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1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
Toliau esančioje lentelėje yra pateikiamos sąvokos ir sutrumpinimai.
1 lentelė. Sąvokos ir trumpiniai
Sąvokos ir
trumpiniai

Paaiškinimas

Debesų kompiuterija

Naudojimosi kompiuteriniais ištekliais modelis, suteikiantis pagal poreikius
pritaikomą (angl. On-demand) tinklo prieigą prie bendrų ir konfigūruojamų
kompiuterijos išteklių, kurie minimaliomis paslaugų teikėjo pastangomis gali
būti greitai parengti ir pateikti naudojimui.

EY

UAB „Ernst & Young Baltic“

IK

UAB „Informacinės konsultacijos“

Paslaugų teikėjas

UAB „Ernst & Young Baltic“ ir/ arba UAB „Informacinės konsultacijos“

EK

Europos Komisija

ES

Europos Sąjunga

ES SF

Europos Sąjungos struktūriniai fondai

Projektas arba
Studija

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti
ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu,
tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

IRT

Informacinės ryšių technologijos

IS

Informacinė sistema

Institucijos arba
Įstaigos arba IT
paslaugų gavėjai

Valstybės institucijos ir įstaigos

IT paslaugos

Su Institucijų VIII tvarkymu susijusios IT paslaugos, kurias Institucijoms teikia
įsteigti Valstybės IT paslaugų teikėjai ir/ arba privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjai

IT paslaugų gavėjas

Valstybės institucijos ir įstaigos, kurios savo poreikiams, susijusiems su VIII
tvarkymu, naudosis Valstybės IT paslaugų teikėjų ir/ arba privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis

IT paslaugų teikėjai
arba
Paslaugų teikėjai

Sąvoka apimanti bendrai Valstybės IT paslaugų teikėjus ir privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjus, kurie Institucijoms teikia IT paslaugas,
susijusias su Institucijų VIII tvarkymu

JAV

Jungtinės Amerikos Valstijos

Pasiūlymas

Techninis pasiūlymas „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros,
planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020
metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos“

IVPK

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Pirkimo dokumentai

Atviro konkurso „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros,
planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020
metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas“ pirkimo dokumentai

Sutartis

2013 m. spalio 10 d. paslaugų pirkimo sutartis nr. 6F-141 „Valstybės
informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
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Sąvokos ir
trumpiniai
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Paaiškinimas
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimas“

Techniniai
reikalavimai

Pirkimo dokumentų 1 priedas „Techniniai reikalavimai“

Vertinimas

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti
ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014 – 2020 metų laikotarpiu,
tendencijų ir perspektyvų vertinimas

Vertinimo ataskaita

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros bei informacinių
technologijų paslaugų plėtros kryptis, įsisavinant ES 2014 – 2020 m.
struktūrinės paramos lėšas vertinimo ataskaita

VIII

Valstybės informacinių išteklių infrastruktūra

Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Valstybės įsteigtas centralizuotas vienetas, kuris Institucijoms teikia IT
paslaugas, susijusias su Institucijų VIII tvarkymu

VIII valdymo sritys

Institucijų, pavaldžių konkrečiai Lietuvos Respublikos ministerijai (kartu su
pačia ministerija) arba kitai institucijai, grupė. Be ministerijoms pavaldžių
įstaigų grupių, dar Išskiriamos sekančios grupės: Lietuvos Respublikos
prezidento kanceliarija; Lietuvos Respublikos Seimas; Lietuvos Respublikos
Vyriausybės valdymo srities Institucijos, išskyrus ministerijas; Lietuvos
Respublikos teismai

VIII aprašantis
metamodelis

VIII aprašymui siūlomas naudoti metamodelis, parengtas vadovaujantis
TOGAF ir FEA architektūros modelio principais

PESTEL

Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, aplinkosauginių bei teisinių
veiksnių analizė
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2. ĮVADAS
2013 m. spalio mėn. 10 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir
UAB „Ernst & Young Baltic” pasirašė paslaugų pirkimo sutartį Nr. 6F-141 (toliau – Sutartis) dėl VIII
pertvarkymo „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo
paslaugos“ (toliau – Paslaugos), kurią vykdant UAB „Ernst & Young Baltic” parengė šį dokumentą.

2.1

Dokumento paskirtis

Šis dokumentas yra Esamos VIII padėties vykdymo ataskaita, kuri yra parengta remiantis Techniniais
reikalavimais, Pasiūlymu, Sutarties reikalavimais bei Įvadine sutarties vykdymo ataskaita.
Esamos VIII padėties vykdymo ataskaitos paskirtis – išanalizuoti, aprašyti ir pateikti:


užsienio šalių gerąsias praktikas VIII srityje ir nustatyti užsienio šalių gerąją patirtį, kuri gali būti
panaudota VIII pertvarkymo ir VIII pertvarkymo metu, bei klaidas, kurių reikėtų išvengti;



informaciją apie esamas VIII apimtis, naujumą, kokybę ir panaudojimą;



esamą VIII valdymo ir organizacinį modelį, siekiant aiškiai nustatyti esamą situaciją (angl. asis), kaip atspirties tašką tolesniems darbams;



VIII skiriamų finansinių išteklių (kaštų) struktūros analizę.

2.2

Dokumento struktūra

Esamos VIII padėties vykdymo ataskaitą sudaro šios dalys:


Užsienio šalių VIII praktikos ir plėtros strategijų apžvalga ir analizė, kurios pagrindu
suformuluojamos rekomendacinės gairės Lietuvai;



Esamos VIII apimčių, naujumo ir panaudojimo vertinimas ir analizė;



IT veiklų, susijusių su esama VIII, finansinių ir ekonominių rodiklių vertinimas ir analizė;



Priedai.
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3. Užsienio šalių VIII praktikos ir plėtros strategijų apžvalgos ir analizės
apibendrinimas ir rekomendacijos
Siekiant sudaryti galimybes atliekant VIII pertvarkymą pasinaudoti gerąja užsienio šalių praktika,
atlikta 5 užsienio šalių – Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos, Suomijos ir
Estijos – valstybinio sektoriaus IT infrastruktūros plėtros procesų, būklės ir pagrindinių plėtros
tendencijų analizė, jų infrastruktūros prioritetų, tikslų ir siekiamų rezultatų, numatytų jų strateginiuose
dokumentuose 2010-2020 m. apžvalga, kurios detalus aprašymas yra pateikiamas šio dokumento 1
priede, tuo tarpu šios apžvalgos apibendrinimas ir šios apžvalgos pagrindu parengtos rekomendacijos
yra pristatomos šiame šio dokumento skyriuje.
Toliau pateikiami motyvai, kodėl analizei buvo pasirinktos būtent šios šalys.
2 lentelė. Analizuojamų šalių pasirinkimo motyvai
Šalis

Motyvai
► 2013 m. Pasaulio Ekonomikos Forumo (PEF) pasaulio šalių konkurencingumo

Jungtinė
Karalystė

tyrime Jungtinė Karalystė užima 10 vietą iš 148 pasaulio valstybių.
► Šalyje labai aukštas technologinio pasirengimo lygis, išplėtota infrastruktūra

(susisiekimo, elektros tiekimo, telekomunikacijų, judriojo ryšio tinklo aprėpties,
interneto pralaidumo, saugių interneto serverių), didelis dėmesys skiriamas
inovacijų kūrimui. 2013 m. duomenimis pagal „Įtinklinto pasirengimo indeksą“ (angl.
Networked Readiness Index arba NRI) Jungtinė Karalystė 144 šalių kontekste
užima 7 vietą.
► Pagal

skaitmeninio turinio pasiekiamumą (pvz., tekstinė ir audiovizualinė
informacija, programos, pasiekiamos per fiksuoto ryšio internetą, bevielį internetą,
mobilaus ryšio tinklus, palydovą) Jungtinė Karalystė 2013 m. duomenimis užima 1
vietą 144 pasaulio šalių kontekste.

► Jungtinėje Karalystėje daugiau kaip 80 % populiacijos naudojasi internetu, daugiau

kaip 80 % namų ūkių yra apsirūpinę asmeniniais kompiuteriais ir interneto ryšiu.
► Šalies piliečiai taip pat itin gerai vertina valdžios interneto svetainių kokybę, jose

teikiamos informacijos aktualumą ir naudingumą bei sudarytas galimybes bendrauti
su valdžios institucijomis interaktyviai. Pagal elektroninio dalyvavimo (angl. E –
participation) rodiklį Jungtinė Karalystė užima 5 vietą ir aplenkia tokias šalis kaip ir
aplenkia tokias šalis kaip Australija, JAV, Šveicarija, Kanada.
► Jungtinė Karalystė taip pat yra viena iš pirmaujančių valstybių pagal elektroninės

valdžios išvystymo lygį. Pagal Jungtinių Tautų organizacijos (toliau – JTO) 2012 m.
paskelbtą Elektroninės valdžios apžvalgą, kurioje pateikiami pasaulio šalių
elektroninės valdžios išvystymo indeksai, Jungtinė Karalystė užima 3 vietą 193
nagrinėtų šalių kontekste ir yra lenkiama tik pietų Korėjos Respublikos ir
Nyderlandų.
► Šiandien 100 % viešų paslaugų gyventojams Jungtinėje Karalystėje yra teikiamos

elektroniniu būdu, kai tuo tarpu ES šalių vidurkis siekia apie 70 % Tačiau vis vien
išlieka poreikis nuolatos tobulinti viešas elektronines paslaugas, jų kokybę bei
infrastruktūrą, kuria jos teikiamos.
► Šalyje nuolatos augant poreikiui teikti viešąsias paslaugas naudojant informacijos ir

ryšių technologijas, buvo sukurta daugiasistemė plotmė, kurioje naudojamos
technologijos nėra suderintos ir dubliuoja viena kitą. Naujoji 2010 m. paskelbta IRT
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strategija reglamentuoja, kaip reiktų pertvarkyti, standartizuoti ir supaprastinti šiuo
metu esamą infrastruktūrą, kad ji atitiktų vartotojų poreikius.
► 2013 m. Pasaulio Ekonomikos Forumo (PEF) pasaulio šalių konkurencingumo

Jungtinės
Amerikos
Valstijos
(JAV)

tyrime JAV užima 5 vietą iš 148 pasaulio valstybių.
► 2013 m. duomenimis pagal „Įtinklinto pasirengimo indeksą“ (angl. Networked

Readiness Index arba NRI) JAV 144 šalių kontekste užima 9 vietą.
► JAV taip pat yra viena iš pirmaujančių valstybių pagal elektroninės valdžios

išvystymo lygį. Pagal Jungtinių Tautų organizacijos 2012 m. paskelbtą Elektroninės
valdžios apžvalgą, kurioje pateikiami pasaulio šalių elektroninės valdžios išvystymo
indeksai, šalis užima 5 vietą 193 nagrinėtų šalių kontekste.
► JAV yra labai didelė valstybė, per pastaruosius dešimt metų investavusi į viešojo

sektoriaus IRT daugiau nei 600 mlrd. dolerių. Šalyje per pastaruosius 10 metų
valstybinių duomenų centrų skaičius išaugo beveik 5 kartus. Tapo labai brangu šią
infrastruktūrą palaikyti, o pačios Federalinės valdžios vertinimu padarytos
investicijos nėra išnaudojamos ir neteikia lauktos naudos. Infrastruktūra yra
charakterizuojama kaip žemo panaudojamumo, dubliuojanti, sunkiai valdoma, lėtai
tobulinama. Dėl to atsirado poreikis daryti pertvarką bei ieškoti būdų, kaip
optimizuoti viešojo sektoriaus informacinių išteklių infrastruktūrą. Todėl 2010 m.
buvo paskelbta Federalinė duomenų centrų konsolidavimo iniciatyva.
► 2013 m. Pasaulio Ekonomikos Forumo (PEF) pasaulio šalių konkurencingumo

Australija

tyrime Australija užima 21 vietą iš 148 pasaulio valstybių.
► 2013 m. duomenimis pagal „Įtinklinto pasirengimo indeksą“ (angl. Networked

Readiness Index arba NRI) Australija 144 šalių kontekste užima 18 vietą.
► Australija taip pat yra viena tarp pirmaujančių valstybių pagal elektroninės valdžios

išvystymo lygį. Pagal Jungtinių Tautų organizacijos 2012 m. paskelbtą Elektroninės
valdžios apžvalgą, kurioje pateikiami pasaulio šalių elektroninės valdžios išvystymo
indeksai, šalis užima 12 vietą 193 nagrinėtų šalių kontekste.
► 2008 m. buvo atlikta išsami viešojo IRT sektoriaus analizė, kurioje buvo pateiktos

tokios įžvalgos: valstybinės informacinės sistemos dubliuoja viena kitą, viešajame
IRT sektoriuje trūksta standartizacijos. Tai lemia, kad IRT nėra išnaudojama
efektyviai. Didelis atotrūkis tarp deklaruojamos IRT svarbos ir realiai daromų
veiksmų ir turimų kompetencijų. Nėra nacionalinio lygmens duomenų centrų
strategijos. Vyriausybė daro ad hoc investicinius sprendimus, neatsižvelgdama į
bendrą ūkį, masto ekonomiką. Ima trūkti fizinės vietos duomenų centrams, ribotas
jų fizinis plečiamumas. Ypač didelį nerimą kelia tvarios aplinkos klausimas.
Šiandien Australijos duomenų centrai sukuria apie 300 000 tonų anglies dioksido
kasmet. Australijos Vyriausybė atsižvelgdama į nurodytas problemas inicijavo IRT
reformos programą ir ėmėsi aktyviai problemas spręsti.
► 2013 m. Pasaulio Ekonomikos Forumo (PEF) pasaulio šalių konkurencingumo

Suomija

tyrime Suomija užima 3 vietą iš 148 pasaulio valstybių.
► 2013 m. duomenimis pagal „Įtinklinto pasirengimo indeksą“ (angl. Networked

Readiness Index arba NRI) Suomija 144 šalių kontekste užima 1 vietą.
► Suomija, kaip ir kitos analizuojamos šalys, yra tarp pirmaujančių valstybių pagal

elektroninės valdžios išvystymo lygį. Pagal Jungtinių Tautų organizacijos 2012 m.
paskelbtą Elektroninės valdžios apžvalgą, kurioje pateikiami pasaulio šalių
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elektroninės valdžios išvystymo indeksai, šalis užima 9 vietą 193 nagrinėtų šalių
kontekste. Šalis yra pripažįstama kaip gerosios praktikos pavyzdys vykdant e.
valdžios iniciatyvas ir dėl 2012 m. priimtos IRT strategijos šiame tyrime pakilo net
10 pozicijų.
► Eurostat 2012 metų duomenimis Suomija pirmauja ES pagal bendrąsias vidaus

išlaidas skiriamas moksliniams tyrimams ir plėtrai.
► Suomijoje galioja fundamentalus principas: kokybiškos ir saugios viešos paslaugos

yra prieinamos kiekvienam. Yra kur tobulėti: dalis viešų paslaugų dar nėra
teikiamos elektroniniu būdu.
► Valstybės IRT valdymas 1990 m. buvo decentralizuotas, tačiau nuo 2006 m.

Suomija pasiryžusi daryti pokyčius ir aktyviai dirba infrastruktūros konsolidavimo
kryptimi.
► Estija savo dydžiu, valdymu, istorija ir kultūra yra artima Lietuvai.

Estija

► 2013 m. Pasaulio Ekonomikos Forumo (PEF) pasaulio šalių konkurencingumo

tyrime Estija užima 32 vietą iš 148 pasaulio valstybių. Palyginimui – Lietuva užima
48 vietą.
► 2013 m. duomenimis pagal „Įtinklinto pasirengimo indeksą“ (angl. Networked

Readiness Index arba NRI) Estija 144 šalių kontekste užima 22 vietą. Palyginimui –
Lietuva užima 32 vietą.
► Estija, kaip ir kitos analizuojamos šalys, yra tarp lyderių valstybių pagal elektroninės

valdžios išvystymo lygį. Pagal Jungtinių Tautų organizacijos 2012 m. paskelbtą
Elektroninės valdžios apžvalgą, kurioje pateikiami pasaulio šalių elektroninės
valdžios išvystymo indeksai, šalis užima 20 vietą 193 nagrinėtų šalių kontekste.
Palyginimui – Lietuva užima 29 vietą.
► Informacinės visuomenės plėtra Estijoje visada buvo prioritetas. Per pastaruosius

15 metų šalis pasiekė aukštą teikiamų viešų paslaugų standartizacijos ir
integracijos lygį. To ji pasiekė dėka kryptingo informacinių sistemų plėtros
nacionaliniu lygiu. Estija turi pasirengusi ir naudojasi valstybės informacinių išteklių
sąveikos aprašu Pirmoji šio aprašo versija buvo paskelbta dar 2004 m. (kai Estija
tapo ES nare). Estija, būdama ES nare, kurdama ir tobulindama savo valstybės
informacinių išteklių sąveikos sistemą vadovaujasi EK paskelbta Europos
sąveikumo strategija ir sąveikumo aprašu.
► Estijos informacinės sistemos stiprybė yra efektyviai veikianti infrastruktūra, kuri

užtikrina, informacinių sistemų veikimą kaip integruotą visumą. 2001 m. sukurtas
duomenų mainų sluoksnis (angl. Data exchange layer) X-Road – techninė aplinka,
kuri įgalina saugius duomenų mainus ir sąveikumą tarp valstybinių informacinių
sistemų ir registrų naudojant internetą. Šia technologija domisi Suomija ir Jungtinė
Karalystė.
► Šiandien, pagal tai, kaip Estijos įstatyminė bazė yra pritaikyta ir susijusi su IRT

naudojimu (pvz., elektroninė komercija, skaitmeninis parašas, vartotojų apsauga)
(angl. Laws relating to ITCs), 2013 m. duomenimis Estija 144 pasaulio šalių
kontekste užima 3 vietą. Ją lenkia tik Liuksemburgas ir Singapūras.
► Šiandien Estija taip pat pasižymi 100 % siekiančia judriojo ryšio tinklo aprėptimi,

saugiais interneto serveriais, lengvai prieinamu skaitmeniniu turiniu (angl.
Accessibility of digital content) (pvz., tekstinė ir audiovizualinė informacija,
programos, pasiekiamos per fiksuoto ryšio internetą, bevielį internetą, mobilaus
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ryšio tinklus, palydovą). Skaitmeninio turinio prieinamumo požiūriu Estija yra 11
šalis pasaulyje, aplenkianti Japoniją, Švediją, Kanadą, JAV.

Apžvelgus motyvus, kodėl pasirinktos būtent šios nagrinėjamos šalys, toliau pereinama prie detalios
jų analizės. Kiekvienos šalies analizė pateikiama tokia tvarka: pirmiausia apžvelgiama IRT plėtros
situacija, kuri skatino daryti pokyčius, tuomet pereinama prie IRT vystymo krypties bei pagrindinių
strateginių susijusių dokumentų. Galiausiai pateikiamas tos užsienio šalies praktikų apibendrinimas ir
praktinės įžvalgos – svarbiausi dalykai, kurie vyko šalyje ir kurie galėtų būti pritaikyti kaip geroji
praktika Lietuvai. Visos analizės pabaigoje atskiru skyriumi pateikiamos remiantis užsienio šalių
pavyzdžiais suformuluotos rekomendacinio pobūdžio gerosios praktikos gairės (toliau dokumente
pateikiama atliktos užsienio šalių VIII praktikos ir plėtros strategijų apžvalgos ir analizės santrauka.
Pilna ir detali informacija apie kiekvienos iš šalių VIII patirtį valdant ir vystant VIII yra pateikiama 1
priede).

3.1

Jungtinė Karalystė

IRT situacija, kuri paskatino daryti pokyčius. Jungtinės Karalystės elektroninių viešųjų
paslaugų kokybė labai ištobulėjo, o jų vartojimas išaugo nuo 1994 m., kuomet Vyriausybė oficialiai
paskelbė, jog visų centrinės valdžios ir jai pavaldžių institucijų internetinės svetainės turi būti
nukreipiamos per elektroninės valdžios vartus gov.uk. Nuo tada smarkiai išaugo valstybės IRT
naudojimas, visų pirma, siekiant teikti viešas paslaugas. Nuolatos augant poreikiui tobulinti viešas
elektronines paslaugas ir jų kokybę, lygiagrečiai atsirado ir būtinybė tobulinti informacinių išteklių
infrastruktūrą, kuria jos teikiamos, kadangi per minėtą laikotarpį viešajame sektoriuje buvo sukurta
daugiasistemė plotmė, kurioje naudojamos technologijos nėra suderintos ir dubliuoja viena kitą. Todėl
pastaruosius keletą metų buvo juntamas spaudimas performuoti viešųjų paslaugų teikimo specifiką ir
apskritai viešojo sektoriaus veikimą, naudojant IRT. Pagrindinės problemos, susijusios su viešojo
sektoriaus IRT yra tokios: viešojo sektoriaus informacinių išteklių infrastruktūra yra neefektyvi,
valstybinės informacinės sistemos nėra suintegruotos optimaliai, yra pavienės ir nesąveikios
tarpusavyje. Valstybiniai duomenų centrai taip pat nėra išnaudojami optimaliai. Vyriausybė per mažai
dėmesio kreipia į projektų ir jų portfelio valdymą: projektai yra per dideli, per ilgi, sunkiai valdomi,
rizikingi, viešųjų pirkimų procesai taip pat yra per sudėtingi. Po 2008 – 2009 m. pasaulinės finansų
krizės Jungtinei Karalystei atsirado dar vienas iššūkis – viešųjų finansų valdymas. Šalis daug dėmesio
turi skirti susidariusioms fiskalinėms (biudžeto disbalanso, skolos) problemoms spręsti. Taigi ieškoma
būdų, kaip efektyvinti viešąjį sektorių ir mažinti išlaidas pasitelkiant IRT, ir nors Jungtinė Karalystė
pasižymi gerai išplėtota IRT susisiekimo, elektros tiekimo, telekomunikacijų infrastruktūra, aukštu
technologinio pasirengimo lygiu ir aktyviu visuomenės interneto naudojimu, vis tik keliami ambicingi
uždaviniai – pertvarkyti, standartizuoti ir supaprastinti šiuo metu esamą valstybės informacinių išteklių
infrastruktūrą siekiant ne tik tobulinti viešas elektronines paslaugas, bet ir sutaupyti.


Pagrindinės IRT plėtros kryptys. Jungtinė Karalystė, reglamentuodama, kaip reiktų
pertvarkyti, standartizuoti ir supaprastinti šiuo metu esamą infrastruktūrą išsikėlė sau esminius tikslus
išnaudoti jau turimus išteklius, užtikrinti saugumą nuo infrastruktūros kūrimo iki įgyvendinimo ir
naudojimo, užtikrinti technologijų suderinamumą, siekiant palengvinti informacijos prieinamumą ir
mainus, siekti kuo didesnės standartizacijos ir supaprastinimo. Šie pagrindiniai tikslai ketinami pasiekti
vadovaujantis principais Protingiau, Pigiau, Ekologiškiau. Šalis, siekdama pertvarkyti savo viešojo
sektoriaus informacinių išteklių infrastruktūrą, akcentuoja Bendros infrastruktūros, Bendrų
standartų saugumui, sąveikumui ir Bendrų galimybių (Žmogiškųjų išteklių IRT gebėjimų ir
kompetencijų, reikalingų valdyti IT projektus ir paslaugas) svarbą visos valstybės mastu. 2010 m.
parengta „Valdžios IRT strategija“ yra taikoma visam Jungtinės Karalystės viešajam sektoriui,
centrinei ir vietinei valdžiai iki 2020 m. Siekiama sukurti bendrą, saugią, lanksčią infrastruktūrą, kuri
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būtų prieinama visam viešajam sektoriui. Infrastruktūros pagrindiniai komponentai – Viešojo
sektoriaus tinklas, Valdžios debesis, valstybiniai duomenų centrai, Valdžios programų (aplikacijų)
parduotuvė, bendros paslaugos – leis pereiti nuo atskirų organizacijų infrastruktūros prie bendros
valdžios infrastruktūros ir naudoti tą pačią IRT infrastruktūrą bendrai, užtikrins sąveikumą, išlaidų
mažinimą, sudarys sąlygas viešajam sektoriui permigruoti iš egzistuojančių viešojo sektoriaus
duomenų centrų į aukšto patikimumo ir saugumo lygio infrastruktūrą, kurią aptarnaus aukščiausio
lygio ekspertai, plačiai panaudoti išteklių planavimo sistemas tarp centrinių ir vietos valdžios
institucijų. Visi produktai, paslaugos ir turtas, esantis IRT infrastruktūroje, turės naudos iš bendrų
standartų saugumui, sąveikumui. Siekiant įgyvendinti strategiją, bus stiprinamas projektų ir programų
peržiūrėjimo ir vertinimo procesas, taikomos lanksčios (angl. Agile) metodikos, sukurta projektų
valdymo institucija (angl. Major Projects Authority), daug dėmesio skiriama žmogiškiesiems ištekliams
ir jų kompetencijoms.
Praktinės IRT plėtros įžvalgos. Jungtinė Karalystė, įgyvendindama savo informacinių išteklių
infrastruktūros pokyčius siekia, kad tikslai - gerinti viešojo sektoriaus paslaugų teikimą, prieinamumą ir
efektyvumą – būtų pasiekti kaip įmanoma labiau užtikrinant technologijų suderinamumą, siekiant
palengvinti informacijos prieinamumą ir mainus, siekiant kuo didesnės standartizacijos ir
supaprastinimo, išnaudojant jau turimus išteklius bei užtikrinant energijos tausojimą. Išskiriamos 3
pagrindinės vystomos sritys: bendra infrastruktūra, bendri standartai ir bendros galimybės. Siekiama
sukurti bendra, saugi, lanksti infrastruktūra, kuri būtų prieinama visam viešajam sektoriui. Bendri
ištekliai, infrastruktūra, programinė įranga ir informacija bus prieinami naudojant įvairius įrenginius per
tinklo ryšį, daugeliu atvejų – internetą. Infrastruktūros pagrindiniai komponentai yra: viešojo sektoriaus
tinklas, valdžios debesis, duomenų centrų racionalizacija, valdžios programų (aplikacijų) parduotuvė,
bendros paslaugos ir darbastalio programos. Siekiama naudoti bendrus standartus saugumui,
sąveikumui. Tai palengvins duomenų apsikeitimą ir palengvins apjungimą su viešosiomis
paslaugomis. Siekiama bendrų galimybių. IRT strategija apjungia gebėjimus bei IRT kompetencijas.
Strategija gali būti pasiekta per žmones, kurie dirba viešojo sektoriaus IRT, todėl jų kompetencijų
stiprinimas yra labai svarbus veiksnys. Siekiama, kad būtų taikomi bendri reikalavimai IT
darbuotojams viešajame sektoriuje. Bendros infrastruktūros komponentai teikia didžiulę naudą:




Viešojo sektoriaus tinklas sudaro sąlygas sukurti vientisą tinklo architektūrą, vieningą visam
tinklui standartą, efektyvią valdymo struktūrą, užtikrinančią tarpusavio pasitikėjimą tarp
viešojo sektoriaus tinklo dalyvių. Viešojo sektoriaus tinklo vizija: vienas tinklas - daug tinklo
paslaugų tiekėjų.



Valdžios debesis leidžia nuo atskirų organizacijų infrastruktūros pereiti prie bendros valdžios
infrastruktūros ir naudotis ja kaip paslauga. Debesų kompiuterijos naudojimas suteikia
galimybes dalintis IRT produktais ir paslaugomis, pereiti nuo brangių kiekvienos institucijos
individualiai pritaikomų IRT taikomųjų programų ir sprendimų prie pigesnių standartinių
paslaugų. Siekiama, kad įsigyta IRT paslauga būtų pakartotinai naudojama kitų valdžios
institucijų.



Valstybinių duomenų centrų racionalizacija padeda mažinti palaikymo išlaidas, operatyviau
šalinti sutrikimus ir didinti IRT suderinamumą. Per 5 metus nuo strategijos paskelbimo
(2010 m.) turi būti sukurta iki 12 viešojo sektoriaus duomenų centrų. Tai leis viešajam
sektoriui permigruoti iš egzistuojančių viešojo sektoriaus duomenų centrų į aukšto
patikimumo ir saugumo lygio infrastruktūrą, kurią aptarnaus aukščiausio lygio ekspertai.
Skaičiuojama, kad tokiu būdu bus sutaupyta iki 75 % elektros energijos reikalingos
duomenų centrų aptarnavimui, aušinimui ir įrangai.



Valdžios programų (aplikacijų) parduotuvė – leidžia sumažinti vienetinių aplikacijų ir
aplikacijų kontraktų, kurie naudojami viešajame sektoriuje skaičių. Aplikacijų parduotuvė
leidžia pasidalinti ir pakartotinai panaudoti aplikacijas kitoje organizacijoje, matant, kokią
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programinę įrangą viešas sektorius jau yra įsigijęs ir kaip galiama jį panaudoti kitose
organizacijose.


Bendrų paslaugų komponentas taip pat teikia didžiulę naudą. Jungtinėje Karalystėje apie
80 % valdžios institucijų naudoja vienodus finansų, žmogiškų išteklių valdymo ir pirkimų
procesus, kurie sudaro sąlygas pereiti prie vieningų informacinių sistemų (paslaugų)
naudojimo valdžios debesyje. Tai leidžia plačiai panaudoti išteklių planavimo sistemas tarp
centrinių ir vietos valdžios institucijų, padidinti efektyvumą ir pagerinti aplikacijų, kuriomis
būtų galima dalintis viešajame sektoriuje (pvz., dokumentų valdymo), matomumą.

Praktinės IRT plėtros įžvalgos. Pagrindiniai aspektai, kuriais vadovaujasi Jungtinė Karalystė,
spręsdama su viešojo sektoriaus IRT infrastruktūra susijusias problemas, yra tokie: centrinė valdžia
imasi aktyvių veiksmų siekdama užtikrinti nuoseklesnį, skaidresnį, labiau koordinuotą ir tarpusavyje
suderintą pavaldžių institucijų IRT projektų ir jų portfelio planavimą, vykdymą ir monitoringą. Tuo tikslu
sukurta projektų valdymo institucija (angl. Major Projects Authority). Toks požiūris leis ateityje išvengti
pavienių, ad hoc principu inicijuojamų, nesuderintų su bendra šalies vizija, neretai per brangių, per
ilgų ir sunkiai suvaldomų IRT projektų atsiradimo bei jų rezultatų – fragmentiškos infrastruktūros,
pavienių, nesąveikių, funkcijomis besidubliuojančių valstybinių informacinių sistemų, neoptimaliai
valdomų ir brangiai kainuojančių duomenų centrų. Taip pat svarbu paminėti tai, jog Jungtinė Karalystė
teikia pirmenybę ir naudoja atvirą kodą ir standartus. Tai lemia mažesnes sąnaudas, didesnį
pakartotinį įrankių panaudojimą, paprastesnius pirkimus. Siekiama, kad atviro kodo ir standartų
įtraukimas, užtikrinimas taptų plačiai naudojamas viešajame sektoriuje. Šalis taip pat didelį dėmesį
2
skiria ir aplinkosaugai: ji viena pirmųjų sukūrė strategiją CO poveikio mažinimui IRT atliekamose
operacijose. Valstybinių organizacijų kontraktuose ir sąlygose yra įtraukti reikalavimai ekologinės
pusiausvyros išlaikymui (nekenkimui gamtai). Sukurtas tiekėjų vertinimo modelis, įvertinant tiekimo
grandinės nekenksmingumą gamtai pirkimo metu. Jungtinė Karalystė, siekdama sėkmingai
įgyvendinti savo „Valdžios IRT strategiją“ vadovaujasi nuostatomis, kurių viena pagrindinė yra, kad
kuo labiau įpareigojanti, ribojanti ir kontroliuojanti strategija (ir iš jos kylančios veiksmų programos)
yra, tuo mažesnė tikimybė, kad ji bus įgyvendinta sėkmingai, todėl akcentuojama valdžios skaidrumo,
nuolatinio progreso stebėjimo svarba.


3.2

Jungtinės Amerikos Valstijos

IRT situacija, kuri paskatino daryti pokyčius. 2009 m. Obamos Administracija paskelbė
viešą portalą federalinių IT projektų eigai stebėti „IT Dashboard“. Dėka šio portalo visuomenė,
valdžios institucijos, verslas ir kitos suinteresuotos šalys gali nuolatos stebėti valstybinio IRT
sektoriaus investicinių projektų eigą, rezultatus. „IT Dashboard“ portale pateikiama nuolat atnaujinama
informacija, gaunama iš federalinių institucijų: investicijos, projektų veiklos, rizikos, biudžetai ir kita.
Šio portalo tikslas buvo nuolatos ir susistemintai teikti informaciją apie tai, kaip vykdomos valstybinės
IRT investicijos visos Federalinės valdžios mastu. „IT Dashboard“ iniciatyva parodė, kad vykdant
federalinius IRT projektus per dažnai viršijamas biudžetas, atsiliekama nuo grafiko arba nepasiekiami
laukti rezultatai. Daugumos projektų metu susiduriama su problema, kuomet kuriama didelės apimties
informacinė sistema ir siekiama pateikti sukurtą funkcionalumą kas kelerius metus vietoj to, kad
projektas būtų išskaidomas į lengviau valdomas dalis. Valstybinės institucijos per dažnai nuo pradžios
kuria pavienes ir neintegralias ir nesąveikias sistemas. Šios sistemos dažnai dubliuoja viena kitą ir
taip švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Šis investicijų į perteklinę infrastruktūrą augimas yra
brangus, neefektyvus, netvarus ir daro didelę įtaką energijos suvartojimui. Be energijos sunaudojimo
poveikio, 2009 m. iš valstybinių institucijų surinkta informacija taip pat parodė, kad esamos
infrastruktūros panaudojimo lygis yra santykinai mažas, o pakartotinis duomenų centrų naudojimas
valstybinėse institucijose yra ribotas. Be to, federalinių duomenų centrų skaičiaus augimas nuo 432
1998 m. iki 2094 2010 m. dar labiau išryškino šias problemas. Vieno duomenų centro eksploatavimo
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išlaidos, apimančios išlaidas nuo techninės ir programinės įrangos iki patalpų ir aušinimo išlaidų, yra
reikšmingos šalies biudžetui, kai tuo tarpu jo panaudojimas yra per mažas. Taigi pagrindinės
problemos, su kuriomis susiduria JAV, valdydama savo viešojo sektoriaus informacinių išteklių
infrastruktūrą yra: neefektyvus ir labai brangus turimo turto naudojimas, fragmentiškos, dubliuojamos
ir sudėtingai valdomos informacinės sistemos, ilgai trunkantys procesai siekiant patobulinti arba
naujoms paslaugoms sukurti valstybinius duomenų centrus.
Pagrindinės IRT plėtros kryptys. 2010 m. JAV paskelbė Federalinę duomenų centrų
konsolidavimo iniciatyvą, kuria siekia sumažinti vyriausybės duomenų centrų energijos suvartojimą ir
jų užimamą fizinę vietą, sumažinti duomenų centrų techninės įrangos ir programinės įrangos įsigijimo
ir eksploatavimo išlaidas, perkelti IRT investicijas į efektyvesnes kompiuterines platformas ir
technologijas. Šioje iniciatyvoje dalyvauja 24 vyriausybei pavaldūs departamentai ir institucijos.
Duomenų centrų konsolidavimas ir jų skaičiaus mažinimas visoje šalyje yra pagrindinis iniciatyvos
tikslas, kuris duos tokį efektą: sumažės energijos sunaudojimas, eksploatacinės išlaidos, bus
apribotos ilgalaikės kapitalo investicijos. Valdymo ir biudžeto tarnybos pradėta federalinė duomenų
centrų konsolidavimo iniciatyva reikalauta, kad vyriausybei pavaldžios institucijos atliktų duomenų
centrų turto inventorizaciją, parengtų konsolidavimo planus ir juos integruotų į savo 2012 m.
pateikiamus fiskalinių metų biudžetus. Inventorizacijos metu buvo identifikuoti 2094 duomenų centrai
visose federalinės valdžios institucijose ir Valdymo ir biudžeto tarnyba siekia sumažinti jų skaičių 40 %
(apie 800) iki 2015 m. Vykdant šią konsolidavimo iniciatyvą yra sukurta vieša duomenų bazė, kurioje
nuolat pateikiama ir atnaujinama informacija apie duomenų centrų konsolidavimo procesą: kiek, kur,
kokios institucijos ir kokio dydžio duomenų centras uždarytas, arba kada ketinama uždaryti. Viešai
galima susipažinti su valdžios vykdomų reformų eiga. Pagal federalinę duomenų centrų
konsolidavimo iniciatyvą reikalaujama, kad prasidėjus konsolidacijai, vyriausybei pavaldžios
institucijos tęstų geriausių privataus sektoriaus praktikų pritaikymą ir įgyvendinimą siekiant optimizuoti
išteklių panaudojimą, minimizuoti išlaidas ir energijos sunaudojimą – įvertintų ir skatintų debesų
kompiuterijos pritaikymą. Pirmaujančios privataus sektoriaus įmonės pasiekė didelių laimėjimų
gerindamos savo veiklos efektyvumą. Debesų kompiuterijos technologijos ir infrastruktūra kaip
paslauga leidžia efektyvinti veiklą ir taip sumažinti bendrus rezervinius pajėgumus organizacijoje.
Federalinės valdžios dydis suteikia didelį potencialą padidinti efektyvumą naudojant minėtas
priemones. Federalinė valdžia, savo pačios vertinimu, praleido didžiąją dalį technologinių pokyčių iš
dalies dėl prastai valdomų projektų. Federalinės institucijos turi kurti sprendimus greičiau, pigiau ir
naudojant mažiau išteklių, turi kurti patikimas ateičiai paruoštas verslo ir technologijų architektūras /
standartus, kad būtų valdomos investicijos, pasinaudojama besivystančiomis technologijomis ir
metodikomis, padedančiomis palaikyti efektyvumą ir kartu gerinti kokybę bei lankstumą, turi pašalinti
švaistymus, atsirandančius, diegiant besidubliuojančius sprendimus ir IRT funkcijas. Tam reikalinga
konsoliduoti išteklius ir teikti bendras IRT paslaugas tarp skirtingų institucijų ir jų viduje. Kalbant apie
debesų kompiuterijos taikymą federalinės valdžios mastu, jau dabar daugelyje federalinių institucijų
naudojama virtualizacija, tačiau taikant platesnį ir metodiškenį požiūrį galima gauti daug papildomos
naudos. Federalinė duomenų centrų konsolidavimo iniciatyva identifikuoja tokius serverių
virtualizavimo privalumus: elektros energijos suvartojimo mažinimas, mažesnės įrenginių ir serverių
priežiūros / eksploatavimo išlaidos, pagerintas serverių valdymo ir tiekimo automatizavimas. Kiti
privalumai apima mažesnį duomenų centrų sudėtingumą, greitą tiekimą ir veiklos tęstinumo
palaikymą. Virtualizacija leidžia stipriai sumažinti serverių tiekimo laiką nuo kelių dienų ar savaičių
naudojant fizinius serverius iki kelių minučių ar valandų naudojant virtualius serverius. Kitas didelis
privalumas yra erdvės taupymas. Siekiant įgyvendinti duomenų centrų konsolidavimo iniciatyvą ir
paspartinti debesų kompiuterijos sprendimų taikymą valstybinėse institucijose, Valdymo ir biudžeto
tarnyba parengė 25 punktų įgyvendinimo planą. Šio plano pirmas skirsnis numato veiksmus, kuriuos
reikėtų atlikti norint panaudoti debesų kompiuterijos sprendimus ir išnaudoti bendrųjų paslaugų
teikiamą naudą. Šie veiksmai leis pasiekti didelius sutaupymus, leidžiančius valstybinėms
institucijoms optimizuoti išlaidas ir investuoti į svarbiausius poreikius. Institucijos turi sutelkti dėmesį į
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esamų duomenų centrų konsolidavimą, infrastruktūros augimo poreikio mažinimą didinant debesų
kompiuterijos bei bendrųjų paslaugų naudojimą. Siekiama paspartinti debesų kompiuterijos teikiamos
naudos supratimą reikalaujant, kad prieš priimant sprendimą dėl naujų investicijų, valstybinės
institucijos pirmiausia įvertintų saugių debesų kompiuterijos sprendimų naudojimą. Debesų
kompiuterija, naudojanti bendrą infrastruktūrą ir masto ekonomiją, yra tinkamas verslo modelis
federalinei valdžiai. Antrasis skirsnis aprašo struktūrines sritis, kurios turi įtakos didelių valstybinių IRT
programų sėkmei: programų valdymo stiprinimas, technologijų įsigijimo proceso ir technologijų ciklo
suderinimas, biudžeto planavimo proceso ir technologijų ciklo suderinimas, valdymo racionalizavimas
ir atskaitomybės patobulinimas, bendradarbiavimo su pramone didinimas. Viena iš minėto 25 punktų
plano dalis taip pat yra paskelbta „Bendrųjų paslaugų“ strategija, kuria siekiama supaprastinti valdžios
teikiamas paslaugas, sumažinti švaistymus ir dubliavimą, sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigus ir
gerinti efektyvumą visoje federalinėje valdžioje.
Praktinės IRT plėtros įžvalgos. Visų pirma, analizuojant JAV pastebėta, jog federalinė valdžia
stengiasi veikti kiek įmanoma skaidriai ir atsakingai: prieš imdamasi reformų visos šalies mastu,
argumentuotai tai pagrindžia mokesčių mokėtojams. Kaip labai geras pavyzdys šiuo atveju yra
minėtas viešas portalas „IT Dashboard“, kurio dėka visuomenė galėjo pamatyti pokyčių būtinumą.
Pradėjus įgyvendinti Federalinę duomenų centrų konsolidavimo iniciatyvą taip pat buvo sukurta vieša
duomenų bazė, kurioje nuolat pateikiama ir atnaujinama informacija apie duomenų centrų
konsolidavimo procesą: kiek, kur, kokios institucijos ir kokio dydžio duomenų centras uždarytas, arba
kada ketinama uždaryti. Toks valdžios demonstruojamas atvirumas ir veiksmų skaidrumas leidžia
spręsti apie jos valingumą, pasiryžimą ir atsakomybę. Kadangi ši valstybinių duomenų centrų
konsolidavimo iniciatyva vykdoma labai plačiu mastu – joje dalyvauja 24 vyriausybei pavaldūs
departamentai ir institucijos – todėl siekiant šį procesą valdyti kuo efektyviau, buvo sukurta
vyriausybinio lygmens duomenų centrų konsolidavimo iniciatyvos darbo grupė, sudaryta iš visų 24
institucijų atsakingų darbuotojų. Šios darbo grupės funkcija yra pasiekti visuotinį iniciatyvos tikslą tuo
pačiu atitinkant kiekvienos iš institucijų tikslus. Federalinės duomenų centrų konsolidavimo iniciatyvos
metu taip pat yra teikiamos detalios rekomendacijos departamentams ir institucijoms, vieningai
sekamas progresas. Federalinė duomenų centrų konsolidavimo iniciatyva ir ją lydintis 25 punktų
įgyvendinimo planas yra skirti iš esmės reformuoti federalinį informacinių technologijų valdymą,
finansuojamą valstybės lėšomis, todėl pokyčiai daromi dalimis, inicijuojant pilotinius projektus, kad
nereikėtų vienu metu didelių finansinių injekcijų, valstybės institucijos konsultuojasi su Kongresu, kaip
efektyvinti esamą IT biudžetą ir likusias lėšas panaudoti programos įgyvendinimui. Kritiniu reformos
etapu buvo laikomas inventorizacijos procesas. Prieš pradedant uždarinėti valstybinius duomenų
centrus, buvo reikalaujama atlikti išsamią infrastruktūros paveldo analizę. Analizė turėjo apimti
esamos techninės ir programinės įrangos, taikomųjų programų, duomenų bazių, veiklos tęstinumo,
konfigūracijos valdymo, saugumo ir paslaugų lygio sutarčių įvertinimą. Inventorizacijos metu
valstybinė institucija turėjo įvertinti, kurios programos galėtų veikti virtualiuose serveriuose, Taip pat
atsižvelgti į tai, kad paprastai kasmet reikalavimai duomenų saugojimui išauga 25 % bei įvertinti tinklo
infrastruktūrą, kad virtualus duomenų centras galėtų būti pajėgus prisitaikyti prie padidėjusios tinklo
apkrovos. Reali vyriausybės duomenų centrų valdymo patirtis parodė, kad sistemų administratoriai
gali valdyti daugiau virtualių serverių nei autonominių fizinių serverių, tačiau darbuotojų kompetencijos
turi būti nuolat tobulinamos. Kaip viena iš bendrųjų rekomendacijų buvo įvardinta ir tai, kad nepaisant
griežtai kontroliuojamų institucijų išlaidų, dalies įrangos atnaujinimas dažnai yra būtinas.
Virtualizacijos atveju fiziniai serveriai gali būti pakartotinai panaudojami, jei jie dar nepasiekė
maksimalios naudojimo trukmės. Apibendrinant aukščiau pateiktoje JAV apžvalgoje pateiktą
informaciją, svarbu atkreipti dėmesį į tokius aspektus: IT reformą verta vykdyti etapiškai. T.y.
pirmiausia įvykdyti pilotinius projektus. Be to, svarbu iš anksto atsižvelgti į problemas, su kuriomis gali
susidurti reformą įgyvendinančios institucijos. Nuolatinis ir viešas valdžios veiksmų ir rezultatų
demonstravimas tai pat yra labai sveikintinas: tai rodo jos pasiryžimą ir atsakomybę.
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Australija

►
IRT situacija, kuri paskatino daryti pokyčius. 2008 m. Australijos Finansų ministras pasiūlė
nepriklausomam ekspertui Serui Peter Gershon atlikti Australijos viešojo sektoriaus informacijos ir
ryšių technologijų naudojimo ir valdymo analizę. Ją atlikęs ekspertas pateikė išvadas, kurios iš esmės
atspindėjo tuometines su Australijos viešojo sektoriaus informacinių išteklių infrastruktūra susijusias
problemas: telekomunikacinių ryšių dubliavimasis, standartizavimo trūkumas tipinėje verslo procesų
veikloje valstybiniu atžvilgiu. Egzistuoja menkas Australijos Vyriausybės struktūros realus pritaikymas:
yra tam tikri egzistuojantys IRT valdymo organai, tačiau jų efektyvumas yra ribotas ir jie daro labai
mažą įtaką pavaldžioms institucijoms. Nėra aiškios ribos tarp IRT veiklos ir valdžios prioritetų.
Institucijos imasi iniciatyvų daugiau savarankiškai nei vedamos valstybinio lygmens strategijų ar kitų jų
IRT plėtrą reglamentuojančių teisės aktų. Egzistuoja didelis atotrūkis tarp politikos formavimo ir
realaus jos įgyvendinimo. Galiausiai šie probleminiai klausimai trukdo Vyriausybei efektyviai ir
veiksmingai dirbti pasitelkiant į pagalbą IRT. Institucijų valdymo mechanizmai yra silpni IRT
efektyvumo ir organizacinių pavedimų atžvilgiu, gebėjimu valdyti ir suvokti naudą gaunamą iš IRT
grindžiamų projektų. Institucijų valdymo mechanizmai yra silpni IRT efektyvumo ir organizacinių
pavedimų atžvilgiu, gebėjimu valdyti ir suvokti naudą gaunamą iš IRT grindžiamų projektų. Egzistuoja
didžiulis atotrūkis tarp Vyriausybės deklaruojamų aplinkosauginių vertybių bei jos sugebėjimo
adekvačiai valdyti ir mažinti su IRT susijusias energijos sąnaudas. Nėra jokių strateginių planų
valstybiniams duomenų centrams. Kadangi tokių planų nėra, Vyriausybei tenka skubotai ir
nesuplanuotai daryti investicinius sprendimus (ad hoc). Buvo įvertinta, jog 15 metų laikotarpyje tai
papildomai kainuos daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių. Šių išvadų esmė yra ta, jog decentralizuota
infrastruktūra, aiškių atsakomybių ir strateginių planų nebuvimas veda prie neoptimalių veiklos
rezultatų, atsižvelgiant į esamas technologines tendencijas, finansinę grąžą bei dabartinės
Vyriausybės tikslus ir uždavinius. Tokia viešojo sektoriaus informacinių išteklių infrastruktūros ir jos
valdymo situacija atsirado dėl vieningo dėmesio trūkumo ministerijoms ir joms pavaldžioms
institucijoms aukščiausiu lygiu. Kaip pastebėta 2008 m. atliktoje analizėje, viešojo sektoriaus
institucijų valdymo modelis buvo labiau artimas nepriklausomų privataus sektoriaus subjektų
valdymui. Tačiau viešojo sektoriaus institucijos iš esmės skiriasi: jos finansuojamos mokesčių
mokėtojų lėšomis.
►
Pagrindinės IRT plėtros kryptys. Dar tais pačiais 2008 m. Australijos vyriausybė įvertinusi
atliktą analizę inicijavo IRT reformos programą. Tai buvo lūžio taškas, nuo kurio pradėtas keisti
decentralizuotas viešos IRT infrastruktūros valdymas. Tokiu būdu siekiama sumažinti išlaidas ir
sutaupytus pinigus nukreipti viešųjų paslaugų kokybės ir infrastruktūros joms teikti plėtojimui ir
gerinimui. Vyriausybė prisiėmė atsakomybę už šios reformos įgyvendinimą. Jai pavaldus Finansų
departamentas glaudžiai dirbo ir tebedirba su institucijomis, kad būtų įgyvendintos iniciatyvos. Viena
iš pagrindinių IRT reformos programos veiklų buvo įvardinta kaip valstybinių duomenų centrų
strategijos kūrimas. Valstybei susiduriant su daugybe probleminių klausimų, kurie yra susiję su
duomenų centrais, įskaitant elektros energijos didėjantį poreikį, jos tiekimo infrastruktūrą, fizinės
duomenų centrų vietos mažėjimą, esamos infrastruktūros senėjimą ir reikalingą palaikymą,
didėjančias išlaidas ir kita. Nesant valstybinės strategijos šiuo požiūriu, daromi atsitiktiniai ir
neplanuoti investiciniai sprendimai lėmė susidariusias problemas, todėl ši iniciatyva yra viena iš
svarbiausių. Buvo apskaičiuota, kad įgyvendinus valstybinę strategiją būtų galima išvengti 1 mlrd. JAV
dolerių išlaidų per 15 metų, įgyvendinant valstybinių duomenų centrų infrastruktūros (fizinių pastatų,
energijos tiekimo prasme) konsolidavimo modelį. Ši strategija yra taikoma visoms valstybinėms
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1

institucijoms. Šiuo metu egzistuoja 103 FMA ) įstatymo institucijos, kurios privalo laikytis valstybinės
duomenų centrų strategijos. Strategija apima dvi pagrindines temas: koordinuojamus pirkimus ir
standartizuotos infrastruktūros politiką. Jai įgyvendinti specialiai buvo suformuota tarpinstitucinė darbo
grupė. Strategija yra įgyvendinama naudojant etapinį požiūrį. Siekiant padėti įgyvendinti strategiją
buvo suformuoti du duomenų centrams skirti pirkimų įrankiai, kuriais siekiama koordinuoti pirkimus:
duomenų centrų infrastruktūros pirkimų įrankį ir duomenų centrų migravimo paslaugų pirkimų įrankį.
Finansų departamentas parengė ir administruoja duomenų centro kaip paslaugos daugkartinio
naudojimo paslaugų sąrašą (angl. Multi Use List, toliau – MUL). MUL prisideda prie Australijos
Vyriausybės 2010 – 2025 m. duomenų centrų strategijos: sudaro sąlygas valstybinėms institucijoms
įsigyti debesų kompiuterijos paslaugas. 2013 m. paskelbta Nacionalinė debesų kompiuterijos
strategija buvo parengta bendradarbiaujant Vyriausybei, pramonei ir vartotojų grupėms. Didelės
spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūra sudaro sąlygas naudojantis internetu IRT naudotis kaip
paslauga. Debesų kompiuterija sudaro galimybes institucijoms sumažinti išlaidas ir perkelti priežiūros
ir palaikymo veiklas išoriniams tiekėjams, kurie turi daugiau kompetencijų ir dėka masto ekonomijos
sutaupyti. Pabrėžiamas didelis debesų kompiuterijos paslaugų potencialas skatinant Australijos
ekonomikos ir produktyvumo augimą. Debesų kompiuterija taip pat gali padėti sumažinti anglies
dvideginio išskyrimą.

