dokumentai, kuriuos reikėtų patikslinti
arba priimti

(1) Užtikrinti ypatingos svarbos valstybės IRT infrastruktūros
apsaugą, informacinių sistemų ir tinklų saugumą.

Identifikuota 100 proc.
infrastruktūros objektų.

informacinės

Patikslinti Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m.
programą:

(2) Apsaugoti Lietuvos gyventojus (ypač – vaikus) nuo žalingo
interneto turinio.

100 proc. valstybės informacinių išteklių atitinka saugos
reikalavimus.

Atsižvelgti rengiant
2014–2020 m. Struktūrinių fondų veiksmų programą (-as).

(3) Padėti Lietuvos gyventojams apsaugoti savo asmens duomenis
ir privatumą internete.

100 proc. ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų,
atitinkančių elektroninės informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) reikalavimus.

Atsižvelgti rengiant Elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 m. programos
veiksmų planą.

ypatingos

svarbos

Vykdoma 100 proc. informacinių sistemų stebėsena dėl atitikimo
Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) atitikties
reikalavimams.
80 proc. Lietuvos gyventojų saugiai jaučiasi kibernetinėje erdvėje.
85 proc. Lietuvos gyventojų suvokia kibernetinio saugumo
principus.

Šiuo metu galiojantys rodikliai, jų komentarai ir pasiūlymai dėl ateities rodiklių pateikiami B dalies 8.1.2 skyriuje
* Šie rodikliai jau numatyti Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metais programoje.

Detalūs pasiūlymai
Pasiūlymai ir
įgyvendinimo modeliai (jei aktualu)
1. Užtikrinti ypatingos svarbos valstybės IRT
infrastruktūros apsaugą, informacinių sistemų
ir tinklų saugumą.
1.1. Identifikuoti ypatingos svarbos IRT

Problema, rizika ar galimybė, kurią sprendžia rekomendacija

Finansavimo
šaltiniai

Adresatas

Įgyvendinimo
terminas

Saugumas internete ateityje taps vienu iš svarbiausių iššūkių – pirmiausia dėl kritinės IRT ir
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infrastruktūros objektus ir užtikrinti jų
stebėseną.
•

•

•
•

•

Identifikuoti visus ypatingos svarbos
infrastruktūros objektus (atsižvelgiant į ES
lygiu patvirtinus IRT srities ypatingos
svarbos
infrastruktūros
nustatymo
kriterijus).
Sukurti
Lietuvos
ypatingos
svarbos
infrastruktūros
objektų
stebėsenos
metodiką ir ją įdiegti.
Užtikrinti nuolatinę Lietuvos kibernetinės
erdvės perimetro stebėseną.
Patvirtinti ypatingos svarbos infrastruktūros
saugos reikalavimus, atlikti rizikos ir
atsparumo vertinimą / testavimą.
Dalyvauti ES lygmens procesuose (EFMS,
EP3R), kuriuose nagrinėjami ypatingos
svarbos infrastruktūros identifikavimo
kriterijai, diskutuojama dėl stebėsenos ir
saugumo užtikrinimo metodų, keičiamasi
gerąja patirtimi.

1.2. Užtikrinti ypatingos svarbos valstybės IRT
infrastruktūros apsaugą.
•
•

•

Identifikuoti atsarginę infrastruktūrą, kuri
būtų panaudota kritinių situacijų metu.
Skirti paramą kritinės IRT infrastruktūros
apsaugai (tiek viešajame, tiek privačiame
sektoriuje).
Kritinės infrastruktūros apsauga yra aktuali
visai ES. Savo ruožtu viena iš planuojamų
CEF finansavimo krypčių yra saugumas
internete (įskaitant ypatingos svarbos
informacinės infrastruktūros apsaugą). Šiuo
metu diskutuojama dėl reglamento
projekto, tačiau atsakingoms institucijoms
rekomenduojame išnagrinėti galimybę
gauti CEF paramą kritinės infrastruktūros
apsaugos projektams finansuoti.

interneto reikšmės užtikrinant normalų valstybės (valdžios, gyventojų, verslo) kasdieninį
funkcionavimą; ateityje ši reikšmė dar didės. Anot Pasaulio ekonomikos forumo 2011 m.
globalių grėsmių barometro, vadinamosios ypatingos svarbos IRT infrastruktūros (pvz.,
pagrindiniai IRT mazgai) saugumas pasaulyje yra užtikrintas tik iš dalies.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

RRT, VRM,
KAM

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos,
CEF lėšos

RRT, VRM,
KAM, IVPK
prie
Susisiekimo
ministerijos

2014–2022 m.

Ypatingos svarbos IRT infrastruktūros identifikavimas ir jos apsauga šiuo metu yra viena iš
sparčiausiai besiplėtojančių ES bendradarbiavimo ir teisėkūros sričių. Įgyvendindamos
Ypatingos svarbos infrastruktūros direktyvą EK kartu su valstybėmis narėmis parengė pirmąjį
specialių kriterijų, pagal kuriuos būtų nustatoma Europos ypatingos svarbos infrastruktūra,
projektą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama fiksuotajam ir judriajam ryšiui ir internetui.
Lietuvoje RRT yra sudariusi ypatingos svarbos el. ryšių infrastruktūros objektų sąrašą ir
planuoja toliau tobulėti šioje srityje, pradedant ypatingos svarbos infrastruktūros apibrėžimu
ir baigiant jos stebėsena. Tačiau kitos institucijos tokių sąrašų nėra parengusios (pvz.,
svarbiausi energetikos objektai ir jų informacinės sistemos).
Svarbiausios Lietuvos problemos šiuo metu: teisės aktų nepakankamai reglamentuota šios
infrastruktūros priežiūra ir valdymas; nesukurta koordinavimo sistema, neišanalizuotas
galimų ryšių sutrikdymų poveikis nacionaliniu mastu; nėra stebėsenos informacijos apie
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugos būklę; ne visos įmonės ir valstybės
institucijos, įstaigos, valdančios šią infrastruktūrą, yra suinteresuotos investuoti į saugumo
užtikrinimą, trūksta el. informacijos saugos specialistų.
2008 m. patvirtinta Ypatingos svarbos infrastruktūros direktyva, o 2009 m. kovo mėn.
Europos Komisija priėmė komunikatą dėl ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros
apsaugos ir veiksmų planą, kuriuose buvo numatyti keletas esminių veiksmų, skirtų tinkamai
pasirengti, atpažinti ir reaguoti, padariniams mažinti ir veiklai atkurti. Įgyvendinant šį
komunikatą 2010 m. buvo įsteigtas Valstybių narių Europos forumas (angl. EFMS), kuris
prisidėjo rengiant kriterijų, pagal kuriuos būtų nustatoma Europos ypatingos svarbos
infrastruktūra, projektą (renkasi kartą per ketvirtį; jame taip pat nagrinėjami Europos
prioritetai interneto atsparumo ir stabilumo srityje, keičiamasi gerąja praktika). Taip pat 2010
m. pradėjo veikti Europos viešojo ir privataus sektorių partnerystė atsparumui užtikrinti (angl.
European Public-Private Partnership for Resilience, EP3R), arba bendradarbiavimo platforma,
kurioje atstovaujami viešojo ir privataus sektoriaus atstovai (vadovai, ekspertai), sukurtos
trys darbo grupės.
2011 m. priimtas naujas komunikatas dėl ypatingos svarbos infrastruktūros (angl. Critical
Information Infrastructure Protection, CIIP), kuriame apibendrinti pasiekti rezultatai ir
numatyti būsimi EK ir valstybių narių veiksmai, pavyzdžiui, iki 2012 m. parengti su
kibernetiniais incidentais susijusį Europos nenumatytų atvejų planą ir reguliariai rengti
europines kibernetines pratybas ir kt. Europos Komisija taip pat yra pateikusi pasiūlymą dėl
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direktyvos, skirtos kovoti su atakomis prieš informacines sistemas (direktyvą tikimasi
išdiskutuoti ir priimti 2012 m.). Direktyva numatys priemones ir bausmes kovojant su
„botnet“ tinklais ir DoS atakomis.
Lietuvos problemos ypatingos svarbos infrastruktūros srityje: ne visos įmonės ir valstybės
institucijos, įstaigos, valdančios šią infrastruktūrą, yra suinteresuotos investuoti į saugumo
užtikrinimą, trūksta el. informacijos saugos specialistų.
1.3. Užtikrinti valstybės informacinių sistemų ir
tinklų saugumą.
•