►

Praktinės IRT plėtros įžvalgos. Nuo 2008 m. IRT reformos programos dėka pagerėjo
institucijų gebėjimai valdyti IRT, bei dėka efektyvesnių, koordinuotų ir centralizuotų veiklos operacijų
pradėjo mažėti kaštai. Dabartinis uždavinys yra dėti visas pastangas, kad Vyriausybė teiktų
modernias ir geresnes paslaugas, artimiau bendrautų su piliečiais. Iki šiol vyriausybinis IRT
naudojimas buvo labai orientuotas į institucijas. Pastaroji IRT reformos programa ir centralizuota IRT
viešųjų pirkimų tvarka pagerino integraciją, bendradarbiavimą ir skaidrumą. Dabar atėjo laikas žengti
kitus žingsnius link didesnio produktyvumo ir paprastesnės sąveikos tarp Vyriausybės, piliečių bei
verslo. 2012 m. paskelbta Australijos viešojo sektoriaus IRT strategija nustato IRT naudojimo ateities
kryptį – siekiamas rezultatas 2015 m. nepriekaištingas viešųjų paslaugų teikimas gyventojams ir
verslui ir efektyvesnė vyriausybės veikla, kuri padidins produktyvumą valstybiniu ir platesniu mastu
naudojant nacionalinį plačiojo ryšio tinklą ir kitas informacines technologijas. Analizuojant Australijos
pastebėti dėmesio verti dalykai: vyriausybės inicijuota valstybės IRT analizė ir jos išvadų priėmimas
bei atsižvelgimas į jas. Svarbu paminėti tai, jog analizės atlikimui ir rekomendacijų formulavimui
vadovavo ekspertas, turintis didžiulę praktinio darbo su analogiška situacija patirtį Jungtinėje
Karalystėje bei JAV. Visa viešojo sektoriaus IRT reforma paremta aiškiai analizėje suformuluotomis 7
rekomendacijomis, pagal tas pačias rekomendacijas analogiškai pastoviai matuojamas ir progresas.
Kitas svarbus ir dėmesio vertas dalykas yra tai, jog kaip svarbiausia IRT reformos dalis buvo siekis
sukurti valstybinę duomenų centrų strategiją ir ją pritaikyti vyriausybei pavaldžioms institucijoms. Be
pačios strategijos, kuri apibrėžė viziją, tikslus, sprendžiamas problemas ir būsimus rezultatus, šalia
atsirado ir praktiniai duomenų centrų struktūros ir apsirūpinimo energija gidai, kuriuose buvo pateikti
reikalavimai ir rekomendacijos. Ir trečias svarbus pastebėjimas analizuojant Australijos patirtį yra IRT
projektų kaip portfelio valdymas valstybiniu lygiu. Siekiant pagerinti Australijos vyriausybės investicijų į
IRT grąžą buvo sustiprintas strateginis IRT projektų valdymas, stengiantis geriau suderinti institucijų
investicijas į IRT su bendromis visos valdžios strategijomis. Nors šiuo metu IRT investavimo principai
yra pertvarkomi, tačiau jau dabar veikia projektų finansavimo procesas, kuris valstybinėms
institucijoms padeda efektyviau įgyvendinti politikos rezultatus teikiant užtikrinimą, kad įgyvendinimo
galimybės yra identifikuotos ir apsvarstytos, išlaidos yra pilnai nustatytos prieš finansavimo iš biudžeto
prašymą.

1

Finansų valdymo ir apskaitos įstatymas (angl. Financial Management and Accountability Act - FMA),
http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A05251
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Suomija

►
IRT situacija, kuri paskatino daryti pokyčius. Valstybinis IT valdymas buvo decentralizuotas
1990 metais. Kiekviena centrinės valdžios institucija buvo atsakinga už savo informacijos valdymo
organizavimą. Vyriausybei pavaldžios institucijos turėjo skirtingus IRT valdymo metodus. nebuvo
centralizuoto požiūrio. Ministerijos buvo atsakingos už savo administruojamų sričių IRT organizavimą.
Todėl atsirado nemažai duomenų centrų ir pavienių sistemų, besidubliuojančių tarpusavyje. Tokią
susiformavusią infrastruktūrą tapo labai brangu palaikyti: vis daugiau valstybės biudžeto lėšų reikėjo
skirti infrastruktūros palaikymui, o investicinės išlaidos santykinai kasmet vis mažėdavo. Šiuo metu
IRT infrastruktūra, priežiūra ir pirkimai viešajame sektoriuje yra vis dar fragmentuoti. 2012 metais
bendros Suomijos IRT išlaidos sudarė 759 mln. eurų. Iš jų investicinės (CAPEX) išlaidos sudarė 77,4
mln. eurų, įskaitant išlaidas IRT įrangai ir paruoštai naudoti programinei įrangai. Palaikymo išlaidos
(OPEX) sudarė didžiąją dalį ir siekė 541,8 mln. eurų. Suomijoje visada galiojo fundamentalus
principas: kokybiškos ir saugios viešos paslaugos yra prieinamos kiekvienam. Todėl kad būtų galima
užtikrinti šį principą, labai svarbu atitinkamai sutvarkyti ir infrastruktūrą.
►
Pagrindinės IRT plėtros kryptys. Šiuo metu siekiama įgyvendinti labiau centralizuotą IT
valdymo modelį. 2006 m. birželio mėn. Vyriausybė patvirtino IT strategiją pavadinimu „Vyriausybės
politiką atitinkantis sprendimas dėl IT valdymo organizavimo valstybės administravimo institucijose“.
Įgyvendinant strategiją siekiama geresnio suderinamumo, bendros IT architektūros, bendrų IT
sistemų, skirtų apibrėžtoms palaikymo paslaugoms ir pagrindinėms IT paslaugoms. 2011 metais
Finansų ministerijoje buvo įkurtas naujas organizacinis padalinys – Viešojo sektoriaus IRT skyrius,
skirtas IRT koordinuoti centrinės ir vietos valdžios institucijose. Viešojo sektoriaus IRT skyrius atsako
už bendrą viešojo administravimo informacijos valdymo plėtotę, e. vyriausybę ir bendrus duomenis, už
informacijos valdymą centrinės valdžios institucijose ir už jungtinių plėtros projektų koordinavimą. Tuo
pat tikslu 2011 metais Suomijos Parlamentas išleido IT valdymo viešojo valdymo institucijose
įstatymą, kuriuo nustatyta Finansų ministerijos atsakomybė už viešojo sektoriaus IRT ir jungtinių IT
paslaugų plėtrą bei organizavimą numatyta kryptimi. Nuo 2006 m. jungtinių IRT sprendimų kūrimas
centrinės valdžios institucijose buvo skatinamas remiantis vyriausybės IT strategija. Centrinės
valdžios institucijų valdymas, pagrindinės veiklos, informacinių sistemų atžvilgiu, turi siekti valstybinio
administravimo suderinamumo (architektūrų ir metodų), bendrai naudojamų IT sistemų, informacijos
saugumo ir nenumatytų situacijų planavimo. Plėtros programų projektai, kuriems teikiama pirmenybė,
yra susiję, be kita ko, su bendra internetinių paslaugų platforma ir bendru saugaus ryšio sprendimu.
Bendras valstybinis IT valdymas turi būti valstybinio IT valdymo dalis, bendra visoms ministerijoms ir
joms pavaldžioms institucijoms. Vyriausybės politiką atitinkančio sprendimo įgyvendinimas buvo
padalytas į du etapus: bendrųjų ir darniųjų sprendimų sukūrimas ir bendros IT infrastruktūros ir
operacijų įdiegimas ir išnaudojimas. Centralizuota valdymo sistema leis veiksmingiau vienu metu
įdiegti naują tvarką. Darniosios pagrindinės IT paslaugos, taip pat techniškai bei semantiškai galinčios
sąveikauti IT sistemos turi sukurti prielaidas parengti vartotojų lūkesčius tenkinančias paslaugas ir
visam viešajam sektoriui bendrą paslaugų objektą, taip pat išplėtoti administravimo atvirumą. 2012 m.
kovą buvo užbaigtas TUVE projektas – sukurtas aukšto lygio parengties telekomunikacijų sprendimas
Vyriausybės ir valstybės saugumo institucijoms. Jis leidžia naudoti bendras sistemas ir paslaugas.
Bendros paslaugos leidžia bendrai planuoti. Bendri duomenys sudaro prielaidas bendram duomenų
saugojimui ir naudojimui. Duomenų susiejimas įgalina duomenų mainus. 2012 m. sausio mėn.
Finansų ministerija pradėjo projektą, skirtą bendrųjų informacijos ir ryšių technologijų (IRT)
panaudojimo viešojo valdymo institucijose strategijai parengti. Strategijos laikotarpiu pirmenybė
teikiama viešojo sektoriaus IRT infrastruktūros konsolidavimui. Iki 2015 metų pabaigos viešojo
sektoriaus duomenų centrų skaičių siekiama sumažinti 15 %, o iki 2020 metų – daugiau nei 60 %.
Šiandien Suomijoje veikia 144 valstybinai duomenų centrai. Strategijos laikotarpiu bus tęsiami viešojo
sektoriaus saugumo tinklo projektu (TUVE) pradėti plėtros darbai, apibrėžiant architektūras,
standartizuotus sprendimus ir sąsajas tarp sistemų, plėtojant procedūrinius nurodymus ir atsižvelgiant
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į nenumatytų situacijų planavimo reikalavimus. Taip pat bus toliau formuluojamas strateginis viešojo
sektoriaus saugumo tinklo valdymas. 2013 m. inicijuotas TORI projektas, skirtas centrinės valdžios
IRT užduočių (nepriklausančių konkrečiam sektoriui) sujungimui (bendrai naudojamos IRT
paslaugos).
►
Praktinės IRT plėtros įžvalgos. Suomijos atvejis taip pat parodo, kad vykdant didžiulius
pokyčius, susijusius su IRT, valstybiniame sektoriuje labai svarbu aukščiausios valdžios imperatyva ir
sisteminis (etapinis) požiūris. Siekiant suvaldyti augančias valstybės IRT išlaidas infrastruktūrinio
paveldo išlaikymui, pasirinkta įgyvendinti centralizuotą valdymą, tam parengti ir pritaikyti įstatyminę
bazę. Bendras valstybinis IRT valdymas turi būti valstybinio IRT valdymo dalis, bendra visoms
ministerijoms ir joms pavaldžioms institucijoms. Centralizuota valdymo sistema leidžia veiksmingiau
vienu metu įdiegti naują tvarką.

3.5

Estija

►
IRT situacija, kuri paskatino daryti pokyčius. Ilgą laiką Estija buvo okupuota Sovietų
Sąjungos šalis ir tapo nepriklausoma tik 1991 m. Iškart po to Estijos Vyriausybė nusprendė pakeisti
pasenusią sovietinio palikimo infrastruktūrą nauja. Informacinės visuomenės plėtra Estijoje visada
buvo prioritetas. Estija turėjo iššūkį plėsti informacinę visuomenę sudarant sąlygas gyventojams
naudotis internetu ir elektroninėmis paslaugomis ne tik didmiesčiuose, bet ir nutolusiose
gyvenvietėse. Estijos Parlamentas kryptingai kūrė įstatyminę bazę tokioms iniciatyvoms, kaip
skaitmeninis parašas, viešoji rakto infrastruktūra (angl. Public key infrastructure), valstybės registrai.
Jau 2001 m. šalyje buvo priimti visi svarbiausi informacinės visuomenės reguliavimo dokumentai. Taip
pat Vyriausybės programos, tokios kaip e-valdžios sistema, valstybinis duomenų mainų sluoksnis X –
Road (techninė aplinka, kuri įgalina saugius duomenų mainus ir sąveikumą tarp valstybinių
informacinių sistemų ir registrų naudojant internetą), elektroninio identifikavimo sistema, buvo aktyviai
eskaluojamos plačiai visuomenei. Visų šių iniciatyvų fone esminis Estijos valdžios tikslas buvo vystyti
viešą IRT infrastruktūrą, integruojant centrinę ir vietines valdžias į bendrą ir į paslaugų teikimą
piliečiams orientuotą aplinką. Šiandien, pagal tai, kaip Estijos įstatyminė bazė yra pritaikyta ir susijusi
su IRT naudojimu (pvz., elektroninė komercija, skaitmeninis parašas, vartotojų apsauga) (angl. Laws
relating to ITCs), 2013 m. Pasaulio Ekonomikos Forumo duomenimis Estija 144 pasaulio šalių
kontekste užima 3 vietą. Ją lenkia tik Liuksemburgas ir Singapūras. Estijoje išplėtota patogi IRT
infrastruktūra: judriojo ryšio tinklo aprėptis, saugūs interneto serveriai, lengvas skaitmeninio turinio
pasiekiamumas, aukštas skaitmeninio turinio lygis, visuomenė aktyviai naudojasi virtualiais
socialiniais tinklais. Anot Pasaulio Ekonomikos Forumo ekspertų, šiandien Estijos vyriausybė turi
aiškią viziją ir planą, kaip išnaudoti IRT, siekiant, kad šalis taptų kuo konkurencingesnė. Turėdama
labai gerą pavyzdį – Skandinavijos šalis – Estija sugebėjo išvystyti stiprią IRT infrastruktūrą bei
sudaryti patogias sąlygas ja naudotis piliečiams, verslui, teikti elektronines viešąsias paslaugas.
►
Pagrindinės IRT plėtros kryptys. Estija per pastaruosius 15 metų pasiekė aukštą šalyje
teikiamų viešų paslaugų standartizacijos ir integracijos lygį. To ji pasiekė dėka kryptingo informacinių
sistemų plėtros nacionaliniu lygiu. Estija turi pasirengusi ir naudojasi valstybės informacinių išteklių
sąveikos aprašu. Pirmoji šio Aprašo versija buvo paskelbta dar 2004 m. (kai Estija tapo ES nare). Nuo
tada kryptingai išlaikomi esminiai principai: paslaugų principu paremta IT infrastruktūra; griežti
reikalavimai informacijos ir duomenų apsikeitimo saugai; interneto
technologijų ir galimybių
išnaudojimas; skatinimas naudotis e. paslaugomis ir didelis dėmesys autentiškumui. Vienas iš
pagrindinių Estijos IRT politikos tikslų yra pasiekti, kad šalies informacinės sistemos būtų orientuotos į
piliečius ir vystomos paslaugų pagrindu. Estija, būdama ES nare, kurdama ir tobulindama savo
valstybės informacinių išteklių sąveikos sistemą vadovaujasi EK paskelbta Europos sąveikumo
strategija ir sąveikumo aprašu. Viešojo sektoriaus valdymas vis daugiau dėmesio skiria rezultatams,
paslaugoms ir jų galutiniams gavėjams. Taigi informacinės sistemos, palaikančios piliečių, verslo ir
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valdžios institucijų tarpusavio bendradarbiavimo procesus, taip pat turi būti orientuotos į paslaugas ir
turėti atitinkamą architektūrą. Estijos informacinės sistemos stiprybė yra efektyviai veikianti
infrastruktūra, kuri užtikrina, informacinių sistemų veikimą kaip integruotą visumą.
►
Praktinės IRT plėtros įžvalgos. Analizuojant Estijos gerąją praktiką, susijusią su viešojo
sektoriaus IRT, galima pastebėti tokius dalykus: valdžios pozicija, inovatoriškas požiūris ir politinė
valia prisiimti atsakomybę ilgalaikėje perspektyvoje bei nuosekliai ir stabiliai dirbti. Taip pat valdžios
gebėjimas išsigryninti viziją ir kryptingai jos siekti: visų Estijoje vykusių IRT iniciatyvų fone esminis
Estijos valdžios tikslas buvo vystyti viešą IRT infrastruktūrą, integruojant centrinę ir vietines valdžias į
bendrą ir į paslaugų teikimą piliečiams orientuotą aplinką. Tai ilgainiui padėjo tvirtą pamatą
elektroninei demokratijai ir bendram šalies konkurencingumui ir sudarė sąlygas toliau kryptingai veikti.
Todėl Estijai per pastarąjį dešimtmetį puikiai sekėsi save pozicionuoti kaip inovatorišką ir
lyderiaujančią šalį IRT srityje. Estija tarptautinės žiniasklaidos ne kartą buvo minima kaip gerasis
pavyzdys žinių visuomenės tema. Anot Pasaulio Ekonomikos forumo ekspertų, 2013 m. tyrime
pateikusių savo įžvalgas, šiandien Estijos vyriausybė turi aiškią viziją ir planą, kaip išnaudoti IRT,
siekiant, kad šalis taptų kuo konkurencingesnė.

3.6

Rekomendacinės gairės Lietuvai

Valstybių viešuosius IRT sektorius nuolatos veikia daugybė pokyčius skatinančių tarptautinių ir
nacionalinių politinių, ekonominių, aplinkosauginių, socialinių veiksnių: technologinis progresas,
globalizacija, demografiniai iššūkiai, informacinės visuomenės ir jos poreikių bei kompetencijų
vystymasis, klimato kaita, pasaulinės ekonomikos iššūkiai, taupyti verčiantis fiskalinis spaudimas ir
kita.
Šie veiksniai ilgainiui lemia, jog susiduriama su situacija, kuri skatina daryti pokyčius. Atlikus užsienio
šalių analizę akivaizdu, jog visos analizuotos šalys vykdė ir tebevykdo su valstybės informaciniais
ištekliais ir jų infrastruktūra susijusius pokyčius.
Valstybės informacinių išteklių ir jų infrastruktūros valdymas apima tokius ilgalaikius procesus, kaip
kūrimas, tvarkymas, plėtros tikslų nustatymas, jų tvarkymo ir priežiūros organizavimas bei kontrolė,
kurie yra kiekvienos šalies nacionalinio lygmens svarbos ir reikšmės.
Nepaisant to, kad vyriausybės kasmet išleisdavo labai daug mokesčių mokėtojų pinigų tam, kad būtų
plečiama ir palaikoma viešojo sektoriaus informacinių išteklių infrastruktūra, visose šalyse ilgainiui
atsirado problemų ir poreikis daryti pokyčius. Viena iš didžiausių problemų būdavo ta, jog šalys
darydavo didžiules investicijas (CAPEX), tačiau nepasiekdavo efektyvumo: pajėgumai nebūdavo
išnaudojami maksimaliai ir smarkai augdavo išlaidos sukurtos infrastruktūros palaikymui (OPEX).
Galima apibendrinti pagrindines problemas, su kuriomis susidūrė visos analizuotos šalys: žemas
efektyvumo ir produktyvumo lygis viešajame sektoriuje: padarytos investicijos nebūdavo visiškai
išnaudojamos ir neteikdavo lauktos naudos; per dažnai būdavo susiduriama su situacija, kuomet
valstybiniai IT projektai viršydavo biudžetus, tvarkaraščius, nepateikdavo lauktų rezultatų.
Infrastruktūrinis paveldas – dauguma valstybinių informacinių sistemų atskirtos viena nuo kitos,
sunkiai valdomos, brangiai išlaikomos, lėtai tobulinamos ir plečiamos, dubliuojamos jų funkcijos,
trūksta standartizacijos ir vieningumo. Dauguma valstybinių institucijų eksploatuoja atskirą IRT
infrastruktūrą, o turimų serverių pajėgumai dažnai nepakankamai išnaudojami. Vyriausybės darydavo
ad hoc investicinius sprendimus, neturėdamos aiškios ir ilgalaikės strategijos, neatsižvelgdamos į
bendrą ūkį, masto ekonomiką.
Išanalizavus su pasirinktų šalių viešojo sektoriaus informacinių išteklių infrastruktūra susijusius
įvykius, pastebėta, kad struktūriniai viešojo sektoriaus pokyčiai visose šalyse buvo daromi veiksmingai
išnaudojant technologijas ir įvertinus tokius aspektus, kaip:
► ilgalaikio planavimo ir iniciatyvų centralizuoto valdymo bei progreso stebėjimo svarba;
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► reglamentavimo svarba;
► informacijos saugos svarba.
Taigi apibendrinant svarbu pastebėti, kad vienos labiausiai išsivysčiusių ir konkurencingų šalių
pasaulyje aktyviai analizuoja savo viešojo sektoriaus informacinių išteklių infrastruktūrą ir su ja
susijusias problemas, ieško sprendimų, kaip šias problemas spręsti išnaudojant sparčiai
progresuojančias informacines technologijas. Lietuva, būdama integrali ekonomika, bei siekdama
neatsilikti nuo lyderiaujančių šalių, taip pat turi imtis veiksmų: įvertinti savo viešojo sektoriaus
informacinių išteklių infrastruktūrą, esamą paveldą ir jo būklę, susijusias išlaidas bei teikiamą naudą.
Atsižvelgiant į gerąsias užsienio šalių praktikas bei savo galimybes, rekomenduojama nusistatyti
strateginius prioritetus, parengti veiksmų planą, apibrėžti laukiamus rezultatus bei sukurti
mechanizmą, kuris užtikrintų iniciatyvos įgyvendinimą, valdymą bei rezultatų pasiekimą.
Vadovaujantis užsienio šalių gerąja praktika, galima apibrėžti pagrindines gaires, kuriomis
vadovaudamasi Lietuva galėtų optimizuoti savo viešojo sektoriaus informacinių išteklių infrastruktūrą ir
reikšmingai sutaupyti. Toliau tekste pateikiamos rekomendacinės gairės, kurių svarba pagrindžiama
analizuotų užsienio šalių gerąja praktika.
1 REKOMENDACIJA
Ilgalaikių, kryptingų ir nuoseklių su viešojo sektoriaus IRT susijusių investicijų planavimas,
kad būtų išvengta neplanuotų, trumpalaikius poreikius tenkinančių (ad hoc) investicijų. IRT
politikos planavimas ir vykdymas turi būti glaudžiai ir nuosekliai susiję ir tarpusavyje, ir su
šalies strateginėmis ilgalaikėmis plėtros kryptimis. Valstybinių projektų valdymas turėtų būti
labiau centralizuotas ir integralus: rekomenduojama valstybinius projektus valdyti ne kaip
pavienius, o kaip jų portfelį, vieningai taikant projektų portfelio valdymo metodikas,
apimančias inicijavimo, planavimo, vykdymo, kontrolės procesus. Tokios strategiškai
valstybei svarbios iniciatyvos turėtų būti pirmiausia palaikomos ir aktyviai remiamos
aukščiausios valdžios. Taip pat turi būti atsakinga institucija už šių procesų vykdymo
priežiūrą.
Toliau pateikiamas galimas valstybės projektų kaip portfelio valdymo mechanizmas ir paties portfelio
sąsaja su valstybinės strategijos formavimo politika. Mechanizmo esmė ta, kad visi valstybės projektai
ir jų programos yra valdomos kaip portfelis. Portfelio projektams galioja bendri inicijavimo, planavimo,
valdymo, kontrolės procesai, veiksmai, metodai ir įrankiai. Portfelio valdymas yra neatsiejamas nuo
valstybės ilgalaikės strategijos: remiantis ją planuojami ir įgyvendinami visi portfelio projektai.
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Rekomendacijos pagrindimas užsienio šalių gerąja praktika.
Jungtinė Karalystė, reglamentuodama, kaip reiktų pertvarkyti, standartizuoti ir supaprastinti šiuo metu
esamą infrastruktūrą išsikėlė sau esminius tikslus išnaudoti jau turimus išteklius, užtikrinti saugumą nuo
infrastruktūros kūrimo iki įgyvendinimo ir naudojimo, užtikrinti technologijų suderinamumą, siekiant
palengvinti informacijos prieinamumą ir mainus, siekti kuo didesnės standartizacijos ir supaprastinimo. 2010
m. parengta „Valdžios IRT strategija“ yra taikoma visam Jungtinės Karalystės viešajam sektoriui, centrinei ir
vietinei valdžiai. Siekiama sukurti bendrą, saugią, lanksčią infrastruktūrą, kuri būtų prieinama visam
viešajam sektoriui. Siekiant įgyvendinti strategiją, bus stiprinamas projektų ir programų peržiūrėjimo ir
vertinimo procesas, taikomos lanksčios metodikos, sukurta projektų valdymo institucija.
JAV imdamasi IRT reformų viešajame sektoriuje taip pat nuolatos viešai deklaravo, kad Federalinės
valdžios daromos IRT investicijos yra skirtos aptarnauti JAV piliečius (mokesčių mokėtojus), sutelkiant
dėmesį į jų efektyvų vykdymą, priežiūrą ir skaidrumą. Paskelbus 25 punktų įgyvendinimo planą, skirtą
reformuoti federalinių informacinių technologijų valdymą, buvo aiškiai nurodyta, kad dalis plano veiksmų yra
skirti didelės apimties IRT projektų efektyviam valdymui. Tai turi įtakos valstybinių IRT programų sėkmei:
programų valdymo stiprinimas, technologijų įsigijimo proceso ir technologijų ciklo suderinimas, biudžeto
planavimo proceso ir technologijų ciklo suderinimas, valdymo racionalizavimas ir atskaitomybės
patobulinimas.
Australija, inicijavusi savo viešojo sektoriaus IRT reformą, užsibrėžė sau tikslus įdiegti vieningą viešojo
sektoriaus informacinių išteklių ir infrastruktūros projektų valdymo, planavimo ir monitoringo metodiką,
sumažinti IRT išlaidas, tobulinti įgūdžius ir kompetencijas viešajame sektoriuje. Australijoje, pradėjusi IRT
reformą, atsakomybę už ją taip pat prisiėmė vyriausybė. Jai pavaldus Finansų departamentas glaudžiai
dirbo ir tebedirba su institucijomis, kad būtų įgyvendintos iniciatyvos. Nuo 2008 m. IRT reformos programos
dėka pagerėjo institucijų gebėjimai valdyti IRT, bei dėka efektyvesnių, koordinuotų ir centralizuotų veiklos
operacijų pradėjo mažėti kaštai. Siekiant pagerinti Australijos vyriausybės investicijų į IRT grąžą buvo
sustiprintas strateginis IRT projektų valdymas, stengiantis geriau suderinti institucijų investicijas į IRT su
bendromis visos valdžios strategijomis. Nors šiuo metu IRT investavimo principai yra pertvarkomi, tačiau jau
dabar veikia valstybinės reikšmės projektų finansavimo procesas, kuris valstybinėms institucijoms padeda
efektyviau įgyvendinti politikos rezultatus bei įsivertinti ir pagrįsti reikalingų investicijų poreikį.
Suomijoje taip pat reformos vyko aktyviai dalyvaujant aukščiausiai valdžiai. 2011 metais Finansų
ministerijoje buvo įkurtas naujas organizacinis padalinys – Viešojo sektoriaus IRT skyrius, skirtas IRT
koordinuoti centrinės ir vietos valdžios institucijose. Viešojo sektoriaus IRT skyrius atsako už bendrą viešojo
administravimo informacijos valdymo plėtotę, e. vyriausybę ir bendrus duomenis, už informacijos valdymą
centrinės valdžios institucijose ir už jungtinių plėtros projektų koordinavimą. Tuo pat tikslu 2011 metais
Suomijos Parlamentas išleido IT valdymo viešojo valdymo institucijose įstatymą, kuriuo nustatyta Finansų
ministerijos atsakomybė už viešojo sektoriaus IRT ir jungtinių IT paslaugų plėtrą bei organizavimą numatyta
kryptimi.
Estijos vyriausybė taip pat nuo seno pasižymėjo stipria politine valia prisiimti atsakomybę ilgalaikėje
perspektyvoje bei nuosekliai ir stabiliai dirbti. Valstybė nuo pat nepriklausomybės atgavimo turėjo viziją ir
kryptingai jos siekė: visų Estijoje vykusių IRT iniciatyvų fone esminis Estijos valdžios tikslas buvo vystyti
viešą IRT infrastruktūrą, integruojant centrinę ir vietines valdžias į bendrą ir į paslaugų teikimą piliečiams
orientuotą aplinką. Tai ilgainiui padėjo tvirtą pamatą elektroninei demokratijai ir bendram šalies
konkurencingumui ir sudarė sąlygas toliau kryptingai veikti. Estija tarptautinės žiniasklaidos ne kartą buvo
minima kaip gerasis pavyzdys žinių visuomenės tema. Anot Pasaulio Ekonomikos forumo ekspertų, 2013
m. tyrime pateikusių savo įžvalgas, šiandien Estijos vyriausybė turi aiškią viziją ir planą, kaip išnaudoti IRT,
siekiant, kad šalis taptų kuo konkurencingesnė.
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2 REKOMENDACIJA
Bendrais standartais, galimybėmis ir infrastruktūra grįstos centralizuotos viešojo sektoriaus
informacinių išteklių infrastruktūros sukūrimas. Rekomenduojama pereiti nuo atskirų
organizacijų infrastruktūros prie bendros valdžios infrastruktūros ir naudoti tą pačią IRT
infrastruktūrą bendrai, užtikrinant išteklių sąveikumą, išlaidų mažinimą, sudarant sąlygas
viešajam sektoriui permigruoti į aukšto patikimumo ir saugumo lygio infrastruktūrą, plačiai
panaudojant išteklių planavimo sistemas centrinės valdžios mastu.
Rekomendacijos pagrindimas užsienio šalių gerąja praktika.
Jungtinė Karalystė, įgyvendindama savo viešojo sektoriaus IRT strategiją, vadovaujasi principais
Protingiau, Pigiau, Ekologiškiau. Šalis, siekdama pertvarkyti savo viešojo sektoriaus informacinių išteklių
infrastruktūrą, akcentuoja Bendros infrastruktūros, Bendrų standartų saugumui, sąveikumui ir Bendrų
galimybių (Žmogiškųjų išteklių IRT gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų valdyti IT projektus ir paslaugas)
svarbą visos valstybės mastu. Jungtinėje Karalystėje nuolatos augant poreikiui teikti viešąsias paslaugas
naudojant informacijos ir ryšių technologijas, buvo sukurta daugiasistemė plotmė, kurioje naudojamos
technologijos nebuvo suderintos ir dubliavo viena kitą. Todėl dabar siekiama sukurti bendrą, saugią,
lanksčią infrastruktūrą, kuri būtų prieinama visam viešajam sektoriui ir pagrįsta atvirais standartais.
Infrastruktūros pagrindiniai komponentai – Viešojo sektoriaus tinklas, Valdžios debesis, valstybiniai
duomenų centrai, Valdžios programų (aplikacijų) parduotuvė, bendros paslaugos – leis pereiti nuo atskirų
organizacijų infrastruktūros prie bendros valdžios infrastruktūros ir naudoti tą pačią IRT infrastruktūrą
bendrai, užtikrins sąveikumą, leis mažinti išlaidas. Visi produktai, paslaugos ir turtas, esantis IRT
infrastruktūroje, turės naudos iš bendrų standartų saugumui, sąveikumui.
Suomijoje įgyvendinant IRT strategiją taip pat siekiama geresnio suderinamumo, bendros IT architektūros,
bendrų IT sistemų, skirtų apibrėžtoms palaikymo paslaugoms ir pagrindinėms IT paslaugoms. Plėtros
programų projektai yra susiję su bendra internetinių paslaugų platforma ir bendru saugaus ryšio sprendimu.
Bendras valstybinis IT valdymas turi būti valstybinio IT valdymo dalis, bendra visoms ministerijoms ir joms
pavaldžioms institucijoms. Valstybinio IRT valdymo konsolidavimo reformos įgyvendinimas buvo padalytas
į du etapus: bendrųjų ir darniųjų sprendimų sukūrimas ir bendros IT infrastruktūros ir operacijų įdiegimas ir
išnaudojimas. Centralizuota valdymo sistema leis veiksmingiau vienu metu įdiegti naują tvarką.
Estijos valdžios tikslas nuo pat nepriklausomybės atgavimo buvo vystyti viešą IRT infrastruktūrą,
integruojant centrinę ir vietines valdžias į bendrą ir į paslaugų teikimą piliečiams orientuotą aplinką: 2001 m.
sukurtas duomenų mainų sluoksnis (angl. Data Exchange Layer) X-Road – techninė aplinka, kuri įgalina
saugius duomenų mainus ir sąveikumą tarp valstybinių informacinių sistemų ir registrų naudojant internetą.
Estijos viešojo sektoriaus informacinių išteklių stiprybė yra efektyviai veikianti infrastruktūra, kuri užtikrina,
informacinių sistemų veikimą kaip integruotą visumą.
3 REKOMENDACIJA
Valstybinių duomenų centrų skaičiaus mažinimas, apjungiant juos. Decentralizuoto jų valdymo
keitimas į centralizuotą. Rekomenduojama atlikus išsamią esamo infrastruktūrinio paveldo
inventorizaciją ir vertinimą užtikrinti periodinį visos VIII registro atnaujinimą, skiriant dėmesį ne
tik turimoms licencijoms, tačiau visai infrastruktūrai. Taip pat rekomenduojama infrastruktūrinius
pokyčius įgyvendinti etapiškai, vykdant pilotinius projektus ir taip minimizuojant riziką.
Rekomendacijos pagrindimas užsienio šalių gerąja praktika
Jungtinės Karalystės IRT strategijoje numatyta duomenų centrų racionalizacija siekiama mažinti valdžios
IRT išlaidas ir didinti informacinių išteklių suderinamumą. Apjungti valstybiniai duomenų centrai leis
sumažinti infrastruktūros palaikymo kaštus, taip pat leis sumažinti elektros energijos sąnaudas ir tuo pačiu
leis operatyviau šalinti sutrikimus. Per 5 metus nuo strategijos paskelbimo turi būti sukurta iki 12 viešojo
sektoriaus duomenų centrų. Tai leis viešajam sektoriui permigruoti iš egzistuojančių viešojo sektoriaus
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duomenų centrų į aukšto patikimumo ir saugumo lygio infrastruktūrą, kurią aptarnaus aukščiausio lygio
ekspertai. Prognozuojama, kad tokiu būdu bus sutaupyta iki 75 % elektros energijos reikalingos duomenų
centrų aptarnavimui, aušinimui ir įrangai.
JAV duomenų centrų skaičiaus augimas buvo įspūdingas: nuo 432 1998 m. iki 2094 2010 m. Šis investicijų
į perteklinę infrastruktūrą augimas tapo brangus, neefektyvus, netvarus ir turintis didelę įtaką energijos
suvartojimui. 2006 m. federaliniai serveriai ir duomenų centrai sunaudojo daugiau nei 6 mlrd. kWh elektros
energijos, o neatlikus esminių pokyčių siekiant efektyviai išnaudoti technologijas, elektros energijos
sunaudojimas 2011 m. viršijo 12 mlrd. kWh. Be elektros energijos poreikio augimo, 2009 m. iš valstybinių
institucijų surinkta informacija taip pat parodė, kad esamos infrastruktūros panaudojimo normos yra
santykinai mažos, o pakartotinis duomenų centrų išteklių naudojimas valstybinėse institucijose yra ribotas.
2010 m. Federalinė valdžia paskelbė duomenų centrų konsolidavimo iniciatyvą, kuria buvo siekiama
apjungti duomenų centrus visose Federalinės valdžios institucijose siekiant mažinti išlaidas, energijos
suvartojimą, poveikį aplinkai, optimaliai panaudoti vietą ir gerinti IRT turto panaudojimą. Inventorizacijos
metu buvo identifikuoti 2094 duomenų centrai visose Federalinės valdžios institucijose ir Valdymo ir
biudžeto tarnyba siekia sumažinti jų skaičių 40 % (apie 800) iki 2015 m. Buvo sukurta vyriausybinio
lygmens duomenų centrų konsolidavimo iniciatyvos darbo grupė, sudaryta iš visų iniciatyvoje dalyvaujančių
vyriausybei pavaldžių institucijų atsakingų darbuotojų. Šios darbo grupės funkcija yra pasiekti visuotinį
iniciatyvos tikslą tuo pačiu atitinkant kiekvienos iš institucijų tikslus. Taip pat yra sukurta vieša duomenų
bazė, kurioje nuolat pateikiama ir atnaujinama informacija apie duomenų centrų konsolidavimo procesą:
kiek, kur, kokios institucijos ir kokio dydžio duomenų centras uždarytas, arba kada ketinama uždaryti.
Paskutiniais duomenimis, visos 24 duomenų centrų konsolidavimo iniciatyvoje dalyvaujančios institucijos
padarė pažangą: iki 2012 m. pabaigos buvo uždaryti 420 duomenų centrų. Prieš pradedant uždarinėti
valstybinius duomenų centrus, buvo reikalaujama atlikti išsamią infrastruktūros paveldo analizę. Analizė
turėjo apimti esamos techninės ir programinės įrangos, taikomųjų programų, duomenų bazių, veiklos
tęstinumo, konfigūracijos valdymo, saugumo ir paslaugų lygio sutarčių įvertinimą. Inventorizacijos metu
valstybinė institucija turėjo įvertinti, kurios programos galėtų veikti virtualiuose serveriuose, Taip pat
atsižvelgti į tai, kad paprastai kasmet reikalavimai duomenų saugojimui išauga 25 % bei įvertinti tinklo
infrastruktūrą, kad virtualus duomenų centras galėtų būti pajėgus prisitaikyti prie padidėjusios tinklo
apkrovos.
Australija taip pat yra pasiryžusi sukurti tokį IRT pertvarkos modelį, kuris leistų per 10-15 m. sutaupyti 1
mlrd. dolerių duomenų centrų kūrimo ir palaikymo kaštų. 2008 m. buvo viešai atkreiptas dėmesys, jog šalyje
nėra jokių strateginių planų valstybiniams duomenų centrams. Kadangi tokių planų nėra, vyriausybei tenka
skubotai ir nesuplanuotai daryti investicinius sprendimus (ad hoc). Buvo vertinama, jog 15 metų laikotarpyje
tai papildomai kainuotų daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių. Todėl dar tais pačiais metais vyriausybė paskelbė
2010 – 2025 m. duomenų centrų strategiją. Buvo numatoma pasiekti tokias naudas: padidės viešojo
sektoriaus IRT efektyvumas, elektros energijos suvartojimas sumažės, sumažės duomenų centrų fizinės
vietos ir jų palaikymo kaštai, bus standartizuota IRT infrastruktūra. Australijos Vyriausybės 2010 – 2025 m.
duomenų centrų strategija apibrėžė siūlomą visos valdžios požiūrį į reikalavimus duomenų centrams
ateinantiems 10 – 15 m. siekiant išvengti atsitiktinių, nesuderintų, ad hoc principu atliekamų investicijų. Šia
strategija, visų pirma, siekiama ateityje išvengti didelių išlaidų, susijusių su valstybinių duomenų centrų
kūrimu ir palaikymu, jų infrastruktūra ir operacijomis. Strategija apima dvi pagrindines temas:
koordinuojamus pirkimus ir standartizuotos infrastruktūros politiką. Strategijai įgyvendinti buvo suformuota
tarpinstitucinė darbo grupė. Strategija yra įgyvendinama naudojant etapinį požiūrį. Siekiant padėti
įgyvendinti strategiją buvo suformuoti du duomenų centrams skirti pirkimų įrankiai, kuriais siekiama
koordinuoti duomenų centrų paslaugų pirkimus. 2013 m. vasarą Australijos valstybinė duomenų centrų
strategija 2010 – 2025 m. buvo papildyta gerosios praktikos vadovais: duomenų centrų struktūros ir
duomenų centrų energijos aprūpinimo gidais.
Suomija taip pat ketina konsoliduoti savo turimus valstybinius duomenų centrus. Iki 2015 metų pabaigos
viešojo sektoriaus duomenų centrų skaičių siekiama sumažinti 15 %, o iki 2020 metų – daugiau nei 60 %.
Suomija yra pasirinkusi tokį duomenų centrų konsolidavimo modelį, kuriame reikalinga infrastruktūra yra
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perkama nauja, tačiau atsižvelgiama ir į infrastruktūrinį paveldą: jis yra maksimaliai galimai išnaudojamas ir
tik tada keičiamas nauju.
4 REKOMENDACIJA
IRT plėtros pasaulinės tendencijos daro didžiulę įtaką viešojo sektoriaus informacinių išteklių
valdymui ir plėtrai. Debesų kompiuterija įgauna pagreitį rinkoje. Tiek viešajam, tiek privačiajam
IRT sektoriui atveria naujas galimybes. Rekomenduojamas debesų kompiuterijos sprendimų
pritaikymas viešajame sektoriuje.
Rekomendacijos pagrindimas užsienio šalių gerąja praktika
Vienas iš pagrindinių Jungtinės Karalystės įgyvendinamos IRT strategijos komponentų yra debesų
kompiuterija. Numatoma, kad skirtingos viešojo sektoriaus institucijos naudos tą pačią IRT infrastruktūrą
bendrai. Bendri ištekliai, infrastruktūra, programinė įranga ir informacija prieinami naudojant įvairius
įrenginius per tinklo ryšį, daugeliu atvejų - internetą. Už IRT infrastruktūrą ir paslaugas atsiskaitoma
atsižvelgiant į jų naudojimą. Tam sukurtas valdžios debesis (G – Cloud). Debesų kompiuterija suteikia
galimybę naudotis patogia, pagal poreikį tinklo prieiga prie bendrų konfigūruojamų IRT išteklių (tinklų,
serverių, saugyklų, taikomųjų programų ir paslaugų), kuriais gali būti pradėta naudotis minimaliai
sąveikaujant su debesų kompiuterijos paslaugų tiekėju. Debesų kompiuterijos taikymo tikslas yra pakeisti
būdus, kaip viešajame sektoriuje įsigyjamos ir valdomos IRT, ir sudaryti sąlygas naudotis IRT paslaugomis,
talpinamomis valdžios debesų kompiuterijos sistemoje. Debesų kompiuterijos naudojimas suteikia
galimybes dalintis IRT produktais ir paslaugomis, pereiti nuo brangių kiekvienos institucijos individualiai
pritaikomų IRT taikomųjų programų ir sprendimų prie pigesnių standartinių paslaugų. Siekiama, kad įsigyta
IRT paslauga būtų pakartotinai naudojama kitų valdžios institucijų. Debesų kompiuterijos paslaugoms įsigyti
sukurta Vyriausybės programų (aplikacijų) parduotuvė. Strategijoje numatoma, kad debesų kompiuterijos
taikymas valdžios institucijoms sudarys galimybę naudotis ir dalintis geriausiais jau sukurtais IRT
sprendimais, išvengiant jų dubliavimo, sudarys galimybę lengvai keisti paslaugų tiekėją išvengiant ilgo
pirkimo proceso. Taip pat bus užtikrinta galimybė įsigyti sprendimus, kurių saugumas užtikrintas, ir yra
galimybė naudotis paslaugomis, teikiamomis hibridiniame debesyje, kuris leidžia mažinti sąnaudas ir kartu
naudotis saugesniu privačiu debesiu.
Jungtinės Amerikos Valstijos taip pat siekia pereiti nuo tradicinių informacinių sistemų kūrimo būdų prie
debesų kompiuterijos ir visuotinių sprendimų. Tai lems valstybės informacinių išteklių valdymo pagerinimą ir
kaštų taupymą. Vienas iš pagrindinių taktinių siekių yra perkelti valstybines IRT investicijas į debesų
kompiuterijos platformas ir technologijas, taip siekiant taupyti, padidinti infrastruktūros panaudojamumą ir
plečiamumą. Pirmaujančios privataus sektoriaus įmonės pasiekė didelių laimėjimų gerindamos savo veiklos
efektyvumą išnaudodamos pažangias debesų kompiuterijos technologijas. Federalinė valdžia praleido
didžiąją dalį šių pokyčių iš dalies dėl prastai valdomų didelių technologinių investicijų. Federalinės
institucijos turi kurti sprendimus greičiau, pigiau ir naudojant mažiau išteklių. Federalinės valdžios IRT
aplinka pasižymi žemu turto panaudojimu, fragmentiška išteklių paklausa, dubliuojamomis sistemomis,
sudėtingu valdymu ir ilgai trunkančiais pirkimais. Šie trūkumai neigiamai veikia Federalinės valdžios
galimybes aptarnaujant visuomenę. Debesų kompiuterija gali atlikti svarbų vaidmenį sprendžiant šiuos
trūkumus ir gerinant valdžios sektoriaus paslaugų teikimą. Debesų kompiuterijos modelis gali padėti
valstybinėms institucijoms užtikrinti greitą patikimų ir inovatyvių paslaugų teikimą, nepaisant ribotų išteklių.
Debesų kompiuterija, naudojanti bendrą infrastruktūrą ir masto ekonomiją, yra tinkamas verslo modelis
Federalinei valdžiai. Organizacijos galės išmatuoti ir mokėti tik už tuos išteklius, kuriuos sunaudoja,
padidinti ar sumažinti jų vartojimą atsižvelgiant į reikalavimų ir biudžeto apribojimus ir naudoti bendrus IRT
išteklių pajėgumus. Kritinėms veikloms palaikyti reikalingi ištekliai gali būti teikiami greičiau ir minimaliai
sąveikaujant su paslaugų tiekėju.
Australijoje taip pat aktuali debesų kompiuterijos tema. Tiesa, ši iniciatyva dar labai nauja: nacionalinė
debesų kompiuterijos strategija buvo parengta 2013 m. Strategijoje numatyta, kad Australijos vyriausybė
bus lyderė taikant debesų kompiuterijos paslaugas siekiant padidinti efektyvumą, kurti didesnę vertę iš IRT
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investicijų, teikti geresnes paslaugas ir padidinti viešojo sektoriaus lankstumą.
Didelės spartos
plačiajuosčio ryšio infrastruktūra sudaro sąlygas naudojantis internetu IRT naudotis kaip paslauga. Debesų
kompiuterija sudaro galimybes tiek privataus, tiek ir viešo sektoriaus organizacijoms sumažinti išlaidas ir
perkelti priežiūros ir palaikymo veiklas išoriniams tiekėjams. Šiuo metu jau yra vykdomų iniciatyvų, kuriomis
siekiama padėti įgyvendinti šią viziją. Vyriausybė daro investicijas į nacionalinio plačiojo ryšio tinklo plėtrą ir
tobulinimą.
5 REKOMENDACIJA
Remiantis užsienio šalių praktika ir siekiant efektyvaus lėšų panaudojimo, rekomenduojama
skatinti su viešojo sektoriaus informacinių išteklių infrastruktūra susijusių paslaugų teikimą,
bent dalinai, perduoti verslui.
Rekomendacijos pagrindimas užsienio šalių gerąja praktika
Valstybinių duomenų centrų optimizavimo klausimas yra labai svarbus, kadangi tai labai susiję su valstybės
lėšų taupymu. Analizuojant užsienio šalių praktikas ir tai, kaip jose yra finansuoja valstybinių duomenų
centrų veikla, pastebėta, kad esminis principas, kaip jie finansuojami, yra valstybės biudžeto lėšos. Tiek
Jungtinėje Karalystėje, tiek Australijoje, tiek Suomijoje, tiek JAV, pagrindiniai valstybinių duomenų centrų
paslaugų vartotojai yra valstybinės institucijos, kurios asignavimus gauna iš valstybės biudžeto, už šias
lėšas jos atsiskaito su duomenų centrais. Todėl nors ir netiesiogiai, tačiau valstybiniai duomenų centrai iš
principo yra išlaikomi biudžeto.
Viešojo sektoriaus informacinių išteklių infrastruktūra yra kuriama ir tobulinama tam, kad būtų galima teikti ir
gauti paslaugas. Paslaugos – tai ne vien viešosios elektroninės paslaugos verslui ir piliečiams. Tai visuma
paslaugų, kad būtų užtikrintas sklandus viešasis administravimas: tiek turinio teikimo, tiek jo administravimo
paslaugos. Geroji praktika parodė, kad užsienio šalys siekia sukurti tokį viešojo sektoriaus informacinių
išteklių valdymo mechanizmą, kuris leistų viešojo sektoriaus institucijoms IRT paslaugas, naudojantis
debesų kompiuterija, pirkti iš privataus sektoriaus subjektų. Siekiama daugiau liberalumo, skaidrumo ir
konkurencijos.
Jungtinėje Karalystėje Apie 65 % centrinės valdžios naudojasi išorinėmis IRT paslaugomis (angl.
outsourcing) iš privataus sektoriaus. Remiantis tyrimais toks valdymas yra efektyvesnis. Organizuojant
bendrus pirkimus galima išsiderėti geresnes sąlygas. 2011 m. paskelbtoje strategijoje buvo numatyta, kad
bus sudarytas viešojo sektoriaus išteklių registras, sukurta elektroninė taikomųjų programų parduotuvė
viešajam sektoriui. Siekiama, kad valdžios institucijos taptų vienu bendru ir efektyviu klientu, taip užtikrinant
didesnę perkamąją galią ir mažinant IRT veiklos sąnaudas. Tam buvo numatyta sukurti naują departamentų
veiklos modelį ir naują pirkimų sistemą, pašalinti kliūtis mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti IRT
rinkoje: paslaugų teikimas turi būti racionalizuotas naudojant debesų kompiuterijos paslaugų principus.
Debesų kompiuterijos paslaugoms įsigyti sukurta Vyriausybės programų (aplikacijų) parduotuvė (angl.
Government Application Store). Šiame internetiniame portale viešojo sektoriaus institucijos turi galimybę
įsigyti, peržiūrėti ir pakartotinai naudoti jau sukurtas aplikacijas. Tokiu būdu sukurta atvira ir ekonomiškai
skaidri prekybinė rinka, kurioje viešojo sektoriaus institucijos gali įsigyti jų reikalavimus atitinkančias IRT.
JAV Federalinė valstijų ir vietinė valdžia taip pat gali gauti debesimis pagrįstos infrastruktūros kaip
paslaugos (angl. Infastructure as a Service, toliau – IaaS) pasiūlymus iš privataus verslo. Bendrųjų
paslaugų administracijos sutartis leidžia 12 privačių tiekėjų valdžios subjektams teikti debesų saugyklos,
virtualių mašinų ir svetainių talpinimo internete paslaugas. Naudojantis debesų kompiuterijos paslaugomis
federalinėms institucijoms nereikia turėti nuosavos duomenų centro infrastruktūros. Viešieji pirkimai
supaprastinti panaudojant valstybines pirkimų priemones ir elektronines parduotuves, tokias kaip Apps.gov.
Australijoje Finansų departamentas parengė ir administruoja duomenų centro kaip paslaugos (angl. Data
Centre as a Service, toliau – DCaaS) daugkartinio naudojimo paslaugų sąrašą (angl. Multi Use List, toliau –
MUL). MUL suteikia metodą, pagal kurį Finansų valdymo ir apskaitos įstatyme numatytos institucijos gali
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įsigyti debesų kompiuterijos ir debesų kompiuterijos pavidalo (angl. Cloud – Like) paslaugas ir privačių
tiekėjų. Šios paslaugos taip pat yra prieinamos Australijos valstijų ir teritorijų valdžiai ir kitoms valstybinėms
įstaigoms. Duomenų centrų infrastruktūrą ir paslaugas galima įsigyti naudojantis bendru visai valdžiai
pirkimų įrankiu (angl. Panel). Pirkimų įrankyje numatytų susitarimų nariais gali tapti tie duomenų centrų
infrastruktūros ir paslaugų tiekėjai, kurie atitinka finansines, sutartines ir technines sąlygas. Pirkimų įrankis
valstybinėms institucijoms suteikia supaprastintą pirkimų procesą, geresnes kainas ir iš anksto suderintas
sutarties sąlygas perkant aukštos kokybės duomenų centrų infrastruktūros paslaugas. Šiuo įrankiu taip pat
gali naudotis ir kitos valstybinės įstaigos. Valstybinė institucija privalo naudotis šiuo įrankiu priimdama naują
sprendimą dėl investicijų, susijusių su duomenų centrais.
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4. ESAMOS VIII APIMČIŲ, NAUJUMO IR PANAUDOJIMO BEI IT VEIKLŲ,
SUSIJUSIŲ SU ESAMA VIII, FINANSINIŲ IR EKONOMINIŲ RODIKLIŲ
VERTINIMAS IR ANALIZĖ
Esamos VIII apimčių, naujumo ir panaudojimo bei IT veiklų finansinių ir ekonominių rodiklių vertinimas ir
analizė (toliau – Vertinimas) atliktas apklausiant Pirkimo dokumentuose nurodytas 157 Institucijas,
pateikiant joms detalius turimos VIII aprašymui skirtus klausimynus (Institucijoms pateikto klausimyno
pavyzdys pateikiamas ataskaitos 3-iame priede). Siekiant tiksliau įvertinti esamos VIII apimtis, naujumą ir
panaudojimą bei IT veiklų, susijusių su esama VIII, finansinius ir ekonominius rodiklius, papildomai
apklaustos 3 Institucijos, kurios nenurodytos Pirkimo dokumentuose. Atsižvelgiant į Techninius
reikalavimus, klausimynas suskaidytas į šias dalis:
A. Valstybės informacinės sistemos ir registrai, naudojami viešajam administravimui;
B. Vidaus administravimo funkcijoms ir kitiems vidaus poreikiams naudojama programinė įranga, kuri
yra įdiegta tik kompiuterizuotose darbo vietose;
C. Vidaus administravimo funkcijoms ir kitiems vidaus poreikiams naudojama programinė įranga,
įdiegta tarnybinėse stotyse;
D. Institucijos ar įstaigos turima standartinė programinė įranga;
E. Materialusis turtas, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, susiję su valstybės informacinių išteklių
infrastruktūra;
F. Turima kompiuterinė technika;
G. Turimi duomenų centrai ir jų infrastruktūra;
H. Perkamos duomenų centro paslaugos;
I.