•

•
•

Užtikrinti valstybės informacinių išteklių
saugumo politikos koordinavimą ir mažinti
fragmentaciją.
Šalies lygmeniu suderinti valstybės IS ir
tinklų saugos principus bei procesą,
užtikrinti tarpinstitucinį koordinavimą,
proceso priežiūrą (žr. JAV „CyberStat“
procesą).
Saugumo užtikrinimas turi tapti kiekvieno
IRT projekto integraliąja dalimi.
Nuolat testuoti valstybės IS saugumą.

Europos Komisija konstatuoja, kad atakų prieš valstybių informacines sistemas tik daugėja:
minimi Estijos (2007), Lietuvos (2008) ir kitų valstybių pavyzdžiai. 2011 m. kovo mėn.
surengta internetinė ataka prieš pačią ES (Vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir
saugumo politikai instituciją).

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos

RRT, VRM,
KAM, IVPK
prie
Susisiekimo
ministerijos

2014–2022 m.

Valstybės

RRT,

2014–2022 m.

Vertinimo metu Lietuvoje nebuvo sukurta el. informacijos saugos valdymo koordinavimo
sistema. Didelė el. informacijos saugos koordinavimo fragmentacija (už šią sritį atsakingos
kelios institucijos: VRM, KAM, RRT). Trūksta viešojo ir privataus sektoriaus bei mokslo
bendradarbiavimo, nesukurta atitinkama teisinė bazė (pavyzdžiui, nėra reglamentuota
kritinės infrastruktūros priežiūra ir valdymas) ir pan. Įgyvendinant Elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 m. programą sudaryta Elektroninės
informacijos saugos koordinavimo komisija, kuri turėtų spręsti koordinavimo problemas (prie
komisijos numatoma sukurti komitetą, kuriame diskutuotų ir pasiūlymus teiktų privataus
sektoriaus įmonių, el. ryšių operatorių atstovai, mokslininkai).
Lietuvoje 2007–2013 m. ES paramos laikotarpiu įgyvendinamas projektas „Informacinių
technologijų sauga“, kuriam skirta 39 mln. Lt ES paramos – iš esmės įvairių viešojo sektoriaus
institucijų ir įstaigų investicijoms į papildomą saugumo infrastruktūrą.
JAV kiekvienoje organizacijoje turi veikti aiškus, nuolatinis ir standartizuotas saugos rizikos
įvertinimo mechanizmas. 2010 m. pakeista JAV Informacijos saugos valdymo tvarka, esminis
pokytis – nuo biurokratizuoto proceso, kuris „nieko nesaugo“, pereita prie nuolatinės
saugumo grėsmių stebėsenos (anksčiau saugumas buvo prilygintas ataskaitoms, kurios
„pasensta dar prieš jas išspausdinant“; pakeitus tvarką, ataskaitos tampa papildomu, o ne
pagrindiniu saugos sistemos elementu). Šiam procesui palaikyti ir prižiūrėti kuriamas
„CyberStat“ metodas, kuris numato reguliarius Vidaus reikalų (angl. Homeland Security)
ministerijos atstovų susitikimus valstybės institucijose ir įstaigose IRT saugumo klausimams
aptarti. Taip pat numatoma skirti dideles lėšas (apie 450 mln. USD) sukurti komandoms,
kurios simuliuotų valstybės IS atakas ir gintųsi nuo jų.