Duomenų mainai su kitomis institucijomis.

Remiantis Institucijų pateiktais duomenimis, Vertinimas atliktas apimant šiuos valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros komponentus (objektus):
►

Taikomoji programinė įranga;

►

Duomenų mainai su kitomis Institucijomis;

►

Kompiuterinė įranga;

►

Duomenų centrai ir tinklas;

►

Duomenų centrų paslaugos;

►

Bendri IT veiklų finansiniai ir ekonominiai rodikliai;

►

Žmogiškieji ištekliai.

Pilnas Institucijų, pateikusių užpildytus klausimynus, sąrašas pateikiamas ataskaitos 4 priede.
SVARBU: Pažymėtina, kad ne visos Institucijos, kurioms klausimynai buvo pateikti pildymui, juos užpildė ir
pateikė ir (arba) nė visos Institucijos atsakė į visus klausimynuose pateiktus klausimus, todėl Vertinimo
rezultatuose kai kurių Institucijų duomenys arba nėra išviso pateikiami, arba yra pateikiama tik dalis tokių
Institucijų duomenų. Tai gali daryti reikšmingą įtaką šioje ataskaitoje pateikiamiems Vertinimo rezultatams ir
jų pagrindu daromoms įžvalgoms. Dėl šių priežasčių Vertinimo rezultatai neturėtų būti naudojami kitiems
tikslams, nei nurodyta šio dokumento paskirtyje. Visais atvejais, kai nepateikti Institucijų duomenys galėjo
daryti reikšmingą įtaką Vertinimo rezultatams, šalia šių Vertinimo rezultatų pateikiame paaiškinimą ir
nurodome koks procentas Institucijų nepateikė duomenų.
Paslaugų teikėjas netikrino Institucijų pateiktų duomenų pagrįstumo ir patikimumo, dėl to nepareiškia jokios
nuomonės ar kitokio užtikrinimo.
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Ataskaitos 2 priede pateikiamas detalus esamos VIII apimčių, naujumo ir panaudojimo bei IT veiklų
finansinių ir ekonominių rodiklių Vertinimas, o toliau šiame skyriuje pateikiamos šio Vertinimo išvados bei
rezultatų apibendrinimas.

Esamos VIII apimčių, naujumo ir panaudojimo bei IT veiklų finansinių ir
ekonominių rodiklių Vertinimo išvados

4.1

Šiame skyriuje pateikiamos apibendrintos esamos VIII apimčių, naujumo ir panaudojimo bei IT veiklų
finansinių ir ekonominių rodiklių Vertinimo išvados, sugrupuotos pagal anksčiau įvardintus informacinių
išteklių infrastruktūros komponentus (objektus).

 Taikomoji programinė įranga
►

Net daugiau nei pusės (~ 57 %) I kategorijos valstybės IS / registrų atsarginės duomenų kopijos yra
daromos geografiškai nenutolusiame (tame pačiame) duomenų centre.

►

Daugumos II kategorijos (~ 74 %) ir III kategorijos (~ 80 %) valstybės IS / registrų atsarginės
duomenų kopijos yra daromos geografiškai nenutolusiame (tame pačiame) duomenų centre.

►

Vadovaujantis informacija, surinkta bendraujant su Institucijomis, galima daryti išvadą, jog dauguma
Institucijų atskirai sprendžia veiklos tęstinumo užtikrinimo, pavyzdžiui, atsarginių duomenų kopijų
tvarkymo ir rezervinio veiklos atstatymo, klausimus. Dėl šios priežasties, Institucijų lėšos ne visada
yra valdomos efektyviai, dažnai Institucijoms veiklos tęstinumo užtikrinimo klausimus sprendžiant
individualiai yra dubliuojamos pastangos ir nepanaudojamas kitų Institucijų turimas turtas, kurį šiam
tikslui būtų galima panaudoti.

►

Visų I kategorijos valstybės IS / registrų pakeitimų testavimui yra naudojamos atskiros testavimo
aplinkos.

►

Beveik 16 % II kategorijos ir 23 % III kategorijos IS / registrų pakeitimų testavimui nėra naudojamos
atskiros testavimo aplinkos:
►

net pusės Užsienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės VII valdymo srities Institucijų II kategorijos IS / registrų pakeitimų testavimui nėra
naudojamos atskiros testavimo aplinkos;

►

daugiau negu pusės Sveikatos apsaugos ministerijos VII valdymo srities Institucijų III
kategorijos IS / registrų pakeitimų testavimui nėra naudojamos atskiros testavimo aplinkos.

►

Tos valstybės IS / registrai, kurios neturi atskirų testavimo aplinkų, nėra tinkamai paruoštos rizikų,
atsirandančių diegiant sistemos pakeitimus tiesiai į gamybinę aplinką, valdymui. Sistemos
pakeitimai gali būti tinkamai neištestuoti, o tai gali sąlygoti sistemos veikimo klaidas ir duomenų
praradimus ar iškraipymus.

►

Atsižvelgiant į Institucijų pateiktus duomenis, penkiolikos (5 % visų Institucijų nurodytų valstybės IS
/ registrų) valstybės IS / registrų taikomoji programinė įranga įdiegta išskirtinai tik kompiuterizuotose
darbo vietose. Tokie sprendimai gali būti laikomi technologiškai pasenusiais, nes atsiranda su jų
naudojimu, pavyzdžiui, atsarginių duomenų kopijų tvarkymu ir rezerviniu veiklos atstatymu,
susijusių rizikų. Naudojant tokius sprendimus taip pat yra apribotos galimybės keliems žmonėms
vienu metu tvarkyti duomenis ir juos panaudoti. Taip pat, kompiuterizuotoje darbo vietoje
naudojamos taikomosios PĮ nėra galimybės centralizuotai valdyti – tai reikalauja papildomų kaštų.

►

Tik nedidelė dalis valstybės IS / registrų (6 %) yra eksploatuojamos ne nuosavoje, o kitos
Institucijos (organizacijos) (3 %) arba nuomojamoje iš privataus paslaugų teikėjo (3 %) fizinėje
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infrastruktūroje. Tai rodo, kad Institucijos yra linkusios savarankiškai tvarkyti savo VII ir spręsti su
VII palaikymu bei plėtra susijusius klausimus. Atsižvelgiant į tai, egzistuoja galimybė, kad
Institucijos, savarankiškai spręsdamos minėtus uždavinius, susikuria panašius sprendimus, o tai
valstybės mastu sukuria išteklių disbalansą, besidubliuojančius sprendinius bei perteklinius išteklius
atskirose Institucijose.
►

Iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų IT paslaugas savo tvarkomai viešajam administravimui
naudojamai taikomajai PĮ daugiausiai perka Lietuvos Respublikos Seimo (22 % srities IS / registrų)
ir Ūkio ministerijos (22 % srities IS / registrų) VII valdymo sričių Institucijos.

►

Siekiant sumažinti valstybėje kuriamų panašių sprendimų dubliavimą, turėtų būti centralizuotai
kuriamos naujos ir plėtojamos esamos bendrojo naudojimo paslaugos, suteikiančios Institucijų
vidaus administravimui reikalingus IT įrankius ir/ arba priemones. Tokiu būdų būtų sumažinti tokių
įrankių kūrimui valstybės mastu skiriami kaštai, taip pat tai galimai padidintų jų kokybę.

 Duomenų mainai su kitomis Institucijomis
►

Vadovaujantis Institucijų pateiktais duomenimis, žiniatinklio paslaugos yra valstybės mastu
daugiausiai naudojama technologija tiek duomenų gavimui (70 % transakcijų), tiek duomenų
teikimui (55 % transakcijų).

►

Tiesioginių sąsajų su duomenų bazėmis (angl. Database Link) technologija taip pat dažnai
naudojama tiek duomenų gavimui (14 % transakcijų), tiek duomenų teikimui (16 % transakcijų).

►

Apsikeitimas duomenų bazių kopijomis (angl. Database Snapshot) VII valdymo sričių Institucijų
dažniau naudojamas duomenų gavimui (12 % transakcijų) nei duomenų teikimui (25 % transakcijų).

 Kompiuterinė įranga
►

Pagal pateiktus duomenis vidutinis tarnybinės stoties standaus disko užimtumas yra apie 50 %.
Pastebima, jog didžiausia dalis (35 %) tarnybinių stočių yra naudojama daugiau nei 5 metus. Taip
pat 55 % tarnybinių stočių garantinis aptarnavimo laikotarpis jau yra pasibaigęs. Tai leidžia daryti
išvadą apie poreikio atnaujinti šią įrangą egzistavimą.

►

Vidutinis duomenų saugyklos užimtumas siekia 68 %. Pastebima, jog didžiausia dalis (37 %)
duomenų saugyklų yra naudojama mažiau nei 3 metus. Panaši dalis (32 %) duomenų saugyklų yra
naudojama daugiau nei 5 metus. 47 % atvejų garantinis aptarnavimo laikotarpis jau yra pasibaigęs.
Iš to galima daryti išvadą, jog visos institucijos greitai sukaupia didelius duomenų kiekius.

►

Pastebima, jog didžiausia dalis atsarginio kopijavimo įrenginių yra naudojama mažiau nei 3 metus,
tačiau 61 % atvejų garantinis aptarnavimo laikotarpis jau yra pasibaigęs. Taip pat tai, kad iš pateiktų
duomenų didžiausios jų dalies (30 %) užimtumas viršija 70 %, leidžia daryti išvadą, jog visos
institucijos greitai sukaupia didelius saugomų duomenų kiekius.

►

Taip pat pastebėta, kad dauguma atvejų institucijose naudojami maršrutizatoriai yra senesni nei 5
metai. Taip pat 62 % atvejų nurodyta, kad turimų maršrutizatorių garantinis aptaranavimo laikotarpis
yra jau pasibaigęs. Kalbant apie nepertraukiamo maitinimo įrenginius (UPS), situacija taip pat
panaši: 42 % atvejų šie įrenginiai yra senesni nei 5 metai, o 69 % atvejų garantinis aptaranavimo
laikotarpis yra jau pasibaigęs.

►

83 % institucijų nurodytų atvejų, kompiuterinę įrangą prižiūri pats institucijos personalas. 60 %
atvejų nėra perkamos priežiūros paslaugos. Iš to matoma, kad dalyje institucijų kompiuterinę įrangą
prižiūri ir personalas, ir kartu yra perkamos priežiūros paslaugos.
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►

Kalbant apie modernizavimo planus, institucijos ketina modernizuoti tarnybinių stočių kompiuterinę
įrangą (60 % iš atsakytų atvejų), atsarginio kopijavimo įrenginius (50 % iš atsakytų atvejų) bei
duomenų saugyklų kompiuterinę techniką (48 % iš atsakytų atvejų). Didžioji dauguma institucijų
šiuos modernizavimo darbus ketina atlikti 2014 – 2016 m. laikotarpiu. Tačiau pastebėta tai, kad
labai didelė dalis institucijų (apie 45 %) dalyvavusių apklausoje iš viso neatsakė į klausimus,
susijusius su modernizacijos planais. Tai leidžia manyti, kad dauguma atvejų institucijos tokios
informacijos neturi.

►

Pagal pateiktus duomenis vyraujantis tarnybinių stočių naudojimo laikas yra ne mažesnis nei 3
metai.

►

Kaip daugiausiai senesnių nei 5 metai tarnybinių stočių naudojančias Institucijas galima įvardinti
Vidaus reikalų, Teisingumo, Ūkio, Finansų ministerijų VII valdymo sritims bei Teismų ir Lietuvos
Respublikos Prezidento kanceliarijos VII valdymo sritims priklausančias Institucijas.

►

Kaip daugiausiai naujesnių nei 3 metai tarnybinių stočių naudojančias Institucijas galima įvardinti
Lietuvos Respublikos Seimo bei Krašto apsaugos ir Aplinkos ministerijų VII valdymo sričių
Institucijas.

►

Pagal pateiktus duomenis vyraujantis duomenų saugyklų naudojimo laikas yra ne senesnis nei 5
metai.

►

Kaip daugiausiai senesnių nei 5 metai duomenų saugyklų naudojančias Institucijas galima įvardinti
Žemės ūkio ir Finansų ministerijų VII valdymo sritims bei Lietuvos Respublikos Seimo VII valdymo
sričiai priklausančias Institucijas.

►

Kaip daugiausiai naujesnių nei 3 metai duomenų saugyklų naudojančias Institucijas galima įvardinti
Teismų VII valdymo sričiai bei Teisingumo, Kultūros ir Krašto apsaugos ministerijų VII valdymo
sritims priklausančias Institucijas.

 Duomenų centrai ir tinklas
►

Iš pateiktų duomenų pastebima, jog dažniausiu atveju nutolusių padalinių sujungimui yra perkamos
ryšio tiekėjų paslaugos. Iš informaciją pateikusių Institucijų 42 % arba 44 Institucijos nurodė tokį
atsakymą. Taip pat populiariausias vyraujantis sujungimo kanalas yra nurodomas kaip MPLS (VPN)
koduotas kanalas: 56 % arba 59 Institucijos nurodė šį atsakymą.

►

Interneto kanalo galinė įranga dažnesniu atveju (79 %) yra nuomojama nei turima nuosava.
Institucijos pusę iš visų atvejų (50 %) naudoja uždarą – izoliuotą nuo prieigos iš išorės – tinklą.

►

Patalpų, kuriose įrengtas duomenų centras, savininkas dažnesniu atveju (81 % arba 101 Institucija)
yra pati Institucija. Vos 11 % informaciją pateikusių Institucijų teigia, kad duomenų centrui naudoja
nuomojamas patalpas. Apklausos rezultatai parodė, kad daugumoje duomenų centrų
infrastruktūros ištekliai yra pasenę – 51 % Institucijų, nurodžiusių informaciją apie naudojamas
patalpas duomenų centrams, teigia, kad patalpos, tiek nuomotos, tiek nuosavos, buvo
modernizuotos daugiau nei prieš 5 metus.

►

Analizuojant Institucijų technines galimybes teikti duomenų centro paslaugas kitoms Institucijoms,
tokias galimybes turinčios, nurodė tik 16 % informaciją pateikusių Institucijų. Net 83 % jų nurodė,
kad paslaugų neteikia.

►

Analizuojant duomenis apie duomenų centrų plotą, atkreipiamas dėmesys, kad vos 4 % arba 5
Institucijų naudojamų duomenų centrų plotas yra didesnis kaip 100 kvadratinių metrų. Daugumos
atveju (80 % arba 100 Institucijų) plotas yra mažesnis kaip 50 kvadratinių metrų. Taip pat net 58 %
arba 73 Institucijos nurodė, kad neturi fizinių galimybių plotą išplėsti.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių
fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo
paslaugos

33 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

►

Analizuojant duomenų centrų plotą VII valdymo sričių lygiu, galima išskirti sritis, kurioms priklauso
Institucijos, turinčios didžiausius – viršijančius 100 kvadratinių metrų – duomenų centrus:
Teisingumo (didžiausias duomenų centras priklauso šiai sričiai priskiriamai VĮ „Registrų centras“),
Susisiekimo (didžiausias duomenų centras priklauso šiai sričiai priskiriamai AB „Lietuvos
geležinkeliai“), Socialinės apsaugos ir darbo (didžiausias duomenų centras priklausos šiai
priskiriamai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės ir darbo apsaugos
ministerijos) ir Finansų (didžiausias duomenų centras priklauso šiai sričiai priskiriamam Muitinės
departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos) ministerijų VII valdymo sritys bei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės VII valdymo sritis (didžiausias duomenų centras priklausos šiai
sričiai priskiriamam Lietuvos statistiko departamentui).

►

Dažniausiu atveju (taip nurodė 87 % Institucijų) duomenų centre įrengtų tarnybinių stočių talpinimo
spintų kiekis yra mažesnis nei 10. Atsižvelgiant į duomenų centro plotą 32 % duomenis pateikusių
Institucijų neturėtų galimybės įrengti papildomų tarnybinių stočių spintų, 51 % - galėtų įrengti
mažiau nei 5. Tik 4 % arba 5 Institucijos turėtų galimybę įrengti daugiau nei 10 papildomų
tarnybinių stočių spintų. Galima daryti išvadą, kad siekiant konsoliduoti duomenų centrus, tam
galėtų būti panaudoti tik keli egzistuojantys duomenų centrai, turintys galimybę plėstis ir talpinti
papildomus infrastruktūros išteklius.

►

Analizuojant duomenų centrų kondicionavimo ir priešgaisrinės saugos aspektus pastebima, kad
jiems nėra skiriama daug dėmesio. Dažniausiu atveju (92 %) duomenų centre yra įrengta oro
kondicionavimo sistema, tačiau kitiems aspektams skiriama mažiau dėmesio: 44 % duomenys
pateikusių Institucijų nurodė, kad duomenų centre yra įdiegta temperatūros ir drėgmės kontrolės
sistema, 33 % nurodė, kad duomenų centre įdiegta automatinė gaisro gesinimo sistema, tik 18 %
nurodė, kad duomenų centre įrengta gedimo nustatymo sistema su nuotoliniu valdymu.

►

Iš pateiktų duomenų pastebima, kad 31 % duomenų centrų vidutiniškai faktinis duomenų centro
infrastruktūros naudojamos elektros energijos kiekis neviršija 10000 kWh per mėnesį, 6 %
duomenų centrų viršija 10000 kWh, bet neviršija 50000 kWh ir tik 4 % duomenų centrų viršija 50000
kWh per mėnesį. Tokį pasiskirstymą lemia tai, kad daugumos duomenų centrų plotas yra nedidelis
ir juose nėra laikoma daug įrangos. Kadangi dauguma Institucijų nepateikė duomenų apie
sunaudojamą elektros energiją, galima manyti, kad tokia jos tokios informacijos neturi.

►

Kaip minėta apžvelgiant apklausos duomenis valstybės lygiu, dauguma Institucijų nutolusiems
padaliniams sujungti perka ryšių tiekėjų paslaugas tačiau taip pat pastebima, kad nemažai
duomenis pateikusių Institucijų nutolusiems padaliniams sujungti naudojasi Saugiu valstybės
duomenų perdavimo tinklu (toliau – SVDPT).

►

Apklausos rezultatai parodė, kad iš 121 duomenų centro, kurio infrastruktūros duomenys buvo
pateikti, tik viename – Lietuvos Respublikos Vyriausybės VII valdymo srities Institucijų sričiai
priklausančio Lietuvos statistikos departamento duomenų centre – yra daugiau nei 50 tarnybinių
stočių spintų. Taip pat tik 8 arba 7 % Institucijų yra nuo 11 iki 50 tarnybinių stočių spintų, kituose jų
kiekis neviršija 10.

►

Daugumoje duomenų centrų laisvas plotas, kuriame dar būtų galima įrengti tarnybinių stočių spintas
ir kitą susijusią įrangą, neviršija 10 kvadratinių metrų (taip nurodė 35 % arba 42 Institucijos) arba
duomenų centre jo nėra (taip nurodė 34 % arba 41 Institucija). Daugiau nei 30 kvadratinių metrų
laisvo ploto yra Teisingumo ir Finansų ministerijų VII valdymo sričių bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės VII valdymo srities Institucijų ir ministerijos sritims priklausančių Institucijų duomenų
centruose.

►

Atsižvelgiant į patalpų plotą, daugumoje duomenų centrų (51 % arba 62 duomenų centruose) būtų
galima įrengti iki 5 papildomų tarnybinių stočių spintų. Daugiau nei 10 tarnybinių stočių spintų būtų
galima įrengti šių sričių Institucijose: Vidaus reikalų (Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos
Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir VĮ „Infostruktūra“ duomenų centruose“), Finansų
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(dviejuose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LT Finansų ministerijos duomenų centruose)
ministerijų VII valdymo sričių bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lietuvos statistikos
departamento duomenų centre) VII valdymo srities Institucijose.

Detalizuotos informacijos apie didžiausius Institucijų turimus duomenų centrus apibendrinimas:
►

Didžiausius duomenų centrus turi šios Institucijos: AB Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos statistikos
departamentas, Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos, Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ Registrų centras,
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, Valstybinė geležinkelio inspekcija prie
LR Susisiekimo ministerijos, VĮ Infostruktūra.

►

Informacija apie duomenų centrus – serverines, suklasifikuota pagal tokias kategorijas: jų priežiūra
ir paslaugų teikimas, infrastruktūra, klimatas ir priešgaisrinė apsauga, maitinimas bei perimetro
apsauga. Detalesnei analizei pasirinkti 9 didžiausi duomenų centrai - serverinės, atsižvelgiant į jų
užimamą plotą ir fizines galimybes plėstis: nuo 90 ir daugiau kv. m. (žr. lentelę aukščiau).

►

Iš jų 5 duomenų centruose – serverinėse yra galimybių juos fiziškai išplėsti.

►

Iš pateiktos informacijos apskaičiuota, kad vidutinis likusių duomenų centrų – serverinių plotas
siekia 22 kv. m. (į skaičiavimą neįtraukti šioje detalioje analizėje minimi 9 duomenų centrai –
serverinės).

►

Pagal pateiktą informaciją galima teigti, kad pats didžiausias fizinio ploto prasme duomenų centras
– serverinė priklauso VĮ „Registrų centras“. Šiuo metu 57 kv. metrus užimančio centro plėtimui
numatyta vieta 300 kv. m

►

Institucijos, kurioms priklauso minimi 9 duomenų centrai – serverinės, nurodo, kad kai kuriais
atvejais jie atitinka tarptautinį Duomenų centrų standartą, tačiau nei vienas iš šių duomenų centrų –
serverinių neturi standarto atitikimo sertifikato.

►

Pastebėta, kad tik vienu atveju institucija (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų
ministerijos) turėdama technines galimybes teikti duomenų centro paslaugas kitoms institucijoms, jų
neteikia. Kitais atvejais, jei tik tokią galimybę turi, institucijos nurodo teikiančios minėtas paslaugas.

►

5 iš šių duomenų centrų – serverinių perka serverinės infrastruktūros priežiūros paslaugas.

►

3 iš minimų 9 duomenų centrų – serverinių nėra daromas svarbios informacijos atsarginis
archyvavimas geografiškai nutolusiame duomenų centre.

►

6 iš minimų 9 duomenų centrų – serverinių modernizacija atlikta seniau nei prieš 7 metus.

►

Vertinant klimato ir priešgaisrinės apsaugos aspektu, VĮ „Infostruktūra“ duomenų centras –
serverinė yra prasčiausios būklės: serverinėje nėra įdiegtos automatinės gaisro gesinimo sistemos,
atskirų gaisro saugos barjerų (atsparių karščiui), gaisro signalizacija su galimybe blokuoti išorinį oro
patekimą, durys neatsparios ugniai ir dūmams, neįrengta laidų kanalų priešgaisrinė apsauga,
neįrengti vandens patekimo į patalpą davikliai ir dūmų detektoriai oro kondicionavimo sistemoje,
nėra įrengta gedimo nustatymo sistema su nuotoliniu valdymu, personalas nedalyvauja gaisro
saugos pratybose (pastaba: jos plotas yra 30 kv. m., yra galimybių fiziškai plėstis dar 200 kv. m).

►

Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos duomenų centras – serverinė klimato ir
priešgaisrinės apsaugos aspektu yra geriausios būklės: įdiegta automatinė gaisro gesinimo
sistema, įrengti atskiri gaisro saugos barjerai, gaisro signalizacija su galimybe blokuoti išorinį oro
patekimą, durys atsparios ugniai ir dūmams, įrengta laidų kanalų priešgaisrinė apsauga, įrengti
vandens patekimo į patalpą davikliai ir dūmų detektoriai oro kondicionavimo sistemoje, įrengta
gedimo nustatymo sistema su nuotoliniu valdymu, personalas dalyvauja gaisro saugos pratybose
(pastaba: jos plotas yra 120 kv. m., galimybių fiziškai plėstis nėra).
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Perimetro apsaugos aspektu, beveik visų šių 9 duomenų centrų – serverinių būklė yra gera: įrengta
vaizdo stebėjimo sistema, įrengta perimetro sauga, serverinės infrastruktūros ir pastatų planai yra
atnaujinti ir atitinka realią situaciją, įrengta praėjimo į serverinę sistema su galimybe esant reikalui
apriboti patekimą į serverinę. Tačiau VĮ „Infostruktūra“ duomenų centras – serverinė ir šiuo aspektu
yra prasčiausios būklės: neįrengta vaizdo stebėjimo sistema, perimetro sauga, serverinės
infrastruktūros ir pastatų planai nėra atnaujinti ir neatitinka realios situacijos.

 Duomenų centrų paslaugos
►

Informaciją, susijusią su perkamomis duomenų centrų paslaugomis, pateikė 32 Institucijos iš
apklaustų 166. Iš šią informaciją pateikusių Institucijų 66 % atvejų Institucijos nurodė, kad perka
duomenų centrų paslaugas. Tarp jų: Susisiekimo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos,
Žemės ūkio ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos, Vidaus reikalų
ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Teisingumo
ministerijos valdymo sričių Institucijos. Didžioji dalis jų, apie 67 %, turi terminuotas sutartis su šių
paslaugų teikėjais ir šios sutartys baigsis laikotarpiu nuo 2014 iki 2017 m.

►

Dažniausiai pasitaikančios perkamos duomenų centrų paslaugos yra virtualios mašinos, svetainių
priegloba, duomenų saugyklų vieta, duomenų centro ploto nuoma su elektros tiekimu ir aušinimu,
maršrutizatorių nuoma, serverių saugojimo paslaugos.

 Bendri IT veiklų finansiniai ir ekonominiai rodikliai
►

Atsižvelgiant į Institucijų pateiktus duomenis, galima daryti išvadą, kad per tris metus nuo 2010 m.
iki 2012 m. didelių pasikeitimų arba reikšmingų proporcijos tarp išlaidų IT eksploatacijai (OPEX) ir
išlaidų PĮ kūrimui / plėtrai (CAPEX) nebuvo, tačiau matoma tendencija, jog kasmet patiriamos vis
didesnės išlaidos IT eksploatacijai (OPEX). Tuo tarpu CAPEX išlaidos didėjo (~18,2 milijonų litų)
nuo 2010 iki 2011 metų ir 2012 metais šiek tiek sumažėjo (~8,1 milijonų litų).

►

Siekiant išlaikyti tvarią VIII, proporcingai investicijoms į VIII plėtrą turi didėti ir VIII eksploatacijos
išlaidų (OPEX) finansavimas. Kadangi didesnis OPEX finansavimas iš valstybės biudžeto nėra
numatytas bei istoriškai šis aspektas nėra akcentuojamas, todėl egzistuoja grėsmė, kad IT turtas, į
kurį investuojama, nėra tinkamai palaikomas. Nekeičiant dabartinės situacijos, tokia pati prognozė
išliks ir ateinančio ES SF paramos periodo metu.

►

Vadovaujantis pasaulinėmis tendencijomis ir gerosiomis praktikomis (pavyzdžiui, didžiųjų
tarptautinių įmonių patirtimi, susijusia su jų IT valdymu bei kompanijos Gartner pateikiama
pasauline išlaidų IT eksploatacijai/ plėtrai analize, 2009 m. statistika ir jos išvadomis), siektinas
OPEX ir CAPEX santykis turėtų būti atitinkamai 70 % ir 30 %. Atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais
metais valstybėje egzistuojanti OPEX ir CAPEX proporcija šių tarptautinių gerųjų praktikų neatitinka
(per periodą nuo 2010 iki 2012 metų OPEX ir CAPEX santykis buvo atitinkamai 48 % ir 52 %),
galima daryti išvadą, kad valstybėje yra daug investuojama į naujų VII kūrimą / esamų plėtojimą,
tačiau sukurtų VII palaikymui skiriama nepakankamai lėšų. Dėl šių priežasčių, ateityje, atsiradus
poreikiui atnaujinti nepakankamai prižiūrėtus VII, jų atnaujinimas ir/ arba palaikymas gali
pareikalauti ženkliai didesnių lėšų.

►

Taip pat, atsižvelgiant į ne tik valstybėje, bet ir tarptautinėje praktikoje egzistuojančias dažniausias
efektyvaus IT turto valdymo problemas, egzistuoja rizika, kad valstybėje IT turto pirkimas / kūrimas
yra vykdomas neefektyviai, neatsižvelgiant į realius Institucijų poreikius. Tokiu būdu, dalis valstybės
IT turto gali būti perteklinė, todėl ją sudarantys IT ištekliai gali būti neišnaudojami ir dėl to
nepalaikomi.

►

Atsižvelgiant į Institucijų pateiktus duomenis, galima daryti išvadą, kad dėl tam tikrų Institucijų
veiklos ir IT valdymo ypatumų, kiekvienoje VII valdymo srityje egzistuoja skirtingos CAPEX ir OPEX
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proporcijos, todėl pertvarkant VIII turi būti dedamos pastangos normalizuoti/ stabilizuoti CAPEX /
OPEX proporciją egzistuojančią ne tik valstybės mastu, tačiau ir konkrečiose VII valdymo srityse.
►

OPEX / CAPEX proporcijos skirtingose VII valdymo srityse svyruoja nuo 74 % / 26 % Energetikos
ministerijos VII valdymo srityje iki 27 % / 73 % Švietimo ir mokslo VII valdymo srityje.

►

Didelių pasikeitimų proporcijoje tarp išlaidų (CAPEX) programinės įrangos kūrimui / plėtrai
pasiskirstymo pagal paslaugų pirkimą iš rinkos ir vykdymą viduje per periodą nuo 2010 m. –
2012 m. nėra.

►

Vadovaujantis Institucijų pateiktais duomenimis, didžiausia dalis (~84 %) Institucijų išlaidų (CAPEX)
2010 - 2012 m. tenka su VII kūrimu ir plėtra susijusių IT paslaugų pirkimui iš rinkos. Didžioji dalis
Institucijų VII yra kuriami / plėtojami pasitelkiant pajėgumus iš rinkos. Tokiu būdu yra sudaromos
galimybės Institucijoms racionaliau paskirstyti kompetentingus vidinius žmogiškuosius išteklius ir
nukreipti juos į tiesioginės Institucijos veiklos vykdymą.

►

Vadovaujantis Institucijų pateiktais duomenimis, galima daryti išvadą, kad skirtingose VII valdymo
srityse veikiančios Institucijos skirtingai sprendžia su savo VII kūrimu ir plėtojimu susijusius išlaidų
panaudojimo klausimus. Aiškių tendencijų ar panašumų tarp skirtingų VII valdymo sričių išlaidų
(CAPEX) panaudojimo būdų nėra.

►

Daugiausiai VII kūrimui ir plėtojimui savus išteklius naudoja Teisingumo (~40 % visų CAPEX
išlaidų) ir Kultūros (~38 %) ministerijų VII valdymo srityse veikiančios Institucijos.

►

Užsienio reikalų ir Finansų ministerijų VII valdymo srityse bei Lietuvos Respublikos Prezidento
kanceliarijos VII valdymo srityje veikiančios Institucijos beveik 100 % paslaugų pirkimų vykdo iš
rinkos (CAPEX į išorę).

►

Vadovaujantis Institucijų pateiktais duomenimis, nuo 2010 m. Institucijos vis daugiau
rinkoje siūlomomis paslaugomis, susijusiomis su jų tvarkomų IT išteklių eksploatacija,
tenkančios išlaidos (OPEX į išorę) didėja. Ši tendencija gali būti sąlygota didėjančio
pasitikėjimo privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjais ir / arba Institucijose mažėjančio
priežiūros ir administravimo funkcijas vykdančių specialistų skaičiaus.

►

Panašios dalys Institucijų išlaidų (OPEX) 2010 - 2012 m. tenka su IT eksploatacija susijusių IT
paslaugų pirkimui iš rinkos (~47 % OPEX į išorę) ir vykdymui viduje (~53 % OPEX viduje).

►

Institucijos skirtingai sprendžia su savo IT eksploatacija (VII tvarkymu) susijusių išteklių poreikio
klausimus, tačiau didžiojoje dalyje VII valdymo sričių veikiančios Institucijos yra linkę IT
eksploatacijos funkcijas vykdyti daugiau (>50 %) savo vidiniais ištekliais.

►

Daugiausiai IT eksploatacijai išorinius išteklius naudoja Energetikos (~63 % visų OPEX išlaidų),
Teismų (~63 %) ir Socialinės apsaugos ir darbo (~62 %) ministerijų VII valdymo srityse veikiančios
Institucijos.

►

Vadovaujantis Institucijų pateiktais duomenimis apie detalizuotas Išlaidų (OPEX) sudedamąsias
dalis, didžiąją dalį Institucijų Išorinių išlaidų (daugiau nei pusę) sudaro IT paslaugų, susijusių su VII
tvarkymu, pirkimas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų. Kitos OPEX į išorę išlaidos:
mokesčiai už ryšių (interneto, SVDPT) paslaugas (~13 %), mokėjimai už kitų Institucijų teikiamus
duomenis (~2 %) bei IT specialistų mokymo išlaidos (~1 %).

►

Galima daryti išvadą, kad IT specialistų mokymų išlaidos sudaro tik mažą dalį Institucijų Išorinių
išlaidų (~1 %) . Nepakankamas IT specialistų kvalifikacijos kėlimo finansavimas gali daryti neigiamą
įtaką Institucijų vidinių IT palaikymo ir administravimo funkcijų vykdymo kokybei ir sąlygoti IT
specialistų skaičiaus mažėjimą.

►

Didžiąją Institucijų Vidinių išlaidų dalį (~32 %) sudaro vidinių Institucijų IT specialistų darbo
užmokestis.
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todėl tam
Institucijų
vidines IT
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Atsižvelgiant į IT eksploatacijos išlaidas ryšių (interneto, SVDPT) paslaugoms bei mokėjimams už
kitų Institucijų teikiamus duomenis, pastebima tokios rūšies išlaidų augimo tendencija.

 Žmogiškieji ištekliai
►

Kompiuterizuotų darbo vietų Institucijose skaičius laikotarpiu nuo 2010 m. iki 2012 m. didėjo, o IT
specialistų skaičius tuo pačiu laikotarpiu nuolat mažėjo. Dėl šių priežasčių, vienam IT specialistui
aptarnauti tenkančių kompiuterizuotų darbo vietų skaičius nuolat didėja. Galima daryti išvadą, jog
toliau išliekant šiai tendencijai egzistuoja rizika, kad IT Institucijose šias funkcijas vykdančių IT
specialistų bus nepakankamai, todėl negalės būti užtikrintas kokybiškas ir tikruoju laiku vykdomas
Institucijų kompiuterizuotų darbo vietų aptarnavimas.

►

Ši rizika galėtų būti valdoma Institucijoms daugiau perkant IT paslaugas, įskaitant kompiuterizuotų
darbo vietų priežiūros paslaugas, iš šioje srityje specializuojančių ir daugiau kompetencijos
sukaupusių Paslaugų teikėjų ir taip mažinant arba visai atsisakant tokio pobūdžio IT veiklos
funkcijų. Tai taip pat suteiktų galimybę IT specialistams, dirbantiems Institucijose, specializuotis į
Institucijoms reikalingų kvalifikuotų IT paslaugų tiekimą. Perleidus kompiuterizuotų darbo vietų
priežiūros funkcijas Paslaugų teikėjams, galimai šios IT paslaugos būtų teikiamos efektyviau,
kokybiškiau ir pigiau.

►

Analizuojant IT specialistų pareigybių pasiskirstymą pagal VII valdymo sritis nėra aiškiai pastebimų
pareigybių proporcijų pasiskirstymo tendencijų - skirtingose VII valdymo srityse pareigybių
proporcijų pasiskirstymas nevienodas.

►

Visose VII valdymo srityse santykinai didelę visų pareigybių dalį sudaro IT specialistai, atsakingi už
kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą (23 % Valstybės lygmeniu). Šių specialistų skaičiaus dalis nuo
visų IT specialistų skaičiaus varijuoja nuo 8 % Susisiekimo ministerijos VII valdymo srityje iki 56%
Socialinės apsaugos ir darbo VII valdymo srityje.

►

Didžiausia IT specialistų, atsakingų už kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą, skaičiaus dalis nuo
visų IT specialistų yra Socialinės apsaugos ir darbo (56 %), Krašto apsaugos (50 %) ir Ūkio (27 %)
ministerijų ir Lietuvos Respublikos Seimo VII valdymo srityse.

►

Taip pat, VII valdymo srityse santykinai didelę visų pareigybių dalį sudaro IT specialistai, atsakingi
už IS / registrų kūrimą / plėtrą (21 % Valstybės lygmeniu) bei eksploatavimą (vidutiniškai 22 %).

►

Didžiausia IT specialistų, atsakingų už IS / registrų eksploatavimą, skaičiaus dalis nuo visų IT
specialistų yra Švietimo ir mokslo (57 %), Finansų (38 %) ir Ūkio (27 %) ministerijų VII valdymo
srityse.

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos
38 lapas iš 244
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita
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Esamos VIII apimčių, naujumo ir panaudojimo bei IT veiklų finansinių ir ekonominių
rodiklių vertinimo apibendrinimas
Atlikus esamos VIII apimčių, naujumo ir panaudojimo bei IT veiklų finansinių ir ekonominių rodiklių
vertinimą, galima teigti, kad:
►

Informacijos apie turimą VIII tvarkymo brandos lygis yra žemas. Tokios informacijos stoka
tampa kliūtimi žinoti, ką valdai, formuoti šio sektoriaus politiką, vykdyti strateginį planavimą,
užtikrinti informacinių išteklių saugą, techninį, organizacinį ir informacinį suderinamumą;

►

Dalies Institucijų duomenų tvarkymui naudojama infrastruktūra yra neadekvataus
patikimumo lygio, pavyzdžiui dalis Institucijų duomenų tvarkymui naudoja tik serverius su jų
vidiniais standžiais diskais be atskirų tinkamai apsaugotų duomenų saugyklų, bei ne visų valstybės
IS / registrų atsarginės kopijos yra daromos, todėl nėra užtikrinamas tinkamas duomenų tvarkymo
patikimumas, fizinė sauga;

►

Didžioji dalis Institucijų tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų yra naudojama ilgiau nei 5
metus. Taip pat beveik 55 – 60 % tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų garantinis aptarnavimo
laikotarpis jau yra pasibaigęs;

►

Dauguma Institucijų savarankiškai sprendžia veiklos tęstinumo užtikrinimo, pavyzdžiui,
rezervinio kopijavimo ir rezervinio veiklos atstatymo, klausimus. Dėl šios priežasties yra
neefektyviai valdomos Institucijų išlaidos, dubliuojamos pastangos ir nepanaudojamos kitų
Institucijų turimas turtas, kurį šiam tikslui būtų galima panaudoti;

►

Dėl bendrai Lietuvoje didėjančio IT specialistų trūkumo ir nekonkurencingų sąlygų viešajame
sektoriuje lyginant su privačiu, egzistuoja didėjantis IT specialistų trūkumas viešajame
sektoriuje;

►

Institucijos jau naudojasi privataus sektoriaus paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis,
tačiau nėra naudojamos su tuo susijusios rizikos valdymo priemonės, pavyzdžiui, paslaugų lygio
reikalavimai, todėl su paslaugų pirkimų iš privataus sektoriaus susijusi rizika nėra tinkamai valdoma.

Svarbu: Siekiant išspręsti problemas, su kuriomis buvo susidurta 2007 – 2012 m. ES SF paramos Lietuvai
programos įgyvendinimo periode, atliekant šiuo metu Institucijų turimos VIII atnaujinimą ir kuriant naujus
valstybės informacinius išteklius 2014 – 2020 m. ES SF paramos Lietuvai programos įgyvendinimo periode,
yra rekomenduojama nepalikti Institucijoms kiekvienai savarankiškai spręsti su naujos VIII įsigijimu ir
tvarkymu susijusių klausimų, o užtikrinti, kad šie klausimai būtų sprendžiami bendrai valstybės lygiu,
išnaudojant masto ekonomijos teikiamas galimybes.
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5. ESAMO VIII VALDYMO BEI ORGANIZACINIO MODELIO VERTINIMAS IR
ANALIZĖ
5.1

Siūlomo naudoti VIII aprašančio metamodelio pristatymas

Šiame skyriuje yra pristatomas siūlomas naudoti VIII aprašantis metamodelis, kuriuo pagrindu
tolimesniuose skyriuose aprašomas esamas VIII valdymas bei organizacinis modelis. Detalus svarstytų
metamodelių palyginimas ir tinkamiausio metamodelio parinkimas ir pagrindimas yra pateikiamas šios
ataskaitos priede Nr. 5.
Toliau esančiame paveiksle yra iliustruojamas vieno VIII architektūros segmento, pavyzdžiui, vieno
Valstybės IT paslaugų teikėjo, aprašymui siūlomas naudoti metamodelis, kuris yra parengtas vadovaujantis
FEA architektūros modelio principais.

Institucijų veiklos sritys
Sritys

Dimensijos

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Informacijos saugos valdymas

Turto apskaita ir valdymas

Investicijų planavimas

Veikla/ Funkcijos

Programų/ Projektų valdymas

Architektūros modelis

Valdymas

Informacija ir duomenys

Bendro
naudojimo
paslaugos

Programinė įranga

Techninė įranga

Tinklai ir su tuo susijusi
infrastruktūra

Duomenų centrai
(patalpos)

3 paveikslas. Siūlomas naudoti VIII aprašantis metamodelis

Toliau esančiame paveiksle yra iliustruojamas bendras VIII aprašymui siūlomas naudoti metamodelis, kuris
yra parengtas vadovaujantis FEA architektūros modelio principais ir yra universalus tuo, kad gali būti
taikomas bet kuriam laiko momentui.
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Institucijų veiklos sritys

Valdymas

Sritys
Valstybės bendro
naudojimo paslaugos

Reglamentavimas ir standartų
valdymas

Duomenų centrai
(patalpos)

Duomenų centrai
(patalpos)

Institucijų veiklos sritys

S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

Valdym
as

Techninė įranga

Duomenų centrai
(patalpos)

4 paveikslas. Siūlomas naudoti bendras VIII aprašantis metamodelis

Paslaugų teikimo valdymas

Investicijų planavimas

Bendro
naudojimo Duomenų centrai
paslaugos
(patalpos)

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

S
ri
t
y
s

Informacija ir
duomenys

Programinė įranga

Techninė įranga

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Duomenų centrai
(patalpos)

S
ri
t
y
S
s
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

S
ri
t
y
S
s
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

Informacija ir
duomenys

Programinė įranga

Techninė įranga

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Bendro
naudojimo Duomenų centrai
paslaugos
(patalpos)

Paslaugų teikimo valdymas

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Investicijų planavimas

Turto apskaita ir valdymas

Informacija ir
duomenys

Programinė įranga

Techninė įranga

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Duomenų centrai
(patalpos)

Bendro
naudojimo
paslaugos

Paslaugų teikimo valdymas

S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

Valdym
as

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Programų/ Projektų valdymas

Investicijų planavimas

Techninė įranga

S
ri
t
y
s

Turto apskaita ir valdymas

Institucijų veiklos sritys

Informacijos saugos valdymas

Bendro
naudojimo
paslaugos

Programų/ Projektų valdymas

Informacija ir
duomenys

Programinė įranga

Institucijų veiklos sritys

Valdym
as

Duomenų centrai
(patalpos)

Informacijos saugos valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Turto apskaita ir valdymas

Techninė įranga

Paslaugų teikimo valdymas

Bendro
naudojimo
paslaugos

Investicijų planavimas

Informacija ir
duomenys

Programų/ Projektų valdymas

Duomenų centrai
(patalpos)

Programinė įranga

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Bendro
naudojimo Duomenų centrai
paslaugos
(patalpos)

S
ri
Tinklai irInstitucijų
su tuo veiklos sritys
t
susijusi infrastruktūra
y
S
s
ri
Valdym
Duomenų centrai
t
as
(patalpos)
y
s
Veikla/ Funkcijos

Informacijos saugos valdymas

S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

S
ri
t
y
s

Turto apskaita ir valdymas

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Institucijų veiklos sritys

Investicijų planavimas

Informacija ir
duomenys

Programinė įranga

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Investicijų planavimas

Programų/ Projektų valdymas

Turto apskaita ir valdymas

Techninė įranga

S
ri
t
y
s

Informacijos saugos valdymas

Programų/ Projektų valdymas

S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Bendro
naudojimo Duomenų centrai
paslaugos
(patalpos)

Techninė įranga

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Turto apskaita ir valdymas

Investicijų planavimas

Institucijų veiklos sritys

Valdym
as

Techninė įranga

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Informacijos saugos valdymas

Programų/ Projektų valdymas

Bendro
naudojimo
paslaugos

Programinė įranga

Bendro
naudojimo
paslaugos

Programinė įranga

Bendro
naudojimo
paslaugos

Informacijos saugos valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Informacija ir
duomenys

Informacija ir
duomenys

Institucijų veiklos sritys

Valdym
as

Programinė įranga

Turto apskaita ir valdymas

Techninė įranga

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Paslaugų teikimo valdymas

Investicijų planavimas

Informacija ir
duomenys

Programinė įranga

S
ri
t
y
s

Informacija ir
duomenys

Informacijos saugos valdymas

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Turto apskaita ir valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Turto apskaita ir valdymas

S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

Valdym
as

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

S
ri
t
y
s

Informacijos saugos valdymas

Institucijų veiklos sritys

S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

Programų/ Projektų valdymas

Investicijų planavimas

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Informacijos saugos valdymas

Turto apskaita ir valdymas

Techninė įranga

Programų/ Projektų valdymas

Bendro
naudojimo
paslaugos

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Programų/ Projektų valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Turto apskaita ir valdymas

Informacija ir
duomenys

Programinė įranga

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Informacijos saugos valdymas

Investicijų planavimas

Turto apskaita ir valdymas

Programų/ Projektų valdymas

S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

S
ri
t
y
s

Valdym
Duomenų centrai
as
(patalpos)

Programinė įranga

Bendro
naudojimo Duomenų centrai
paslaugos
(patalpos)

Institucijų veiklos sritys

Valdym
as

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Paslaugų teikimo valdymas

Investicijų planavimas

Bendro
naudojimo
paslaugos

Informacijos saugos valdymas

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Investicijų planavimas

Techninė įranga

Techninė įranga

Veikla/ Funkcijos
Institucijų veiklos sritys

Valdym
as

Duomenų centrai
(patalpos)

Informacija ir
duomenys

Informacijos saugos valdymas

Techninė įranga

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

S
ri
t
y
s

Programinė įranga

Informacija ir
duomenys

Sritys

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Institucijų veiklos sritys Srit
Programinė įranga
ys

S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

Investicijų planavimas

Informacija ir
duomenys

Programinė įranga

Bendro

Techninė
įranga
Valdymas

Sritys
Veikla/ Funkcijos

paslaugos

Institucijų veiklos sritys

Programų/ Projektų valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Investicijų planavimas

Bendro
naudojimo Duomenų centrai
paslaugos
(patalpos)

S
ri
t
y
s

Paslaugų teikimo valdymas

S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

Valdym
as

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Informacija ir

Bendro
naudojimo Duomenų centrai
paslaugos
(patalpos)

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Techninė įranga

Investicijų planavimas

Institucijų veiklos sritys

Valdymas

duomenys
naudojimo
Duomenų
centrai (patalpos)

Techninė įranga

Turto apskaita ir valdymas

Bendro
naudojimo
paslaugos

Programų/ Projektų valdymas

Informacija ir
duomenys

Sritys

S
Institucijų veiklos sritys ri
Tinklai ir su tuo
t
susijusi infrastruktūra
y
S
s
ri
Valdym
Duomenų centrai
t
as
(patalpos)
y
s
Veikla/ Funkcijos

Duomenų centrai
(patalpos)

Programinė įranga

Turto apskaita ir valdymas

Programų/ Projektų valdymas

Informacija ir
duomenys

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra
S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

S
ri
t
y
s

Institucijų veiklos sritys Srit
ys

Tinklai ir su tuo susijusi
Veikla/infrastruktūra
Funkcijos

Programinė įranga

Informacijos saugos valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Informacijos saugos valdymas

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Investicijų planavimas

Turto apskaita ir valdymas

Programų/ Projektų valdymas

Techninė įranga

Turto apskaita ir valdymas

Techninė įranga

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

Valdym
as

Programų/ Projektų valdymas

Informacija ir
duomenys

Programinė įranga

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Investicijų planavimas

Turto apskaita ir valdymas

Informacijos saugos valdymas

Turto apskaita ir valdymas

S
ri
t
y
s
Veikla/ Funkcijos

Valdym
as

Programų/ Projektų valdymas

III lygmuo Konkrečios
institucijos
architektūros
modelis

S
ri
t
y
s

Paslaugų teikimo valdymas

Institucijų veiklos sritys

Informacijos saugos valdymas

Investicijų planavimas

Programų/ Projektų valdymas

Valdym
as

Techninė įranga

Institucijų veiklos sritys Srit
ys

Bendro
naudojimo
paslaugos

Institucijų veiklos sritys

S
ri
t
y
s

Sritys

Valdym
as

Programinė įranga

Institucijų veiklos sritys

Programinė įranga

Programų/ Projektų valdymas
Reglamentavimas ir standartų valdymas

Informacija ir
duomenys

Informacijos saugos valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Informacijos saugos valdymas

Turto apskaita ir valdymas

Investicijų planavimas

II lygmuo Institucijų
segmentų
(paslaugų centrų)
VIII architektūros
modeliai

Programų/ Projektų valdymas

Veikla/ Funkcijos

Informacijos saugos valdymas

Sritys

Informacijos saugos valdymas

Investicijų planavimas

Institucijų veiklos sritys Srit
ys

Valdymas

Informacija ir duomenys

Valdymas

Turto apskaita ir valdymas

Programų/ Projektų valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Informacijos saugos valdymas

Turto apskaita ir valdymas

I lygmuo Valstybės VIII
strateginis
architektūros
modelis

Investicijų planavimas

Programų/ Projektų valdymas

Veikla/ Funkcijos

Informacija ir
duomenys

Programinė įranga

Techninė įranga

Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra

Bendro
naudojimo Duomenų centrai
paslaugos
(patalpos)

Bendro
naudojimo
paslaugos

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos

42 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Siūlomame naudoti VIII aprašančiame metamodelyje yra išskiriami trys lygmenys:
1.

III lygmuo. Tai pats žemiausias lygmuo, kuriame gali būti aprašoma kiekvienos atskiros
institucijos, architektūra;

2.

II lygmuo. Tai lygmuo, kuriame gali būti aprašoma tam tikro institucijų segmento,
pavyzdžiui, kelias institucijas aptarnaujančio paslaugų centro, architektūra. Svarbu
pažymėti, kad kiekvieno tokio paslaugų centro informacinių išteklių infrastruktūros
modelis konstruojamas pagal tas pačias dimensijas ir valdymo sritis kaip ir III lygmenyje,
Šiame lygmenyje nurodytos bendro naudojimo paslaugos yra skirtos tam konkrečiam
institucijų segmentui, kurį paslaugų centras aptarnauja;

3.

I lygmuo. Tai lygmuo, kuriame gali būti aprašoma strateginė visos valstybės
architektūra, kuri užbrėžia kryptį kitiems lygmenims, t. y. II ir III lygmeniui, pavyzdžiui,
įpareigojant paslaugų centrus ir konkrečias atskiras institucijas veikti pagal bendras
sutartas taisykles, kurias ir apibrėžia strateginė visos valstybės architektūra. Šiame
lygmenyje bendro naudojimo paslaugos yra skirtos bendrai visoms institucijoms, įskaitant
ir paslaugų centrus, kurie aptarnauja tam tikrą institucijų segmentą.

Toliau lentelėje yra pateikiama matrica, kurioje išskiriamos esamos VIII aprašančiame metamodelyje
naudojamos dimensijos bei valdymo sritys (pilka spalva ir brūkšniu „-“ žymimos konkrečiai valdymo
sričiai neaktualios dimensijos). Tokios struktūros matrica naudojama ne tik VIII esamos situacijos
būklės vertinimui bei siektinai situacijai apibrėžti kiekviename iš trijų VIII aprašančio metamodelio
lygmenų, bet ir rekomenduojamos, siektinai situacijai aprašyti. Šios matricos elementų – valdymo
sričių pagal analizuojamas dimensijas aprašymai pateikiami tolimesniuose skyriuose.
3 lentelė. VIII aprašančio metamodelio atskirus lygmenis aprašanti matrica

Eil. Nr.

Dimensijos
A

B

Veikla /
Funkcijos

Informacija ir
duomenys

Valdymo sritys

C

D

E

F

Programinė įranga

Techninė
įranga

Tinklai ir
su tuo
susijusi
infrastruktūra

Duomenų
centrai
(patalpos)

1.

Programų /
projektų
valdymas

-

B.1.

C.1.

D.1.

E.1.

F.1.

2

Investicijų
valdymas

-

-

C.2.

D.2.

E.2.

F.2.

3

Turto apskaita ir
valdymas

-

B.3.

C.3.

D.3.

E.3.

F.3.

4

Informacijos
saugos valdymas

-

B.4.

C.4.

D.4.

E.4.

F.4.

5

Paslaugų teikimo
valdymas

-

B.5.

C.5.

D.5.

E.5.

F.5.

6

Reglamentavima
s ir standartų
valdymas

A.6.

B.6.

C.6.

D.6.

E.6.

F.6.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

5.1.1

43 lapas iš 244
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Siūlomo naudoti VIII aprašančio metamodelio pagrindimas

Šiame skyriuje pateikiame siūlomo naudoti VIII metamodelio pagrindimą iliustruojančią schemą. Toliau pateiktoje schemoje yra išskiriamos dimensijos, pagal kurias turi būti aprašoma VIII ir jos valdymas. Dimensijos yra pagrindžiamos, nurodant
kurios tarptautiniu mastu pripažintos metodikos atitinka siūlomo metamodelio dimensijas, pavyzdžiui, kaip siūlomo metamodelio dimensijas atitinka tarptautiniu mastu pripažįstamos organizacijos architektūros (angl. Enterprise architecture) rengimo
metodikos, kurios yra detaliau apžvelgiamos šio dokumento 4 skyriuje: (1) Zachamn Framework; (2) FEA; (3) TOGAF.
VIII
aprašančiame
metamodelyje
yra
išskiriamos VIII
valdymo sritys (toliau –
Valdymo sritys), kurios yra aktualios visoms
anksčiau minėtoms dimensijoms. Valdymo sritys
taip pat yra pagrindžiamos, nurodant kurios į
valdymą
orientuos
tarptautinės
mastu
pripažintos metodikos atitinka siūlomas valdymo
sritis, pavyzdžiui, kaip siūlomo metamodelio
sritis atitinka šios į valdymą orientuotos
tarptautiniu mastu pripažįstamos metodikos:

Sritys
Sritys

Institucijų veiklos sritys
Sritys

Valdymas

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Visos plačiausiai paplitusios tarptautiniu mastu
prižįstamos organizacijų architektūros (angl.
Enterprise architecture) rengimo metodikos
atitinka siūlomas sritis, kurios siekiant atsižvelgti
į Lietuvos ir šio vertinimo specifiką yra šiek tiek
detaliau suskaidytos nei paveiksle nurodytose
metodikose.

Paslaugų teikimo valdymas

 ISO 27001 išskirtos informacijos saugos
sritys.

Informacijos saugos valdymas

 ISO 20000 išskirtos valdymo sritys;

Turto apskaita ir valdymas

 COBIT 5.0 išskirtos į valdymą orientuotos
procesų sritys;

Investicijų planavimas

 FEA į valdymą orientuotos sritys;

Bendro
naudojimo
paslaugos

Programinė įranga

Program/ Project
management

Capital Planning/
Portfolio
management

Allign, Plan and Organize

Service transition

Service strategy

Information systems acquisition,
development and maintenance

8.7.1. B

8.7.1. B ir 8.7.3

Configuration /
Asset management

Service operation

8.3. Esamos valstybės
informacinių išteklių
infrastruktūros valdymo
bei organizacinio modelio
vertinimas ir analizė

Informacija
Informacija ir
ir
duomenys
duomenys

Data

DRM/D1-6. Data &
Information

Phase C:
Information systems
architecture: Data
architecture

* Papildomas, kuris nėra
numatytas Techninėje
užduotyje

Techninė
įranga

Infrastructure

Open Data
Center Alliance

Security / Privacy

* Papildomas, kurio
FEA neapibrėžia

Standards /
Configuration
management

Domains

FEA

S and Support
Deliver, Service

Resources

COBIT 5.0

Service Operation

Service strategy

* ISO 20000 procesų
modelyje
neišskiriama

ISO 20000

Compliance

-

ISO 27001

8.7.1. E

-

Techninė
užduotis

8.7.1. D

Network

IRM/I1-5. Network &
Infrastructure

Techninė
įranga

Regulation

* Papildomas, kuris
nėra numatytas
Techninėje
užduotyje

8.2.1. Taikomoji
programinė įranga
8.2.2. Sisteminė
programinė įranga ir
programų platformos

Techninė
Techninė
įranga
įranga

Service

Service design

Function

Phase C:
Information systems
ARM/A1-9. Systems
architecture:
& Applications
Applications
architecture

8.2.3. Tarnybinių stočių
techninė ir tinklo įranga

Tinklai ir su tuo susijusi
infrastruktūra

Security policy,
Communications
organization of
and operations
Asset management, information security,
management,
business continuity human resources,
access control,
management
physical and
Information security
environmental
incident
security
management

* Papildomas, kuris
nėra numatytas
Techninėje
užduotyje

Phase B:
Business
Architecture

Security

Build, Acquire and
Implement

Techninė užduotis

PRM/P1-5.
Strategic Plans
BRM/B1-8. Business
Activities

Techninė įranga

Duomenų centrai
(patalpos)

Management

TOGAF

Motivation,
Time,
People

Programinė
Programinė
įranga
įranga

Informacija ir duomenys

FEA

Veikla/
Veikla/
Funkcijos
Funkcijos

Sritys
Veikla/ Funkcijos

Programų/ Projektų valdymas

Architektūros modelis

 Open Data Centre Alliance iniciatyvos
apibrėžtų metodikų išskirtos darbo sritys;

Zachman
Framework

5 paveikslas. Siūlomo valstybės informacinių išteklių infrastruktūros siekiamo modelio architektūros metodo pagrindimo apibendrinimą iliustruojanti schema

Phase D:
Technology
architecture

8.2.4. Duomenų centrai
ir ryšiai

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

5.1.2

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

44 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Siūlomo naudoti VIII aprašančio metamodelio taikymo apibendrinimas

Institucijų veiklos sritys
Srity
s
Srity
s

Valdymas

Paslaugų teikimo valdymas

Naudojamų standartų ir technologijų valdymas

Informacijos saugos valdymas

Investicijų planavimas

Turto apskaita ir valdymas

Veikla/ Funkcijos

Programų/ Projektų valdymas

Siekiama architektūra

Toliau esančiame paveiksle pateikiame schemą, kurioje yra iliustruojamas VIII aprašančio metamodelio taikymas ir juo apibrėžiamos tam tikros situacijos
tam tikru laiko momentu įgyvendinimas. Priklausomai nuo pasirinktos siekiamos VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvos, įgyvendinimas gali būti
vykdomas didžiojo sprogimo būdu (angl. Big bang), iškarto pereinant prie siekiamos situacijos arba įgyvendinimui gali būti parengiama viena arba daugiau
tarpinių architektūrų, kuriomis būtų pereinama prie siekiamos architektūros.

Informacija ir duomenys

Bendro
naudojimo
paslaugos

Programinė įranga

Techninė įranga

Tinklai ir su tuo susijusi
infrastruktūra
Duomenų centrai
(patalpos)

La
ik
itu
ac

ija

Veikla/ Funkcijos
Informacija ir
Bendro
Sritys
duomenys
naudojimo
Informacija ir
paslaugos
Bendro
Veikla/ Funkcijos
duomenys
Programinė įranga naudojimo
paslaugos
Informacija ir
Programinė
duomenys

as

įranga Bendro
naudojimo
Techninė įranga
paslaugos

iam

Programinė
įranga
Tinklai
ir su
Techninė
įranga

tuo
susijusi
Tinklai irinfrastruktūra
su tuo
Techninė įranga
susijusi
Duomenų centrai
infrastruktūra
(patalpos)
TinklaiDuomenų
ir su tuo centrai
susijusi infrastruktūra
(patalpos)

Si
ek

Informacijos saugos valdymas

Investicijų planavimas

Turto apskaita ir valdymas

Programų/ Projektų valdymas

Valdymas

as

s
ys
Institucijų veiklos
Valdyma
Srit
Veikla/ Funkcijos
sritys
s
ys

Investicijų planavimas
Programų/ Projektų valdymas
Turto apskaita ir valdymas
Paslaugų teikimo valdymas
Investicijų planavimas
Informacijos saugos valdymas
Naudojamų standartų ir technologijų valdymas
Turto apskaita ir valdymas
Duomenų apsaugos valdymas
Informacijos
saugos
valdymas
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6 paveikslas. Schema, iliustruojanti VIII aprašančio metamodelio taikymą ir juo apibrėžiamos tam tikros situacijos tam tikru laiko momentu įgyvendinimą
Toks valstybės informacinių išteklių infrastruktūros siekiamo modelio architektūros metodo taikymas yra suderinamas su anksčiau pateiktame Pasiūlyme
2
aprašytomis tarptautiniu mastu pripažįstamomis organizacijos architektūrų (angl. Enterprise architecture) metodikomis, pavyzdžiui, FEA savo architektūros
modelyje taip pat išskiria tris siekiamos architektūros įgyvendinimo fazes: (1) Current views; (2) Transition; (3) Future views, taip pat ir TOGAF išskiria 3
organizacijų architektūros rengimo fazes: (1) Baseline architecture; (2) Transitional architecture; (3) Future architecture.

2

Organizacija šiame kontekste yra suprantama kaip viena įmonė, įmonių grupė, tam tikras ūkio sektorius ar netgi šalis.
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R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

VIII valdymo struktūros ir organizavimo analizė,
pastebėjimai bei galimos tobulinimo priemonės

vertinimo

Šiame skyriuje pateikiamas esamo VIII valdymo bei organizacinio modelio vertinimas, atliktas
naudojant anksčiau (5.1 skyriuje) pasiūlytą VIII aprašantį metamodelį, analizuojant atskirus jo
lygmenis (žr. 5.1 skyriaus 3 lentelę).
Pastaba: toliau šiame skyriuje, aprašant esamos VIII valdymo struktūros ir organizavimo analizės
rezultatus, pateikiami tik I-ojo ir III-ojo VIII aprašančio metamodelio lygmenų aprašymai, nes nors kai
kuriais atvejais yra matomos ir tam tikros užuomazgos antrame (Paslaugų teikėjų) lygmenyje, šiuo
metu šalyje yra veikiantis tik I-asis (strateginis) lygmuo ir III-asis (Institucijų) lygmuo.

Tikslas ir rezultatas
Esamo VIII valdymo bei organizacinio modelio įvertinimas, t. y. esamos situacijos suvokimas ir
įvertinimas yra svarbus atspirties taškas siekiant atlikti siekiamo VIII aprašančio metamodelio
atotrūkio nuo esamo analizę (angl. GAP Analysis) ir parengti alternatyvas kaip būtų galima įgyvendinti
siekiamą VIII aprašantį metamodelį.
Informacijos šaltiniai
Vykdant esamo VIII valdymo bei organizacinio modelio analizę, buvo vertinami:
-

su konkrečiomis valdymo sritimis susiję Institucijų Apklausos rezultatai;

-

analizuojama Valstybės kontrolės atlikto „Valstybės informacinių išteklių valdymo“ audito
3
ataskaitoje (toliau – Audito ataskaita);

-

Viešosios politikos ir vadybos instituto atliktoje „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimas“ (toliau – VIII tendencijų ir prioritetų 20144
2020 vertinimas) ataskaitoje

-

bei kituose viešuose šaltiniuose, nurodytuose prie konkrečių vertinimo įžvalgų, pateikiama
informacija.

5.2.1

VIII valdymo struktūra ir organizavimas

Šiame skyriuje yra pateikiama VIII valdymo struktūros ir organizavimo analizė bei jos metu nustatyti
pastebėjimai ir galimos taikyti priemonės, susijusios su jais.
Svarbu: Valstybės kontrolė 2006 m. pateikė siūlymus dėl IVP formavimo ir įgyvendinimo procesų
5
tobulinimo . Dalis Valstybės kontrolės įvardintų trūkumų buvo pašalinta priėmus Valstybės
informacinių išteklių valdymo įstatymą, tačiau kitų rekomendacijų įgyvendinimas vis dar yra tęsiamas.

3

LR Valstybės kontrolės Valstybinio audito ataskaita „Valstybės informacinių išteklių valdymas“, 2013-01-31 Nr.
VA-P-90-3-3.
4

Viešosios politikos ir vadybos institutas. „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 20142020 metais vertinimas“, 2012 m.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos

46 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Toliau esančiame paveiksle pateikiama esamos VII valdymo struktūros ir organizavimo schema, su
įvardintomis pagrindinėmis VIII politikos valdyme, formavime ir įgyvendinime dalyvaujančiomis
institucijomis.

5

Valstybinio audito ataskaita „Valstybės informacinės sistemos bendrosios kontrolės valstybinis lygmuo ir
institucinio lygmens apibendrinimas“, 2006-09-12 Nr. IA-9000-4-2.
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R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Nustato valstybės informacinių išteklių veiklos prioritetus, plėtros kryptis, siektinus rezultatus ir jų pasiekimo būdus

Valstybės informacinių išteklių valdymo taryba

Vyriausybės Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisija
(aktyviai neveikia)

Rengia pasiūlymus ir rekomendacijas Vyriausybei dėl VII politiką formuojančių
institucijų pateiktų siūlymų dėl VII veiklos prioritetų, plėtros krypčių, siektinų
rezultatų ir jų pasiekimo būdų, taikomų informacinių ir ryšių technologijų
tobulinimo ir plėtros krypčių, rekomenduojamų taikyti techninių reikalavimų
(standartų), saugos reikalavimų, saugos dokumentų turinio gairių, informacijos
svarbos įvertinimo, valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių
sistemų klasifikavimo pagal jose apdorojamos informacijos svarbą kriterijus ir jų
priskyrimo atitinkamai kategorijai tvarkos, centralizuoto informacinių technologijų
priemonių, informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jų teikiamų paslaugų
įsigijimo ir taikymo, teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas
institucijai suteikimo, kitais valstybės informacinių išteklių valdymo ir plėtros
klausimais, bei atlieka kitas Vyriausybės nustatytas funkcijas.

Svarsto strateginius šalies informacinės ir žinių visuomenės plėtros, šiuolaikinių
informacijos technologijų naudojimo visuomenės kūrybinėms galioms ir
ekonomikos konkurencingumui stiprinti klausimus ir teikia pasiūlymus dėl šių
klausimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Politikos formavimas
Vidaus reikalų ministerija

Susisiekimo ministerija

Teisingumo ministerija

formuoja politiką valstybės informacinių išteklių
saugos ir informacinių technologijų taikymo viešojo
administravimo (elektroninės valdžios) srityse ir
pagal kompetenciją:

formuoja valstybės informacinių išteklių plėtros
politiką ir pagal kompetenciją:

atsako už registrų politikos formavimą ir pagal
kompetenciją:

1) rengia ir teikia siūlymus Vyriausybei dėl valstybės
informacinių išteklių veiklos prioritetų, plėtros krypčių, siektinų
rezultatų ir jų pasiekimo būdų, taikomų informacinių ir ryšių
technologijų tobulinimo ir plėtros krypčių, rekomenduojamų
taikyti techninių reikalavimų (standartų);
2) koordinuoja valstybės informacinių išteklių politikos
formavimą;
3) koordinuoja ir derina institucijų tarpžinybinius veiksmus, joms
įgyvendinant valstybės informacinių išteklių politiką;
4) atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas.

1) derina registrų steigimo teisinius pagrindus nustatančių
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
2) derina registrų nuostatų projektų nuostatas, susijusias su
registro objektu, registro objekto registravimu, registro duomenų,
registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų
kopijų tvarkymu;
3) konsultuoja registrų valdytojus, registrų tvarkytojus ir kitas
institucijas registrų steigimo klausimais;
4) teikia pasiūlymus dėl registrų steigimo tikslingumo;
5) atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas.

1) organizuoja informacinių technologijų priemonių valdymo ir
saugos vertinimą;
2) renka ir analizuoja informaciją apie institucijų valdomų
valstybės informacinių išteklių saugą ir tam naudojamas lėšas,
teikia Vyriausybei ir institucijoms pasiūlymus dėl valstybės
informacinių išteklių saugos ir lėšų valstybės informacinių išteklių
saugai poreikio ir efektyvesnio jų naudojimo;
3) rengia informacijos saugos reikalavimus, saugos dokumentų
turinio gaires;
4) atlieka saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;
5) derina su valstybės informacinių sistemų, registro duomenų ir
registro informacijos sauga susijusių teisės aktų, saugos
dokumentų projektus;
6) derina valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatų
projektų nuostatas, susijusias su duomenų ir informacijos sauga;
7) konsultuoja valstybės informacinių sistemų ir registrų
valdytojus, valstybės informacinių sistemų ir registrų tvarkytojus,
kitas institucijas valstybės informacinių išteklių saugos
klausimais;
8) nustato informacijos svarbos įvertinimo, valstybės
informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų
klasifikavimo pagal jose apdorojamos informacijos svarbą
kriterijus ir jų priskyrimo atitinkamai kategorijai tvarką;
9) atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas.

Politikos įgyvendinimas
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie SM

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

atsako už valstybės informacinių išteklių funkcinį suderinamumą, kūrimą,
tvarkymą ir plėtrą ir pagal kompetenciją:

atsako už asmens duomenų apsaugos reikalavimų
įgyvendinimą ir jų laikymosi priežiūrą ir pagal
kompetenciją:

1) derina teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių sistemų steigimą, valstybės informacinių
sistemų ir registrų kūrimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų funkcionavimą, projektus;
2) derina registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų projektus, registrų sukūrimo kalendorinius
darbų grafikus, techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams, registrų techninių ir programinių
priemonių kūrimo ir plėtros investicinius projektus;
3) planuoja lėšų paskirstymą valstybės informacinių išteklių plėtrai;
4) atlieka registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo ir funkcionavimo stebėseną;
5) koordinuoja registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo ir funkcionavimo procesus, teikia
pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų funkcionalumo ir jų sąveikos tobulinimo;
6) derina informacinių technologijų plėtros planų projektus, renka ir analizuoja informaciją apie planų
įgyvendinimą, institucijų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą ir tvarkymą ir tam panaudotas
lėšas;
7) nagrinėja VII valdymo įstatymo 19 straipsnio 6 dalyje ir 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka
pateiktas ataskaitas, apibendrintą informaciją teikia valstybės informacinių išteklių plėtros politiką
formuojančiai institucijai;
8) koordinuoja informacinių technologijų priemonių, leidžiančių naudotis valstybės informaciniais
ištekliais, kūrimą;
9) analizuoja, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir
administracinėms paslaugoms teikti, rengia ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus;
10) konsultuoja institucijas valstybės informacinių išteklių funkcinio suderinamumo, kūrimo ir tvarkymo
klausimais, registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus, registrų ir valstybės informacinių
sistemų tvarkytojus, kitas institucijas valstybės informacinių sistemų steigimo, registrų ir valstybės
informacinių sistemų kūrimo, funkcionavimo ir registrų sistemos plėtros, techninės ir programinės
įrangos priežiūros ir duomenų tvarkymo funkcijų perdavimo klausimais;
11) atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

1) derina registrų, kuriuose numatoma tvarkyti asmens
duomenis, steigimo teisinius pagrindus nustatančių Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
2) derina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų,
nustatančių valstybės informacinių sistemų, kuriose numatoma
tvarkyti asmens duomenis, steigimą, projektus;
3) derina registrų ir valstybės informacinių sistemų, kuriose
tvarkomi asmens duomenys, nuostatų projektus;
4) Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta
tvarka nagrinėja asmenų skundus ir pranešimus, tikrina asmens
duomenų, tvarkomų registruose ir valstybės informacinėse
sistemose, tvarkymo teisėtumą ir priima sprendimus dėl asmens
duomenų tvarkymo pažeidimų;
5) konsultuoja registrų ir valstybės informacinių sistemų
valdytojus, registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus,
kitus juridinius ir fizinius asmenis asmens duomenų apsaugos
klausimais;
6) atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas.

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos, tvarkančios valstybės informacinius išteklius

7 paveikslas. Esamos VII valdymo struktūros ir organizavimo schema, kurioje iliustruojamos pagrindinių VII politikos valdyme, formavime ir įgyvendinime
dalyvaujančių institucijų, funkcijos
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R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Toliau pateikiami bendri esamos VIII valdymo struktūros ir organizavimo vertinimo pastebėjimai bei
galimos VII valdymo struktūros ir organizavimo tobulinimo priemonės. Organizacijos lygio VII valdymo
vertinimo pastebėjimai pateikiami 5.2.2 – 5.2.7 skyriuose.

4 lentelė. Bendri esamos VIII valdymo struktūros ir organizavimo vertinimo pastebėjimai bei galimos
VII valdymo struktūros ir organizavimo tobulinimo priemonės.
Eil.
Nr.

Pastebėjimas

1.

2013 m. balandžio 10 d. buvo suformuota
Valstybės informacinių išteklių valdymo
taryba, kuri turėtų rengti pasiūlymus ir
rekomendacijas Vyriausybei dėl VII valdymo
politiką formuojančių institucijų pateiktų
siūlymų, susijusių su VII valdymu ir plėtra,
tačiau VII politiką formuojančios institucijos
yra įpareigotos teikti siūlymus ne Valstybės
informacinių išteklių valdymo tarybai, o
Vyriausybei. Taip pat, nėra apibrėžta, kada ir
kaip Vyriausybė kreipiasi į šią tarybą
prašydama jos siūlymų ir rekomendacijų, todėl
gali būti, kad ne visi VII valdymo politiką
formuojančių institucijų teikiami siūlymai,
susiję su VII valdymu ir plėtra, yra svarstomi
Valstybės informacinių išteklių valdymo
taryboje.

Galimos priemonės
6

Taip pat nėra aiškiai apibrėžta, kaip ir kada
Valstybės informacinių išteklių valdymo taryba
gali pasinaudoti jai suteiktomis funkcijomis,
pavyzdžiui, dėl teisės atlikti centrinės
perkančiosios
organizacijos
funkcijas
institucijai suteikimo, ir kaip turi šias funkcijas
vykdyti.
Dėl aukščiau įvardintų priežasčių, egzistuoja
rizika, kad Valstybės informacinių išteklių
valdymo taryba bus tik formalus valdymo
organas, kuris realiai nevykdys veiklos ir pilnai
neįgyvendins jam numatyto vaidmens.

6

Siūlome aiškiai apibrėžti kada ir kaip Valstybės
informacinių išteklių valdymo taryba, kaip šios
srities kompetentingas organas, dalyvauja VII
valdymo politiką formuojančių institucijų
siūlymų svarstyme. Pavyzdžiui, numatyti, kad
Vyriausybė, gavusi pasiūlymus iš tokius
siūlymus
įpareigotų
teikti
institucijų,
svarbiausių krypčių pasiūlymus, pavyzdžiui,
finansavimo programų derinimo, strateginio
tipo dokumentų derinimo ir pan., pateiktų
svarstyti ir vertinti Informacinių išteklių valdymo
tarybai. Tuomet Informacinių išteklių valdymo
taryba, apsvarsčiusi gautus pasiūlymus ir
rekomendacijas, galėtų teikti atitinkamas
rekomendacijas Vyriausybei.
Siūlome numatyti, kad VII valdymo politiką
formuojančių institucijų minėtų svarbiausių
krypčių pasiūlymai, susiję su VII valdymu ir
plėtra, būtų teikiami ne Lietuvos Respublikos
Vyriausybei,
bet
tiesiogiai
Valstybės
informacinių išteklių valdymo tarybai, kuri juos
išnagrinėjusi, tų siūlymų pagrindu teiktų
siūlymus ir rekomendacijas dėl VII valdymo ir
plėtros Vyriausybei.
Taip pat siūlome aiškiai apibrėžti, kaip ir kada
Valstybės informacinių išteklių valdymo taryba
gali pasinaudoti jai suteiktomis funkcijomis,
pavyzdžiui, dėl teisės atlikti centrinės
perkančiosios
organizacijos
funkcijas
institucijai suteikimo, ir kaip turi šias funkcijas
vykdyti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 10 d. nutarimas Nr. 307 „Dėl valstybės informacinių
išteklių valdymo tarybos sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“
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R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Pastebėjimas

Galimos priemonės

2.

Atsižvelgiant į tai, kad paskutinis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės Informacinės ir žinių
visuomenės plėtros komisijos posėdis vyko
7
2008-11-26 galima daryti išvadą, kad ši
komisija neposėdžiauja ir nevykdo savo
veiklos.

Atsižvelgiant
į
tai,
kad
Vyriausybės
Informacinės ir žinių visuomenės plėtros
komisija nevykdo veiklos, o klausimai, kuriuos
ji turėtų svarstyti yra galimai aptariami
Vyriausybės
posėdžių
metu,
siūlome
apsvarstyti
šios
komisijos
tolimesnio
egzistavimo
klausimą
bei
Valstybės
informacinių išteklių valdymo tarybos, kaip šios
srities kompetentingo organo, aktyvesnį
įtraukimą bei perėmimą tų klausimų, kuriuos ši
komisija turėtų svarstyti, sprendimo ir susijusių
pasiūlymų
ar
rekomendacijų
teikimą
Vyriausybei.

Tai gali būti todėl, kad komisijos sudėtyje yra
aukšto
lygmens
asmenys:
Ministras
Pirmininkas (komisijos pirmininkas), finansų
ministras, kultūros ministras, susisiekimo
ministras, švietimo ir mokslo ministras,
teisingumo ministras, ūkio ministras, vidaus
reikalų
ministras,
Ministro
Pirmininko
kancleris, Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos direktorius, kurie nebūtinai yra IT
kompetencijų srities žinovai.
Ši komisija neapima visų VIII valdymo sričių,
pavyzdžiui, aplinkos apsaugos, energetikos,
žemės ūkio, Lietuvos Respublikos Seimo,
sveikatos apsaugos VII valdymo sričių, o kai
kurie iš šios komisijos narių yra Lietuvos
Respublikos Vyriausybės sudėtyje.
Tai gali sąlygoti, kad dalis klausimų, kuriuos
turėtų svarstyti ši komisija, yra svarstomi
Vyriausybės posėdžių metu.
3.

Strateginio planavimo metodika nustato
bendrą valstybės strateginio planavimo
sistemą, tačiau nėra specifiškai horizontalios
valstybės veiklos srities, tokios kaip IVP, ar el.
informacijos saugos plėtros planavimui
pritaikytos metodikos politikos stebėsenai ir
įgyvendinimui, ko pasekoje VIII tapo
fragmentuota.

Koordinuotai ir tvariai VIII plėtrai vykdyti,
siūlome
paskirti
vieną
kompetentingą
instituciją bei aiškiai apibrėžti institucijų IT
plėtros planų rengimo ir derinimo su šia
institucija tvarką.

Toliau esančiuose skyriuose pateikiami esamos VIII valdymo bei organizacinio modelio vertinimo,
atlikto pagal VIII architektūros matricoje pateikiamas valdymo sritis ir dimensijas, rezultatai ir įžvalgos.

7

Lietuvos Respublikos Vyriausybės svetainės Vyriausybės Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisijos
srityje (http://lrv.lt/veikla/komisijos/informacines-ziniu-visuomenes-komisija/) pateikiamas vėliausio 2008 m.
lapkričio 26 d. posėdžio protokolas.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

5.2.2

50 lapas iš 244

Programų / projektų valdymas

Toliau lentelėje pateikiami VIII plėtros
programų ir (arba) projektų valdymo srities
vertinimo rezultatai: pateikiami vertinimo metu
suformuoti
ekspertiniai
pastebėjimai,
pateikiami pasiūlymai ir (arba) rekomendacijos.
Taip pat lentelėje nurodomi VIII aprašančio
metamodelio matricos elementai, žymintys
valdymo sritis ir dimensijas, kuriems taikomi
konkretūs pastebėjimai ir priemonės.
5 lentelė. Programų / projektų valdymo srities vertinimo pastebėjimai, su jais susiję pasiūlymai ir jų
sąsajos su VIII aprašančio metamodelio matricos elementais.
Eil.
Nr.

Pastebėjimas

1.

Dauguma
VIII
plėtros
projektų
planuojami ir vykdomi neatsižvelgiant į
valstybėje vykdomus ar įvykdytus kitus
projektus, nėra praktikuojamas projektų
kaip
vientiso
projektų
portfelio
planavimas, kontrolė, valdymas ir
stebėsena.
Planuojant valstybės IVP, informacinių
išteklių, IT valdymo ir saugos nuostatas
trūksta vieningo požiūrio į visų su šių
sričių plėtra susijusių planavimo
dokumentų įgyvendinimą, planuojamus
pasiekti rezultatus, rodiklius. Nėra
pakankamai
aktyviai
stebima
ir
analizuojama informacija apie planuotų
rezultatų įgyvendinimo būklę.
Pasitaiko nemažai atvejų, kuomet
projektai
valdomi
decentralizuotai,
nederinant skirtinguose projektuose
sukuriamos VIII bendro naudojimo ir
(arba)
nesiekiant
ekonomiškai
naudingiausių
sprendimų. Neretai

Taikytina
sritims /
dimensijoms
B.1. – F.1.

Galimos priemonės

Siūlome numatyti, kad VIII plėtros
projektai turi būti įgyvendinami
vadovaujantis
projektų,
kaip
projektų
portfelio,
planavimo,
kontrolės, stebėsenos ir valdymo
8
principais , kurie užtikrintų, kad
įgyvendinant VIII plėtros programas
kaip
projektų
portfelius
būtų
siekiama nustatytos bendros vizijos
ir tikslų ekonomiškai naudingiausiu
būdu.
Pavyzdžiui, galėtų būti parengta VIII
pertvarkymo ir plėtros programa,
kurios apimtyje būtų įgyvendinami
VIII plėtros projektai, vadovaujantis
projektų
portfelio
valdymo
principais. Taip pat VIII pertvarkymo
ir plėtros programos apimtyje galėtų
būtų sukurta bendro naudojimo VIII,
kuri
vėliau
būtų
naudojama
įgyvendinant atskirų VIII valdymo
sričių specifinius projektus, juose

8

Šaltinis: Michael J. Stratton, Mark Wybraniec, Sarma Tekumalla, Mark Stabler, San Retna, Diane D. Miller,
Michael Gosnear, Stephen Jenner, Michael Mee, and Michael M. Menke (2009). Project Portfolio Management: A
View from the Management Trenches. Wiley. ISBN 978-0470505366.
Papildoma nuoroda internete: http://www.pmi.org/Knowledge-Center/Knowledge-Shelf/~/media/PDF/KnowledgeShelf/Systems-Evolution_2011.ashx.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Pastebėjimas

Taikytina
sritims /
dimensijoms

skirtinguose projektuose esančius /
naudojamus
komponentus
(pvz.,
programinę, techninę įrangą) valdo
skirtingos,
tarpusavyje
nekomunikuojančios institucijų darbo
grupės, projektai vykdomi izoliuotai,
neužtikrinant
tarpusavio
sąveikos,
integracijos.

Didžiojoje dalyje Institucijų kuriami
Institucijų
poreikius
tenkinantys
sprendimai,
individualiai
kuriant
taikomąją PĮ ir įsigyjant jos palaikymui
reikalingus
IT
išteklius.
Trūksta
įpareigojimų / motyvacijos ir įrankių
išanalizuoti galimybę panaudoti kitų
Institucijų sukurtą VIII.
Yra įgyvendinta ir gerųjų VIII
pakartotinio panaudojimo praktikų,
viena iš pagrindinių - Finansų
ministerijos tvarkoma finansų valdymo
ir apskaitos informacinė sistema
(FVAIS), kurios teikiamomis bendrojo
naudojimo finansų valdymo ir apskaitos
paslaugomis,
naudojasi
dauguma
viešojo administravimo subjektų.

Galimos priemonės
nebekuriant tos pačios VIII, kuri
buvo
sukurta
kaip
bendro
naudojimo VIII.
Siūlome
paskirti
vieną
kompetentingą instituciją, kuri būtų
įpareigota
užtikrinti
institucijų
vykdomų VIII plėtros programų
tarpusavio suderinamumą, tokiu
būdu
išvengiant
valstybės
planavimo dokumentų kriterijų ir
rodiklių suderinamumo trūkumų,
pastangų ir išteklių dubliavimo, bei
būtų sukurti ir užtikrinti reikalingi
pajėgumai
programų
valdymo
operatyvinei veiklai.

Žinoma gerųjų praktikų, kad kai kurie
VIII projektai yra valdomi pagal
sudarytas programas, siekiant bendrų
suderintų tikslų ir sukuriant bendrai
naudojamus sprendimus. Pavyzdžiui,
E. sveikatos programa, kurioje skirtingų
sveikatos srityje taikomų VIII kūrimas
derinamas tarpusavyje, numatant VIII
pertvarkymo metu kuriamų ir diegiamų
IS sąveikumą, duomenų mainus,
sistemingą diegimą ir atsakingų šalių
komunikaciją. Taip pat žinoma, jog
Valstybėje
yra
sistemingai
formuojamos
bendro
naudojimo
priemonės ir infrastruktūra – VIISP, kuri
prisideda
prie
VII
tarpusavio
suderinamumo.

2.

51 lapas iš 244

Siekiant užtikrinti, kad VIII plėtros
projektai būtų įgyvendinami kaip
projektų portfelis (-iai), būtų galima
numatyti, jog institucijos turi turėti
parengtus 2 – 3 m. jų IT plėtros
planus, kurie turi būti suderinti su
viena paskirta atsakinga institucija,
kuri vėliau šių IT plėtros planų
pagrindu,
juos
apibendrinusi,
formuotų VIII plėtros projektus, kaip
projektų portfelį (-ius).
C.1.

Siūlome, atsižvelgiant į esamas
gerąsias praktikas ir patirtį, toliau
kurti naujas bei plėsti esamas
bendrojo naudojimo paslaugas bei
numatyti skatinamąsias priemones,
kurios
paskatintų
Institucijas
naudotis šiomis bendrojo naudojimo
paslaugomis.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

5.2.3

52 lapas iš 244

Investicijų valdymas

Toliau lentelėje pateikiami investicijų į VIII
valdymo srities vertinimo rezultatai: pateikiami
vertinimo
metu
suformuoti
ekspertiniai
pastebėjimai, pateikiami pasiūlymai ir (arba)
rekomendacijos. Taip pat lentelėje nurodomi
VIII
aprašančio
metamodelio
matricos
elementai,
žymintys
valdymo
sritis
ir
dimensijas,
kuriems
taikomi
konkretūs
pastebėjimai ir priemonės
6 lentelė. Investicijų valdymo srities vertinimo pastebėjimai, su jais susiję pasiūlymai ir jų sąsajos su
VIII aprašančio metamodelio matricos elementais
Eil.
Nr.

Pastebėjimai

1.

Planuojant IVP investicijas su IVPK
derinama didžioji dalis VIII kūrimo ir
plėtros projektų, tačiau yra atvejų, kada
VIII kūrimo ir plėtros projektai nėra
derinami su IVPK, pavyzdžiui:

Taikytina
sritims /
dimensijoms

► tam tikrais atvejais su IVPK nėra

derinami į Valstybės investicijų
programą siūlomi įtraukti investicijų
projektai,
nėra
vertinami
jų
prioritetai ir svarba:
► IT projektai, finansuojami tam

tikromis finansinės priemonėmis
(pvz.,
Norvegijos
fondai,
Šveicarijos
parama),
kurių
finansavimo
sąlygose
nėra
numatytas kapitalo investicijų į
IT derinimas su IVPK;
► Su IVPK nėra derinami ir tam

tikri ES struktūrinių fondų
lėšomis finansuojami VIII kūrimo
ir plėtros projektai (pavyzdžiui,
9
tam
tikri
ESFA
kaip
įgyvendinančios
institucijos
finansuojami ir administruojami
projektai).

9

ESFA – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“

C.2. – F.2.

Galimos priemonės

Siūlome numatyti, kad visi VIII
plėtros projektai, nepriklausimai nuo
naudojamų finansavimo priemonių,
būtų derinami su IVPK, kuris yra
atsakingas už investicijų į VIII
kūrimo ir plėtros projektus derinimą.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Pastebėjimai

Taikytina
sritims /
dimensijoms

53 lapas iš 244

Galimos priemonės

Dėl
šių
priežasčių
viešojo
administravimo subjektai ne visada
pasirenka finansiškai palankiausias VIII
plėtros
projektų
alternatyvas.
Investuojamos lėšos į valstybės IS /
registrus ne visada panaudojant kitus
jau anksčiau sukurtus sprendimus,
arba galimai yra dubliuojami kuriami
sprendimai.
2.

Nors IVPK, vadovaudamasis valstybės
kapitalo investicijoms (CAPEX) skirtų
lėšų, planavimo, tikslinimo, naudojimo,
apskaitos ir kontrolės taisyklėmis,
sudaro suderintų IVP investicijų
projektų prioritetus, tačiau kai kuriais
atvejais jie nėra naudojami asignavimų
valdytojams pasirenkant projektus.

C.2. – F.2.

Siūlome numatyti, kad institucijos
turi turėti parengtus IT plėtros
planus, kurie turi būti suderinti su
paskirta
viena
kompetentinga
institucija. IT plėtros planai turėtų
būti standartizuotos formos, kad jų
pildymas
ir
tvarkymas
nepareikalautų
didelių
administracinių išteklių. Rengiant
šiuos
planus
turėtų
būti
atsižvelgiama
į
valstybės
IT
paslaugų
teikėju
teikiamas
paslaugas ir Institucijos poreikius
joms bei į valstybėje veikiančius
bendro naudojimo sprendimus ir
galimybes
juos
panaudoti
Institucijos IT plėtros poreikiams.
Šie
planai
būtų
naudojami
planuojant bendrai VIII plėtrą
valstybės
lygiu,
pavyzdžiui,
planuojant valstybės IT paslaugų
teikėjų reikalingus pajėgumus. Tam
turėtų būti parengta IT plėtros planų
derinimo su paskirta institucija
tvarką.
Taip pat siūlome minėtai paskirtai
institucijai
priskirti
atsakomybę
tikrinti, kaip Institucijos laikosi
suderintų IT plėtros planų, įskaitant
jų pagrindu suderintų investicijų
prioritetų, pavyzdžiui, ar naudojasi
valstybėje
veikiančiais
bendro
naudojimo sprendimais, ar vis tik
Institucija
nesilaiko
suderintų
investicijų
prioritetų
ir
pati

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Pastebėjimai

Taikytina
sritims /
dimensijoms

54 lapas iš 244

Galimos priemonės
savarankiškai kuria analogiškus
sprendimus, tiems kurie jau veikia
valstybėje.

3.

Dažnai Institucijos planuoja VII plėtrai ir
palaikymui reikalingų lėšų poreikį pagal
anksčiau
paskirtą
finansavimą
(sudarytą atsižvelgiant į praėjusių metų
rodiklius), o ne pagal realius poreikius.

C.2. – F.2.

Taip pat dažnai VII, į kurių sukūrimą
investuojama daug ES SF paramos
lėšų bei valstybės lėšų (CAPEX),
skiriama
nepakankamai
lėšų
jų
išlaikymui
(OPEX),
neužtikrinant
reikiamo jų kokybės lygio ir tęstinumo.

Siūlome apibrėžti kiekybinius ir
kokybinius rodiklius, kurie būtų
naudojami
įvertinti
konkrečiai
Institucijai reikalingų IT išteklių kiekį,
pavyzdžiui, Institucijai reikalingų
skaičiavimo išteklių tokių, kaip
virtualūs serveriai, apimtys.
Šie
rodikliai
būtų
naudojami
planuojant ir pagrindžiant VII plėtrai
ir palaikymui reikalingų lėšų poreikį,
pavyzdžiui,
žinant
ateinančiais
metais
Institucijoms
reikalingų
skaičiavimo išteklių kiekį arba
praėjusiais
metais
faktiškai
panaudotų skaičiavimo išteklių kiekį,
būtų galima planuoti valstybės IT
paslaugų teikėjų veiklai reikalingų
lėšų apimtis.

Dėl šių priežasčių, kai kurių IT projektų
rezultatai – sukurtos IS – planuoti
tikslai galimai lieka nepasiekti ar sukurti
rezultatai nėra panaudojami.

Taip pat siūlome peržiūrėti šiuo
metu VIII valdymui valstybės mastu
naudojamus
rodiklius,
į
juos
įtraukiant papildomus rodiklius, kurie
padėtų nustatyti VIII apimtis,
naujumą ir panaudojimą ir kuriuos
būtų
galima
panaudoti
VIII
pertvarkymo
įgyvendinimo
stebėsenai.
4.

Institucijos VIII valdo ir plečia
decentralizuotai, todėl joms tenka
pakartotinai
spręsti
tuos
pačius
uždavinius, kuriuos yra išsprendusios
kitos Institucijos.

C.2. – F.2.
C.1. – F.1.

Kaip ir programų / projektų valdymui
pateiktiems pastebėjimams (žr. 5
lentelėje pateiktus pastebėjimus),
siūlome
numatyti
priemones,
kuriomis būtų sudaryta galimybė
Institucijoms pakartotinai naudoti
kitų Institucijų įsigytus / sukurtus VII,
pvz., programinės įrangos licencijų
įsigijimo
sutartyse
numatant
sąlygas, užtikrinančias galimybę
vienos
Institucijos
įsigytomis
licencijomis naudotis ir kitoms

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Pastebėjimai

Taikytina
sritims /
dimensijoms

55 lapas iš 244

Galimos priemonės
Institucijoms.
Siūlome sukurti priemones, kuriomis
būtų galima turėti vieningą ir atvirą
duomenų apie Institucijoms galimus
pakartotinai naudoti kitų Institucijų
įsigytus / sukurtus VII šaltinį, o
Institucijas įpareigoti informaciją
apie tokius VII teikti šių duomenų
šaltinio tvarkytojui.
Taip pat siūlome toliau plėsti ir
naudoti
jau
sukurtas
bendro
naudojimo priemones, pavyzdžiui,
VIISP, TDS, Registrų tvarkymo,
suskaitmenintų objektų bei kitas
bendrojo naudojimo priemones.

5.

Institucijos IT turtą (pvz., programinės
įrangos licencijas) perka arba nuomoja
atskirai,
neišnaudojant
masto
ekonomijos teikiamų galimybių, kurios
užtikrintų mažesnes IT turto įsigijimo
išlaidas.

C.2. – F.2.

Siūlytina vienai kompetentingai IT
srityje institucijai suteikti teisę
vykdyti
centrinės perkančiosios
organizacijos
funkcijas
standartizuoto IT turto pirkimui,
sukurti
centralizuotiems
IT
pirkimams skirtą platformą, nustatyti
kokį IT turtą ir kokias paslaugas,
galima
įsigyti
centralizuotai,
apibrėžti reikalavimus IT paslaugų
teikėjams ir jų teikiamoms IT
paslaugoms bei su šių paslaugų
teikimu susijusios rizikos priemones.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Pastebėjimai

6.