2. Apsaugoti Lietuvos gyventojus (ypač vaikus)
nuo žalingo interneto turinio.
2.1. Finansuoti viešinimo ir informavimo
veiksmus, įskaitant saugesnio interneto

Lietuvos gyventojai turi nepakankamai informacijos apie grėsmes internete. 2010 m. 7 proc.
žmonių išreiškė susirūpinimą dėl to, kad vaikai susiduria su žalingu interneto turiniu arba
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programą, saugesnio interneto dieną, karštąją
liniją, teikti informaciją internete ir kitose
žiniasklaidos priemonėse.
•
•

•

•

•

Remti viešojo sektoriaus ir NVO saugesnio
interneto projektus.
Skleisti informaciją apie viešai prieinamas
filtravimo priemones, jų privalumus ir
trūkumus.
Skatinti bibliotekas ir kitus viešuosius
interneto prieigos taškus, interneto kavinių
operatorius, mokyklas ir viešojo sektoriaus
įstaigas ir organizacijas įsidiegti filtravimo
priemones.
Teikiant paramą 2 iniciatyvos priemonėms
(„Šalies gyventojai – sumanūs interneto
vartotojai“)
integruoti
žinias
apie
apsaugojimą (apsisaugojimą) nuo žalingo
turinio.
Dalyvauti ES lygmens šios srities darbo
grupėse,
projektuose,
tinkluose
ir
iniciatyvose (įskaitant INHOPE, INSAFE).

bendrauja su pavojingais žmonėmis internete, 1 proc. gyventojų nurodė, kad susiduria su šia
problema (palyginimui, JK 50 proc. gyventojų yra susirūpinę šia problema, o susiduria su ja 2
proc. gyventojų). 2011 m. pasirodžiusioje ES valstybių studijoje Lietuva kartu su Bulgarija,
Čekija, Estija ir Rumunija priskiriama grupei „Naujas naudojimas, naujos rizikos“. Šiai grupei
priklausančių šalių vaikai dažnai susiduria su žalingu turiniu. Sprendžiant žalingo interneto
turinio problemas Lietuvoje įgyvendinami saugesnio interneto projektai, veikia karštoji linija,
tačiau akivaizdu, kad šios srities projektų reikės ir ateityje. Daug dėmesio šiai sričiai skiria tiek
Europos Komisija, ES šalys ir kitos valstybės, tiek privataus sektoriaus įmonės.