Nors pastebima gerųjų praktikų, kad
dalis Institucijų pradeda keisti VIII
įsigijimo įpročius ir įvairų IT turtą
nuomotis iš privataus sektoriaus, tačiau
dar didelė dalis Institucijose naudojamo
IT turto yra įsigyjama. Institucijose
kaupiami
dideli
kiekiai
greitai
nusidėvinčio IT turto (pvz., darbo
vietose naudojami kompiuteriai, įvairi
kita kompiuterinė technika), kurio
nuoma galimai leistų efektyviau valdyti
šiam turtui skiriamas išlaidas.

5.2.4

Taikytina
sritims /
dimensijoms
D.2. – F.2.
D.3. – F.3.

56 lapas iš 244

Galimos priemonės

Siūlome
įpareigoti
Institucijas
planuojant IT turto pirkimą įvertinti
alternatyvas: (1) galimybę tokį turtą,
atsižvelgiant įsigyjamu IT turtu
planuojamos tvarkyti informacijos
svarbos lygį, nuomotis iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų,
perkant IT turtą kaip paslaugą, ar
(2) pirkti IT turtą.
Pasirinkimą
Institucijos
turėtų
ekonomiškai
pagrįsti
pagal
specialiai tam patvirtintą tvarką, o
teisę IT turtą pirkti tik tokiu atveju,
jeigu nėra galimybės ekonomiškai
naudingiau tokį turtą pirkti kaip
paslaugą iš privataus sektoriaus.

Turto apskaita ir valdymas

Toliau lentelėje pateikiami IT turto kaip
Valstybės informacinių išteklių apskaitos ir
valdymo srities vertinimo rezultatai: pateikiami
vertinimo
metu
suformuoti
ekspertiniai
pastebėjimai, pateikiami pasiūlymai ir (arba)
rekomendacijos. Taip pat lentelėje nurodomi
VIII
aprašančio
metamodelio
matricos
elementai,
žymintys
valdymo
sritis
ir
dimensijas,
kuriems
taikomi
konkretūs
pastebėjimai ir priemonės
7 lentelė. Turto apskaitos ir valdymo srities vertinimo pastebėjimai, su jais susiję pasiūlymai ir jų
sąsajos su VIII aprašančio metamodelio matricos elementais.
Eil.
Nr.

Pastebėjimas

1.

Valstybės
mastu
nėra
turima
pakankamai
informacijos
apie
valstybės turimus VIII kiekius ir
savybes, todėl nėra galimybės turėti
tikslios informacijos, kiek ir kokios
Lietuvoje yra VIII. Tokios informacijos

Taikytina
sritims /
dimensijoms
C.3. – F.3.

Galimos priemonės

Siūlome
VIISP
infrastruktūroje
numatytą
sukurti
specialų
automatizuotos IT veiklos pagalbos
tarnybos (angl. IT Service Desk)
įrankį, skirtą VIISP infrastruktūros
išteklių ir jų apkrautumo stebėsenai,

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Pastebėjimas

Taikytina
sritims /
dimensijoms

stoka tampa kliūtimi formuoti šio
sektoriaus politiką, vykdyti investicijų
planavimą, užtikrinti efektyvų VII
naudojimą.

57 lapas iš 244

Galimos priemonės
išplėsti ir naudoti ne tik VIISP
infrastruktūros
išteklių,
bet
ir
Valstybės IT paslaugų teikėjų VIII ir jų
apkrautumo stebėsenai. Išplėtus šis
įrankis, galėtų būti panaudotas, ne tik
Valstybės IT paslaugų teikėjų, bet ir
kitų Institucijų, kurios ir toliau
savarankiškai tvarkys VIII, turimos
VIII ir jos apkrautumo stebėsenai.

2.

Institucijų tvarkoma informacija apie
jų turimas programinės įrangos
licencijas yra nepakankama, taip pat
informaciją apie Institucijų turimas
programinės įrangos licencijas žino
tik pačios Institucijos, todėl nėra
išnaudojamos galimybės efektyviau
naudoti
programinės
įrangos
licencijas,
pavyzdžiui,
turint
nepanaudotų programinės įrangos
licencijų, suteikti galimybę jomis
naudotis kitoms Institucijoms.

C.3.

Siūlome
užtikrinti
Institucijų
naudojimąsi šiuo metu kuriamą
Programinės
įrangos
licencijų
valdymo priemonių teikimo paslauga,
kuri suteiktų galimybę Institucijoms
patogiai tvarkyti informaciją apie jų
turimas
programinės
įrangos
licencijas. Šios paslaugos teikimas
šią paslaugą teikiančią Instituciją
įgalintų matyti visų institucijų turimas
programinės įrangos licencijas ir imtis
priemonių, kurios būtų nukreiptos į
programinės
įrangos
licencijų
panaudojimo optimizavimą.

3.

Vyriausybės
2008–2012
m.
programos įgyvendinimo priemonių
nuostata „Efektyviau naudosime IRT
infrastruktūrą
ir
kompetencijas
viešajame sektoriuje, taip pat ir
bendrųjų
paslaugų
veikimui.
Sukursime išlaidų dalijimosi modelį,
pagal kurį institucijos galės pirkti iš
kitų institucijų joms reikalingas
paslaugas“ nėra įgyvendinta (Audito
ataskaitos duomenimis):

B.3. – F.3.

Siūlome geriau išnaudoti Institucijų
valdomą turtą, įgyvendinant turto
valdymo iniciatyvas: konsoliduojant
Institucijoje naudojamus VII ir (arba)
mažinant valstybės turto kiekį, o ten,
kur tai būtų ekonomiškai naudingiau,
perkant IT paslaugas iš privataus
sektoriaus. Tam būtina parengti
reikalingą susijusį reglamentavimą,
metodinę bazę ir kitus reikalingus
įrankius.

 daugumoje
Institucijų
įrengti
duomenų centrai, kurių plotas
išnaudojamas 60 %;
 naudojama didelė serverių ir
operacinių sistemų įvairovė, tai
apsunkina priežiūrą ir tarpusavio
sąveiką;
 didelis serverių skaičius rodo, kad

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Taikytina
sritims /
dimensijoms

Pastebėjimas
gali būti
našumas.

neišnaudojamas

58 lapas iš 244

Galimos priemonės

jų

Esamas
VII
valdymas
ir
organizavimas neužtikrina investicijų į
VIII
ir
eksploatacijos
kaštų
optimizavimo ir nesuteikia galimybės
institucijoms bendrai plėtoti ir naudoti
VIII.
4.

Šios Studijos rengimo metu vykdytos
apklausos metu įsitikinome, kad VII
ne visada yra valdomi efektyviai, t.y.
Institucijoms nėra sudarytos sąlygos
pakartotinai panaudoti kitų Institucijų
įsigytą ir (arba) sukurtą VIII.

B.3. – D.3.
C.2. – F.2.

Siūlome
numatyti
priemones,
kuriomis būtų sudaryta galimybė
Institucijoms pakartotinai naudoti kitų
Institucijų įsigytus / sukurtus VII, pvz.,
programinės įrangos licencijų įsigijimo
sutartyse
numatant
sąlygas,
užtikrinančias
galimybę
vienos
Institucijos įsigytomis licencijomis
naudotis ir kitoms Institucijoms.
Taip pat siūlome sukurti priemones,
kuriomis
būtų
galima
tvarkyti
informaciją apie Institucijoms galimus
pakartotinai naudoti kitų Institucijų
įsigytus / sukurtus VII, o Institucijas
įpareigoti informaciją apie tokius VII
teikti šių priemonių tvarkytojui.

5.

6.

Nors pastebima gerųjų praktikų, kad
dalis Institucijų pradeda keisti VIII
įsigijimo įpročius ir įvairių IT turtą
nuomotis iš privataus sektoriaus,
tačiau dar didelė dalis Institucijose
naudojamo IT turto yra įsigyjama.
Institucijose kaupiami dideli kiekiai
greitai nusidėvinčio IT turto (pvz.,
darbo
vietose
naudojami
kompiuteriai, įvairi kita kompiuterinė
technika), kurio nuoma galimai leistų
efektyviau
valdyti
šiam
turtui
skiriamas išlaidas.

D.3. – F.3.

Didelės dalies Institucijų atstovai
neturi pakankamai žinių apie galimus
licencijavimo modelius, ypatingai apie

C.3.

D.2. – F.2.

Siūlome
įpareigoti
Institucijas
planuojant IT turto pirkimą įvertinti
alternatyvas galimybę tokį turtą,
atsižvelgiant įsigyjamu IT turtu
planuojamos tvarkyti informacijos
svarbos lygį, nuomotis iš privataus
sektoriaus, perkant IT turtą kaip
paslaugą,
ar
pirkti
IT
turtą.
Pasirinkimą
Institucijos
turėtų
ekonomiškai pagrįsti pagal specialiai
tam patvirtintą tvarką, o teisę IT turtą
pirkti tik tokiu atveju, jeigu nėra
galimybės ekonomiškai naudingiau
tokį turtą pirkti kaip paslaugą iš
privataus sektoriaus.
Siūlome
numatyti
priemones,
pavyzdžiui, metodinę medžiagą, kurią
Institucijų atstovai galėtų rasti vienoje

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Pastebėjimas

Taikytina
sritims /
dimensijoms

Galimos priemonės
vietoje ir galėtų naudoti kasdieninėje
savo veikloje, kuriomis Institucijų
atstovai būtų informuojami apie
galimus
programinės
įrangos
licencijavimo modelius, ypatingai,
apie naujus licencijavimo modelius,
kurie
užtikrina
efektyvesnį
programinės
įrangos
licencijų
panaudojimą.

naujus licencijavimo modelius, kurie
užtikrina efektyvesnį programinės
įrangos licencijų valdymą, nėra
bendro
licencijavimo
rūšių
klasifikatoriaus.
Tačiau kai kurios Institucijos jau
dabar
naudoja
modernias
programinės įrangos licencijavimo
rūšis
(pvz.,
„Open
Value
Subscription“),
kurios
užtikrina
efektyvesnį programinės
įrangos
licencijų panaudojimą.

5.2.5

59 lapas iš 244

Taip pat siūlome sukurti bendrą
valstybės IT žinių bazę, kurią
Institucijų atstovai galėtų naudoti ir
pildyti pagal poreikį bei numatyti
priemones, kuriomis Institucijos būtų
skatinamos
daugiau
naudoti
modernias ir finansiškai efektyvesnes
programinės įrangos licencijavimo
rūšis.

Informacijos saugos valdymas

Toliau lentelėje pateikiami VIII tvarkomos
informacijos saugos valdymo srities vertinimo
rezultatai: pateikiami vertinimo metu suformuoti
ekspertiniai
pastebėjimai,
pateikiami
pasiūlymai ir (arba) rekomendacijos. Taip pat
lentelėje
nurodomi
VIII
aprašančio
metamodelio matricos elementai, žymintys
valdymo sritis ir dimensijas, kuriems taikomi
konkretūs pastebėjimai ir priemonės
8 lentelė. Informacijos saugos valdymo srities vertinimo pastebėjimai, su jais susiję pasiūlymai ir jų
sąsajos su VIII aprašančio metamodelio matricos elementais.
Eil.
Nr.

Pastebėjimas

1.

Dalies Institucijų duomenų tvarkymui
naudojama
infrastruktūra
yra
netinkama
arba
neadekvataus

Taikytina
sritims /
dimensijoms
D.4. – F.4.

Galimos priemonės

Siūlome, atsižvelgiant į tarptautiniu
mastu pripažįstamus standartus ir
gerąsias
praktikas,
numatyti

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Pastebėjimas

Taikytina
sritims /
dimensijoms

patikimumo
lygio,
todėl
nėra
užtikrinamas tinkamas duomenų
tvarkymo patikimumas. Pavyzdžiui
dalis Institucijų duomenų tvarkymui
naudoja tik serverius su jų vidiniais
standžiais diskais be atskirų tinkamai
apsaugotų duomenų saugyklų

60 lapas iš 244

Galimos priemonės
minimalius
patikimumo
lygio
reikalavimus Institucijų naudojamiems
serveriams, duomenų centrams ir kitai
VIII.
Siūlome, priklausomai nuo pasirinkto
VIII pertvarkymo modelio, perleisti
VIII, kurių Institucijos neturi sąlygų
tinkamai eksploatuoti, arba VIII tų
Institucijų,
kurių
naudojama
infrastruktūra yra netinkama ar
neadekvataus
patikimumo
lygio,
parinktiems Valstybės IT paslaugų
teikėjams arba pirkti atitinkamas IT
paslaugas iš privataus IT sektoriaus.

2.

Kiekvienoje IS atskirai sprendžiami
veiklos
tęstinumo
užtikrinimo,
pavyzdžiui, rezervinio kopijavimo ir
rezervinio
veiklos
atstatymo,
klausimai. Dėl šios priežasties,
neefektyviai valdomos Institucijų
išlaidos, dubliuojamos pastangos ir
nepanaudojamos
kitų
Institucijų
turimas turtas, kurį šiam tikslui būtų
galima panaudoti.

B.4. – F.4.

Siūlome dėti pastangas, kad būtų
sukurtos dabar vykdomos iniciatyvos
sukurti
centralizuoto
rezervinio
kopijavimo
ir rezervinio veiklos
atstatymo paslaugas institucijoms, ir
toliau VIII pertvarkos apimtyje plėsti
kitas bendro naudojimo paslaugas
institucijoms,
pavyzdžiui,
bendro
naudojimo
skambučių
centro
paslauga.

3.

Atliekant
Institucijų
apklausų
rezultatų analizę, nustatyta, kad
daugumos valstybės IS ir registrų
rezervinės duomenų kopijos yra
daromos vietinėje infrastruktūroje, o
ne
geografiškai
nutolusiuose
duomenų centruose (įskaitant I
kategorijos valstybės IS, žr. 4
skyrius).
Vadovaujantis
tarptautinėmis rekomendacijomis ir
standartais, moderniems duomenų
centrams, valstybės IS rezervinės
duomenų kopijos privalo būtų
daromos geografiškai nutolusiuose
duomenų centruose, tokiu būdu
užtikrinant tinkama šių IS veiklos
tęstinumą.

B.4. – C.4.

Siūlome, atsižvelgiant į valstybės IS ir
registrų
tvarkomos
informacijos
svarbą, užtikrinti, kad valstybės
(ypatingai I kategorijos) IS ir registrų
rezervinės duomenų kopijos būtų
daromos geografiškai nutolusiuose
duomenų centruose.
Atsižvelgiant į tai, jog jeigu ši
problema
būtų
sprendžiama
kiekvienos Institucijos atskirai, tai
pareikalautų daugiau investicijų, nei jų
reikėtų šią problemą sprendžiant
bendrai, siūlome šią problemą spręsti
centralizuotai, Institucijoms teikiant
rezervinio duomenų kopijavimo ir
rezervinio
veiklos
atstatymo
paslaugas.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Pastebėjimas

4.

Šiuo metu valstybės IS ir registrų
kategorijų nustatymui naudojami
kriterijai nėra specifiškai pritaikyti
tam, kad būtų galima nustatyti, ar su
konkrečios valstybės IS / registro
tvarkymu susijusios IT paslaugos gali
būti perkamos iš privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjų. Šiuo metu
nustatant valstybės IS ir registrų
svarbos kategoriją, nėra išsamiai
apibrėžiamas
tokio
informacijos
praradimo poveikio valstybei ir
visuomenei vertinimas.

5.2.6

Taikytina
sritims /
dimensijoms
B.4. – F.4.

61 lapas iš 244

Galimos priemonės

Siūlome atnaujinti esamus valstybės
IS ir registrų kategorijų nustatymo
kriterijus arba parengti papildomus
valstybės IS ir registrų klasifikavimo
kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų
sudaryta galimybė nustatyti, ar su
konkrečios valstybės IS ir registro
tvarkymu susijusios IT paslaugos gali
būti perkamos iš privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjų. Atnaujinant šiuos
kriterijus,
turėtų
būti
išsamiai
įvertinama konkrečia valstybės IS /
registro apdorojamos informacijos
praradimo ar kitokio sugadinimo žala
valstybei ir visuomenei.

Paslaugų teikimo valdymas

Toliau lentelėje pateikiami IT paslaugų,
susijusių su VIII, teikimo valdymo srities
vertinimo rezultatai: pateikiami vertinimo metu
suformuoti ekspertiniai pastebėjimai, pateikiami
pasiūlymai ir (arba) rekomendacijos. Taip pat
lentelėje
nurodomi
VIII
aprašančio
metamodelio matricos elementai, žymintys
valdymo sritis ir dimensijas, kuriems taikomi
konkretūs pastebėjimai ir priemonės
9 lentelė. Paslaugų teikimo valdymo srities vertinimo pastebėjimai, su jais susiję pasiūlymai ir jų
sąsajos su VIII aprašančio metamodelio matricos elementais.
Eil.
Nr.

Pastebėjimas

1.

Dalis Institucijų, vietoje nuosavo IT
turto pirkimo, pradeda naudotis
privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų teikiamomis IT paslaugomis,
tačiau su IT paslaugų pirkimų iš
privataus sektoriaus susijusi rizika

Taikytina
sritims /
dimensijoms
C.5. – F.5.
C.2. – F.2.

Galimos priemonės

Kaip ir investicijų valdymui pateiktiems
pastebėjimams (žr. 5 pastebėjimą 6
lentelėje),
siūlome
vienai
kompetentingai IT srityje institucijai
suteikti teisę vykdyti
centrinės
perkančiosios organizacijos funkcijas

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Eil.
Nr.

Pastebėjimas

Taikytina
sritims /
dimensijoms

nėra tinkamai valdoma, nes dar nėra
bendrai numatytos ir naudojamos su
tuo susijusios rizikos valdymo
priemonės.

62 lapas iš 244

Galimos priemonės
standartinio
IT
turto
pirkimui,
pavyzdžiui,
standartinės
licencijuojamos programinės įrangos,
techninės įrangos ar tam tikrų
standartinių IT paslaugų (IT auditas,
vietinis IT palaikymas ir kt.).

Pavyzdžiui, prieš apytiksliai 2 – 3
metus Lietuvoje veikė apie 5
paslaugų teikėjai, kurie teikė el.
dienynų programinę įrangą, kaip
paslaugą mokykloms, tačiau šiuo
metu dėl rinkos konkurencinių
sąlygų praktiškai liko du pagrindinai
paslaugų
teikėjai,
kurie
šias
paslaugas teikia. Likusiems trims
paslaugų teikėjams nustojus teikti
tokias paslaugas, iškilo mokyklų
duomenų
tvarkymo
tęstinumo
užtikrinimo rizika, kuri galėjo daryti
įtaką mokyklų bendram veiklos
tęstinumui. Tai rodo, jog rizika,
susijusi su IT paslaugų pirkimu iš
privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų nėra tinkamai valdoma.

Centralizuotiems IT pirkimams vykdyti
turėtų būti sukurta specializuota
platforma, turėtų būti nustatyta, kokį IT
turtą ir kokias paslaugas, galima įsigyti
centralizuotai ir turėtų būti apibrėžti
reikalavimai IT paslaugų teikėjams ir jų
teikiamoms IT paslaugoms bei su šių
paslaugų teikimu susijusios būtinos
naudoti rizikos valdymo priemonės.
Taip pat, kaip ir informacijos saugos
valdymui pateiktiems pastebėjimams
(žr. 2 pastebėjimą 8 lentelėje), siūlome
Pavyzdžiui,
nepaisant
to,
kad
Institucijos IT turtą perka kaip
paslaugas, numatyti reikalavimą, kad
rezervinės duomenų kopijos būtų
daromos
viename
paskirtame
Valstybės duomenų centre.

2.

Viešajame sektoriuje teikiant IT
paslaugas
ne
visada
yra
standartizuoti
ir
apibrėžti
IT
paslaugų teikimo procesai bei
taikomos plačiai paplitusios IT
paslaugų teikimo ir IT valdymo
metodikos, pavyzdžiui, ITIL, CoBIT.

B.5. – F.5.

Atsižvelgiant į tai, jog 2013 m. birželio
19 d. IVPK direktoriaus įsakymu Nr. T83 - „Dėl informacinių technologijų
paslaugų
valdymo
metodikos
patvirtinimo“
buvo
patvirtinta
Informacinių technologijų paslaugų
valdymo metodika, kuri nėra privaloma
taikyti,
o
yra
rekomenduojama,
siūlome numatyti reikalavimą, kad visų
valstybės IT paslaugų teikėjų ir
Institucijų, kurios tvarko ypatingos
svarbos
valstybės
informacinius
išteklius, IT paslaugų teikimo procesai
būtų apibrėžti, o jų teikiamos IT
paslaugų būtų valdymos vadovaujantis
patvirtinta Informacinių technologijų
paslaugų valdymo metodika.

3.

Institucijos IT padaliniui teikiant IT
paslaugas kitiems tos Institucijos

C.5. – F.5.

Siūlome parengti tipinius (pavyzdinius)
reikalavimus ir IT paslaugų lygio

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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Eil.
Nr.

Pastebėjimas
padaliniams nėra naudojami IT
paslaugų lygio susitarimai (angl.
Service Level Agreement), kuriuose
būtų apibrėžti konkretūs IT paslaugų
lygio rodikliai.

Taikytina
sritims /
dimensijoms

63 lapas iš 244

Galimos priemonės
susitarimus,
kuriuos
Institucijos
naudotų jų IT padaliniui teikiant IT
paslaugas
kitiems
tos
pačios
Institucijos padaliniams.
Taip pat, kaip ir anksčiau šioje
lentelėje pateiktame siūlyme (žr. 1
pastebėjimą
šioje
lentelėje),
IT
paslaugų lygio susitarimai turi būti
naudojami Institucijoms perkant IT
paslaugas iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų, todėl taip pat siūlome
parengti
tipinius
(pavyzdinius)
reikalavimus ir IT paslaugų lygio
susitarimus,
kuriuos
Institucijos
naudotų perkant IT paslaugas iš
privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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5.2.7

64 lapas iš 244

Reglamentavimas ir standartų valdymas

Toliau lentelėje pateikiami VIII reglamentavimo
ir standartų valdymo srities vertinimo rezultatai:
pateikiami
vertinimo
metu
suformuoti
ekspertiniai
pastebėjimai,
pateikiami
pasiūlymai ir (arba) rekomendacijos. Taip pat
lentelėje
nurodomi
VIII
aprašančio
metamodelio matricos elementai, žymintys
valdymo sritis ir dimensijas, kuriems taikomi
konkretūs pastebėjimai ir priemonės
10 lentelė. Reglamentavimo ir standartų valdymo srities vertinimo pastebėjimai, su jais susiję
pasiūlymai ir jų sąsajos su VIII aprašančio metamodelio matricos elementais.
Eil.
Nr.

Pastebėjimas

1.

Nėra apibrėžtos aiškios atsiskaitymo už
tarpinstitucinius
duomenų
mainus
taisyklės, todėl Institucijos dėl lėšų
stygiaus arba nenoro mokėti taupumo
sumetimais ne visada išnaudoja kitų
Institucijų
tvarkomą
ir
mokamai
teikiamus duomenis, o šių duomenų
prašo iš pirminių šaltinių, pavyzdžiui,
piliečių. Tai yra viena iš esminių kliūčių
e. paslaugų plėtrai.

Taikytina
sritims /
dimensijoms
B.6.

Galimos priemonės

Siūlome reglamentuoti atsiskaitymo
už
tarpinstitucinius
duomenų
mainus taisykles, kurios skatintų
Institucijas naudoti kitų Institucijų
tvarkomus
duomenis
ir
šių
duomenų nebereikalauti iš pirminių
šaltinių, taip didinant Institucijų
teikiamų administracinių paslaugų
kokybę ir įgyvendinant Valstybės
informacinių
išteklių
įstatyme
apibrėžtą nuostatą, kad Institucijos
kurdamos ir tvarkydamos valstybės
informacinius
išteklius,
turi
„reikalingus duomenis pirmiausia
gauti iš kitų valstybės informacinių
sistemų ir registrų ir rinkti iš kitų
šaltinių tik tuos duomenis, kurie
nėra tvarkomi kitose valstybės
informacinėse
sistemose
ir
registruose, todėl negali būti
gaunami per valstybės informacinių
sistemų ar registrų sąveiką“ .
Taip
pat
siūlome
numatyti
reikalavimą, kad mokestis už
duomenų mainus ar valstybės
finansavimas
už
tvarkomų
duomenų teikimą privalo būti
pagrįstas veiklos sąnaudomis (angl.
Activity-Based Costing).

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
Informacinės
visuomenės plėtros struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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Eil.
Nr.

Pastebėjimas

2.

Viešojo
administravimo
subjektų
teikiamoms IT paslaugoms ne visada
taikomos plačiai paplitusios IT paslaugų
teikimo ir IT valdymo metodikos,
pavyzdžiui, ITIL, CoBIT.

Taikytina
sritims /
dimensijoms
B.6. – F.6.
B.5. – F.5.

65 lapas iš 244

Galimos priemonės

Atsižvelgiant į tai, jog 2013 m.
birželio 19 d. IVPK direktoriaus
įsakymu Nr. T-83 - „Dėl informacinių
technologijų paslaugų valdymo
metodikos
patvirtinimo“
buvo
patvirtinta Informacinių technologijų
paslaugų valdymo metodika, kuri
nėra privaloma taikyti, o yra
rekomenduojama, siūlome numatyti
reikalavimą, kad visų valstybės IT
paslaugų teikėjų ir Institucijų, kurios
tvarko ypatingos svarbos valstybės
informacinius išteklius, IT paslaugų
teikimo procesai būtų apibrėžti, o jų
teikiamos
IT
paslaugų
būtų
valdymos vadovaujantis patvirtinta
Informacinių technologijų paslaugų
valdymo metodika.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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6. VIII ESAMOS PADĖTIES APIBENDRINTAS ĮVERTINIMAS,
ALTERNATYVOS APRAŠYMAS

STATUS QUO

Esamos VIII padėties apibendrintas įvertinimas ir status quo alternatyvos aprašymas yra parengtas
atliekant:
 PESTEL analizę, kuri yra skirta įvertinti politinius, ekonominius, socialinius, technologinius,
aplinkosauginius ir teisinius aplinkos veiksnius, kurie įtakoja VIII;
 SSGG analizę, kuri yra skirta įvertinti esamos VIII stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.
Toliau paveiksle pateikiama schema, iliustruojanti esamos VIII padėties aplinkos analizę pagal PESTEL
metodiką.

8 paveikslas. Schema, iliustruojanti esamos VIII padėties aplinkos analizę pagal PESTEL metodiką.

6.1

VIII esamos padėties aplinkos analizė

Valstybės informacinių išteklių pertvarkymui, valdymui bei kitoms su šia sritimi susijusioms veikloms įtaką
daro visame pasaulyje vykstantys IT technologijų pokyčiai ir atsirandančios naujos tendencijos, todėl yra
būtina apžvelgti Lietuvoje ir už jos ribų vykstančius pokyčius, darančius įtaką VIII.
Šiame skyriuje pateikiama pagrindinių VIII įtaką darančių aplinkos veiksnių apžvalga. Būtina pastebėti, jog
analizuojant aplinkos veiksnius, kurie daro įtaką VIII, turi būti atsižvelgiama ne tik į politinius, ekonominius,
socialinius, technologinius (P E ST ), tačiau ir į aplinkosauginius bei teisinius (P E ST EL) veiksnius, kaip
parodyta paveiksle toliau.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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9 paveikslas. Pagrindinės aplinkos veiksnių grupės

Toliau lentelėse yra pateikiami VIII esamos padėties aplinkos analizės rezultatai:
 Stulpelyje „Aplinkos veiksniai” išskirti šiuo metu aktualiausi faktoriai, darantys poveikį esamai VIII;
 Stulpelyje „Pastebėjimai“ pateikiamas konkretaus aplinkos veiksnio poveikio esamai VIII
detalizavimas;
 Stulpelyje „Poveikio tipas“ nurodoma: Teig. - teigiamas, Neig. – neigiamas, Neutr. – neutralus;
 Stulpelyje „Galimo poveikio dydis“ nurodoma: A - aukštas, V - vidutinis, Ž - žemas, N –
neapibrėžtas;
 Stulpelyje „Laiko intervalas“ nurodoma: < 1 m., 1 - 5 m., > 5 m.
 Stulpelyje „Poveikio dinamika“ nurodoma: Aug. - augantis, Nesik. - nesikeičiantis, Maž. mažėjantis, Než. – nežinomas;
 Stulpelyje „Sąlyginė svarba“ nurodoma: K - kritiška, S - svarbu, M – mažiau svarbu, N –
nežinoma;
 Stulpelyje „Rekomendacijos“ pateikiame įžvalgas, kaip aplinkos veiksnį panaudoti VIII
pertvarkymui ir (arba) išvengti jo neigiamos įtakos VIII.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

Informacinės visuomenės plėtros
komitetui prie Susisiekimo
ministerijos

6.1.1

68 lapas iš 244
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Politinė aplinka

Toliau esančioje lentelėje yra pateikiami politinės aplinkos veiksniai, darantys įtaką esamai VIII.
11 lentelė. Politinės aplinkos analizė
PESTEL Analizė. 1 aplinka: politinė
Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai
1.

Europos
Komisijos priimta
2020 m. Europos
strategija, kurios
viena iš iniciatyvų
yra Europos
skaitmeninė
darbotvarkė (angl.
10
Digital Agenda)

►

►

Šia iniciatyva siekiama užtikrinti, kad skaitmeninė bendroji rinka,
grindžiama sparčiuoju ir itin sparčiu internetu ir sąveikiomis
taikomosiomis programomis, suteiktų tvarią ekonominę ir socialinę
naudą.
11
2012-12-18 EK nustatė 7 naujus prioritetus skaitmeninei
ekonomikai ir visuomenei. Svarbu atkreipti dėmesį į šiuos
prioritetus:

 „Nauja viešoji skaitmeninių paslaugų infrastruktūra naudojantis
Europos infrastruktūros tinklų priemone“ - EK skubos tvarka
užtikrins, kad būtų diegiamos skaitmeninės paslaugos (ypač jų
tarpvalstybinis sąveikumas) tokiose srityse kaip, pvz.,
elektroninė atpažintis ir e. parašai, įmonių judrumas.

 Pasinaudojant viešojo sektoriaus perkamąja galia paspartinti
“debesų” kompiuterijos kūrimą – EK imsis bandomųjų Europos
nuotolinės kompiuterijos partnerystės priemonių, kurias taikant
bus pasinaudota viešojo sektoriaus perkamąja galia, kad būtų
sukurta didžiausia pasaulyje nuotoliniais ištekliais pagrįsta IRT
rinka ir panaikintas dabartinis susiskaidymas į nacionalines
rinkas.
10

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en

11

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-do-list-new-digital-priorities-2013-2014

Pasekmės ir svarba

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

Teig.

V

> 5 m.

Nesik.

M

Rekomendacijos
► Atsižvelgti į ES
lygiu nustatomus
prioritetus, kadangi
pagal juos bus
skiriamas ES SF
finansavimas.
► Atsižvelgiant į tai
jog ES iniciatyvų
vykdymas užtrunka
įprastai labai ilgai,
galima daryti
prielaidą, jog ir
minėtos ES
iniciatyvos užtruks,
o šaliai reikia greitų
sprendimų, todėl
rekomenduojama
nelaukti ES
iniciatyvų rezultatų,
o pritaikyti praktinį
požiūrį ir orientuotis
į sprendimus, kurie
yra išbandyti kitose,

Informacinės visuomenės plėtros
komitetui prie Susisiekimo
ministerijos
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PESTEL Analizė. 1 aplinka: politinė
Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Pasekmės ir svarba
Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

Rekomendacijos
šalyse, pavyzdžiui,
JAV.

2.

ES nuotolinių
12
išteklių strategija

►

►

Strategijos tikslas – paspartinti nuotolinės kompiuterijos įsisavinimą
ir suintensyvinti jos naudojimą visuose ūkio sektoriuose. Strategija
Europoje būtų skatinama naudotis „debesų“ kompiuterija.
Planuojamais veiksmais iki 2020 m. Europoje tikimasi sukurti
2,5 mln. papildomų darbo vietų ir ES BVP padidinti 160 mlrd. eurų
(t. y. 1 %).
Strategijoje nurodomi šie pagrindiniai veiksmai ES lygiu:

Teig.

A

> 5 m.

Nesik.

S

► Nustatant VIII
pertvarkymo
modelį, toliau
vystyti „debesų“
kompiuteriją.
► Sekti ES lygiu
vykstančias
iniciatyvas bei
toliau vystyti
debesų“
kompiuteriją
Lietuvoje, perimant
gerąją kitų šalių
patirtį, nebūtinai
orientuojantis tik į
ES šalis.

Teig.

A.

1 – 5 m.

Nesik.

S

► Pertvarkant ir
plėtojant VIII turėtų
būti vadovaujamasi
Lietuvos
Respublikos
skaitmeninėje

 Apsispręsti dėl techninių standartų, kad nuotoline kompiuterija
būtų galima naudotis sąveikiai ir kad duomenys juose būtų
perkeliami ar konvertuojami sklandžiai; reikiami standartai
turėtų būti nustatyti iki 2013 m.;

 Remti visai ES bendras patikimų nuotolinės kompiuterijos
paslaugų teikėjų sertifikavimo schemas;

 Parengti pavyzdines saugias ir sąžiningas nuotolinės
kompiuterijos paslaugų teikimo sutarčių nuostatas, įskaitant
susitarimų dėl paslaugų lygio nuostatas;

 Su valstybėmis narėmis ir sektoriumi kurti Europos nuotolinės
kompiuterijos partnerystę.
3.

12

Informacinės
visuomenės
plėtros 2014–
2020 metų
programa
„Lietuvos

►

►

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa
parengta atsižvelgiant į Europos Komisijos 2010 m. rugpjūčio 26 d.
komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui „Europos
skaitmeninė darbotvarkė“.
Programos strateginis tikslas - naudojantis informacinių ryšių

http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf
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ministerijos
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PESTEL Analizė. 1 aplinka: politinė
Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai
Respublikos
skaitmeninė
13
darbotvarkė“
►

4.

13

Lietuvos
Respublikos
Seimo
Informacinės
visuomenės
plėtros komitetas

►

►

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Pasekmės ir svarba
Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

technologijų teikiamomis galimybėmis pagerinti Lietuvos gyventojų
gyvenimo kokybę, didinti įmonių veiklos produktyvumą ir pasiekti,
kad iki 2020 metų ne mažiau kaip 85 procentai Lietuvos gyventojų
naudotųsi internetu, o 95 procentai įmonių – sparčiuoju internetu.
Programoje nustatyti informacinės visuomenės plėtros tikslai ir
uždaviniai, kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų kuo daugiau
naudojamasi informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis
galimybėmis, pirmausia internetu. Svarbu atkreipti dėmesį į šiuos
tikslus:
►

2. Kurti technologiškai pažangias, gyventojų poreikius
atitinkančias viešąsias ir administracines elektronines
paslaugas, skatinti paslaugų gavėjus jomis naudotis;

►

4. Skatinti naudoti IRT verslui plėtoti;

►

6. Užtikrinti saugios, patikimos, sąveikios IRT infrastruktūros
plėtrą.

Valstybėje įsteigtas ir veiklą vykdo Lietuvos Respublikos Seimo
Informacinės visuomenės plėtros komitetas. Tokiu būdu valstybėje
skiriamas didelis dėmesys IT sričiai.
Nors dėmesys IT sričiai skiriamas didelis, tačiau nepakankamai jo
skiriama konkrečiai VIII optimizavimui ir pertvarkai.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=467638

Rekomendacijos
darbotvarkėje
keliamais tikslais,
ypatingai tais, kurie
yra tiesiogiai susiję
su:
► VIII
optimizavimu
(6-asis tikslas);
► Privataus
sektoriaus
subjektų
įtraukimu į
valstybės
institucijų
tvarkomos
informacijos
naudojimą ir
naujų el.
paslaugų bei el.
produktų kūrimą
(4-asis tikslas);
► VII plėtojimą (2asis tikslas).

Teig.

A

1 – 5 m.

Nesik.

S

► Turi būti skiriamas
didesnis dėmesys
VIII pertvarkymui ir
tvariai jo plėtrai, į
tai įsitraukiant ne tik
Lietuvos
Respublikos Seimo

Informacinės visuomenės plėtros
komitetui prie Susisiekimo
ministerijos
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PESTEL Analizė. 1 aplinka: politinė
Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Pasekmės ir svarba
Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

Rekomendacijos
Informacinės
plėtros komitetui,
tačiau ir kitoms
suinteresuotoms
institucijoms.

5.

ES ir Lietuvos
kibernetinio
saugumo
strategijos

►

►

Lietuvoje patvirtinta „Elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011-2019
metais programa“, kurioje nurodytos pagrindinės strateginės
kryptys ir gairės kibernetinio saugumo srityje 2011-2019 metams.
ES lygiu taip pat yra svarstoma kibernetinio saugumo strategija ir
vis didesnis dėmesys skiriamas šiai sričiai.

Neutr.

A

1 – 5 m.

Nesik.

S

► Rekomenduojama
numatyti bendros
valstybės saugos
architektūros
vystymą, kuriant
bendras saugos
priemones bei
užtikrinant
institucijų
tarpusavio
bendradarbiavimą,
sprendžiant su
sauga susijusius
bendrus klausimus,

6.

Patvirtinta
Nacionalinė
pažangos
programa ir
svarstomi veiksmų
programų
projektai 2014 –
2020 m.

►
►
►

Skirta Lietuvos pažangos strategijai „Lietuva 2030“ įgyvendinti.
Jungia „Lietuva 2030“ ir „Europa 2020“ nuostatas.
Joje numatomas ES finansinės paramos, įskaitant 2014–2020 m.
ES struktūrinės paramos, panaudojimas ilgalaikiams valstybės
prioritetams įgyvendinti.

Neutr.

A

< 1 m.

Nesik.

K

► Nustatyti
bendrąsias VIII
plėtros kryptis
Lietuvos lygiu, kad
diskusijose būtų
derinami
koordinuoti
valstybės institucijų
veiksmai, siekiant
efektyvesnio ES SF
finansavimo
panaudojimo.

7.

Pasaulyje
vykdomos
e. valdžios

►

Jungtinių Tautų Organizacijos paskelbtoje 2012 metų e. valdžios
apžvalgoje pažymima, kad ekonominio nuosmukio pasaulio
klimatas skatina dar daugiau dėmesio skirti e. valdžios iniciatyvoms

T

V

> 5 m.

Nesik.

M

► Įgyvendinant VIII
pertvarkymą,
pasinaudoti šio

Informacinės visuomenės plėtros
komitetui prie Susisiekimo
ministerijos
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PESTEL Analizė. 1 aplinka: politinė
Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai
iniciatyvos

►

►

ir ypatingai sinergijos pasiekimui integruojant institucijų turimus
išteklius ir koordinuojant veiksmus, todėl šiuo metu daugelyje šalių
yra vykdomi su planuojamu vykdyti VIII pertvarkymu susiję
projektai, kurių vykdymo metu yra sprendžiami klausimai, kurie yra
panašus į šiuo metu Lietuvoje kylančius klausimus.
Pirmoje vietoje yra P. Korėja, kuri dar 2005 metais pradėjo
integruoti valstybės institucijų informacinius išteklius į integruotą
valdžios duomenų centrą (angl. Goverment Integration Data
Center).
2012 m. Europos Komisija išleido ataskaitą „Public Services
Online. ‘Digital by Default or by Detour?’. Assessing User Centric
eGovernment performance in Europe – eGovernment Benchmark
2012“. Joje yra pateiktas atnaujintas rodiklių modelis (angl.
benchmarking framework) e. valdžios vertinimui ES šalyse.

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Pasekmės ir svarba
Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

Rekomendacijos
vertinimo metu
išanalizuotomis
pasaulinėmis
gerosiomis
praktikomis, kurios
detaliau yra
aprašomos šio
dokumento 1
priede.

Informacinės visuomenės plėtros
komitetui prie Susisiekimo
ministerijos
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R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Ekonominė aplinka

Toliau esančioje lentelėje yra pateikiami ekonominės aplinkos veiksniai, darantys įtaką esamai VIII.
12 lentelė. Ekonominės aplinkos analizė
PESTEL Analizė. 2 aplinka: ekonominė

1.

2.

3.

Lėtas ekonomikos
augimas
pasaulyje ir
investicijos į IT
infrastruktūros
vystymo projektus

►

Institucijos
finansuoja IRT
infrastruktūros
atnaujinimą iš ES
SF projektų ir ši
tendencija išliks
2014-2020 m.
periodu

►

Pagal Valstybės
investicijų 2013–
2015 m.
programą
numatoma

►

►

►

►

Pasekmės ir svarba

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Laiko
intervalas

Gartner IT išlaidų prognozė 2014 m. numato IT išlaidų augimą iki
3,1 proc. (http://www.gartner.com/technology/research/itspending-forecast/).
Investicijos į VIII konsolidavimą lemia mažėjančias IRT ūkio
išlaikymo išlaidas (OPEX). Pavyzdžiui, P. Korėjos pavyzdys rodo,
kad integravus valstybės informacinius išteklius buvo sutaupyta
30 proc. lėšų VIII pirkimui ir eksploatacijai; taip pat 30 proc. buvo
sumažintas energijos suvartojimas ir anglies dvideginio išmetimas
per metus.

Teig.

A

> 5 m.

Nesik.

K

► Pertvarkant VIII,
sumažinti VIII
eksploatacijos,
priežiūros ir
valdymo kaštus,
taip užtikrinant
reikalingą Institucijų
veiklos tęstinumą.

Atsižvelgiant į bendrą Lietuvos ekonominę padėtį ir griežtą
valstybės biudžeto taupymo politiką, labai tikėtina, kad ES SF
paramos lėšos artimiausiu metu liks pagrindinis IRT
infrastruktūros atnaujinimo šaltinis.
Šiuo metu institucijose yra susiklosčiusi tokia padėtis, kad
institucijos turi ribotas galimybes IRT išteklių atnaujinimui
finansuoti iš valstybės biudžeto asignavimų. Todėl institucijos IRT
išteklius siekia atnaujinti ir įsirengti iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų. Institucijos
negali pirkti IRT išteklių naudojimo paslaugų, bet turi įsigyti įrangą
(tinkamos finansuoti išlaidos yra investicijos, o ne veiklos
sąnaudos – pastarosioms priskirtinas IRT išteklių paslaugų
teikimas).

Teig.

A

> 5 m.

Aug.

K

VIII pertvarkymas ilgalaikėje perspektyvoje leis sumažinti
valstybės investicijų poreikį informacinėms technologijoms.
Valstybei optimizuojant VIII valdymą, siekiama efektyviau
panaudoti esamus resursus.

Neig.

V

1-5 m.

Aug.

K

► Užtikrinti efektyvų ir
tinkamą ES SF
paramos
panaudojimą,
plėtojant bendrą
VIII, o ne
finansuojant atskirų
Institucijų IT ūkio
vystymą.;
► Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšomis finansuoti
Valstybės IT
paslaugų teikėjų
infrastruktūros
pertvarkymą ir
plėtrą.

Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

Rekomendacijos

Informacinės visuomenės plėtros
komitetui prie Susisiekimo
ministerijos
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PESTEL Analizė. 2 aplinka: ekonominė

Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

Pasekmės ir svarba

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Laiko
intervalas

T

V

1 – 5 m.

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

Rekomendacijos

investicijų
informacinėms
technologijoms
mažėjimo
tendencija
4.

LR Valstybės
kontrolės 2013 m.
sausio 31 d.
valstybinio audito
ataskaita Nr. VAP-90-3-3
„Valstybės
informacinių
išteklių valdymas“

►

Ataskaitos išvadose yra neigiamai įvertinta esama situacija,
susijusi su valstybės informacinių išteklių finansavimo
mechanizmu:

 „Sukurtas valstybės informacinių išteklių finansavimo
mechanizmas nepakankamai užtikrina lėšų panaudojimo
pagrįstumą, atsiperkamumą ir suderinamumą su informacinės
visuomenės plėtros kryptimis, nes lėšos investicijoms
skiriamos neįvertinus informacinių technologijų taikymo
pagrįstumo ir kuriamų sprendimų veiklos tęstinumo galimybių:
per 2008–2011 m. nevertinta investicijų į informacines
technologijas suma siekia 50 proc. visų valstybės kapitalo
investicijų į šias technologijas per šį laikotarpį, taip pat
nevertinamas išlaidų, patirtų tvarkant ir prižiūrint valstybės
informacinius išteklius, planavimas ir naudojimo pagrįstumas
(2.1 poskyris, 32 psl.).“

 „Lėšas valstybės informaciniams ištekliams palaikyti galima
būtų naudoti ekonomiškiau, nes kuriant ir palaikant valstybės
informacinius išteklius neišnaudojama galimybė panaudoti
turimus informacinių išteklių sprendimus, suvienodinti valdymo
procesus ir sumažinti informacinių technologijų sąnaudas (2.2
poskyris, 35 psl.).“
Ataskaitą galima rasti šiuo adresu:

Nesik.

M

► VIII esamos būklės
metu ataskaitą
naudoti kaip vieną
iš pagrindimo VIII
pertvarkymui
šaltinių, jei dėl
pertvarkos poreikio
kiltų diskusijos su
VIII plėtra
suinteresuotomis
šalimis.
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PESTEL Analizė. 2 aplinka: ekonominė

Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

5.

Europos
infrastruktūros
tinklų priemonė
(CEF)

►

http://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=2823

►

CEF skirta tikslingoms infrastruktūros investicijoms Europos lygiu.
Pagal CEF yra finansuojami projektai, kuriais siekiama sukurti
trūkstamas pagrindinių Europos energetikos, transporto ir
skaitmeninių tinklų jungtis.
Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę beveik
9,2 mlrd. eurų planuojama skirti investicijoms į didelės spartos ir
labai didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklus ir į visos Europos
skaitmenines paslaugas. Planuojama, kad CEF pritrauks
papildomų privačiojo ir viešojo sektoriaus lėšų, nes padidės
projektų patikimumas ir sumažės jų rizikos lygis. EK mano, kad
tokiu tinklo infrastruktūros finansavimu galima pritraukti daugiau
kaip 50 mlrd. eurų investicijų. Dėl skaitmeninių paslaugų - lėšos
būtų naudojamos dotacijoms, kuriomis būtų kuriama
infrastruktūra, būtina e. tapatybės, e. viešojo pirkimo, e. sveikatos
14
priežiūros įrašų, skaitmeninės bibliotekos „Europeana“ ,
e. teisingumo ir muitinės paslaugoms plėtoti. Lėšos padėtų
užtikrinti tinklų sąveiką ir padengti infrastruktūros eksploatavimo
Europos lygmeniu (sujungiant valstybių narių infrastruktūrą)
sąnaudas.

►

14

http://www.europeana.eu/portal/

Pasekmės ir svarba

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Laiko
intervalas

Teig.

V

> 5 m.

Poveikio
dinamika

Nesik.

Sąlyginė
svarba

S

Rekomendacijos

► Nustatyti galimybes
ir poreikį CEF
lėšomis finansuoti
pertvarkytos VIII
plėtojimą, susijusį
su Lietuvos VIII
sujungimu sparčiais
ir saugiais
skaitmeniniais
tinklais su
susijusiomis kitomis
Europos
informacinių išteklių
infrastruktūromis.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

6.1.3

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių
fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo
paslaugos

76 lapas iš 244
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Socialinė aplinka

Būtina paminėti šiuo metu vykstančius socialinės aplinkos pokyčius, kurie daro įtaką su VIII esamos būklės
susijusiai veiklos sričiai ir darys poveikį ateityje. Vienas iš veiksnių yra didėjantis piliečių naudojimasis
kompiuteriais.
Naudojimasis kompiuteriu (16 -74 metų amžiaus piliečiai)
70
60
Bent kartą per savaitę, bet
ne kasdien, per paskutinius
tris mėnesius
Kasdien per paskutinius tris
mėnesius

50
40
30
20
10
0
2008

2009

2010

2011

2012

10 paveikslas. Visi 16–74 metų amžiaus asmenys, kurie naudojosi kompiuteriu

15

Aukščiau esančiame grafike yra pateikiami Lietuvos statistikos departamento duomenys, kurie rodo 2008 –
2012 m. laikotarpiu nuolatos didėjančią naudojimosi kompiuteriu tendenciją visuomenėje. Tai reiškia, kad
visuomenė tampa vis pajėgesnė naudotis kompiuteriu, todėl susidaro prielaidos aukštesnės kokybės
e. paslaugoms, kurias užtikrina efektyviau veikianti ir naujausias technologijas naudojanti VIII.

Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto prieigą, 2008-2012 metais
60
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11 paveikslas. Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto prieigą

16

Aukščiau esančiame grafike yra pateikti Lietuvos statistikos departamento duomenys apie kompiuterių bei
interneto naudojimą namų ūkiuose. Čia taip pat galima pastebėti didėjančią šių rodiklių tendenciją, todėl tai
dar kartą patvirtina poreikį tolimesnei VIII ir jos įgalinamų paslaugų plėtrai.

15

Lietuvos statistikos departamento duomenys

16

Lietuvos statistikos departamento duomenys

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos
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Toliau esančioje lentelėje yra pateikiami socialinės aplinkos veiksniai, darantys įtaką esamai VIII.
13 lentelė. Socialinės aplinkos analizė
PESTEL Analizė. 3 aplinka: socialinė

Aplinkos veiksniai

Pastebėjimai

1.

Informacinės
visuomenės bruožų
plitimas

Lietuvoje sparčiai
plintančios
visuomenės
transformavimosi į
informacinę
visuomenę įgalinimo
priemonės / faktoriai:
► Mobilios
telefonijos
paplitimas;
► Išmaniųjų ryšio
įrenginių
paplitimas;
► Auganti sparčiojo
interneto prieigos
ir naudojimo
skvarba;
► Augantys
gyventojų
savitarnos
naudojant IRT
priemones ir
automatizuotus
įrenginius įgūdžiai
ir įpročiai.

2.

Augantis IT
specialistų poreikis
ir atotrūkis tarp jų
pasiūlos ir
paklausos

Lietuvoje vykdant ES
e. valdžios iniciatyvas
ir programas,
pastaraisiais metais
pastebimas konkrečių
IT specialybių

Poveikio
tipas
Teig.

Galimo
poveikio
dydis
A

Pasekmės ir svarba
Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

> 5 m.

Aug.

S

Rekomendacijos
► Toliau vykdyti informacinės visuomenės plėtrą (pvz.,
didinti naudojimąsi e. paslaugomis, aktyvinti
dalyvavimą sprendimų priėmime ir pasiūlymų /
rekomendacijų derinime).

► Rengti programas, motyvuojančias ir skatinančias
stoti į IT specialybes, kurios yra vienas iš svarbiausių
įgalintojų ir „klientų“ valstybėje plėtojant IRT ūkį.

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos
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PESTEL Analizė. 3 aplinka: socialinė
Poveikio
tipas

Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

Galimo
poveikio
dydis

Pasekmės ir svarba
Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

> 5 m.

Nesik.

S

Rekomendacijos

specialistų trūkumas.
3.

Gyventojų
mobilumas,
imigracija /
emigracija

6.1.4

Pastaraisiais metais
Lietuvoje pastebima:
► Žymiai išaugusi
jauno vidutinio
amžiaus žmonių
emigracija į
Vakarų Europos
šalis;
► Augantis Lietuvos
gyventojų,
keliaujančių į
užsienio šalis,
skaičius.
Todėl auga poreikis
efektyviai keistis
informacija tarp
Institucijų ir
specialistų, esančių
skirtingose šalyse.

Teig.

V

► Siūloma dėti daugiau pastangų į piliečių, ypatingai
tų, kurie išvyksta arba planuoja išvykimą iš šalies,
informavimą apie galimybes naudotis
e. paslaugomis, kurios nereikalauja žmogiškųjų
išteklių (aptarnaujančio personalo įsikišimo).
Pavyzdžiui, piliečiui deklaravus išvykimą iš šalies
ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui pateikti informaciją
apie e. paslaugas, kuriomis jis gali naudotis
būdamas užsienyje (kurios e. paslaugos būtų jam
aktualiausios, būnant užsienyje).

Technologinė aplinka

Toliau esančioje lentelėje yra pateikiami technologinės aplinkos veiksniai, darantys įtaką esamai VIII.
14 lentelė. Technologinės aplinkos analizė
PESTEL Analizė. 4 aplinka: technologinė

Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai
1.

Aukšta IRT

►

IRT išteklių konsolidavimą įgalinantys IRT išteklių

Pasekmės ir svarba

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

Teig.

A

< 1 m.

Aug.

K

Rekomendacijos
► VIII pertvarkymo ir

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos
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PESTEL Analizė. 4 aplinka: technologinė

Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai
virtualizavimo
sprendimų
branda ir
“debesų”
kompiuterijos
skatinimas

►

►

2.

Vykdomos VIII
optimizavimo
iniciatyvos
Lietuvoje

►

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Pasekmės ir svarba
Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

virtualizavimo sprendimai yra jau pasiekę aukštą
technologinę brandą ir pagal faktinį naudojimo populiarėjimą
privačiame sektoriuje rodo didelį pasitikėjimą šiomis
technologijomis (žema technologinė rizika).
Sparčiai daugėja organizacijų (privačiame ir viešajame
sektoriuose), kurios naudoja tarnybinių stočių virtualizavimo
programinę įrangą ir kitus „debesų” kompiuterijos principus
įgalinančius sprendimus, skaičius.
Kai kurios pasaulio valstybės vykdo „debesų” kompiuterijos
iniciatyvas (pvz., Andromède Prancūzijoje, G-Cloud JK,
Trusted Cloud Vokietijoje).

Lietuvoje jau yra organizacijų, kurios bent iš dalies
konsoliduoja ar jau konsolidavimo savo pavaldžių Institucijų
VIII (pvz., Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Švietimo
informacinių technologijų centras, Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija).

Rekomendacijos
plėtros metu
diegiant ir
priimant
sprendimus,
susijusius su IRT
išteklių
virtualizavimu bei
plečiant
naudojimąsi
„debesų“
kompiuterija,
pasinaudoti
pasiekta
technologine
branda ir
sukaupta praktine
patirtimi.

Teig.

A

< 1 m.

Aug.

K

► Užtikrinti, kad
vykdant VIII
pertvarkymą būtų
panaudoti jau
sukaupta
Lietuvoje patirtis ir
išbandyti
sprendimai
bendroje rinkoje.
► Derinti susijusias
iniciatyvas
tarpusavyje, kad
būtų išvengta
sprendimų
dubliavimo.
► Institucijoms
mažinti IT
valdymo ir
administravimo,

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos
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PESTEL Analizė. 4 aplinka: technologinė

Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Pasekmės ir svarba
Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

Rekomendacijos
kaip pagalbinių
funkcijų, naštą,
perleidžiant šias
funkcijas
Paslaugų
teikėjams, taip
suteikiant
galimybes
susitelkti ties
pagrindine veikla
ir panaudoti
atlaisvintus
resursus
Institucijų
pagrindinės
veiklos gerinimui
ir efektyvinimui.

3.

Technologijų ir
standartų
skaičiaus
augimas

►

►

Pasaulyje spartėja IT vystymas, todėl yra sukurta didelis
skaičius skirtingų technologijų ir standartų. Dėl šios
priežasties pasaulyje populiarėja atvirojo kodo programinė
įranga.
Viešojo administravimo subjektų teikiamoms IT paslaugoms
ne visada taikomos plačiai paplitusios IT paslaugų teikimo ir
IT valdymo metodikos, pavyzdžiui, ITIL, CoBIT.

Neig.

A

1-5 m.

Nesik.

S

► Kaip ir VIII
reglamentavimo ir
standartų
valdymui
pateiktose
rekomendacijose
(žr. 5.2.7 skyrių),
siūlome numatyti
reikalavimą, kad
Institucijų IT
paslaugų teikimui
turi būti taikomos
plačiai paplitusios
IT paslaugų
teikimo ir IT
valdymo
metodikos,
pavyzdžiui, ITIL,
CoBIT.

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos
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PESTEL Analizė. 4 aplinka: technologinė
Pasekmės ir svarba

Poveikio
tipas

Galimo
poveikio
dydis

Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

Vykdoma daug e. paslaugų projektų (pagal e. Valdžios ir IVS
priemones). Iki 2015 m. vykdymui planuojami kiti e. paslaugų
projektai pagal ES SF priemones: pažangios e. paslaugos ir
e. valdžios paslaugos (e. paslaugos susijusios su viešuoju
administravimu), e. sveikatos paslaugos,.
Jungtinių Tautų Organizacijos paskelbtose 2010 ir 2012 metų
e. valdžios apžvalgose Lietuva užima 29 ir 28 vietą pagal e.
valdžios išsivystymo indeksą.
Pasiektas aukštas Lietuvos IRT brandos lygis, suteikia
galimybę pereiti į kitą VIII plėtros etapą.

Teig.

A

> 5 m.

Aug.

K

► Siūlome numatyti,
kad VIII plėtros
projektai turi būti
įgyvendinami
vadovaujantis
projektų, kaip
projektų portfelio,
planavimo,
kontrolės,
stebėsenos ir
valdymo
principais (žr.
5.2.2 skyrių).

Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

Rekomendacijos

Lietuvoje
vykdoma eilė
e. paslaugų
projektų ir per
laikotarpį nuo
2007 m. iki 2015
m. didžioji
paslaugų dalis
bus pilnai
„perkelta“ į
elektroninę
aplinką.

►

5.

Techninės
įrangos
senėjimas
Lietuvos viešojo
sektoriaus
institucijose

►

Lietuvoje institucijų naudojama IRT techninė įranga yra gana
sena. Didžioji dalis Institucijų tarnybinių stočių ir duomenų
saugyklų yra naudojama ilgiau nei 5 metus. Taip pat beveik
55 - 60 % tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų garantinis
aptarnavimo laikotarpis jau yra pasibaigęs, todėl kyla grėsmė
jose veikiančių IS veiklos tęstinumui ir tvarkomų duomenų
saugumui. Taip pat nauja techninė įranga elektros energijos
suvartojimo aspektu yra efektyvesnė ir našesnė.

Teig.

A

1-5 m.

Aug.

K

► Pertvarkant
Institucijų
valdomą VIII,
nenaujinti jų
turimos esamos
techninės įrangos,
o leisti ją nudėvėti
iki naudingo
tarnavimo
laikotarpio
pabaigos ir tada
pasinaudoti VIII
arba IT paslaugų
teikėjų
siūlomomis
paslaugomis ir jų
infrastruktūra.

6.

Didžioji dalis VIII
yra geografiškai
išsidėsčiusi
netoli viena nuo
kitos - Vilniuje

►

Šiuo metu didžioji dalis VIII yra geografiškai išsidėsčiusi
netoli viena nuo kitos - Vilniuje, kuriame yra veikianti
pakankamai gerai išplėtota kompiuterių tinklo (ryšių)
infrastruktūra, galinti užtikrinti saugų ir spartų apsikeitimą
duomenimis tarp skirtingų VII, todėl jeigu būtų priimtas

Teig.

A

1-5 m.

Aug.

K

► Priimant
sprendimus dėl
valstybės IT
paslaugų teikėjų
įsteigimo arba

4.

►

►
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PESTEL Analizė. 4 aplinka: technologinė
Poveikio
tipas

Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

Pasekmės ir svarba

Galimo
poveikio
dydis

Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

sprendimas įgyvendinant VIII pertvarkymą toliau VIII plėtoti
konsoliduotai Vilniuje, tam naudojant kelis duomenų centrus,
nereikėtų papildomai investuoti į kompiuterių tinklo (ryšių)
infrastruktūros sukūrimą arba investicijos į kompiuterių tinklo
(ryšių) infrastruktūros sukūrimą / pritaikymą, būtų žymiai
mažesnės. Taip pat plėtojant VIII vienoje pasirinktoje
geografinėje vietovėje, kiek tai neprieštarauja su VII
tvarkymu susijusių rizikos valdymui, reikia atsižvelgti ir į kitos
duomenų centrų veikimui reikalingos infrastruktūros
prieinamumą ir būklę, (pavyzdžiui, elektros maitinimo
infrastruktūra, kondicionavimui reikalinga infrastruktūra ir kt.),
kurios sukūrimas, jos nesant, papildomai nemažai kainuotų.

6.1.5

Rekomendacijos
esamų Institucijų
paskyrimo jų
funkcijų vykdymui,
rekomenduojama
atsižvelgti į šį
aplinkos veiksnį ir
toliau VIII plėtoti
vienoje
pasirinktoje
geografinėje
vietoje, kiek tai
neprieštarauja su
VII tvarkymu
susijusių rizikų
valdymui.

Aplinkosauginė aplinka

Toliau esančioje lentelėje yra pateikiami aplinkosauginės aplinkos veiksniai, darantys įtaką esamai VIII.
15 lentelė. Aplinkosauginės aplinkos analizė
PESTEL Analizė. 5 aplinka: aplinkosauginė
Poveikio
tipas

Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

Galimo
poveikio
dydis

Pasekmės ir svarba
Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

Sąlyginė
svarba

1.

„Žaliųjų“ IT technologijų
vystymas (angl. Green
for IT)

►

Plėtojant „žaliąsias” IT technologijas
yra siekiama taupyti lėšas, patenkinti
visuomenės
lūkesčius,
atitikti
aplinkosaugos reikalavimus.

Teig.

A

> 5 m.

Aug.

S

2.

Didėjantis dėmesys

►

Dėl

Teig.

V

> 5 m.

Nesik.

M

galimybės

vykdyti

veiksmus

Rekomendacijos
► Įgyvendinant VIII
pertvarkymą, apibrėžti
aiškius reikalavimus
naudoti ir plėtoti
„žaliąsias“ IT

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
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PESTEL Analizė. 5 aplinka: aplinkosauginė
Galimo
poveikio
dydis

Pasekmės ir svarba
Laiko
intervalas

Poveikio
dinamika

nuotoliniu būdu (pvz., palaikymo
funkcijos vykdymas nuotoliniu būdu
arba naudojimasis e. paslaugomis),
sumažėja automobilių naudojimas
nuvykimui / parvykimui į / iš
Institucijos.

aplinkosauginiams
veiksniams (angl. IT for
green)

6.1.6

Poveikio
tipas

Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

Sąlyginė
svarba

Rekomendacijos
technologijas.

Teisinė aplinka

Toliau esančioje lentelėje yra pateikiami teisinės aplinkos veiksniai, darantys įtaką esamai VIII.
16 lentelė. Teisinės aplinkos analizė
PESTEL Analizė. 6 aplinka: teisinė
Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai
1.

Valstybės
►
informacinių
išteklių politikos
formavimo teisinis
reglamentavimas

2.

Valstybės
informacinių
išteklių politikos
įgyvendinimo
teisinis
reglamentavimas

Pasekmės ir svarba
Galimo
Poveikio
poveikio
Laiko
Poveikio Sąlyginė
tipas
dydis
intervalas dinamika svarba

Rekomendacijos

Su valstybės informacinių išteklių politikos Neig.
formavimo teisiniu reglamentavimu susiję
pastebėjimai pateikti 5.2.1 skyriuje.

N

-

Než.

N

► Su valstybės informacinių išteklių
politikos formavimo teisiniu
reglamentavimu susijusios
rekomendacijos pateiktos 5.2.1 skyriuje.

Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros
Neig.
kūrimą, tvarkymą, valdymą, naudojimą,
priežiūrą, sąveiką, planavimą, finansavimą bei
saugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
informacinių išteklių valdymo įstatymas.
Įsigaliojus šiam įstatymui, neteko galios
Lietuvos Respublikos valstybės registrų
įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės
registrų įstatymo papildymo 51 straipsniu
įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės
registrų įstatymo pakeitimo įstatymas, Lietuvos

N

-

Než.

N

► Būtina užtikrinti savalaikį visų Lietuvos
Respublikos valstybės išteklių valdymo
įstatymo įgyvendinimui reikalingų
poįstatyminių teisės aktų priėmimą ir
kitų susijusių teisės aktų pakeitimą.
► Priimant teisės aktus yra būtina
atsižvelgti į Lietuvos Respublikos
Valstybės kontrolės rekomendacijas ir
išvadas, susijusias su valstybės
informacinių išteklių valdymu, kurios yra
pateikiamos Lietuvos Respublikos

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos
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PESTEL Analizė. 6 aplinka: teisinė
Aplinkos veiksniai

Pastebėjimai
Respublikos valstybės registrų įstatymo 17
straipsnio pakeitimo įstatymas. Priėmus
minėtą įstatymą buvo numatyta, jog reikės
pakeisti šiuos teisės aktus:
► Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
m. balandžio 19 d. nutarimą Nr. 451 „Dėl
Valstybės informacinių sistemų steigimo ir
įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 58-2061);
► Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymą
Nr. T-131 „Dėl Valstybės informacinių
sistemų kūrimo metodinių dokumentų
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5679);
► Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymą Nr.
1V-247 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų
informacinių sistemų klasifikavimo pagal
jose tvarkomą elektroninę informaciją
gairių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 783160; 2008, Nr. 127-4866);
► Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.
gegužės 3 d. nutarimą Nr. 485 „Dėl
Valstybės registrų ir kadastrų steigimo,
reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir
Lietuvos Respublikos valstybės registro
tipinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005,
Nr. 58-2015);
► Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005
m. birželio 30 d. nutarimą Nr. 739 „Dėl
Atlyginimo už valstybės registrų ir
kadastrų duomenų teikimą dydžių
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr. 82-3024);
► Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005

Pasekmės ir svarba
Galimo
Poveikio
poveikio
Laiko
Poveikio Sąlyginė
tipas
dydis
intervalas dinamika svarba

Rekomendacijos
valstybės kontrolės 2006 m. rugsėjo 12
d. ataskaitoje Nr. IA-9000-4-2
„Valstybinių informacinių sistemų
bendroji kontrolė. Valstybinis ir
institucinis lygmenys“, 2007 m. rugsėjo
28 d. ataskaitoje Nr. IA-9000-4-3
„Valstybinių institucijų informacinių
sistemų valdymas elektroninės valdžios
kontekste“, 2007 m. gruodžio 13 d.
ataskaitoje Nr. VA-40-3P-16
„Valstybinių registrų administravimas“.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

85 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

PESTEL Analizė. 6 aplinka: teisinė
Pastebėjimai

Aplinkos veiksniai

►

►

m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 299 „Dėl
valstybės registrų sąrašo reorganizavimo į
registrų sąrašą ir Registrų sąrašo
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 381232);
Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2009 m. lapkričio 17 d. Nr. T111 įsakymą „Dėl Valstybės informacinių
sistemų apskaitos kompiuterinio žurnalo
nuostatų ir Valstybės informacinių sistemų
apskaitos kompiuterinio žurnalo duomenų
saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009,
Nr. 138-6111);
atitinkamų registrų nuostatus.

Šiuo metu praktiškai visi aukščiau paminėti
poįstatyminiai aktai yra priimti, išskyrus vieną –
LRV nutarimą „Dėl Atlyginimo už valstybės
registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurio
projektas jau keletą metų yra svarstomas.
Atsižvelgiant į tai, jog nėra priimti visi
sprendimai ir teisės aktai, įskaitant tiesiogiai
nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės
išteklių valdymo įstatyme, reikalingi tinkamai
įgyvendinti minėto įstatymo tikslus, de facto
reiškia, kad įstatymas nėra pilnai vykdomas ir
įgyvendinamas.

Pasekmės ir svarba
Galimo
Poveikio
poveikio
Laiko
Poveikio Sąlyginė
tipas
dydis
intervalas dinamika svarba

Rekomendacijos

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos
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Esamos VIII padėties apibendrinimas, aprašant stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes

Toliau esančioje lentelėje yra pateikiami esamos VIII padėties SSGG analizės rezultatai, kurie apima stiprybių ir silpnybių perspektyvas.
17 lentelė. VIII esamos būklės SSGG analizė: stiprybės ir silpnybės

Stiprybės

Silpnybės

 2011 m. gruodžio mėn. priimtas Valstybės informacinių išteklių
valdymo įstatymas, padėjęs pagrindus koordinuotam VIII valdymui,
sąveikumui ir optimizavimui.

 Nėra ilgalaikių, kryptingų ir nuoseklių investicijų į VIII planavimo, o
egzistuoja trumpalaikius atskirų institucijų poreikius tenkinantis investavimas
į VIII plėtrą, ypač infrastruktūros aspektu.

 Yra pradėtos plėtoti bendro naudojimo priemonės ir infrastruktūra,
pavyzdžiui, VIISP, TDS ir kt.

 Institucijos iš ES SF negali finansuoti OPEX, todėl sistema nėra lanksti
įvairių IT veiklos modelių panaudojimui, pavyzdžiui, Institucijos yra labiau
linkusios įsigyti IT kaip turtą, o ne nuomotis jį iš privataus sektoriaus kaip
paslaugą.

 Dalis VIII plėtros projektų jau dabar vykdomi pagal sudarytas
programas, pavyzdžiui, E. sveikatos programa, kurioje skirtingų
sveikatos srityje taikomų VIII kūrimas derinamas tarpusavyje,
numatant projekto metu kuriamų ir diegiamų IS sąveikumą, duomenų
mainus, sistemingą diegimą ir atsakingų šalių komunikaciją.
 Lietuvoje jau yra ministerijų, kurios dalinai konsoliduoja savo
pavaldžių Institucijų VIII (pvz., Informatikos ir ryšių departamentas
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Švietimo
informacinių technologijų centras).
 Istoriškai jau susiformavę VIII traukos centrai, kurie tam tikroje VIII
valdymo srityje turi sukaupę didžiausią VIII valdymo kompetenciją ir
yra pripažįstami tos VIII valdymo srities nuomonės lyderiais.
 Dalis Institucijų pradeda taikyti VIII įsigijimo alternatyvas, pavyzdžiui,
įvairų IT turtą nuomojasi iš privataus sektoriaus, taip formuodamos
efektyvesnio IT turto valdymo praktiką (pvz., Lietuvos automobilių
kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos savo tarnybines stotis
talpina privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo duomenų centre).
 Formuojasi efektyvesnio programinės įrangos licencijavimo būdų
naudojimo praktika, pavyzdžiui, kai kurios Institucijos jau dabar
naudoja modernias programinės įrangos licencijavimo būdų (pvz.,
„Open Value Subscription“).
 Lyginant su kitomis šalimis, kuriose taip pat pradėtos vykdyti VIII

 Institucijos su VIII plėtra susijusius klausimus sprendžia savarankiškai, kas
valstybės mastu sukuria išteklių disbalansą, besidubliuojančius sprendinius
bei perteklinius išteklius atskirose Institucijose.
 2013 m. balandžio 10 d. suformuota kompetentinga Valstybės informacinių
išteklių valdymo taryba, kuri rengai pasiūlymus ir rekomendacijas
Vyriausybei dėl VII valdymo politiką formuojančių institucijų pateiktų
siūlymų, susijusių su VII valdymu ir plėtra, tačiau kol kas reali šios tarybos
veikla nevyksta.
 Nepakankamai praktikuojamas projektų kaip vientisos projektų programos,
t. y. programomis grįstas projektų valdymas.
 Strateginio planavimo metodika nustato bendrą valstybės strateginio
planavimo sistemą, tačiau nėra specifiškai horizontalios valstybės veiklos
srities, tokios kaip IVP, plėtros planavimui, stebėsenai ir įgyvendinimui
pritaikytos metodikos, todėl VIII yra fragmentuota.
 Esant nenuosekliam IT ūkio finansavimui, Institucijos yra linkusios įsigyti
brangaus ir greitai nusidėvinčio IT turto atsižvelgiant į ateities poreikius,
todėl, kai ateities poreikiai pasidaro aktualūs, tas turtas neretai jau būna
nudėvėtas arba yra neefektyviai naudojamas.
 Institucijos IT turtą (pvz., programinės įrangos licencijas) perka arba
nuomoja atskirai, neišnaudojant masto ekonomijos teikiamų galimybių,
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Stiprybės
pertvarkos iniciatyvos, Lietuvos VIII yra sąlyginai nedidelės apimties,
todėl VIII gali būti pertvarkyta greičiau.
 Lietuvos švietimo sistema gali paruošti pertvarkytos VIII priežiūrai ir
plėtrai reikalingus IT kompetencijos specialistus.

Silpnybės
kurios užtikrintų mažesnes IT turto įsigijimo išlaidas.
 Daugumoje Institucijų atskirai sprendžiami veiklos tęstinumo užtikrinimo,
pavyzdžiui, rezervinio kopijavimo ir rezervinio veiklos atstatymo, klausimai.
Dėl šios priežasties, neefektyviai valdomos Institucijų išlaidos, dubliuojamos
pastangos ir nepanaudojamos kitų Institucijų turimas turtas, kurį šiam tikslui
būtų galima panaudoti.
 Dėl bendrai Lietuvoje didėjančio IT specialistų trūkumo17 ir
nekonkurencingų sąlygų viešajame sektoriuje lyginant su privačiu,
egzistuoja didėjantis IT specialistų trūkumas viešajame sektoriuje.
 Institucijų VIII planavimu ir plėtra dažniau užsiima IT specialistai, o ne
konkrečios srities veiklos specialistai, todėl Institucijose naudojami VII ne
visada pilnai patenkina veiklos poreikius.
 Tik nedidelės dalies Institucijų atstovai turi daugiau žinių apie galimus
licencijavimo modelius, ypatingai apie naujus licencijavimo modelius, kurie
užtikrina efektyvesnį programinės įrangos licencijų valdymą.
 Informacijos tvarkymo apie turimą VIII brandos lygis yra žemas. Tokios
informacijos stoka tampa kliūtimi žinoti, ką valdai, formuoti šio sektoriaus
politiką, vykdyti strateginį planavimą, užtikrinti informacinių išteklių saugą,
techninį, organizacinį ir informacinį suderinamumą.
 Nėra apibrėžtos aiškios atsiskaitymo už tarpinstitucinius duomenų mainus
taisyklės, todėl Institucijos dėl lėšų stygiaus arba nenoro mokėti taupumo
sumetimais ne visada išnaudoja kitų Institucijų tvarkomus ir mokamai
teikiamus duomenis, o šių duomenų prašo iš pirminių šaltinių, pavyzdžiui,
piliečių.
 Ankstesnio ES SF paramos periodo metu investicijos į VIII sukūrė tam tikrų
apribojimų VIII pertvarkymui, pavyzdžiui paramos gavėjai buvo įpareigoti
išlaikyti ES SF lėšomis sukurtus VII 5 metus po jų sukūrimo.
 Dalies Institucijų duomenų tvarkymui naudojama infrastruktūra yra
neadekvataus patikimumo lygio, pavyzdžiui dalis Institucijų duomenų

17

Asociacijos „Infobalt“ 2013 spalio mėn. atlikto tyrimo „IRT specialistų Lietuvoje pasiūlos – paklausos prognozė 2014 – 2016” duomenimis
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Stiprybės

Silpnybės
tvarkymui naudoja tik serverius su jų vidiniais standžiais diskais be atskirų
tinkamai apsaugotų duomenų saugyklų, bei ne visų valstybės IS / registrų
atsarginės kopijos yra daromos, todėl nėra užtikrinamas tinkamas duomenų
tvarkymo patikimumas, fizinė sauga.
 Institucijos jau naudojasi privataus sektoriaus paslaugų teikėjų teikiamomis
IT paslaugomis, tačiau nėra naudojamos su tuo susijusios rizikos valdymo
priemonės, pavyzdžiui, paslaugų lygio reikalavimai, todėl su paslaugų
pirkimų iš privataus sektoriaus susijusi rizika nėra tinkamai valdoma.

Toliau esančioje lentelėje yra pateikiami esamos VIII padėties SSGG analizės rezultatai, kurie apima galimybių ir grėsmių perspektyvas.
18 lentelė. VIII esamos būklės SSGG analizė: galimybės ir grėsmės

Galimybės

Grėsmės

 Naujas ES SF paramos periodas (2014 – 2020), suteikia galimybes
įdiegti kitus efektyvesnius VIII valdymo modelius.

 Poreikis greitam ES SF paramos lėšų įsisavinimui kelia grėsmę, kad
pasiruošimo VIII pertvarkymui ir plėtrai metu, ES SF paramos lėšos toliau bus
naudojamos investicijoms į atskirų Institucijų valdomą VIII ir bus sukurti nauji
VII, kurie dėl įsipareigojimų, susijusių su ES SF paramos lėšų įsisavinimu, 5
metus po jų sukūrimo negalės būti pertvarkomi, tokiu būdu kliudant VIII
pertvarkymo ir plėtros modelio įgyvendinimui.

 Valstybėje sukaupta bendro naudojimo priemonių ir infrastruktūros,
pavyzdžiui, el. pasirašymo priemonių, FVAIS, VIISP, TDS ir kt.,
taikymo ir plėtros praktika sudaro galimybę efektyviau spręsti
informacinių sistemų tarpusavio sąveikumo klausimus ir palengvinti
VIII pertvarkos įgyvendinimą.
 Lietuvos Respublikos Valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymo 41 straipsnyje numatyta galimybė valstybės IS / registrų
techninės ir programinės įrangos priežiūros ir (arba) duomenų,
informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymo funkcijas

 Nesant konkurencingam IT specialistų darbo užmokesčio lygiui viešajame
sektoriuje, lyginant su privačiu sektoriumi, kyla grėsmė kvalifikuotų IT
specialistų išlaikymui ir (arba) pritraukimui, dėl to gali būti neišlaikoma
pakankama šių sukurtų Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamų IT paslaugų
kokybė.
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Galimybės
perduoti privatiems paslaugų teikėjams.
 Pasinaudojant Valstybės informacinių išteklių valdymo tarybai
suteikta funkcija rengti pasiūlymus ir rekomendacijas Vyriausybei
dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas
institucijai suteikimo, yra galimybė paskirti vieną pasirinktą
kompetentingą instituciją, vykdančią centrinės perkančiosios
organizacijos funkcijas.
 „Debesų“ kompiuterijos, duomenų centrų virtualizavimo platformų ir
kitų modernių IT sprendimų technologinė pažanga palengvina VIII
konsolidavimą bei sudaro galimybes Institucijoms sumažinti
išlaidas, perkelti IT priežiūros ir palaikymo veiklas išoriniams
tiekėjams, kurie turi daugiau kompetencijų ir sutaupyti masto
ekonomijos dėka.
 Nėra „nepajudinamų“ investicijų į VIII, kurios trukdytų VIII pertvarkai.
 Didelės spartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūra sudaro palankias
sąlygas naudojantis internetu VIII naudotis kaip paslauga.
 Jau yra užsienio šalių, kuriose taip pat pradėtos vykdyti VIII
pertvarkos iniciatyvos, gerųjų praktikų, kuriomis yra galimybė
pasinaudoti pertvarkant VIII.
 Nuo 2007 m. Lietuvoje veikia Centrinė perkančioji organizacija,
kurios sukaupta patirtis ir praktika galėtų būti panaudota pertvarkant
VIII ir centralizuojant Institucijų ir VIII pasaugų teikėjų IT turto
pirkimus.
 Pastebima, jog didžioji dalis Institucijų tarnybinių stočių ir duomenų
saugyklų yra naudojama ilgiau nei 5 metus. Taip pat beveik 55 –
60 % tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų garantinis aptarnavimo
laikotarpis jau yra pasibaigęs. Atliekant duomenų saugyklų
atnaujinimą, atsiranda galimybė naujus išteklius sutelkti jau
konsoliduotoje Valstybės IT paslaugų teikėjų VIII.

Grėsmės
 Egzistuoja grėsmė, kad nesant politiniam suinteresuotumui ir palaikymui
nebus priimti VIII pertvarkymui reikalingi sprendimai atlikti teisinės aplinkos,
struktūrinio finansavimo ir VIII valdymo organizavimo pokyčius.
 Egzistuoja suinteresuotų institucijų nepakankamo įsitraukimo ar net
pasipriešinimo, susijusio su jų IT ūkio pertvarka ar baime netekti IT ūkio,
grėsmė.
 VIII pertvarkos ir plėtros metu esant organizaciniams nesklandumams ir
nepakankamai vykdant VIII pertvarkos sąlygotų sutaupymų stebėseną ir
kontrolę, jie gali būti nepakankamai panaudojami investicijoms į tolimesnę VIII
pertvarką ir plėtrą, neužtikrinant svarbaus VIII pertvarkymo principo „daugiau
vertės už tas pačias lėšas“.
 Perkant IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, nesant
pakankamam jų teikiamų IT paslaugų reglamentavimui ir reikalavimams, gali
būti nesuvaldyta rizika, kad privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai ne
visada pasiūlys ekonomiškai naudingesnes paslaugas.
 Atsižvelgiant į tai, jog per praėjusį ES SF paramos periodą CAPEX investicijos
į VIII plėtrą didėjo, taip pat į prognozes, kad nauju ES SF paramos periodu
(2014 – 2020) jos toliau didės, bus kuriami nauji VII, todėl, siekiant išlaikyti
tvarią VIII, proporcingai turės didės ir išlaidos OPEX. Kadangi didesnis OPEX
išlaidų finansavimas iš valstybės biudžeto nėra numatytas bei istoriškai šis
aspektas nėra akcentuojamas, todėl kyla grėsmė, kad IT turtas, į kurį
investuojama, nebus tinkamai palaikomas.
 Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) paslaugos yra
sąlyginai brangios, todėl kai kurios Institucijos vengia jas naudoti ir iškyla
rizika bendram VII saugumui.
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7. VIII PERTVARKYMO MODELIŲ ALTERNATYVOS IR JŲ PALYGINIMAS
Atsižvelgiant į esamos VIII padėties (alternatyvos “status quo”) vertinimo rezultatus, akivaizdu, kad VIII
pertvarkymas yra būtinas. Kaip apibrėžta VIII aprašančiame metamodelyje, VIII valdymo struktūrą turėtų
sudaryti trys lygmenys, tačiau šiuo metu šalyje yra veikiantis tik trečiasis (Institucijų) lygmuo ir pirmasis
(strateginis) lygmuo, nors kai kuriais atvejais yra matomos ir tam tikros užuomazgos antrame (Paslaugų
teikėjų) lygmenyje.

Svarbu: Atsižvelgiant į tai, VIII pertvarkymo tikslas - pertvarkyti VIII taip, kad būtų sukurtas pilnai
funkcionuojantis antrasis VIII valdymo struktūros lygmuo - IT paslaugų teikimo Institucijoms mechanizmas,
suteikiantis galimybę Institucijoms minimizuoti savo nuosavo IT turto kiekius, o savo su IT susijusius
poreikius tenkinti naudojantis Paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis. Taip pat, (kiek būtina) turi būti
pertvarkomi ir pirmasis bei trečiasis VIII valdymo struktūros lygmenys.

VIII pertvarkymo pagrindiniai siekiai:
►

Užtikrinti efektyvų 2014 - 2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų, skiriamų informacinės visuomenės
plėtrai, panaudojimą;

►

Sukurti veikiantį mechanizmą, kuris leistų užtikrinti tvarią ir koordinuotą Institucijų IT ūkio plėtrą,
išvengiant besidubliuojančių investicijų ir išnaudojant koordinuoto IT ūkio valdymo sinergiją;

►

Optimizuoti nuosavo Institucijų ir kito valstybės IT turto, kuris yra brangaus, greitai nusidėvintis ir
įprastai įsigyjamas atsižvelgiant į ateities poreikius, apimtis;

►

Sumažinti Institucijoms tenkančią savo tvarkomų VII administravimo / palaikymo naštą, suteikiant
galimybę joms naudotis IT paslaugomis.

Siekiant apibrėžti, kaip konkrečiai turėtų būti vykdomas VIII pertvarkymas, visų pirma, reikia apibrėžti galimas
VIII pertvarkymo modelio alternatyvas, jas išanalizuoti ir palyginti bei pasirinkti Lietuvai specifiškai
tinkamiausią VIII pertvarkymo modelio alternatyvą, todėl toliau šiame skyriuje:
►

Atsižvelgiant į esamos VIII padėties analizės rezultatus bei užsienio šalių praktikos analizės
rezultatus, yra suformuojamos VIII pertvarkymo modelio alternatyvos;

►

Pateikiamas detalus kiekvienos VIII pertvarkymo modelio alternatyvos aprašymas;

►

Atliekamas kiekvienos VIII pertvarkymo modelio alternatyvos įvertinimas, aprašant kiekvienos
alternatyvos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes;

►

Atliekama suformuotų VIII pertvarkymo modelių alternatyvų ekonominės naudos, jautrumo ir rizikos
analizė bei jų palyginimas su „status quo“ alternatyva;

►

Parenkama rekomenduojama VIII pertvarkymo modelio alternatyva.

Toliau šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai analizuojamų VIII pertvarkymo modelio alternatyvų principai bei
jų palyginimas, o pasirinkta VIII pertvarkymo modelio alternatyva detaliai apibrėžiama 9 skyriuje.
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VIII pertvarkymo metu I lygmenį reikia
pertvarkyti taip, kad naujai atsiradęs II
lygmuo (Paslaugų teikėjų) ir
pertvarkytas III lygmuo (Institucijų)
galėtų sėkmingai veikti, t. y. kad
Institucijos galėtų sėkmingai naudotis IT
paslaugų teikėjų teikiamomis IT
Paslaugomis.
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R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

VIII pertvarkymo modelio alternatyvos

Vertinant esamos VIII padėties analizės rezultatus matyti, kad, nors šalies VIII yra santykinai nauja ir moderni
bei plačiai išvystyta, jos fragmentacija, ne pilnas išteklių išnaudojimas, polinkis investuoti į kapitalą ir lėšų
trūkumas eksploatavimo išlaidoms bei nusistovėjusi tradicija VIII veiklas vykdyti savo jėgomis kuria nemažą
18
naštą valstybės biudžetui ir ateityje ji tik didės. Be to, vertinant elektroninės informacijos apimčių augimą ,
ateityje VIII pajėgumų poreikis dar labiau augs, o tai nulems ne tik augančius kaštus (ypač, elektros
energijos brangimo atveju), bet ir didėjančią oro taršą (prognozuojama, kad vidutiniškai CO 2 emisija dėl
19
duomenų centrų eksploatavimo kasmet augs po 11 %) . Užsienio šalių praktikos analizė parodė, jog kitose
šalyse buvo susidurta su tomis pačiomis problemomis kaip ir Lietuvoje, todėl pertvarkant VIII
rekomenduojama atsižvelgti į gerąją užsienio šalių praktiką.
Įvertinus pasaulines sparčiai didėjančio tiek privataus sektoriaus, tiek viešojo administravimo subjektų
naudojimosi IT paslaugomis ir savo nuosavo IT turto atsisakymo tendencijas (žr., 6.1.4 skyrių „Technologinė
aplinka“), jų teikiamas naudas bei sutaupymus, galima daryti išvadą, kad perėjimas prie IT paslaugų
naudojimo yra neišvengiamas ir siektinas.
Atsižvelgiant aukščiau pateikiamas išvadas, vienas pagrindinių VIII pertvarkymo tikslų yra sukurti pilnai
funkcionuojantį antrąjį VIII valdymo struktūros lygmenį (žr. anksčiau pateiktą paveikslą) - IT paslaugų teikimo
Institucijoms mechanizmą.
Taip pat ypatingai svarbu tai, kad pertvarkius VIII ir pasiekus labiau konsoliduotą VIII valdymą, būtų sukurta
galimybė pasiekti didesnį VIII tvarkomos elektroninės informacijos saugos lygį bei atsparumą paskutiniu
metu dažnėjančioms kibernetinėms atakoms.
Toliau šiame skyriuje aprašomi IT paslaugų, kuriomis VIII pertvarkymo metu bus suteikta galimybė naudotis
Institucijoms, tipai bei išskiriamos trys galimos VIII pertvarkymo modelio alternatyvos:
►

Pirmoji alternatyva. Status quo (lieka kaip yra);

►

Antroji alternatyva. IT paslaugas Institucijoms teikia įsteigti Valstybės IT paslaugų teikėjai;

►

Trečioji alternatyva. Institucijos naudojasi IT paslaugomis, kurias teikia įsteigti Valstybės IT
paslaugų teikėjai, o su tų VII, kuriems netaikomi saugos ar kiti apribojimai, tvarkymu susijusiems
poreikiams tenkinti, Institucijoms IT paslaugas teikia privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai.

Vertinant VIII pertvarkymo modelio alternatyvas aprašomi esminiai šių alternatyvų principai, įskaitant galimus
IT paslaugų teikėjų tipus, galimas jų apimtis ir IT paslaugų teikimo Institucijoms bei naudojimosi jomis
principus. Plačiau visi šie principai analizuojami 9 skyriuje, detalizuojant pasirinktą VIII pertvarkymo modelį,
aprašant jį pagal visus VIII valdymo struktūros (VIII aprašančio metamodelio) lygmenis.

7.1.1

IT paslaugų, teikiamų Institucijoms, rūšys

Įgyvendinus VIII pertvarkymą ir sukūrus antrąjį VIII valdymo struktūros lygmenį, Institucijoms bus suteikta
galimybė naudotis įvairių, jų konkrečius VII tvarkymo poreikius atitinkančių, rūšių IT paslaugomis. Šiame
skyriuje toliau pateikiamos IT paslaugų, kurias Paslaugų teikėjai, įsteigti ir/ arba veikiantys antrajame VIII
valdymo struktūros lygmenyje, gali teikti Institucijoms, rūšys bei jų aprašymai. Detalūs šių rūšių IT paslaugų
18

Europos „Didžiųjų duomenų“ (angl. Big Data) viršūnių susitikime, įvykusiame Londone 2012 birželio 28 d., Forrester
pristatė pasaulines elektroninės informacijos augimo tendencijas, kurių išvadose teigiama, kad duomenų kiekis
pastaraisiais metais auga greičiau, nei tai numato Mūro dėsnis, todėl „pasaulinis duomenų augimas per ateinančius
kelerius metus turėtų aplenkti Mūro dėsniu aprašomas prognozes“.
19

Nuoroda internete: http://www.mckinsey.com/clientservice/bto/pointofview/pdf/bt_data_center.pdf
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R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

teikimo Institucijoms ir naudojimosi jomis principai, priklausantys nuo analizuojamos VIII pertvarkymo
modelio alternatyvos, įvardijami atskirai aprašant kiekvieną iš šių alternatyvų.
► techninės įrangos talpinimas duomenų centre (DCaaS – Data Centre as a Service)

Teikiant šios rūšies IT paslaugas Institucijoms, jų fizinis IT turtas galės būti talpinamas Paslaugų
teikėjo duomenų centre. Tokiu būdu Institucijoms bus suteikiama galimybė sumažinti savo fizinio IT
turto administravimo naštą, tuo pačiu (kur toks poreikis egzistuoja) išlaikant didesnes jame
veikiančios programinės įrangos valdymo, kontrolės ir administravimo galimybes bei funkcijas;
►

techninė įranga kaip paslauga (IaaS – Infrastructure as a Service).
Institucijoms naudojantis IaaS rūšies paslaugomis, joms bus suteikta galimybė iš Paslaugų teikėjų
pirkti skaičiavimo, duomenų saugojimo, kompiuterių tinklų ir kitus bazinius IT išteklius kaip
paslaugas. Naudojant šiuos išteklius IT paslaugų teikėjo infrastruktūroje gali veikti įvairi IT paslaugų
gavėjų programinė įranga, kuri gali apimti operacines sistemas bei taikomąsias ir sistemines
programines įrangas. Tokios rūšies IT paslaugų gavėjas neturės galimybės savarankiškai tvarkyti IT
infrastruktūros, tačiau galės valdyti operacines sistemas, duomenų saugyklas, Paslaugų teikėjo
infrastruktūroje veikiančias programas ir, galimai, tam tikrus jo infrastruktūros kompiuterių tinklų
nustatymus;

►

programinės įrangos platforma kaip paslauga (PaaS – Platfrom as a Service)
Institucijoms naudojantis PaaS rūšies paslaugomis, joms bus suteikta galimybė naudotis Paslaugų
teikėjų infrastruktūroje veikiančia programine įranga. Naudojant Paslaugų teikėjo išteklius, jo
infrastruktūroje gali veikti įvairi IT paslaugų gavėjų poreikius atitinkanti programinė įranga. Šios
rūšies IT paslaugų teikimo Institucijoms atveju, joms bus suteikiama galimybė savarankiškai valdyti/
administruoti jų naudojamą programinę įrangą, taip pat Institucijos turės daugiau galimybių tokią
programinę įrangą pritaikyti savo poreikiams. Paslaugų teikėjai bus atsakingi už Institucijoms kaip
paslauga teikiamos programinės įrangos nenutrūkstamo veikimo, saugos bei su ja susijusios
infrastruktūros atnaujinimo ir veikimo užtikrinimą.

►

programinė įranga kaip paslauga (SaaS – Software as a Service)
Teikiant šios rūšies IT paslaugas Institucijoms, jos naudosis Paslaugų teikėjo infrastruktūroje
veikiančia ir jo administruojama programine įranga kaip galutiniai naudotojai. Institucijos tokiu atveju
neturės galimybių ją savarankiškai valdyti/ administruoti – ši atsakomybė bus perleista Paslaugų
teikėjams.
Atsižvelgiant į tai, kad didelė dalis Institucijų savo vidaus administravimo funkcijoms vykdyti naudoja
standartines įvairių gamintojų programas, naudojimasis šios rūšies paslaugomis tokioms
Institucijoms suteiks daug naudos. Naudojantis SaaS rūšies paslaugomis, Institucijoms pačioms
nebereikės administruoti standartinės programinės įrangos, rūpintis jos saugumo, naujumo
užtikrinimu bei nuosavos infrastruktūros, kurioje ji veikia administravimu. Daugeliu atvejų, Institucijos
galės visai atsisakyti savo infrastruktūros, kuri iki VIII pertvarkymo bus naudojama išskirtinai tik tai
programinei įrangai, kuria Institucijos pradės naudotis kaip paslauga iš Paslaugų teikėjų.

►

vietinis IT palaikymas kaip paslauga (LSaaS – Local Support as a Service)
Institucijoms naudojantis LSaaS rūšies IT paslaugomis, nebereikės savarankiškai vykdyti vietinio IT
palaikymo funkcijų. Paslaugų teikėjai bus atsakingi už Institucijų, kurios naudosis jų LSaaS rūšies IT
pasaugomis, vietinės IT infrastruktūros, įskaitant Institucijos darbo vietų, jų savarankiškai naudojamų
darbo stočių bei kitos IT įrangos, administravimą ir priežiūrą. Tokiu būdu bus užtikrinta galimybę
Institucijoms atsisakyti vidinių vietinio IT palaikymo veiklos funkcijų ir gauti kvalifikuotas vietinio IT
palaikymo paslaugas iš kompetentingų Paslaugų teikėjų.

►

Kompetencija kaip paslauga (CaaS – Competence as a Service)
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Paslaugų teikėjai teiks Institucijoms naujas, iki šiol jų nenaudotas kompetencijos paslaugas.
Institucijoms bus suteikta galimybė naudotis Paslaugų teikėjų teikiamomis tam tikromis specifinėmis
kompetencijomis kaip paslaugomis. Paslaugų teikėjai konsultuos, teiks Institucijoms reikalingą
metodinę pagalbą ir kitą, su konkrečia kompetencija susijusią, pagalbą.

7.1.2

Pirmoji alternatyva: „status quo“ (lieka kaip yra)

Prieš nagrinėjant bet kokius esminius VIII pokyčius, būtina įvertinti koks yra jų nevykdymo poveikis. Šios
alternatyvos atveju daroma prielaida, kad VIII pertvarka nėra daroma, VIII ir toliau yra tvarkoma taip, kaip
buvo tvarkoma iki šiol, t. y., kiekviena Institucija (ar, retais atvejais, kelių Institucijų grupė) atskirai rūpinasi ir
vysto VIII savarankiškai.
Pažymėtina, kad šios alternatyvos atveju ir toliau bus susiduriama su šiuo metu stebimomis VIII stiprybėmis,
galimybėmis ir svarbiausia silpnybėmis bei grėsmėmis, pateiktomis 6.2 skyriuje „Esamos VIII padėties
apibendrinimas, aprašant stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes“, be to, išliktų toks pats VIII valdymo ir
organiz acinis modelis, kaip aprašyta 5 skyriuje „Esamo VIII valdymo bei organizacinio modelio vertinimas ir
analizė“.

7.1.3

Antroji alternatyva: IT paslaugas teikia įsteigti Valstybės IT paslaugų teikėjai

Šios alternatyvos apimtyje būtų atliekamas VIII pertvarkymas, nuimant Institucijų VIII palaikymo naštą ir
perduodant Institucijų VIII tvarkyti įsteigtiems Valstybės IT paslaugų teikėjams, kurie Institucijoms teiktų IT
paslaugas. Tokiu atveju būtų sukurtas pilnai funkcionuojantis antrasis VIII valdymo struktūros lygmuo (žr.
toliau 7.1.3.4 skyriuje pateiktą paveikslą), kuriame veiktų Valstybės IT paslaugų teikėjai.
Toliau šiame skyriuje pavaizduotas VIII pertvarkymą pagal šią alternatyvą aprašantis metamodelis bei
pateikiamas atskirų jo lygmenų detalizavimas.
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Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita
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Šios alternatyvos atveju reikia sukurti II
lygmenį, kuriame veiktų įsteigti
Valstybės IT paslaugų teikėjai.
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13 paveikslas. VIII pertvarkymą pagal antrąją alternatyvą aprašantis metamodelis.

Šios alternatyvos atveju reikia
pertvarkyti III lygmenį taip, kad:
· Institucijos kaip galima mažiau VIII
tvarkytų savarankiškai;
· Perleistų šiuo metu savo tvarkomą
VIII Valstybės IT paslaugų teikėjams,
kur tai yra galima;
· Savo su IT susijusiems poreikiams
tenkinti naudotųsi įsteigtų Valstybės IT
paslaugų teikėjų teikiamomis
paslaugomis.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių
fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo
paslaugos
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R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

7.1.3.1 I lygmuo – Valstybės lygmuo

 IT paslaugų teikimo reglamentavimas ir koordinavimas
Šios alternatyvos atveju IT paslaugas Institucijoms teiktų įsteigti Valstybės IT paslaugų teikėjai. Siekiant
užtikrinti Valstybės IT paslaugų teikėjų ir jų teikiamų paslaugų atitiktį keliamiems reikalavimams bei sumažinti
riziką, susijusią su Institucijų veiklos tęstinumo užtikrinimu turėtų būti paskirta už VIII optimizavimą ir tolesnį
plėtojimą atsakinga institucija (toliau – Atsakinga institucija). Taip pat, turi būti sukurta metodinė ir teisinė
bazė, reikalinga IT paslaugų teikimui Institucijoms.
Atsakingos institucijos vaidmuo ir funkcijos detalizuojamos 7.1.3.4 skyriuje pateiktame paveiksle,
iliustruojančiame IT paslaugų teikimą ir koordinavimą.

7. 1. 3 .2 II lygmuo – Paslaugų teikėjų lygmuo

 Valstybės IT paslaugų teikėjai
Esamų Institucijų, turinčių pakankamai IT kompetencijos ir (arba) IT infrastruktūros, kurios jau dabar yra
savotiški IT kompetencijos ir VIII išteklių „traukos centrai“, pagrindu paskiriami arba įsteigiami nauji Valstybės
IT paslaugų teikėjai. Institucijoms Valstybės IT paslaugų teikėjas (-ai), kuris (-ie) joms teikia IT paslaugas,
priskiriamas (-i) atsižvelgiant į vertikalų pavaldumą. Tuo atveju, jei tam tikroje VIII valdymo srityje nėra
aiškaus „traukos centro“, galinčio tapti Valstybės IT paslaugų teikėju, arba jei toje VIII valdymo srityje
veikiančių Institucijų VIII yra santykinai maža, toje VIII valdymo srityje veikiančios Institucijos gali būti
priskiriamos kitoje vertikalioje VIII valdymo srityje įsteigtiems Valstybės IT paslaugų teikėjams.