biudžeto
asignavimai,
ES SF lėšos,
kitų ES
finansuojamų
programų
lėšos

Švietimo
informacinių
technologijų
centras

2011 m. priimta Direktyva dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu, numatanti minimalius
reikalavimus ir priemones, kurių turi imtis visos valstybės narės, įskaitant priemones kovoti
su vaikų išnaudojimu internete. Valstybės narės turi suderinti nacionalinius teisės aktus su
direktyvos reikalavimais iki 2013 m. pabaigos.
2009 m. patvirtinta nauja ES Saugesnio interneto programa 2009–2013 m. (biudžetas – 55
mln. EUR), kuri teikia paramą projektams, skirtiems gerinti vaikų, tėvų ir mokytojų žinias apie
saugumą internete; remti nacionalinius kontaktinius centrus, kuriems būtų galima pranešti
apie nelegalų ir žalingą interneto turinį; skatinti savireguliacines iniciatyvas (pvz., įmonių, ISP)
ir kt. Palyginti su ankstesne programa (2005–2008 m.), naujoji programa atsižvelgia į
technologijų (pvz., socialinių tinklų išplitimas) ir asmenų elgesio internete pokyčius.
Vienas iš Saugesnio interneto programos projektų – tai 1999 m. įkurtas INHOPE tinklas,
koordinuojantis internetinių karštųjų linijų, kuriomis galima pranešti apie žalingą interneto
turinį, tinklą ir padedantis šiuos pranešimus nukreipti teisėsaugos institucijoms. Kitas šios
programos finansuojamas tinklas INSAFE (angl. The network of Safer Internet Centres), be
kitų veiklų, koordinuoja kasmetinę saugesnio interneto dieną visoje ES (2012 m. tokia diena
buvo vasario 7 d.).
Lietuvoje taip pat įgyvendinama Saugesnio interneto programa. Nuo 2007 m. šią programą
įgyvendina Ryšių reguliavimo tarnyba ir Švietimo informacinių technologijų centras.
Programos tikslas – vykdyti informacijos sklaidą ir eksploatuoti karštąją liniją. 2011–2012 m.
Lietuvoje vykdomas projektas „Saugesnis internetas LT SIC“, kurio tikslas – atkreipti
visuomenės dėmesį į žalingą informaciją ir elgesį internete, skatinti saugesnį naudojimąsi
internetu, suteikti visuomenei galimybę anonimiškai pranešti apie neteisėtą ar žalingą
interneto turinį ir teikti pagalbą vaikams, susidūrusiems su tokiu turiniu. Veikia portalas
www.draugiskasinternetas.lt, kuris teikia aktualią informaciją tėvams, pedagogams ir
jaunimui (įskaitant filtravimo priemones).
Nauja Saugesnio interneto programa Lietuvoje bus pradėta įgyvendinti 2012 m. gegužės
mėn., o jos koordinavimą perims Švietimo informacinių technologijų centras.
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3.2. Tartis su verslo įmonėmis, ypač ISP (IPT interneto paslaugų tiekėjai), siekiant filtruoti
žalingą interneto turinį; skatinti įmones domėtis
ES lygmens iniciatyvomis ir vadovautis jų
rekomendacijomis (pvz., Technologijų ir ryšių
įmonių koalicija, siekiant padaryti internetą
geresne vieta vaikams).
3. Padėti Lietuvos gyventojams apsaugoti savo
asmens duomenis ir privatumą internete.
3.1. Siekti, kad gyventojai taptų informuotais ir
sumaniais savo asmens duomenų naudotojais;
žinotų, kada juos perduoda ir kokiais tikslais.
•
•

Integruoti šią temą vykdant mokymų
programas pagal 2 iniciatyvą.
Skatinti gyventojus naudotis tokiomis
iniciatyvomis
kaip
www.youronlinechoices.com/lt/
ir
būsimasis portalas vartotojams šviesti
naujųjų technologijų klausimais (pvz., dėl
vartotojų teisių internete, el. prekybos,
duomenų apsaugos), kurį planuoja sukurti
EK.

3.2. Skatinti verslo įmones pritaikyti geriausią
užsienio praktiką ir užsienio verslo
savireguliacines iniciatyvas asmens duomenų
apsaugos ir gyventojų privatumo apsaugos
srityje.
Iniciatyvų ar priemonių pavyzdžiai:
•
integruotas privatumas (angl. privacy by
design);
•
informacijos apie renkamus asmens
duomenis teikimas vartotojams;
•
galimybė susipažinti su šiais duomenimis ir
juos panaikinti („teisė būti užmirštam“).

2011 m. gruodžio 1 d. sukurta Technologijų ir ryšių įmonių koalicija, kurios paskirtis –
padaryti internetą geresne vieta vaikams. Koaliciją sudaro 28 įmonės, kaip antai: „Apple“,
„BT“, „Google“, „Microsoft“, „TeliaSonera“, „Vodafone“ ir kt. Svarbiausi koalicijos uždaviniai
– rasti sprendimus, kurie padėtų lengviau pranešti apie žalingą interneto turinį ir jį pašalinti;
suteikti daugiau kontrolės (priežiūros) priemonių tėvams; užtikrinti, kad privatumo
nustatymai atitiktų šių laikų reikalavimus.

Ateityje vis daugiau gyventojų kasdienės veiklos vyks internete – prekių pirkimas, el.
bankininkystė, socialiniai tinklai; vis dažniau bus naudojamas el. parašas, daugelis funkcijų
(parašo, piniginės) bus integruotos viename mobiliajame įrenginyje. Todėl labai išaugs
grėsmė asmeninių duomenų saugumui ir nuostoliai, kuriuos patirs gyventojai, jeigu šių
duomenų nesugebės išsaugoti. Plėtojantis socialiniams tinklams, vykstant IS (privačių ir
valstybinių) integracijai ir plėtojantis debesų kompiuterijai, asmens privatumo apsauga
tampa ypač aktuali.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

RRT,
Švietimo
informacinių
technologijų
centras

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai,
ES SF parama

SADM,
ŠMM,
Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija,
Valstybinė
vartotojų
teisių
apsaugos
tarnyba

2014–2022 m.

Valstybės
biudžeto
asignavimai

Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija,
Valstybinė
vartotojų
teisių
apsaugos
tarnyba

2014–2022 m.

Lietuvos gyventojai nežino apie galimus pavojus internete, todėl ne visuomet juos atpažįsta.
2010 m. net 14 proc. Lietuvos gyventojų nurodė, kad nesirūpina jokiomis grėsmėmis
internete (ES vidurkis – 6 proc.), ir pagal šį rodiklį Lietuva yra viena paskutinių ES.
Viena iš Europos Komisijos iniciatyvų, kuri numatyta „Skaitmeninėje darbotvarkėje“, – sukurti
interneto svetainę, skirtą vartotojams šviesti naujųjų technologijų klausimais (pvz., dėl
vartotojų teisių internete, el. prekybos, duomenų apsaugos, žiniasklaidos priemonių
naudojimo raštingumo, socialinių tinklų ir t. t.).
Jungtinėje Karalystėje 2011 m. pradėta įgyvendinti Direktyva dėl privatumo apsaugos
internete. Siekiant įgyvendinti direktyvą, IAB (angl. Interactive Advertising Bureau) –
tarptautinė organizacija, kuri atstovauja viso pasaulio įmonėms, sukūrė svetainę
http://www.youronlinechoices.com, prieinamą beveik visomis ES kalbomis (taip pat ir
lietuvių: http://www.youronlinechoices.com/lt/). Šioje svetainėje aiškinama, kaip veikia web
reklama ir kokias pasirikimo galimybes turi vartotojai.
Kita tarptautinė iniciatyva (angl. Network Advertising Initiative) (pristatoma tiek kaip
sektoriaus savireguliacijos pavyzdys, tiek kaip verslo reakcija į valstybių ir ES priimamus teisės
aktus, įskaitant el. privatumo direktyvą) leidžia interneto vartotojams „išregistruoti“ savo IP
adresą iš reklamos tiekėjų tinklų (reklamos tiekėjas šio vartotojo kompiuteryje nebepaliks
slapukų (angl. cookies).
JAV Prekybos komisija (FTC) parengė išsamų dokumentą, skirtą vartotojų teisių apsaugai
(2010 m.). Svarbiausi veiksmai: (1) kurdamos prekes ir paslaugas įmonės turi vadovautis
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integruoto privatumo principu (angl. privacy by design) ir leisti pačiam pirkėjui pasirinkti, ar
jis nori, kad jo asmens duomenys būtų renkami (šiuo metu paprastai taikomas atvirkštinis
principas: vartotojas turi žinoti, kokie duomenys apie jį renkami, ir pasirinkti, ko nenori); (2)
informacija vartotojams apie renkamus jų asmens duomenis turi būti pateikiama daug
paprasčiau ir aiškiau; (3) daugiau skaidrumo apie tai, kam ir kaip renkami vartotojų
duomenys (įmonės turi aiškiau ir draugiškiau vartotojui išdėstyti savo privatumo politiką); (4)
vartotojams turi būti leista susipažinti su duomenimis, kuriuos įmonės apie juos turi; (5) visos
suinteresuotos šalys turi daug dėmesio skirti vartotojų mokymui.
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