Pažymėtina, kad į anksčiau minėtas VII valdymo sritis nepatektų ir/ arba toliau savarankiškai tvarkytų savo
VII tos Institucijos, kurios tvarko ADA sistemas ar kitas IS / registrus, kuriose apdorojama įslaptinta
informacija (valstybės arba tarnybos paslaptys) bei tam tikros kitos Institucijos, kurių dalyvavimas pradiniame
VIII pertvarkymo etape nėra numatytas, pavyzdžiui, AB „Lietuvos geležinkeliai", Lietuvos kariuomenė ir pan.
Valstybės IT paslaugų teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės ir sąlygos įsigyti IT paslaugas iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų, tačiau dėl jų veiklos specifikos, egzistuoja tikimybė, kad jie gali būti linkę
įsigyti daug nuosavo IT turto, o ne pirkti jį kaip IT paslaugą iš IT paslaugų teikėjų. Atsižvelgiant į užsienio
šalių praktiką, egzistuoja rizika, kad dėl šios priežasties Valstybės IT paslaugų teikėjai gali „išsipūsti”
infrastruktūros prasme, todėl jų IT paslaugų teikimas turi būti kontroliuojamas ir turi būti svarstoma galimybė
Institucijoms laipsniškai pereiti prie vis didesnio naudojimosi IT paslaugomis iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių
fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo
paslaugos
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IT paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis principai
Šios alternatyvos atveju Valstybės IT paslaugų teikėjai galėtų teikti visų 7.1.1 skyriuje aprašytų rūšių IT
paslaugas. IT paslaugos galėtų būti teikiamos vadovaujantis toliau pateikiamais principais:
►

SaaS rūšies paslaugos:
►

Vienas paskirtas Valstybės IT paslaugų teikėjas(-ai) teikia tam tikrą programinę įrangą kaip
paslaugą visoms Institucijoms. Kiti Valstybės IT paslaugų teikėjai tos pačios programinės
įrangos kaip paslaugos teikti negali, tačiau esant poreikiui bei galimybėms, Valstybės IT
paslaugų teikėjas, gavęs Atsakingos institucijos atitinkamus įgaliojimus, gali teikti kaip
paslaugą kitą programinę įrangą, kurios neteikia kiti paskirti Valstybės IT paslaugų teikėjai.

Pastaba: Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamos šios rūšies IT paslaugos nėra susijusios su
Institucijų tvarkomomis valstybės IS ir registrais, o daugiau skirtos Institucijų vidaus administravimo
poreikiams, susijusiems su IT tenkinti.
►

PaaS rūšies paslaugos:
►

Vienas paskirtas Valstybės IT paslaugų teikėjas(-ai) teikia tam tikrą programinės įrangos
platformą kaip paslaugą visoms Institucijoms. Kiti Valstybės IT paslaugų teikėjai tos pačios
programinės įrangos platformos kaip paslaugos teikti negali, tačiau esant poreikiui bei
galimybėms, Valstybės IT paslaugų teikėjas, gavęs Atsakingos institucijos atitinkamus
įgaliojimus, gali teikti kitą programinės įrangos platformą kaip paslaugą.

Pastaba: Tam tikrais išimtiniais atvejais įgaliojimus iš Atsakingos institucijos teikti tą pačią
programinės įrangos platformą kaip paslaugą gali gauti keli Valstybės IT paslaugų teikėjai,
pavyzdžiui, teikti duomenų bazių valdymo programinę įrangą.
►

IaaS rūšies paslaugos:
►

►

DCaaS rūšies paslaugos:
►

►

Visi Valstybės IT paslaugų teikėjai gali teikti techninės įrangos talpinimo duomenų centre
paslaugą visoms savo VIII valdymo srities Institucijoms.

LSaaS rūšies paslaugos:
►

►

Visi Valstybės IT paslaugų teikėjai gali teikti techninę įrangą kaip paslaugą visoms savo VIII
valdymo srities Institucijoms.

Valstybės IT paslaugų teikėjai gali teikti vietinį IT palaikymą kaip paslaugą visoms savo VIII
valdymo srities Institucijoms.

CaaS rūšies paslaugos:
►

Vienas paskirtas Valstybės IT paslaugų teikėjas(-ai) teikia tam tikrą specifinę kompetenciją
kaip paslaugą (t. y. konsultuoja, teikia Institucijoms reikalingą metodinę pagalbą ir kitą, su
konkrečia kompetencija susijusią, pagalbą) visoms Institucijoms. Kiti Valstybės IT paslaugų
teikėjai tos pačios specifinės kompetencijos kaip paslaugos teikti negali, tačiau esant
poreikiui bei galimybėms, Valstybės IT paslaugų teikėjas, gavęs Atsakingos institucijos
atitinkamus įgaliojimus gali teikti kitą specifinę kompetenciją kaip paslaugą.

Tam tikros konkrečios IT paslaugos teikimui gali būti paskirtas vienos VIII valdymo srities Valstybės IT
paslaugų teikėjas, kuris šią IT paslaugą teiktų visoms Institucijoms, o kiti Valstybės IT paslaugų teikėjai jos
teikti negalėtų. Tokių galimų IT paslaugų ir jų galimų Valstybės IT paslaugų teikėjų pavyzdžiai:
►

finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos funkcijai naudojama programinė įranga kaip paslauga
(šios IT paslaugos teikėju galėtų būti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos VIII valdymo srityje
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sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu paskirtas/ įsteigtas Valstybės IT paslaugų
teikėjas);
►

žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijai naudojama VIII (šios IT paslaugos teikėju galėtų būti
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos VIII valdymo srityje sukauptos kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu paskirtas/ įsteigtas Valstybės IT paslaugų teikėjas);

►

registrų tvarkymo funkcijai naudojama VIII (šios IT paslaugos teikėju galėtų būti Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos VIII valdymo srityje sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu paskirtas/ įsteigtas Valstybės IT paslaugų teikėjas);

►

erdvinei informacijai apdoroti skirta VIII (šios IT paslaugos teikėju galėtų būti Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos VIII valdymo
srityje sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu paskirtas/ įsteigtas Valstybės IT paslaugų
teikėjas);

►

kt.

Siekiant užtikrinti IT paslaugų teikimo koordinavimo galimybes bei suteikti galimybę Institucijoms gauti
prieigą prie kategorizuoto visų joms teikti galimų IT paslaugų sąrašo, turėtų būti sukurtas IT paslaugų
katalogas. Už IT paslaugų katalogo tvarkymą būtų atsakinga Atsakinga institucija. IT paslaugų kataloge
Institucijoms būtų pateikiamos tik tos IT paslaugos, kurios atitinka nustatytus reikalavimus.
Valstybės IT paslaugų teikėjų vaidmuo, jų teikiamos IT paslaugos ir IT paslaugų katalogas yra
detalizuojamos 7.1.3.4 skyriuje pateiktame paveiksle, iliustruojančiame IT paslaugų teikimą ir koordinavimą.

7. 1. 3 .3 III lygmuo – Konkrečios Institucijos

lygmuo

 IT paslaugų gavėjai - Institucijos
Pertvarkant VIII pagal šią VIII pertvarkymo modelio alternatyvą, Institucijoms bus sudarytos sąlygos naudotis
visų 7.1.1 skyriuje aprašytų rūšių IT paslaugomis iš Paslaugų teikėjų, tokiu būdu suteikiant galimybę joms
mažinti su savo VII tvarkymu susijusią administracinę ir palaikymo naštą bei mažinti jų turimo nuosavo IT
turto kiekį.
Priklausomai nuo Institucijų pasirinktų naudotis IT paslaugų rūšių, esant poreikiui jos galės toliau
savarankiškai kurti viešajam administravimui ir/ arba vidaus administravimui aktualius sprendimus,
informacines sistemas (DCaaS ir IaaS rūšių IT paslaugų naudojimas). Kitais atvejais, Institucijoms neturint
specifinių poreikių, arba jiems esant minimaliems, Institucijoms bus suteikiama galimybė naudotis atitinkamai
SaaS arba PaaS rūšių IT paslaugomis, tokiu būdu kaip paslaugą gaunant pilnai naudojimui paruoštus,
sukonfigūruotus sprendimus.
Institucijoms, priklausomai nuo pasirinktų, jų poreikius bei turimus vidinius žmogiškuosius IT išteklius
atitinkančių IT paslaugų rūšių, sumažės jų atsakomybė atitinkamai už elektroninės informacijos saugojimą,
apdorojimą ir perdavimą. 9.2.3.8 skyriuje pateikiamas atsakomybių tarp Institucijų ir Paslaugų teikėjų
pasiskirstymo pagal IT paslaugų rūšis detalizavimas.
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Institucijose IT funkcijas vykdantys žmogiškieji ištekliai
Įsteigiant Valstybės IT paslaugų teikėjus, jiems prireiks reikiamą IT kompetenciją turinčių žmogiškųjų išteklių
– IT specialistų, kurie galėtų kvalifikuotai administruoti teikiamas IT paslaugas ir užtikrinti kokybiškus bei
nenutrūkstamus jų teikimo procesus. Šis žmogiškųjų išteklių poreikis galėtų būti patenkintas kiekvienoje VIII
valdymo srityje veiksiančiam Valstybės IT paslaugų teikėjui pasitelkiant reikiamą IT kompetenciją turinčius
žmogiškuosius išteklius iš Institucijų, kurioms pradėjus naudotis IT paslaugomis tokių specialistų poreikis gali
sumažėti. Tokiu būdu būtų užtikrinama, kad Valstybės IT paslaugų teikėjų darbuotojai bus pakankamai gerai
susipažinę su Institucijų, kurioms jie teiks IT paslaugas, veiklos specifika ir geriau supras Institucijų veiklos
poreikius.
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu viešajame sektoriuje egzistuoja kvalifikuotų (IT kompetenciją turinčių)
žmogiškųjų išteklių trūkumas, galima daryti prielaidą, jog tokių IT kompetenciją turinčių žmogiškųjų išteklių,
kurių funkcijų poreikis Institucijose sumažės bet jie nebus pasitelkti Valstybės IT paslaugų teikėjų IT
paslaugų teikimui, nebus arba bus sąlyginai nedaug. Jeigu taip ir atsitiktų, jiems galėtų būti suteiktos sąlygos
specializuotis tam tikroje srityje (pvz., specializuotos taikomosios programinės įrangos vystymas) ar būti
perkvalifikuotiems ir tiesiogiai dalyvauti pagrindinių atitinkamų Institucijų funkcijų vykdyme.

7.1.3.4 Antrosios VIII pertvarkymo modelio alternatyvos apibendrinimas
Šiame skyriuje pateikiama IT paslaugų teikimą ir koordinavimą, pagal antrąją VIII pertvarkymo modelio
alternatyvą, iliustruojanti schema. Taip pat šioje schemoje pavaizduotos sąsajos tarp visų trijų VIII aprašančio
metamodelio lygmenų dalyvių bei pateikiami scenarijai, detalizuojantys kaip gali būti tenkinami Institucijų su
IT susiję poreikiai joms naudojantis IT paslaugomis.
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ATSAKINGA INSTITUCIJA

·

Nustato reikalavimus Valstybės IT paslaugų
teikėjams ir jų teikiamoms paslaugoms

·

Vertina ar IT paslaugų teikėjai ir jų teikiamos
paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus

·

Koordinuoja valstybės IT paslaugų teikėjų veiklą ir
jų teikiamas paslaugas

·

Nustato kriterijus, kuriuos turi atitikti Institucija, kad
galėtų tam tikrą dalį ar visus VIII tvarkyti
savarankiškai

·

Vertina ar Institucija atitinka nustatytus kriterijus,
kad galėtų tam tikrą dalį ar visus VIII tvarkyti
savarankiškai

·

Kataloge tvarkomų IT paslaugų tipai:
· DCaaS - techninės įrangos talpinimo duomenų
centre paslaugos
· IaaS - techninė įranga kaip paslauga
· PaaS principu kaip paslaugų teikiamų platformų
pavyzdžiai:
· Erdvinės informacijos tvarkymo priemonėms
· Duomenų bazių valdymo priemonės
· Veiklos analitikos priemonės
· Turinio tvarkymo priemonėms
· SaaS principu kaip paslaugų teikiamų sistemų/
priemonių pavyzdžiai:
· Apskaitos IS
· Darbo užmokesčio skaičiavimo IS
· Personalo valdymo IS
· Dokumentų valdymo sistema
· Žinių valdymo priemonės
· Registrų tvarkymo priemonėms
· El. pašto valdymo priemonėms
· LSaaS - vietinio IT palaikymo paslaugos Įstaigoms
· CaaS - tam tikros specifinės kompetencios kaip
paslaugos

·

Institucijos su VIII tvarkymu susijusiems IT
poreikiams tenkinti naudoja Kataloge tvarkomas
Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas

VALSTYBĖS
IT PASLAUGŲ TEIKĖJAI

IT paslaugų katalogas
Į katalogą įtrauktos Valstybės IT paslaugų
teikėjų teikiamos paslaugos
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IT paslaugas

INSTITUCIJOS

III lygmuo
Institucijų lygmuo

VIII aprašančio metamodelio lygmenys
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Valstybės lygmuo
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SCENARIJAI DETALIZUOJANTYS KAIP GALI BŪTI TENKINAMI INSTITUCIJOS SU IT
SUSIJĘ POREIKIAI
A scenarijus

B scenarijus

Naudojantis valstybės IT
paslaugų teikėjo teikiamomis
paslaugomis

Naudojantis valstybės IT
paslaugų teikėjo teikiamomis
paslaugomis

Savarankiškai
tvarkant VIII

C scenarijus
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14 paveikslas. IT paslaugų teikimą ir koordinavimą, pagal antrąją VIII pertvarkymo modelio alternatyvą, iliustruojanti schema
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Trečioji alternatyva: Institucijos naudojasi IT paslaugomis, kurias teikia
įsteigti Valstybės IT paslaugų teikėjai, o su tų VII, kuriems netaikomi saugos
ar kiti apribojimai, tvarkymu susijusiems poreikiams tenkinti, Institucijoms IT
paslaugas teikia privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai.

Šios alternatyvos apimtyje būtų atliekamas VIII pertvarkymas, numatant, jog vietoj tam tikros Institucijų
turimos VIII, atitinkančios toliau apibrėžiamus kriterijus, turėjimo ir tvarkymo, ji turi naudotis įsteigtų Valstybės
IT paslaugų teikėjų, kuriems perduoda savo IT turtą, teikiamomis IT paslaugomis. Tais atvejais, kuomet
Institucijoms ekonomiškai naudingiau ir jų tvarkomiems VII nėra taikomi saugos ar kiti apribojimai, jos su
tokių VII tvarkymu susijusiems savo poreikiams tenkinti, perka IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų. Tokiu atveju būtų sukurtas pilnai funkcionuojantis antrasis VIII valdymo struktūros lygmuo
(žr. 7.1.4.1 skyriuje pateiktą paveikslą), kuriame veiktų Valstybės IT paslaugų teikėjai.
Toliau šiame skyriuje pavaizduotas VIII pertvarkymą pagal šią alternatyvą aprašantis metamodelis bei
pateikiamas atskirų jo lygmenų detalizavimas.
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Šios alternatyvos atveju I lygmenį reikia
pertvarkyti taip, kad naujai atsiradęs II
lygmuo (Paslaugų teikėjų) ir
pertvarkytas III lygmuo (Institucijų)
galėtų sėkmingai veikti, t.y. kad
Institucijos galėtų sėkmingai naudotis:
· Privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų teikiamomis paslaugomis;
· Valstybės IT paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis.
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15 paveikslas. VIII pertvarkymą pagal trečiąją alternatyvą aprašantis metamodelis.

Šios alternatyvos atveju reikia
pertvarkyti III lygmenį taip, kad:
· Institucijos kaip galima mažiau VIII
tvarkytų savarankiškai;
· Perleistų šiuo metu savo tvarkomą
VIII Valstybės IT paslaugų teikėjams,
kur tai yra galima;
· Savo su IT susijusiems poreikiams
tenkinti naudotųsi arba privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų, arba
Valstybės IT paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis.
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Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių
fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo
paslaugos
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7.1.4.1 I lygmuo – Valstybės lygmuo

 IT paslaugų teikimo reglamentavimas ir koordinavimas
Šios alternatyvos atveju, atsižvelgiant į toliau šiame skyriuje aprašomas sąlygas, IT paslaugas Institucijoms
teiktų privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai ir įsteigti Valstybės IT paslaugų teikėjai (kartu toliau –
Paslaugų teikėjai). Siekiant užtikrinti Paslaugų teikėjų ir jų teikiamų IT paslaugų atitiktį keliamiems
reikalavimams bei sumažinti riziką, susijusią su Institucijų veiklos tęstinumo užtikrinimu turėtų būti paskirta
Atsakinga institucija. Taip pat, turi būti sukurta metodinė ir teisinė bazė, reikalinga IT paslaugų pirkimui tiek iš
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, tiek iš Valstybės IT paslaugų teikėjų.
Reglamentuojant IT paslaugų pirkimą iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, įvertinant didesnę riziką dėl
jų veiklos tęstinumo ir jų infrastruktūroje tvarkomos elektroninės informacijos saugos, turi būti numatyti
papildomi reikalavimai, pavyzdžiui, turėti veiklos civilinės atsakomybės draudimą, laikytis nurodyto duomenų
saugos lygio standartų, nustatytu periodiškumu daryti visos jų infrastruktūroje tvarkomos Institucijų
elektroninės informacijos rezervines kopijas bei rezervines kopijas papildomai saugoti numatyto vieno iš
Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūroje.
Atsakingos institucijos vaidmuo ir funkcijos detalizuojamos 7.1.4.1 skyriuje pateiktame paveiksle,
iliustruojančiame IT paslaugų teikimą ir koordinavimą.

7.1.4.2 II lygmuo – Paslaugų teikėjų lygmuo

 Valstybės IT paslaugų teikėjai
Suprantama, jog perkant IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų kyla tam tikros su tuo
susijusios rizikos Institucijų veiklos tęstinumui, informacijos konfidencialumui ir pan., todėl ne visada
Institucijos siekdamos patenkinti su IT susijusius savo poreikius galės naudotis privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis. Kai kuriose užsienio šalyse Institucijoms, kurios tvarko VII
atitinkančius tam tikrus apibrėžtus kriterijus (pavyzdžiui, ypatingos svarbos duomenis apdorojančias
informacines sistemas, ypatingos svarbos infrastruktūros objektus valdančias sistemas ir pan.), yra
draudžiama su šių VII tvarkymu susijusių jų IT poreikių tenkinimui įsigyti tam tikras IT paslaugas iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų. Pavyzdžiui, yra draudžiama pirkti IT infrastruktūrą, kurioje šie VII veikia, kaip
paslaugą iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
Atsižvelgiant į apžvelgtą užsienio šalių patirtį ir gerąją praktiką, šios alternatyvos apimtyje turėtų būti
paskiriami arba įsteigiami nauji valstybės IT paslaugų teikėjai, kurie galėtų teikti IT paslaugas toms
Institucijoms, kurios tvarko I ir II kategorijų valstybės IS ir registrus. Įsteigti Valstybės IT paslaugų teikėjai
galėtų patenkinti Institucijų su IT susijusius poreikius, kurie negali būti patenkinti perkant IT paslaugas iš
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
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Valstybės IT paslaugų teikėjai būtų paskiriami arba įsteigiami esamų Institucijų, turinčių pakankamai IT
kompetencijos ir (arba) IT infrastruktūros, kurios jau dabar yra savotiški IT kompetencijos ir VIII išteklių
„traukos centrai“, pagrindu.
I ir II kategorijos valstybės IS ir registrų, kuriuose apdorojama ypatingos svarbos elektroninė informacija,
tvarkymui yra reikalingos:
► pačios patikimiausios ir ypatingos svarbos elektroninės informacijos saugą užtikrinančios
technologinės priemonės (duomenų centras ir jo infrastruktūra, techninė įranga, programinė įranga
ir kt.);
► aukščiausia žmogiškųjų išteklių kompetencija.
Dėl šių priežasčių, Valstybės IT paslaugų teikėjus rekomenduojama steigti panaudojant VII valdymo srityse,
kuriose yra tvarkoma santykinai daugiausiai ypatingos svarbos ir svarbios elektroninės informacijos
(apdorojamos naudojant atitinkamai I ir II kategorijos IS / registrus), veikiančių Institucijų sukauptą
infrastruktūrą ir aukščiausią kompetenciją. Santykinai daugiausiai ypatingos svarbos ir svarbios elektroninės
informacijos šiuo metu tvarkoma šiose VII valdymo srityse:
►

Finansų ministerijos VIII valdymo sritis;

►

Vidaus reikalų ministerijos VIII valdymo sritis;

►

Susisiekimo ministerijos VIII valdymo sritis;

►

Teisingumo ministerijos VIII valdymo sritis.

Svarbu: Turėtų būti siekiama, kad šalyje būtų kuo mažesnis skaičius veikiančių atskirų Valstybės IT
paslaugų teikėjų, nes tokiu atveju būtų pasiekiamas didesnis kompetencijos konsolidavimo lygis,
išnaudojamas sinergijos efektas, sukuriama didesnė galimybė užtikrinti bendras taisykles, tvarkas bei tikėtina
sumažinti bendrąsias jų veiklos sąnaudas. Visa tai sąlygotų didesnį VIII pertvarkos teigiamą efektą.

Kaip ir antrosios alternatyvos atveju, Valstybės IT paslaugų teikėjams turėtų būti suteiktos galimybės ir
sąlygos įsigyti IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, tačiau dėl jų veiklos specifikos,
egzistuoja tikimybė, kad jie gali būti linkę įsigyti daug nuosavo IT turto, o ne pirkti jį kaip IT paslaugą iš IT
paslaugų teikėjų. Atsižvelgiant į užsienio šalių praktiką, egzistuoja rizika, kad dėl šios priežasties Valstybės IT
paslaugų teikėjai gali „išsipūsti” infrastruktūros prasme, todėl jų IT paslaugų teikimas turi būti kontroliuojamas
ir turi būti svarstoma galimybė Institucijoms laipsniškai pereiti prie vis didesnio naudojimosi IT paslaugomis iš
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
Pažymėtina, kad į anksčiau įvardintas VII valdymo sritis nepatektų ir/ arba toliau savarankiškai tvarkytų savo
VII tos Institucijos, kurios tvarko ADA sistemas ar kitas IS / registrus, kuriose apdorojama įslaptinta
informacija (valstybės arba tarnybos paslaptys) bei tam tikros kitos Institucijos, kurių dalyvavimas pradiniame
VIII pertvarkymo etape nėra numatytas, pavyzdžiui, AB "Lietuvos geležinkeliai", Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolė, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Lietuvos
Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija ir pan.

 Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai
Daugelyje užsienio šalių viešojo administravimo sektoriaus institucijos ir įstaigos, jeigu nėra su jų veiklą
susijusių tam tikrų teisinių apribojimų, įprastai perka IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
Tokiu būdu yra siekiama kaip galima labiau minimizuoti Institucijų turimo nuosavo IT turto apimtis, nes jis yra
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greitai nusidėvintis, technologinė pažanga šioje srityje yra labai sparti, o viešasis sektorius dėl įvairių
priežasčių, pavyzdžiui, ilgai trunkančių viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo, neturi galimybės taip greitai
reaguoti į pokyčius kaip tą gali padaryti privatus sektorius. Vadovaujantis užsienio šalių patirtimi ir aukščiau
pateiktais argumentais, šios alternatyvos apimtyje yra numatoma, jog Institucijos, kur tai daryti yra racionalu
ir ekonomiškai naudinga, būtų skatinamos atsisakyti turėti ir palaikyti savo nuosavą IT turtą, o savo su IT
susijusiems poreikiams patenkinti būtų skatinamos įsigyti IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų.
Perkant IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų yra svarbu užtikrinti, kad rinkoje egzistuotų
sveika konkurencija, nes tik tada yra galimas teigiamas ekonominis efektas. Tiek rinka, tiek rinkoje veikiantys
IT paslaugų teikėjai turi būti pasiruošę šios alternatyvos įgyvendinimui.
Pavyzdžiui, šie šiuo metu rinkoje veikiantys privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai potencialiai (nevertinant
jų atitikimo numatomiems apibrėžti reikalavimams, taikomiems IT paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms
paslaugoms) galėtų teikti IT paslaugas Institucijoms (pateikiama abėcėlės eiliškumu):
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►

UAB „AmberCore DC“ ;

►

UAB „Baltic Data Centre“;

►

UAB „Baltnetos komunikacijos“;

►

UAB „Bluebridge“;

►

UAB „Duomenų centras“;

►

UAB „Duomenų logistikos centras;

►

UAB „Hostex“;

►

UAB „Interneto vizija“;

►

Kt.

Svarbu: Tai yra tik pavyzdinis, tačiau nevienintelis galimas ir negalutinis privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų sąrašas. VIII pertvarkymo metu turi būti sudarytos sąlygos ir galimybės teikti Institucijoms IT
paslaugas visiems ne tik Lietuvos, bet ir užsienio privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjams, atitinkantiems
jiems ir jų teikiamoms IT paslaugoms keliamus reikalavimus,

Siekiant didžiausio galimo teigiamo ekonominio efekto svarbu užtikrinti, kad IT paslaugų rinkoje egzistuotų
sveika konkurencija. Siekiant tai užtikrinti, tiek IT paslaugų rinkoje veikiantys privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjai, tiek pačios Institucijos turi būti tinkamai pasiruošę VIII pertvarkymui. Atsižvelgiant į tai, kad
rinkoje veikiantys IT paslaugų teikėjai ir pati rinka taip pat turės pasiruošti šios alternatyvos įgyvendinimui,
Institucijų galimybės naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis, VIII
pertvarkymo pradžioje turėtų būti ribojamos. Palaipsniui šie ribojimai turėtų būti mažinami ir taip vis daugiau
Institucijų atsisakytų nuosavo IT turto, o vietoj jo Institucijos savo su IT susijusių poreikių patenkinimui pirktų
IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
Pagrindiniai IT paslaugų pirkimo iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų privalumai yra:
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► Rinkos sąlygomis veikiančios įmonės sugeba greičiau adaptuotis prie besikeičiančių aplinkybių, kur

kas greičiau reaguoti į mokslo ir technologijų inovacijas. Konkurencija skatina ieškoti ir kurti naujus,
patogesnius sprendimus rinkoje egzistuojančioms problemoms.
► Dėl privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų konkurencijos ir didelio rinkoje egzistuojančių bei

tarpusavyje konkuruojančių sprendimų kiekio, tikėtina, kad pirkti IT paslaugas iš privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjų valstybei kainuotų pigiau, nei jas teikti pačiai ir tokiu būdu būtų taupomos
valstybės lėšos skiriamos VIII.
► Suteikiant galimybę privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjams teikti IT paslaugas Institucijoms,

skatinama privataus sektoriaus plėtra, kuri turėtų teigiamą efektą valstybės mastu.
► Be to, IT paslaugas teikti siekiantys privatūs IT paslaugų teikėjai tarpusavyje konkuruoja ne tik

teikiamų paslaugų kaina, tačiau ir paslaugų įvairove bei kokybe. Tikėtina, kad tarpusavio
konkurencija sudarytų prielaidas VIII pertvarkymo modelio tvarumui ir pastoviam teikiamų IT
paslaugų kokybės lygio tobulinimui.

Kita vertus, IT paslaugų pirkimas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų gali turėti ir tam tikrų rizikų:
Rizika

Rizikos valdymo priemonė

Rizika Institucijų veiklos ar bent tam tikrų veiklos
funkcijų vykdymo tęstinumui.

Reglamentuojant IT paslaugų pirkimą iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų, įvertinant didesnę
riziką dėl jų veiklos tęstinumo ir jų infrastruktūroje
tvarkomos elektroninės informacijos saugos /
konfidencialumo, turi būti numatyti papildomi
reikalavimai, pavyzdžiui, turėti veiklos civilinės
atsakomybės draudimą, laikytis nurodyto duomenų
saugos lygio standartų, nustatytu periodiškumu
daryti visos jų infrastruktūroje tvarkomos Institucijų
elektroninės informacijos rezervines kopijas bei
rezervines kopijas papildomai saugoti numatyto
vieno
iš
Valstybės
IT
paslaugų
teikėjų
infrastruktūroje.

Rizika
Institucijų
konfidencialumui.

tvarkomos

informacijos

Viešojo
administravimo
sektoriuje
dirbantys
kompetentingi specialistai gali būti pervilioti į
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjus. Tokiu
atveju Institucijos netektų kompetentingų žmogiškųjų
išteklių, o turėtų pirkti atitinkamas IT/ kompetencijos
paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų
ir ilgainiui pataptų priklausomos nuo jų.

Valstybės IT paslaugų teikėjų juridine forma
pasirinkus viešąją įstaigą, būtų užtikrinta galimybė
lanksčiau
nustatyti
jų
darbuotojų
darbo
užmokesčius. Pasinaudojant šia galimybe, turi būti
užtikrinta, kad Valstybės IT paslaugų teikėjų
kvalifikuotiems IT specialistams būtų nustatomi IT
darbo rinkoje konkurencingi darbo užmokesčiai.

Nesant sveikai konkurencinei aplinkai IT paslaugų
teikimo rinkoje, pavyzdžiui, IT paslaugų rinkoje
atsiradus monopolijai ar privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjams sudarius kartelinius sutarimus, IT
paslaugų pirkimas vietoj valstybei savo IT turto
turėjimo tam tikru laiko momentų gali patapti
ekonomiškai nenaudingas.

Ši rizika galėtų būti valdoma užtikrinant galimybę ir
skatinant Institucijas naudotis ne tik Lietuvoje
veikiančių bet ir kitų šalių privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis,
atitinkančiomis joms keliamus reikalavimus.

Egzistuoja rizika, kad privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjai, vadovaujantis sutartyje dėl
Europos Sąjungos veikimo (SESV) įtvirtintu laisvo

Nustatant reikalavimus ir atrankos kriterijus
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjams, kurie
gali teikti IT paslaugas Institucijoms, turėtų būti
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kapitalo judėjimo principu, gali būti / tapti
kontroliuojami kitų fizinių ar juridinių asmenų,
suinteresuotų
Institucijų duomenų atskleidimu
trečiosioms šalims. Rengiant IT paslaugų teikimą
reglamentuojančią teisinę bazę, nepažeidžiant šio
laisvo kapitalo judėjimo principo, turi būti numatytos
įvardintos rizikos valdymo priemonės.

įvertinta galimybė numatyti reikalavimą privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjo kapitalo struktūrai.
Pavyzdžiui, galėtų būti numatytas reikalavimas, kad
tam tikra dalis privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjo akcijų turi priklausyti Lietuvoje veikiančioms
įmonėms.

IT paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis principai
Šios alternatyvos atveju Paslaugų teikėjai galėtų teikti visų 7.1.1 skyriuje aprašytų rūšių IT paslaugas. IT
paslaugos galėtų būti teikiamos vadovaujantis toliau pateikiamais principais:
►

SaaS rūšies paslaugos:
►

Vienas paskirtas Valstybės IT paslaugų teikėjas(-ai) teikia tam tikrą programinę įrangą kaip
paslaugą visoms Institucijoms. Kiti Valstybės IT paslaugų teikėjai tos pačios programinės
įrangos kaip paslaugos teikti negali, tačiau esant poreikiui bei galimybėms, Valstybės IT
paslaugų teikėjas, gavęs Atsakingos institucijos atitinkamus įgaliojimus, gali teikti kaip
paslaugą kitą programinę įrangą, kurios neteikia kiti paskirti Valstybės IT paslaugų teikėjai.

Pastaba: Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamos šios rūšies IT paslaugos nėra susijusios su
Institucijų tvarkomomis valstybės IS ir registrais, o daugiau skirtos Institucijų vidaus administravimo
poreikiams, susijusiems su IT tenkinti.
►

►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti tik tą programinę įrangą kaip paslaugą,
kurios neteikia Valstybės IT paslaugų teikėjai ir kurią į privataus sektoriaus teikiamų IT
paslaugų sąrašą, įvertinusi jos atitikimą keliamiems reikalavimams, įtraukė Atsakinga
institucija.

PaaS rūšies paslaugos:
►

Vienas paskirtas Valstybės IT paslaugų teikėjas(-ai) teikia tam tikrą programinės įrangos
platformą kaip paslaugą visoms Institucijoms, kurios tvarko I ir II kategorijos valstybės IS ar
registrus. Kiti Valstybės IT paslaugų teikėjai tos pačios programinės įrangos platformos kaip
paslaugos teikti negali, tačiau esant poreikiui bei galimybėms, Valstybės IT paslaugų
teikėjas, gavęs Atsakingos institucijos atitinkamus įgaliojimus, gali teikti Institucijoms, kurios
tvarko I ir II kategorijos valstybės IS ar registrus, kitą programinės įrangos platformą kaip
paslaugą.

Pastaba: tam tikrais išimtiniais atvejais keli Valstybės IT paslaugų teikėjai gali gauti įgaliojimus iš
Atsakinga institucijos teikti tą pačią programinės įrangos platformą kaip paslaugą (pavyzdžiui,
duomenų bazių valdymo programinę įrangą) Institucijoms, kurios tvarko I ir II kategorijos IS ar
registrus.
►

►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti programinės įrangos platformą kaip
paslaugą Institucijoms, kurios netvarko I ir II kategorijos valstybės IS ar registrų arba kurios
šią programinės įrangos platformą kaip paslaugą naudos išskirtinai ne su I ir II kategorijos
valstybės IS ar registrų tvarkymu susijusiems savo poreikiams tenkinti. Aukščiau aprašytais
atvejais Institucijos gali naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo teikiama
programinės įrangos platforma kaip paslauga, kurią į privataus sektoriaus teikiamų IT
paslaugų sąrašą, įvertinusi jos atitikimą keliamiems reikalavimams, įtraukė Atsakinga
institucija.

IaaS rūšies paslaugos:

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

►

►

►

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių
fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo
paslaugos

108 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

►

Visi Valstybės IT paslaugų teikėjai gali teikti techninę įrangą kaip paslaugą visoms jiems
priskirtoms Institucijoms, jeigu ši paslauga yra susijusi su šių Institucijų I ir II kategorijos
valstybės IS ar registrų tvarkymo poreikiais.

►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti techninę įrangą kaip paslaugą
Institucijoms, kurios netvarko I ir II kategorijos valstybės IS ar registrų arba kurios šią
techninę įrangą kaip paslaugą naudos išskirtinai ne su I ir II kategorijos valstybės IS ar
registrų tvarkymu susijusiems savo poreikiams tenkinti. Aukščiau aprašytais atvejais
Institucijos gali naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo teikiama technine įranga
kaip paslauga, kurią į privataus sektoriaus teikiamų IT paslaugų sąrašą, įvertinusi jos
atitikimą keliamiems reikalavimams, įtraukė Atsakinga institucija.

DCaaS rūšies paslaugos:
►

Visi Valstybės IT paslaugų teikėjai gali teikti techninės įrangos talpinimo duomenų centre
paslaugą visoms jiems priskirtoms Institucijoms, jeigu ši paslauga yra susijusi su šių
Institucijų I ir II kategorijos valstybės IS ar registrų tvarkymo poreikiais.

►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti techninės įrangos talpinimo duomenų
centre paslaugą Institucijoms, kurios netvarko I ir II kategorijos valstybės IS ar registrų arba
kurios šią techninės įrangos talpinimo duomenų centre paslaugą naudos išskirtinai ne su I ir
II kategorijos valstybės IS ar registrų tvarkymu susijusiems savo poreikiams tenkinti.
Aukščiau aprašytais atvejais Institucijos gali naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjo teikiama techninės įrangos talpinimo duomenų centre paslauga, kurią į privataus
sektoriaus teikiamų IT paslaugų sąrašą, įvertinusi jos atitikimą keliamiems reikalavimams,
įtraukė Atsakinga institucija.

LSaaS rūšies paslaugos:
►

Valstybės IT paslaugų teikėjai vietinio IT palaikymo kaip paslaugos Institucijoms neteikia.

►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti vietinį IT palaikymą kaip paslaugą visoms
Institucijoms. Institucijos gali naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo teikiamu
vietiniu IT palaikymu kaip paslauga, kurią į privataus sektoriaus teikiamų IT paslaugų sąrašą,
įvertinusi jos atitikimą keliamiems reikalavimams, įtraukė Atsakinga institucija.

CaaS rūšies paslaugos:
►

Vienas paskirtas Valstybės IT paslaugų teikėjas(-ai) teikia tam tikrą specifinę kompetenciją
kaip paslaugą (t. y. konsultuoja, teikia Institucijoms reikalingą metodinę pagalbą ir kitą, su
konkrečia kompetencija susijusią, pagalbą) visoms Institucijoms. Kiti Valstybės IT paslaugų
teikėjai tos pačios specifinės kompetencijos kaip paslaugos teikti negali, tačiau esant
poreikiui bei galimybėms, Valstybės IT paslaugų teikėjas, gavęs Atsakingos institucijos
atitinkamus įgaliojimus gali teikti kitą specifinę kompetenciją kaip paslaugą.

►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti specifinę kompetenciją kaip paslaugą
visoms Institucijoms. Institucijos gali naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo
teikiama kompetencija kaip paslauga, kurią į privataus sektoriaus teikiamų IT paslaugų
sąrašą, įvertinusi jos atitikimą keliamiems reikalavimams, įtraukė Atsakinga institucija.

Kaip ir antrosios alternatyvos atveju, tam tikros konkrečios IT paslaugos teikimui gali būti paskirtas vienos
VIII valdymo srities Valstybės IT paslaugų teikėjas, kuris šią IT paslaugą teiktų visoms Institucijoms, o kiti
Valstybės IT paslaugų teikėjai jos teikti negalėtų. Tokių galimų IT paslaugų ir jų galimų Valstybės IT paslaugų
teikėjų pavyzdžiai:
►

finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos funkcijai naudojama programinė įranga kaip paslauga
(šios IT paslaugos teikėju galėtų būti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos VIII valdymo srityje
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sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu paskirtas/ įsteigtas Valstybės IT paslaugų
teikėjas);
►

žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijai naudojama VIII (šios IT paslaugos teikėju galėtų būti
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos VIII valdymo srityje sukauptos kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu paskirtas/ įsteigtas Valstybės IT paslaugų teikėjas);

►

registrų tvarkymo funkcijai naudojama VIII (šios IT paslaugos teikėju galėtų būti Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos VIII valdymo srityje sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu paskirtas/ įsteigtas Valstybės IT paslaugų teikėjas);

►

erdvinei informacijai apdoroti skirta VIII (šios IT paslaugos teikėju galėtų būti Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos VIII
valdymo srityje sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu paskirtas/ įsteigtas Valstybės IT
paslaugų teikėjas);

►

kt.

Siekiant užtikrinti IT paslaugų teikimo koordinavimo galimybes bei suteikti galimybę Institucijoms gauti
prieigą prie kategorizuoto visų joms teikti galimų IT paslaugų sąrašo, turėtų būti sukurtas IT paslaugų
katalogas. Už IT paslaugų katalogo tvarkymą būtų atsakinga Atsakinga institucija. IT paslaugų kataloge
Institucijoms būtų pateikiamos tik tos IT paslaugos, kurios atitinka nustatytus reikalavimus.
Paslaugų teikėjų vaidmuo, jų teikiamos IT paslaugos ir IT paslaugų katalogas yra detalizuojamos 7.1.3.4
skyriuje pateiktame paveiksle, iliustruojančiame IT paslaugų teikimą ir koordinavimą.

Valstybės IT paslaugų teikėjų žmogiškųjų išteklių poreikis:
Įsteigiant Valstybės IT paslaugų teikėjus, jiems prireiks reikiamą IT kompetenciją turinčių žmogiškųjų išteklių
– IT specialistų, kurie galėtų kvalifikuotai administruoti teikiamas IT paslaugas ir užtikrinti kokybiškus bei
nenutrūkstamus jų teikimo procesus. Šis žmogiškųjų išteklių poreikis galėtų būti patenkintas kiekvienoje VIII
valdymo srityje veiksiančiam Valstybės IT paslaugų teikėjui, pasitelkiant reikiamą IT kompetenciją turinčius
žmogiškuosius išteklius iš Institucijų, kurioms pradėjus naudotis IT paslaugomis tokių specialistų poreikis gali
sumažėti. Tokiu būdu būtų užtikrinama, kad Valstybės IT paslaugų teikėjų darbuotojai bus pakankamai gerai
susipažinę su Institucijų, kurioms jie teiks IT paslaugas, veiklos specifika ir geriau supras Institucijų veiklos
poreikius.

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų žmogiškųjų išteklių poreikis:
Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjams, siekiant kvalifikuotai ir kompetentingai teikti IT paslaugas
Institucijoms, taip pat reikės papildomų reikiamą IT kompetenciją turinčių ir Institucijų veiklos specifiką
išmanančių žmogiškųjų išteklių. Šis žmogiškųjų išteklių poreikis taip pat galėtų būti patenkintas pasitelkiant
reikiamą IT kompetenciją turinčius žmogiškuosius išteklius iš Institucijų, kurioms pradėjus naudotis IT
paslaugomis tokių specialistų poreikis gali sumažėti.
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7. 1. 4 .3 III lygmuo – Konkrečios Institucijos lygmuo

 IT paslaugų gavėjai - Institucijos
Pertvarkant VIII pagal šią VIII pertvarkymo modelio alternatyvą, Institucijoms bus sudarytos sąlygos naudotis
visų 7.1.1 skyriuje aprašytų rūšių IT paslaugomis iš Paslaugų teikėjų, tokiu būdu suteikiant galimybę joms
mažinti su savo VII tvarkymu susijusią administracinę ir palaikymo naštą bei mažinti jų turimo nuosavo IT
turto kiekį.
Priklausomai nuo Institucijų pasirinktų naudotis IT paslaugų rūšių, esant poreikiui jos galės toliau
savarankiškai kurti viešajam administravimui ir/ arba vidaus administravimui aktualius sprendimus,
informacines sistemas (DCaaS ir IaaS rūšių IT paslaugų naudojimas). Kitais atvejais, Institucijoms neturint
specifinių poreikių, arba jiems esant minimaliems, Institucijoms bus suteikiama galimybė naudotis atitinkamai
SaaS arba PaaS rūšių IT paslaugomis, tokiu būdu kaip paslaugą gaunant pilnai naudojimui paruoštus,
sukonfigūruotus sprendimus.
Institucijoms, priklausomai nuo pasirinktų, jų poreikius bei turimus vidinius žmogiškuosius IT išteklius
atitinkančių IT paslaugų rūšių, sumažės jų atsakomybė atitinkamai už elektroninės informacijos saugojimą,
apdorojimą ir perdavimą. 9.2.3.8 skyriuje pateikiamas atsakomybių tarp Institucijų ir Paslaugų teikėjų
pasiskirstymo pagal IT paslaugų rūšis detalizavimas.

IT funkcijas vykdantys žmogiškieji ištekliai:
Įgyvendinant VIII pertvarkymą pagal trečiąją alternatyvą inicijuojamas Valstybės IT paslaugų teikėjų
įsteigimas ir privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų dalyvavimas IT paslaugų teikime Institucijoms, sukurs
dvigubą naudą:
►

atsiras poreikis konsoliduoti aukštos IT kompetencijos bei praktinės patirties IT paslaugų teikime
turinčius žmogiškuosius išteklius – IT specialistus – į Valstybės IT paslaugų teikėjus. Didelė dalis
žmogiškųjų išteklių, reikalingų IT paslaugų kokybei užtikrinti, turėtų būti pritraukta iš įvairiose VIII
valdymo srityse veikiančių Institucijų. Tokiu būdu būtų užtikrinama, kad Valstybės IT paslaugų teikėjų
žmogiškieji ištekliai yra pakankamai gerai susipažinę su aptarnaujamų Institucijų veiklos specifika ir
supranta jų poreikius;

►

rinkoje taip pat turėtų būti sukurtas papildomas aukštos IT kompetencijos, IT paslaugų rūšis ir turinį
išmanančių IT specialistų poreikis. Šis žmogiškųjų išteklių poreikis taip pat galėtų būti patenkintas
pasitelkiant reikiamą IT kompetenciją turinčius žmogiškuosius išteklius iš Institucijų, kurioms
pradėjus naudotis IT paslaugomis tokių specialistų poreikis gali sumažėti.
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Vadovaujantis asociacijos „Infobalt“ atlikto tyrimo rezultatais, galima daryti išvadą, kad valstybėje egzistuoja
aiški IT specialistų, ypatingai labiausiai šiuo metų paklausių aukštos kvalifikacijos IT kompetencijų, pasiūlos
mažėjimo tendencija bei neproporcingai didėjanti tokių IT specialistų paklausa. Atsižvelgiant į šias
tendencijas bei į tai, kad šiuo metu viešajame sektoriuje egzistuoja kvalifikuotų (IT kompetenciją turinčių)
žmogiškųjų išteklių trūkumas, galima daryti prielaidą, jog tokių IT kompetenciją turinčių žmogiškųjų išteklių,
kurių funkcijų poreikis Institucijose sumažės bet jie nebus pasitelkti Paslaugų teikėjų IT paslaugų teikimui,
nebus arba bus sąlyginai nedaug. Jeigu taip ir atsitiktų, jiems galėtų būti suteiktos sąlygos specializuotis tam
tikroje srityje (pvz., specializuotos taikomosios programinės įrangos vystymas) ar būti perkvalifikuotiems ir
tiesiogiai dalyvauti pagrindinių atitinkamų Institucijų funkcijų vykdyme.

7.1.4.1 Trečiosios VIII pertvarkymo modelio alternatyvos apibendrinimas
Šiame skyriuje pateikiama IT paslaugų teikimą ir koordinavimą, pagal trečiąją VIII pertvarkymo modelio
alternatyvą, iliustruojanti schema. Taip pat šioje schemoje pavaizduotos sąsajos tarp visų trijų VIII aprašančio
metamodelio lygmenų dalyvių bei pateikiami scenarijai, detalizuojantys kaip gali būti tenkinami Institucijų su
IT susiję poreikiai joms naudojantis IT paslaugomis.
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Asociacija „Infobalt“ IRT specialistų Lietuvoje pasiūlos – paklausos prognozė 2014 m. – 2016 m., www.infobalt.lt

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos
112 lapas iš 244
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Vertina
atitikimą
reikalavimams

IT PASLAUGŲ TEIKĖJAI

II lygmuo
Paslaugų teikėjų lygmuo

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Vertina
atitikimą
reikalavimams

VALSTYBĖS
IT PASLAUGŲ TEIKĖJAI

·

Nustato reikalavimus IT paslaugų teikėjams ir jų
teikiamoms paslaugoms

·

Vertina ar IT paslaugų teikėjai ir jų teikiamos
paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus

·

Koordinuoja valstybės IT paslaugų teikėjų veiklą ir
jų teikiamas paslaugas

·

Nustato kriterijus, kuriuos turi atitikti Institucija,
kad galėtų tam tikrą dalį ar visus VIII tvarkyti
savarankiškai

·

Vertina ar Institucija atitinka nustatytus kriterijus,
kad galėtų tam tikrą dalį ar visus VIII tvarkyti
savarankiškai

·

Kataloge tvarkomų IT paslaugų tipai:
· DCaaS - techninės įrangos talpinimo duomenų
centre paslaugos
· IaaS - techninė įranga kaip paslauga
· PaaS principu kaip paslaugų teikiamų platformų
pavyzdžiai:
· Erdvinės informacijos tvarkymo priemonėms
· Duomenų bazių valdymo priemonės
· Veiklos analitikos priemonės
· Turinio tvarkymo priemonėms
· SaaS principu kaip paslaugų teikiamų sistemų/
priemonių pavyzdžiai:
· Apskaitos IS
· Darbo užmokesčio skaičiavimo IS
· Personalo valdymo IS
· Dokumentų valdymo sistema
· Žinių valdymo priemonės
· Registrų tvarkymo priemonėms
· El. pašto valdymo priemonėms
· LSaaS - vietinio IT palaikymo paslaugos
Institucijoms
· CaaS - tam tikros specifinės kompetencios kaip
paslaugos

·

Institucijos su I ir II kategorijų valstybės IS ar
registrų tvarkymu susijusiems IT poreikiams
tenkinti naudoja Kataloge tvarkomas Valstybės IT
paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas

·

Tuo tarpu kitiems savo su IT susijusiems
poreikiams tenkinti naudoja Kataloge tvarkomas
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamas
paslaugas

·

Atsakinga institucija į Katalogą neįtraukia
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamų
SaaS tipo paslaugų, kurios yra analogiškos
Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamoms SaaS
tipo paslaugoms

PRIVATAUS SEKTORIAUS
IT PASLAUGŲ TEIKĖJAI
Tvarko
katalogą

IT paslaugų katalogas
Į katalogą įtrauktos Valstybės IT paslaugų
teikėjų teikiamos paslaugos

Į katalogą įtrauktos privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų teikiamos paslaugos

Teikia Institucijoms
IT paslaugas

Teikia Institucijoms
IT paslaugas

INSTITUCIJOS

III lygmuo
Institucijų lygmuo

VIII aprašančio metamodelio lygmenys

I lygmuo
Valstybės lygmuo

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie
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SCENARIJAI DETALIZUOJANTYS KAIP GALI BŪTI TENKINAMI INSTITUCIJOS SU IT SUSIJĘ POREIKIAI
A scenarijus

B scenarijus

C scenarijus

D scenarijus

Naudojantis valstybės
IT paslaugų teikėjo
teikiamomis
paslaugomis

Naudojantis valstybės
IT paslaugų teikėjo
teikiamomis
paslaugomis

Naudojantis valstybės
IT paslaugų teikėjo
teikiamomis
paslaugomis

Naudojantis valstybės
IT paslaugų teikėjo
teikiamomis
paslaugomis

Naudojantis privataus
sektoriaus IT paslaugų
teikėjo teikiamomis
paslaugomis

Naudojantis privataus
sektoriaus IT paslaugų
teikėjo teikiamomis
paslaugomis

Savarankiškai
tvarkant VIII

Savarankiškai
tvarkant VIII

E scenarijus

F scenarijus

Naudojantis privataus
sektoriaus IT paslaugų
teikėjo teikiamomis
paslaugomis

Naudojantis privataus
sektoriaus IT paslaugų
teikėjo teikiamomis
paslaugomis
Savarankiškai
tvarkant VIII

G scenarijus

Savarankiškai
tvarkant VIII
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VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos, jautrumo
ir rizikos analizė

Šiame skyriuje yra pateikiama VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos, jautrumo ir
rizikos analizė. VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos analizė yra atliekama
įvertinant kapitalo investicijų (CAPEX) ir eksploatavimo išlaidų (OPEX) sutaupymus ilgalaikėje
perspektyvoje laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2022 m. Analizės metu įvertinti antrosios ir trečiosios VIII
pertvarkymo modelio alternatyvų finansiniai duomenys yra lyginami su pirmosios alternatyvos (status
quo) finansiniais duomenimis, prognozuojamais tam pačiam laikotarpiui, taip apskaičiuojant galimą
ekonominę naudą, kuri šiame kontekste yra suprantama kaip galimi sutaupymai, įgyvendinant
kiekvieną iš analizuojamų VIII pertvarkymo modelio alternatyvų.

7.2.1

VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos analizės
prielaidos

Šiame skyriuje yra pateikiamos prielaidos, kurios buvo naudojamos atliekant VIII pertvarkymo modelio
alternatyvų ekonominės naudos analizės skaičiavimus:

22

►

Skaičiavimai grindžiami sąlyga, jog analizuojamu laikotarpiu investicijos į kapitalą VIII srityje
bus daromos iš trijų dedamųjų: ES struktūrinių fondų paramos lėšos (toliau – ES lėšos),
valstybės biudžeto kofinansavimo lėšos, susijusios su ES lėšų įsisavinimu (toliau –
Kofinansavimo lėšos), bei valstybės investicijų programoje numatytos valstybės kapitalo
investicijos (toliau – VIP lėšos);

►

Atliekant planuojamų VIII plėtrai įsisavinti ES lėšų ir skirtų Kofinansavimo lėšų įvertinimą yra
daromos šios prielaidos:
►

Bendrai iš 2014 m. - 2020 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai finansinės programos
22
numatoma įsisavinti 842,6 mln. Lt ES lėšų , skirtų Informacinės visuomenės plėtrai;

►

Bendrai valstybės kofinansavimas 2014 m. - 2020 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai
finansinėje programoje numatytų su informacinės visuomenės plėtra susijusių priemonių
įgyvendinimui sudarys 148,7 mln. Lt (15 %) ;

►

Šiuo metu preliminariai planuojama, jog 2014 m. – 2015 m. bus įsisavinta 50 mln. Lt
2014 m. - 2020 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai finansinėje programoje numatytų su
informacinės visuomenės plėtra susijusių priemonių įgyvendinimui ir 224 mln. Lt 2007 m.
- 2013 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai finansinėje programoje numatytų su
informacinės visuomenės plėtra susijusių priemonių įgyvendinimui, todėl 2014 m. –
2015 m. visos planuojamos įsisavinti ES lėšos sudarys apie 275 mln. Lt;

►

IVPK preliminariais duomenimis iki 2018 m. iš viso planuojama įsisavinti 327 mln. Lt
2014 m. - 2020 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai finansinėje programoje numatytų su
informacinės visuomenės plėtra susijusių priemonių įgyvendinimui;

►

Po 2020 m. papildomų ES lėšų gavimas nėra numatomas, tačiau daroma prielaida, kad
2021 m. - 2022 m. užsitęs 2014 m. - 2020 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai
finansinės programos lėšų įsisavinimas, todėl tuo metu vis dar bus įsisavinamos 2014 m.

2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programoje pateiktais duomenimis.
Nuoroda internete: http://www.esparama.lt/2014-2020-laikotarpis/diskusijos [žiūrėta 2014-02-13].
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- 2020 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai finansinės programos lėšos pradėtų ir dar
neįgyvendintų priemonių finansavimui.
► Atliekant planuojamų skirti VIP lėšų VIII plėtrai įvertinimą yra daromos šios prielaidos:
► Siekiant įvertinti VIP lėšų apimtis investicijoms į VIII plėtrą (nepriklausomai nuo ES

paramos) laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2021 m. (imtinai), yra daroma prielaida, kad VIP
lėšų apimtys išliks vidutiniškai tokios pačios kaip ir 2007 m. - 2013 m. metų laikotarpiu,
t. y. apie 75 mln. Lt per metus, tačiau piniginė išraiška jos šiek tiek didės dėl infliacijos bei
kitų makroekonominių veiksnių (daroma prielaida, kad pinigine išraiška VIP lėšos augs
diskonto normos23 dydžiu);
►

►

23

Daroma prielaida, kad 2022 m. didžioji dalis ES lėšų jau bus įsisavinta ir daugiau ES
paramos lėšų nebus įsisavinama, todėl valstybė turės išlaikyti, modernizuoti, plėsti
sukurtą VIII savo VIP lėšomis. Siekiant užtikrinti tvarią VIII yra būtina išlaikyti panašų
investicijų į VIII lygį kaip ir ankstesniais metais - 2014 m. - 2020 m. metų laikotarpiu,
todėl įvertinant nuo 2022 m. reikalingų VIP lėšų dydį, yra naudojamas 2016 m. - 2021 m.
bendrų CAPEX lėšų, įskaitant visų šaltinių finansavimą, skirtą informacinės visuomenės
plėtrai, vidurkis, todėl vadovaujantis šia prielaida nuo 2022 m. vidutiniškai per metus
turės būti skirta apie 223 mln. Lt VIP lėšų informacinės visuomenės plėtrai. Siekiant
eliminuoti infliacijos bei kitų makroekonominių veiksnių įtaką piniginei lėšų išraiškai,
daroma prielaida, kad nuo 2023 m. metų, šiuos metus įskaitant, nustatyta vidutinė
informacinės visuomenės plėtrai skirtų investicijų į kapitalą suma augs diskonto normos
dydžiu;

Kapitalo investicijų į VIII pasiskirstymas pagal objektus nustatytas atsižvelgiant į istorinius
(angl. Historical cost basis) kapitalo investicijų duomenis (šaltinis: IVPK). Šios VIII
pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės analizės metu, vertinami sutaupymai tos
investicijų dalies, kurios sutaupymai gali būti tiksliau išreikšti skaitinėmis reikšmėmis ir kurie
gali būti pagrįsti aiškiomis tarptautinėmis tendencijomis bei gerosiomis praktikomis
(pavyzdžiui, didžiųjų tarptautinių įmonių IT infrastruktūros pertvarkų patirtimi, kompanijos
Gartner atliktos analizės išvadomis). VIII pertvarkymo suteikiama nauda, susijusi su kitomis
bendrų investicijų dalimis, tokiomis kaip programinės įrangos kūrimas, kuris sudaro apie
45,54 % visų kapitalo investicijų, saugių darbo vietų įrengimas, kuris sudaro apie 7,40 % visų
kapitalo investicijų, biuro technika, kuri sudaro apie 2,43 % visų kapitalo investicijų ir pan.,
skaitinėmis reikšmėmis nėra vertinama, tačiau yra aprašoma pasirinktos VIII pertvarkymo
modelio alternatyvos aprašyme. Vadovaujantis istoriniais (angl. Historical cost basis) kapitalo
investicijų duomenis, VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos analizės
vertinimo metu daroma prielaida, kad kiekvienais metais laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2022 m.
kapitalo investicijų lėšos į VIII pagal žemiau pateiktus objektus sudarys:
►

28,97 % investicijos į techninę IRT įrangą (iš kurių 5,21 % - kompiuteriai, 20.29 % tarnybinės stotys, 3,47 % - tinklo įranga);

►

15,65 % išlaidos programinės įrangos licencijų įsigijimui.

Vadovaujantis Europos Komisijos publikuotu „Investicinių projektų kaštų - naudos analizės vadovu", pinigų
srautų diskonto skaičiavimui naudojama 4,76 % diskonto normą.
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VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos analizė

Šiame skyriuje pateikiama VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos analizė, atlikta vadovaujantis anksčiau įvardintomis prielaidomis.
Atliekant VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos analizę, įvertinti investicijų CAPEX ir išlaidų OPEX sutaupymai ilgalaikėje perspektyvoje
laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2022 m., detalizuojami pagal metus, investicijų būdus, pateikiami toliau esančiose lentelėse.
Toliau lentelėje pateikiamos istorinės kapitalo investicijos laikotarpiu nuo 2003 m. - 2013 m. metu (įskaitant 2007 m. - 2013 m. ES programavimo periodo
metu įsisavintas lėšas) ir jomis vadovaujantis apskaičiuotos prognozuojamos pirmosios VIII pertvarkymo modelio alternatyvos „Status quo“ kapitalo
investicijos laikotarpiu 2014 m. – 2024 m.
19 lentelė. Kapitalo investicijos pirmosios VIII pertvarkymo modelio alternatyvos „Status quo“ atveju.
VIII pertvarkymo įgyvendinimas
- įvesties duomenys

Alternatyvų finansinė analizė
Matavimo vienetai - mln. Lt
Metai
Prognozės trukmė
Diskonto norma
Kapitalo investicijos (CAPEX)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8
4,76%

- įtakos koeficientai

- prognozuojami duomenys
2015
1

2016
2

2017
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

Įtakos koeficientai / vyraujantys rodikliai (angl. benchmarks)

Pirmoji alternatyva - „status quo“
CAPEX
CAPEX - ES lėšos
CAPEX - ES lėšų konkrečiais metais dalis nuo visų to
periodo lėšų
CAPEX - valstybės kofinansavimas
CAPEX - valstybės biudžetas (VIP)
4,76%
CAPEX - techninė įranga ir programinė įranga
CAPEX (Techninė įranga)
Kompiuteriai
Tarnybinės stotys
Tinklo įranga
CAPEX (Programinės įrangos licencijos)

5,21%
20,29%
3,47%
15,65%

162
51

179
62

199
64

154
31

132
17

202
50

148
59

208
136

253
178

207
149

280
198

278
181

398
275

221
118

272
158

189
84

243
126

247
126

289
158

268
21

255

255

9
103

11
106

11
124

5
118

2%
3
112

5%
9
143

6%
10
79

14%
24
48

18%
15
60

15%
26
32

20%
35
47

19%
31
66

6,0%
48
75

14,0%
21
82

18,8%
28
86

10,0%
15
90

15,0%
22
94

15,0%
22
98

18,7%
28
103

2,5%
4
243

255

255

72
47
8
33
6
25

80
52
9
36
6
28

89
58
10
40
7
31

69
45
8
31
5
24

59
38
7
27
5
21

90
59
11
41
7
32

66
43
8
30
5
23

93
60
11
42
7
33

113
73
13
51
9
40

93
60
11
42
7
32

125
81
15
57
10
44

124
80
14
56
10
43

177
115
21
81
14
62

98
64
11
45
8
35

121
79
14
55
9
43

84
55
10
38
7
30

108
70
13
49
8
38

110
72
13
50
9
39

129
84
15
59
10
45

120
78
14
54
9
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114
74
13
52
9
40

114
74
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52
9
40
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Lentelė 20. Kapitalo investicijos antrosios VIII pertvarkymo modelio alternatyvos atveju ir sutaupymai lyginant su pirmąja alternatyva.

Pagrindinės prielaidos, kuriomis buvo vadovaujamasi atliekant aukščiau lentelėje pateiktų VIII pertvarkymo modelio antrosios alternatyvos atveju galimos
ekonominės naudos, kuri šiame kontekste yra suprantama kaip finansiniai sutaupymai (ilgalaikėje perspektyvoje laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2022 m.),
skaičiavimus:
24,

►

Vadovaujantis kompanijos Gartner 2009 m. atliktų tyrimų išvadomis kuriose teigiama, kad debesų kompiuterijos naudojimas ir centralizuotų
paslaugų pirkimas suteikia galimybę 30 % sumažinti lėšų, skiriamų techninės įrangos įsigijimui, poreikį, bei atsižvelgiant į tai, kad VIII pertvarkos
įgyvendinimui steigiant Valstybės IT paslaugų teikėjus gali prireikti poros metų, daroma prielaida, kad pertvarkius VIII pagal antrąją alternatyvą nuo
2017 m. pradedami skaičiuoti 30 % sutaupymai techninės įrangos įsigijimui.

►

Vadovaujantis kompanijos Gartner pateikiamomis išvadomis , kuriose teigiama, kad efektyvus programinės įrangos licencijų valdymas, kuris būtų
įgalintas įgyvendinus VIII pertvarkymą tiek antros, tiek ir trečios alternatyvos atveju, suteikia galimybę pirmaisiais metais sumažinti 30 %, o vėlesniais
metais papildomai iki 10 % lėšų, skiriamų programinės įrangos licencijų įsigijimui, poreikį, bei atsižvelgiant į tai, kad priemonės centralizuotam

25

24

Gartner „IT Key Metrics Data 2009“. Nuoroda internete: http://www.europe.gartner.com/technology/consulting/itkmd/2009/index.jsp.

25

Nuoroda internete: http://www.ncc.co.uk/article/?articleid=16337
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efektyvesniam programinės įrangos licencijų valdymui gali būti sukurtos greičiau nei per du metus, daroma prielaida, kad 2016 m. gali būti sutaupyta
30 % lėšų (10 mln. Lt), o vėlesniais – iki 10 %, skiriamų investicijoms į programinės įrangos licencijų įsigijimą.

Lentelė 21. Kapitalo investicijos trečiosios VIII pertvarkymo modelio alternatyvos atveju ir sutaupymai lyginant su pirmąja alternatyva.
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Pagrindinės prielaidos, kuriomis buvo vadovaujamasi atliekant aukščiau lentelėje pateiktų VIII pertvarkymo
modelio trečiosios alternatyvos atveju galimų sutaupymų (ilgalaikėje perspektyvoje laikotarpiu nuo 2015 m.
iki 2022 m.) skaičiavimus:
 VIII pertvarką įgyvendinant pagal trečiąją alternatyvą, palaipsniui iš privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų turėtų būti perkama vis daugiau IT paslaugų, o valstybės nuosavo IT turto apimtys palaipsniui
būtų mažinamos, tenkinant Institucijų su IT susijusius poreikius IT paslaugomis, kurios būtų
įsigyjamos iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų. Ilgalaikėje perspektyvoje valstybė turėtų tik tą
IT turtą, kuris būtų tvarkomas Valstybės IT paslaugų teikėjų ir/ ar tam tikrais išimtiniais atvejais
Institucijų savarankiškai bei tą IT turtą, kuris būtų skirtas aptarnauti tik tam tikrus išskirtinius VII,
pavyzdžiui, I kategorijos valstybės IS ir/ ar registrus. Atsižvelgiant į tai, daroma prielaida, kad VIII
pertvarką vykdant palaipsniui kapitalo investicijų į techninę įrangą, kuri naudojama Valstybės IT
paslaugų teikėjų IT paslaugų teikimui arba kurią Institucijos tvarko savarankiškai, dalis nuo visų
kapitalo investicijų į techninę įrangą, kurios būtų patiriamos jeigu VIII pertvarka nebūtų
įgyvendinama, 2016 m. bus 80 % ir tokia išliks iki 2018 m. Taip pat daroma prielaida, kad palaipsniui
pertvarkant VIII nuo 2018 m. kiekvienais metais po 10 % didės IT paslaugų pirkimas iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėju, tokiu būdu palaipsniui kiekvienais metais po 10 % mažės kapitalo
investicijų, skirtų techninės įrangos įsigijimui;
 Kaip ir antrosios alternatyvos atveju, daroma prielaida, kad pertvarkius VIII, dėl debesų kompiuterijos
naudojimo ir centralizuotų paslaugų pirkimo, nuo 2017 m. pradedami skaičiuoti 30 % sutaupymai
techninės įrangos, naudojamos Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūroje, įsigijimui;
 Atsižvelgiant į tai, kad VIII daliai, kuri bus perkama kaip paslauga iš privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų, reikiamos techninės įrangos įsigijimu rūpinsis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, todėl
Institucijų resursai bus geriau panaudojami ir bus sutaupoma 100 % kapitalo investicijų, kurios būtų
skirtos šios techninės įrangos įsigijimui, bei į tai, kad Institucijos dėl jau dabar esamo pakankamo
reglamentavimo ir privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų infrastruktūros išvystymo, gali pradėti
naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis greičiau, nei Valstybės
IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis, daroma prielaida, kad nuo 2016 m. bus sutaupoma
100 % kapitalo investicijų, kurios būtų skirtos šios techninės įrangos įsigijimui;
26

 Vadovaujantis kompanijos Gartner 2009 m. atliktų tyrimų išvadomis , kuriose teigiama, kad debesų
kompiuterijos naudojimas ir centralizuotų paslaugų pirkimas suteikia galimybę 30 % sumažinti lėšų,
skiriamų techninės įrangos įsigijimui, poreikį, bei atsižvelgiant į tai, kad VIII pertvarkos įgyvendinimui
steigiant Valstybės IT paslaugų teikėjus gali prireikti poros metų, daroma prielaida, kad pertvarkius
VIII pagal antrąją alternatyvą nuo 2017 m. pradedami skaičiuoti 30 % sutaupymai techninės įrangos
įsigijimui;
27

 Vadovaujantis kompanijos Gartner pateikiamomis išvadomis , kuriose teigiama, kad efektyvus
programinės įrangos licencijų valdymas, kuris būtų įgalintas įgyvendinus VIII pertvarkymą tiek
antros, tiek ir trečios alternatyvos atveju, suteikia galimybę pirmaisiais metais sumažinti 30 %, o
vėlesniais metais papildomai iki 10 % lėšų, skiriamų programinės įrangos licencijų įsigijimui, poreikį,
bei atsižvelgiant į tai, kad priemonės centralizuotam efektyvesniam programinės įrangos licencijų
valdymui gali būti sukurtos greičiau nei per du metus, daroma prielaida, kad 2016 m. gali būti
sutaupyta 30 % lėšų (10 mln. Lt), o vėlesniais – iki 10 %, skiriamų investicijoms į programinės
įrangos licencijų įsigijimą.

26

Gartner „IT Key Metrics Data 2009“. Nuoroda internete:
http://www.europe.gartner.com/technology/consulting/itkmd/2009/index.jsp.
27

Nuoroda internete: http://www.ncc.co.uk/article/?articleid=16337
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Lentelė 22. Kapitalo investicijų, prognozuojamų laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2024 m., palyginimas pagal VIII pertvarkymo modelio alternatyvas.

Toliau esančioje lentelėje pateikiamos lėšos, tenkančios VIII eksploatavimo sąnaudoms OPEX, ir jų sutaupymai kiekvienos iš VIII pertvarkymo modelio
alternatyvų atveju.
Lentelė 23. VIII eksploatavimo sąnaudoms OPEX tenkančios lėšos kiekvienos iš VIII pertvarkymo modelio alternatyvų atveju.
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Pagrindinės prielaidos, kuriomis buvo vadovaujamasi atliekant aukščiau lentelėje pateiktų VIII pertvarkymo modelio antrosios ir trečiosios alternatyvos atveju
galimų eksploatavimo sąnaudų (OPEX) įvertinimo (ilgalaikėje perspektyvoje laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2022 m.) skaičiavimus:
28

►

OPEX ir CAPEX santykis apskaičiuojamas vadovaujantis IVPK pateikiamais
tiesiogiai priklausomas nuo CAPEX išlaidų dydžio;

istoriniais duomenimis, darant prielaidą, kad OPEX išlaidų dydis yra

►

VIII pertvarką įgyvendinant palaipsniui pagal trečiąją alternatyvą, būtų patiriamos papildomos OPEX išlaidos, skirtos IT paslaugų pirkimui iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų.

Vadovaujantis aukščiau pateikiamais VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos analizės duomenimis, apskaičiuotų finansinių srautų bei
metinių finansinių grynųjų dabartinių verčių (FNPV) palyginimai pateikiami toliau esančiose lentelėse.
Lentelė 24. VIII pertvarkymo modelio alternatyvų finansinių srautų palyginimas.
VIII pertvarkym o įgyvendinim as
- įvesties duomenys

Alternatyvų finansinė analizė
Matavimo vienetai - mln. Lt
Metai
Pirm osios alternatyvos bendras pinigų srautas
Diskontuotas OPEX pinigų srautas
Diskontuotas pinigų srautas
Kauptinis diskontuotas pinigų srautas
Antrosios alternatyvos bendras pinigų srautas
Diskontuotas OPEX pinigų srautas
Diskontuotas pinigų srautas
Kauptinis diskontuotas pinigų srautas
Trečiosios alternatyvos bendras pinigų srautas
Diskontuotas OPEX pinigų srautas
Diskontuotas pinigų srautas
Kauptinis diskontuotas pinigų srautas

28

2012

2013

2014

- įtakos koeficientai

- prognozuojami duomenys
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

551
146
526
526
551
146
526
526
551
146
526
526

306
78
279
804
291
74
266
791
281
76
256
782

377
91
328
1.133
326
79
283
1.075
319
83
278
1.059

262
60
217
1.350
222
51
184
1.259
218
54
181
1.240

336
74
267
1.617
289
64
229
1.488
280
69
222
1.462

343
72
259
1.876
295
62
223
1.711
283
68
214
1.676

400
80
289
2.165
346
70
250
1.961
329
78
238
1.914

372
71
256
2.421
321
62
221
2.182
302
71
208
2.122

353
65
233
2.654
304
56
200
2.382
286
64
188
2.310

353
62
222
2.876
304
53
191
2.573
286
61
180
2.490

IVPK, 2013. Nuoroda internete: ivpk.lt/lt/lthm/veikla/veiklos-sritys/is-eksploatavimo-kastai
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Lentelė 25. Metinės finansinės grynosios dabartinės vertės (FNPV) palyginimas pagal VIII pertvarkymo modelio alternatyvas
2012
2.876

FNPV (antrosios alternatyvos atveju)

2.573

FNPV (trečiosios alternatyvos atveju)

2.490

7.2.3

10 metų
periodas

Metai
FNPV (pirmosios alterantyvos atveju)

2013

2014

Sutaupymai

2015
-

2016
-

2017
-

2018
-

2019
-

2020
-

2021
-

2022
-

2023
-

2024
-

302

-

0,00%

4,70%

13,68%

15,19%

14,10%

14,03%

13,49%

13,73%

13,91%

13,91%

386

-

0,00%

8,15%

15,40%

16,90%

16,67%

17,45%

17,77%

18,87%

19,05%

19,05%

VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės analizės išvados

Atlikus VIII pertvarkos modelio antrosios ir trečiosios alternatyvų ekonominės naudos analizę ir įvertinus jų sąlygojamus prognozuojamus kapitalo investicijų
CAPEX ir išlaidų OPEX sutaupymus ilgalaikėje perspektyvoje laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2022 m. galima daryti šias išvadas:
►

VIII pertvarkymui pasirinkus tiek antrąją, tiek trečiąją VIII pertvarkymo modelio alternatyvą, 10 metų perspektyvoje būtų sutaupyta virš 300 mln. Lt
kapitalo investicijų CAPEX ir išlaidų OPEX;

►

VIII pertvarkymui pasirinkus trečiąją VIII pertvarkymo modelio alternatyvą, esant mažesniam Valstybės IT paslaugų teikėjų skaičiui ir jų aptarnaujamų
IT paslaugų gavėjų skaičiui, investicijos į Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą būtų mažesnės nei antrosios alternatyvos
atveju, todėl 10 metų perspektyvoje būtų pasiekti didesni sutaupymai (386 mln. Lt), nei antrosios VIII pertvarkymo modelio alternatyvos atveju (302
mln. Lt). Taigi VIII pertvarkymo modelio trečioji alternatyva yra finansiškai naudingesnė.
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VIII pertvarkymo modelio alternatyvų jautrumo ir rizikos analizė

Ekonominės naudos analizės metu skaičiuojant scenarijų sutaupymų grynąją dabartinę vertę (NPV) buvo
vadovaujamasi efektyvumo bei sutapymo koeficientais. Siekiant įvertinti šių koeficientų pokyčių ar paklaidos
įtaką galutiniams ekonominės naudos analizės rezultatams, buvo atlikta jautrumo ir rizikos analizė.
Jautrumo analizės tikslas – nustatyti ekonominės naudos analizėje naudojamus „kritinius“ kintamuosius ar
koeficientus. Tokie kintamieji apibrėžiami kaip kintamieji, kurių pokytis, teigiamas ar neigiamas, turi
didžiausią įtaką ekonominės naudos analizės galutiniams rezultatams. Jautrumo analizė atliekama vienu
metu keičiant vieno kintamojo reikšmę ir atitinkamai stebint NPV reikšmės pokytį. Toliau šiame skyriuje bus
analizuojama šių kintamųjų įtaka ekonominės naudos analizės rezultatams.

7.2.4.1 Jautrumo analizės kintamųjų nustatymas
Pagal 2008 m. Europos Komisijos bendros regioninės politikos direkcijos parengtas investicinių projektų
kaštų - naudos analizės atlikimo metodines gaires, jautrumo analizėje nagrinėjamas veiksnių pokytis
nuo -1 % iki 1 %. Veiksniai yra kritiniai, kurių 1 % pokytis iššaukia sutaupymų grynosios dabartinės vertės
pokytį didesnį nei 1 %.
Jautrumo analizei atlikti buvo pasirinkti kintamieji, turintys pagrindinę įtaką ekonominės analizės galutiniams
rezultatams:
1. CAPEX sutaupymai techninės įrangos įsigijimui dėl VIII pertvarkymo pagal antrąją alternatyvą;
2. CAPEX sutaupymai techninės įrangos įsigijimui, dėl VIII pertvarkymo pagal trečiąją alternatyvą;
3. CAPEX sutaupymai programinės įrangos licencijų įsigijimui (pirmieji metai);
4. CAPEX sutaupymai programinės įrangos licencijų įsigijimui (ateinantys metai);
5. OPEX priedas, kuris yra sąlygojamas IT turto paslaugų pirkimo iš privataus sektoriaus.
Jautrumo analizė atliekama analizuojamoms antrajai ir trečiajai alternatyvoms: IT paslaugas teikia Valstybės
IT paslaugų teikėjai (antroji alternatyva); IT paslaugos perkamos iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų,
o kur tas nėra galima arba nėra neracionalu, IT paslaugas teikia įsteigti Valstybės IT paslaugų teikėjai
(trečioji alternatyva).
Žemiau pateikiami jautrumo analizės rezultatai, t.y., kiek procentų pasikeičia ekonominės naudos analizės
modelio, kuris skaičiuoja sutaupymų grynąją dabartinę vertę, rezultatai, keičiant modelio įvesties duomenis
nuo -1 % iki 1 %.

Antroji alternatyva:
Lentelė 26. Koeficientų pokyčių įtaka antrosios alternatyvos grynajai dabartinei sutaupymų vertei
Antrosios alternatyvos analizėje naudojami koeficientai

-1 %

0%

1%

1. CAPEX sutaupymai techninės įrangos įsigijimui dėl VIII
pertvarkymo pagal antrąją alternatyvą

-1,98 %

0,00 %

1,98 %

3. CAPEX sutaupymai programinės įrangos licencijų įsigijimui
(pirmi metai)

-0,99 %

0,00 %

0,99 %

4. CAPEX sutaupymai programinės įrangos licencijų įsigijimui
(ateinantys metai)

-0,79 %

0,00 %

0,79 %
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15%
1 Koeficientas
10%
3 koeficientas
5%

4 koeficientas

0%
-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

-5%
-10%
-15%
17 paveikslas. Aukščiau apibrėžtų koeficientų, darančių įtaką antrajai alternatyvai, kitimo įtakos NPV
rezultatui dinamika
Trečioji alternatyva:
Lentelė 27. Koeficientų pokyčių įtaka trečiosios alternatyvos grynajai dabartinei sutaupymų vertei
Trečiosios alternatyvos analizėje naudojami koeficientai

-1 %

0%

1%

1. CAPEX sutaupymai techninės įrangos įsigijimui dėl VIII
pertvarkymo pagal trečiąją alternatyvą

-1,30 %

0,00 %

1,30 %

2. CAPEX sutaupymai techninės įrangos įsigijimui, dėl VIII
pertvarkymo pagal trečiąją alternatyvą

-0,41 %

0,00 %

0,00 %

3. CAPEX sutaupymai programinės įrangos licencijų įsigijimui
(pirmi metai)

-0,78 %

0,00 %

0,78 %

4. CAPEX sutaupymai programinės įrangos licencijų įsigijimui
(ateinantys metai)

-0,62 %

0,00 %

0,62 %

5. OPEX priedas, kuris yra sąlygojamas IT paslaugų pirkimo iš
privataus sektoriaus

0,35 %

0,00 %

-0,35 %
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-4%
-6%
-8%
18 paveikslas. Aukščiau apibrėžtų koeficientų, darančių įtaką trečiajai alternatyvai, kitimo įtakos NPV
rezultatui dinamika

7.2.4.2 Jautrumo ir rizikos analizės išvados
Atlikus antrosios ir trečiosios alternatyvų kintamųjų dydžių jautrumo analizę, pastebėti šie didžiausią įtaką
turintys kritiniai kintamieji:
 antrosios alternatyvos galutinei sutaupymo grynajai dabartinei vertei didžiausią įtaką turi pirmasis
kintamasis - CAPEX sutaupymai techninės įrangos įsigijimui dėl VIII pertvarkymo pagal antrąją
alternatyvą. Pakitus kintamajam dydžiui +/- 1 %, NPV pasikeičia +/- 1,98 %;
 trečiosios alternatyvos galutinei sutaupymo grynajai dabartinei vertei didžiausią įtaką turi taip pat pirmasis
kintamasis - CAPEX sutaupymai techninės įrangos įsigijimui dėl VIII pertvarkymo pagal antrąją
alternatyvą. Pakitus kintamajam dydžiui +/- 1 %, NPV atitinkamai pasikeičia +/- 1,3 %.
Likusių pasirinktų kintamųjų pokytis 1 % generuoja mažesnius nei 1 % grynosios sutaupymų dabartinės
vertės pokyčius, todėl galima daryti išvadą, jog sutaupymų rezultatas nėra jautrus šiems pasirinktų
koeficientų pokyčiams. Taip pat tiriant NPV rezultatų dinamiką keičiant koeficientus antrosios ir trečiosios
alternatyvos atveju daugiau kaip 1 %, pastebėta tiesioginė priklausomybė tarp koeficientų ir NPV pokyčio.
Atsižvelgiant į tai, galime daryti šias išvadas:
 sutaupymų grynajai dabartinei vertei turint tiesioginę priklausomybę su koeficientais, yra išvengiama
potencialios eksponentinės koeficientų įtakos NPV rezultatui, kur reikšmingiau pakitus koeficientui galimai
būtų eliminuojami alternatyvų sutaupymai;
 kritinis kintamasis tiek antrojoje, tiek trečiojoje alternatyvoje yra CAPEX sutaupymai techninės įrangos
įsigijimui dėl VIII pertvarkymo pagal antrąją alternatyvą. Atitinkamai šio kintamojo teisingumas turi
didžiausią įtaką suskaičiuotų sutaupymų pasiekimo sėkmei;
 antrąją alternatyvą jautrumo analizė identifikavo kaip jautriausią kintamųjų dydžių pokyčiams, kur
pirmasis kintamasis rezultatą įtakoja +/- 1,98 %, bei trečiojo koeficiento pokytis taip pat ženkliai,
+/- 0,99 %, įtakoja galutinį sutapymo grynosios dabartinės vertės rezultatą;
 trečiosios alternatyvos atveju, dėl sutaupymų diversifikavimo – pasitelkiant VIII konsolidaciją ir perkant IT
paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, matoma mažesnė kintamųjų įtaka bendriems
suskaičiuotiems sutaupymams. Šioje alternatyvoje didžiausią įtaką turintis pirmasis koeficientas kinta
+/- 1,3 %, kuomet antroje alternatyvoje +/- 1,98 %. Todėl šios alternatyvos sutaupymų pasiekimo sėkmė
vertinama mažiau rizikinga nei antrosios alternatyvos.
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VIII pertvarkymo modelio alternatyvų palyginimas ir pasirinktos
alternatyvos identifikavimas

Šiame skyriuje yra palyginamos VIII pertvarkymo modelio alternatyvos. VIII pertvarkymo modelio
alternatyvos lyginamos įvertinant kiekvienos jų stiprybes ir silpnybes bei galimybes ir grėsmes, pagal
šiuos kriterijus:
►

►

VIII pertvarkymo modelio alternatyvų stiprybės ir silpnybės vertinamos pagal kriterijus:
►

Susijusių šalių palaikymo rizika – svarbu nustatyti, kokia galima susijusių šalių VIII
pertvarkymo palaikymo / nepalaikymo priklausomybė nuo pasirinktos VIII pertvarkymo
modelio alternatyvos. Susijusių šalių palaikymo rizika gali daryti didelę įtaką sėkmingam
VIII pertvarkymui,

►

Svarbios informacijos tvarkymas – vertinama su valstybiniu mastu svarbios
elektroninės informacijos tvarkymu susijusi rizika ir saugos užtikrinimui reikalingos
pastangos.

►

Balansas tarp kaštų optimizavimo ir rizikos, susijusios su valstybės duomenų
neturėjimu fiziškai, valdymu – vertinama galimybių efektyviau panaudoti VIII tvarkymui
skiriamus kaštus ir valdyti riziką, susijusią su valstybės duomenų neturėjimu fiziškai VIII,
priklausomybė nuo lyginamų VIII pertvarkymo modelio alternatyvų.

►

Kitaip vykdant viešąjį administravimą atsirandančios galimybės skatinti privataus
sektoriaus vystymąsi – lyginant VIII pertvarkymo modelio alternatyvas, svarbu įvertinti
tai, kad Institucijoms kitaip vykdant viešąjį administravimą atsiranda galimybė papildomai
skatinti privataus sektoriaus vystymą bei privataus sektoriaus bendradarbiavimą su
Institucijomis.

►

VIII pertvarkos įtaka Institucijų veiklai – svarbu palyginti vertinamų VIII pertvarkymo
modelio alternatyvų galimą poveikį Institucijų veiklos modelio pokyčiams, kurie yra
neatsiejami nuo papildomų kaštų tiems pokyčiams įgyvendinti.

►

Pasiekiami kapitalo investicijų CAPEX ir išlaidų OPEX sutaupymai – palyginami VIII
pertvarkymo modelio alternatyvų sąlygojami galimi sutaupymai, atsižvelgiant į atliktos VIII
pertvarkos modelio alternatyvų ekonominės naudos analizės rezultatus.

►

VIII pertvarkymo įgyvendinimo kaštai – svarbu VIII pertvarkymo modelio alternatyvas
palyginti, atsižvelgiant į jų įgyvendinimui reikalingus kaštus.

VIII pertvarkymo modelio alternatyvų galimybės ir grėsmės vertinamos pagal kriterijus:
►

Žmogiškųjų išteklių pritraukimas ir išlaikymas – vertinamos lyginamų VIII
pertvarkymo modelio alternatyvų suteikiamos galimybės pritraukti ir išlaikyti su VIII
tvarkymu susijusius žmogiškuosius išteklius, atsižvelgiant į Institucijų vidinių IT funkcijų
poreikio priklausomybę nuo lyginamų VIII pertvarkymo modelio alternatyvų.

►

Konkurencinės aplinkos nebuvimo rizika – svarbu įvertinti konkurencijos tarp IT
Paslaugų teikėjų nebuvimo ir (arba) paskatų Paslaugų teikėjams veikti kaip įmanoma
efektyviau nebuvimo rizikos priklausomybę nuo lyginamų VIII pertvarkymo modelio
alternatyvų.

►

Institucijų poreikių susijusių su IT tenkinimas – svarbu įvertinti, kokios galimybės
Institucijoms gauti kokybiškesnes ir labiau jų poreikius atitinkančias IT paslaugas,
suteikiamos kiekvienos iš lyginamų VIII pertvarkymo modelio alternatyvų atveju.

►

Taupymo galimybės – svarbu palyginti VIII pertvarkymo modelio alternatyvas pagal jų
Institucijoms sukuriamas kaštų taupymo galimybes.

►

Politinių pokyčių įtaka – svarbu įvertinti, kokia yra galimos politinių procesų ir interesų
įtakos Paslaugų teikėjų veiklai priklausomybė nuo lyginamų VIII pertvarkymo modelio
alternatyvų.
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►

Nesinaudojimo Paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis rizika – palyginama
rizikos, susijusios su galimu Institucijų nenoru/ pasipriešinimu naudotis Paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis, priklausomybė nuo lyginamų VIII pertvarkymo modelio
alternatyvų.

►

Įtaka veiklos tęstinumui – svarbu įvertinti, kokią įtaką Institucijų veiklos tęstinumo
užtikrinimui gali daryti lyginamos VIII pertvarkymo modelio alternatyvos.

►

Galimybė efektyviai panaudoti ES SF lėšas – svarbu įvertinti, kaip nuo VIII
pertvarkymo modelio alternatyvų priklauso galimybė panaudoti ES SF paramos
skiriamas lėšas.

Kiekybiniam VIII pertvarkymo modelio alternatyvų palyginimui naudojami toliau lentelėje pateikiami
vertinimo balai, kurie yra skiriami kiekvienam iš lyginamų alternatyvų vertinimo objektų, nustatytų
pagal kiekvieną vertinimo kriterijų.

28 lentelė. Balai, kurie yra skiriami kiekvienai iš lyginamų VIII pertvarkymo modelio alternatyvų, pagal
kiekvieną vertinimo kriterijų
Vertinimo objektas

Vertinimo balas

Didesnė stiprybė

2

Stiprybė

1

Silpnybė

0

Didesnė silpnybė

-1

Didesnė galimybė

2

Galimybė

1

Grėsmė

0

Didesnė grėsmė

-1

Toliau esančioje lentelėje pateikiamas apibendrintas VIII pertvarkymo alternatyvų palyginimas pagal
stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

127 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

29 lentelė. VIII pertvarkymo modelio alternatyvų palyginimas pagal stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes
Trečioji alternatyva

Antroji alternatyva
Vertinimo aprašymas

Įvertinimas
balais

Vertinimo aprašymas

Įvertinimas
balais

STIPRYBĖS ir SILPNYBĖS
Susijusių šalių palaikymo rizika
SILPNYBĖ:

0

 Sudėtingas skirtingų Institucijų interesų suderinimas ir
įtakos sričių nepasidalinimas;

DIDESNĖ SILPNYBĖ:

-1

 Sudėtingas skirtingų Institucijų (IT paslaugų gavėjų) interesų
suderinimas ir pasipriešinimas dėl VIII ir informacijos
perdavimo Paslaugų teikėjams, ypatingai privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjams.

 Institucijų pasipriešinimas dėl tam tikros Institucijų
informacijos, perdavimo ir (arba) laikymo laikmenose,
kurios priklauso kitoms Institucijoms.
Svarbios informacijos tvarkymas
DIDESNĖ STIPRYBĖ:
 Visų svarbos kategorijų elektroninė informacija lieka
Valstybės IT paslaugų teikėjų VIII.

2

STIPRYBĖ:

1

 Ypatingos svarbos ir svarbi elektroninė informacija,
apdorojama I ir II kategorijos valstybės IS / registruose, lieka
valstybės IT paslaugos teikėjų VIII.
SILPNYBĖ:
 Kadangi perkant IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų kyla tam tikros su tuo susijusios rizikos
Institucijų veiklos tęstinumui, informacijos konfidencialumui
ir pan., tai reikalauja daugiau kontrolės, valdymo bei
stebėsenos pastangų, norint užtikrinti žinybinės svarbos ir
vidaus
administravimo
elektroninės
informacijos,
apdorojamos III ir IV kategorijos valstybės IS / registruose,
saugą ir tinkamą jų tvarkymą.

0
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Trečioji alternatyva

Antroji alternatyva

Balansas tarp kaštų optimizavimo ir rizikos, susijusios su valstybės duomenų neturėjimu fiziškai, valdymu
STIPRYBĖ:

1

 VIII pertvarkymas pagal šią alternatyvą užtikrina
galimybę efektyviau panaudoti VIII tvarkymui skiriamus
kaštus, o rizika, susijusi su valstybės duomenų
(valstybės IS ir registrais apdorojamos visų svarbos
kategorijų elektroninės informacijos) neturėjimu, fiziškai
neegzistuoja

DIDESNĖ STIPRYBĖ:

2

 VIII pertvarkymas pagal šią alternatyvą užtikrina galimybę
labiau optimizuoti VIII tvarkymui skiriamus kaštus nei
įgyvendinant VIII pertvarkymą pagal antrąją alternatyvą.
SILPNYBĖ:

0

 Egzistuoja rizika, susijusi su tam tikros dalies valstybės
duomenų, kurių valdymas reikalauja pastangų neturėjimu
(fiziškai) VIII.

Kitaip vykdant viešąjį administravimą atsirandančios galimybės skatinti privataus sektoriaus vystymąsi
SILPNYBĖ:

0

 Privataus verslo vystymas skatinamas mažiau nei
įgyvendinant VIII pertvarkymą trečios alternatyvos
atveju, nes Valstybės IT paslaugų teikėjai patys spręs ką
pirkti iš privataus sektoriaus ir galimai patys turės
nemažai IT turto, kurį naudos IT paslaugų teikimui, vietoj
to, kad pirktų jį kaip paslaugą iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų.

STIPRYBĖ:

1

 Privataus verslo vystymas skatinamas labiau nei
įgyvendinant VIII pertvarkymą antrosios alternatyvos atveju,
nes Institucijos tenkindamos savo su IT susijusius poreikius
tiesiogiai pirkt IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų ir bus skatinamos turėti mažiau nuosavo IT
turto.

VIII pertvarkos įtaka Institucijų veiklai
SILPNYBĖ:
 Institucijos bus priverstos pakeisti savo veiklos modelį,
persiorientuojant į naudojimąsi IT paslaugomis
teikiamomis Valstybės IT paslaugų teikėjų. Veiklos
modelio pokyčiai yra neatsiejami nuo papildomų kaštų
tiems pokyčiams įgyvendinti, bet jie bus mažesni, negu

0

DIDESNĖ SILPNYBĖ:
 Institucijos bus priverstos pakeisti savo veiklos modelį,
persiorientuojant ne tik į naudojimąsi IT paslaugomis
teikiamomis Valstybės IT paslaugų teikėjų, bet ir į IT
paslaugų pirkimą iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų,
vietoj to, kad naudotųsi savo nuosavu IT turtu. Veiklos
modelio pokyčiai yra neatsiejami nuo papildomų kaštų tiems

-1
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Trečioji alternatyva

Antroji alternatyva
trečios alternatyvos atveju.

pokyčiams įgyvendinti.

Pasiekiami kapitalo investicijų CAPEX ir išlaidų OPEX sutaupymai
STIPRYBĖ:

1

 Atsižvelgiant į atliktos VIII pertvarkos modelio
alternatyvų ekonominės naudos analizės rezultatus, VIII
pertvarkymui pasirinkus antrąją VIII pertvarkymo
modelio alternatyvą, 10 metų perspektyvoje būtų
pasiekti 302 mln. Lt sutaupymai, tačiau jie būtų mažesni
nei trečiosios alternatyvos atveju.

DIDESNĖ STIPRYBĖ:

2

 Atsižvelgiant į atliktos VIII pertvarkos modelio alternatyvų
ekonominės naudos analizės rezultatus, VIII pertvarkymui
pasirinkus trečiąją VIII pertvarkymo modelio alternatyvą, 10
metų perspektyvoje būtų pasiekti didesni nei antrosios
alternatyvos atveju sutaupymai, kurie sudarytų 386 mln. Lt.

VIII pertvarkymo įgyvendinimo kaštai
SILPNYBĖ:

0

 Atsižvelgiant į tai, jog IT paslaugų teikimui reikėtų
paskirti Valstybės IT paslaugų teikėjus arba IT paslaugų
teikimui įsteigti naujas Institucijas, sukurti IT paslaugų
teikimui reikalingą metodinę ir teisinę bazę, modernizuoti
ir išplėsti Valstybės IT paslaugų teikėjų turimą IT
infrastruktūrą,
antros
alternatyvos
atveju
VIII
pertvarkymui reikėtų daugiau kaštų nei trečiosios
alternatyvos atveju.

STIPRYBĖ:

1

 Siekiant įgalinti Institucijas pirkti IT paslaugas iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų, turės būti investuojama į
Paslaugų teikimui reikalingos metodinės ir teisinės bazės
sukūrimą, tačiau reikės paskirti mažiau Valstybės IT
paslaugų teikėjų ir/ arba IT paslaugų teikimui reikės įsteigti
mažiau naujų Institucijų. Taip pat, šios alternatyvos atveju,
reikėtų modernizuoti ir išplėsti mažesnio skaičiaus
Valstybės IT paslaugų teikėjų turimą IT infrastruktūrą. Dėl
šių priežasčių, trečiosios alternatyvos atveju VIII
pertvarkymui reikėtų mažiau kaštų nei antros alternatyvos
atveju.
GALIMYBĖS ir GRĖSMĖS

Žmogiškųjų išteklių pritraukimas ir išlaikymas
GALIMYBĖ:
 Galimybė išlaikyti daugiau žmogiškųjų išteklių, kurie šiuo

1

DIDESNĖ GALIMYBĖ:
 Dėl IT paslaugų pirkimo iš privataus sektoriaus IT paslaugų

2
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Trečioji alternatyva

Antroji alternatyva
metu dirba Institucijų IT padaliniuose, nei įgyvendinant
VIII pertvarkymą trečios alternatyvos atveju.

tiekėjų, žmogiškųjų išteklių poreikis bus mažesnis nei
antros alternatyvos atveju, todėl šios alternatyvos atveju
pavyktų išlaikyti mažiau esamų žmogiškųjų išteklių, nei
antros alternatyvos atveju, tačiau tikėtina, jog dėl didelio IT
specialistų trūkumo privačiame sektoriuje, jie nesudėtingai
būtų įdarbinti privačiame sektoriuje, todėl mažėtų viešajame
sektoriuje dirbančių žmogiškųjų išteklių, kas sąlygotų
efektyvesnį viešojo sektoriaus veikimą.

 Didesnė dalis kai kuriose Institucijose nepakankamai
užimtų, motyvuotų ir (arba) neturinčių pakankamos
galimybės tobulėti IT specialistų turės galimybę būti
nukreipti / sutelkti pas aukštos kvalifikacijos Valstybės IT
paslaugų teikėjus, kur tikėtina jie bus labiau motyvuoti ir
turės daugiau galimybių tinkamai panaudoti savo
sukauptą patirtį bei kompetenciją.

 Kai kuriose Institucijose dalis nepakankamai užimtų,
motyvuotų ir (arba) neturinčių pakankamos galimybės
tobulėti IT specialistų, bet turinčių aukštą kompetenciją ir
savo srities patirtį, turės galimybę būti nukreipti / sutelkti pas
aukštos kvalifikacijos Valstybės IT paslaugų teikėjus, arba
galės įsidarbinti privačiame sektoriuje, kuriame tikėtina
jiems bus suteikta daugiau motyvacijos ir galimybių kelti
kvalifikaciją.

Konkurencinės aplinkos nebuvimo rizika
DIDESNĖ GRĖSMĖ:

-1

 Egzistuoja grėsmė, kad konkurencijos tarp Valstybės IT
paslaugų teikėjų nebuvimas ir (arba) paskatų Valstybės
IT paslaugų teikėjams veikti kaip įmanoma efektyviau
nebuvimas, manant, kad jų veikla bus finansuojama bet
kokiu atveju, ilgainiui Valstybės IT paslaugų teikėjai gali
„išsipūsti“ ir tapti dideliais kaštų centrais.

GRĖSMĖ:

0

 Egzistuoja grėsmė, kad nesant palankiai konkurencinei
aplinkai IT paslaugų teikimo rinkoje, t. y. pradėjus dominuoti
tam tikriems Paslaugų teikėjams ar privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjams sudarius kartelinius sutarimus, IT
paslaugų pirkimas vietoj valstybei savo IT turto turėjimo gali
būti ekonomiškai nenaudingas.

Institucijų poreikių susijusių su IT tenkinimas
GALIMYBĖ:
 Įgyvendinus VIII pertvarkymą antros alternatyvos atveju,
būtų sudaryta galimybė Institucijoms gauti aukštesnės
kokybės ir labiau jų poreikius atitinkančias IT paslaugas,

1

DIDESNĖ GALIMYBĖ:
 Įgyvendinus VIII pertvarkymą trečios alternatyvos atveju,
būtų sudaryta didesnė galimybė Institucijoms gauti
aukštesnės kokybės ir labiau jų poreikius atitinkančias IT
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Trečioji alternatyva

Antroji alternatyva
lyginant su šiuo metu esama situacija.

paslaugas, lyginant su šiuo metu esama situacija ir su
situacija, kuri būtų jeigu VIII pertvarkymas būtų įgyvendintas
antros alternatyvos atveju, nes privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjai konkuruotų tarpusavyje, kas užtikrintų
aukštesnę IT paslaugų kokybę.

Taupymo galimybės
GALIMYBĖ:

1

 Galimybė išnaudoti dėl VIII pertvarkymo atsirandančią
masto ekonomijos naudą ir geriau valdyti valstybės
turimą IT turtą.

DIDESNĖ GALIMYBĖ:

2

 Įgyvendinus VIII pertvarkymą trečios alternatyvos atveju
Institucijos būtų skatinamos nebeturėti savo nuosavo IT
turto, o savo su IT susijusius poreikius tenkintų perkant IT
paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, todėl
valstybei nebeliktų būtinybės iš karto investuoti didelės lėšų
sumos įsigyjant IT turtą, kuris greitai nusidėvi, o jį pirkti kaip
IT paslaugas ir mokėti už jas periodiškai. Atsakomybė už IT
turto gedimus, palaikymą ir reinvesticijas būtų perkelta
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjams. Visa tai leistų
efektyviau panaudoti Institucijų turimas lėšas, už jas
sukuriant daugiau vertės.

Politinių pokyčių įtaka
DIDESNĖ GRĖSMĖ:

-1

 Valstybės IT paslaugų teikėjams didelę įtaką gali daryti
politiniai procesai ir interesai, turintys poveikį Valstybės
IT paslaugų teikėjų veiklai.

GRĖSMĖ:

0

 Kadangi didelė dalis IT paslaugų bus perkama iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų, politinė įtaka IT paslaugų
teikimui tikėtina bus mažesnė nei antrosios alternatyvos
atveju.

Nesinaudojimo Paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis rizika
DIDESNĖ GRĖSMĖ:
 Istoriškai susiklostęs Institucijų savarankiškumas vystant

-1

GRĖSMĖ:
 Istoriškai susiklostęs Institucijų savarankiškumas vystant

0
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Trečioji alternatyva

Antroji alternatyva
VIII ir pritaikant ją pagal savo poreikius gali apsunkinti ar
net sužlugdyti VIII pertvarką, jei neatsiras Institucijų,
norinčių ir galinčių naudotis IT paslaugomis.

VIII ir pritaikant ją pagal savo poreikius gali apsunkinti VIII
pertvarkymą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jau dabar dalis
Institucijų perka IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų, ši grėsmė yra mažesnė nei antrosios
alternatyvos atveju, nes daugelių atvejų už sprendimų
priėmimą liks atsakingos pačios Institucijos.

Įtaka veiklos tęstinumui
GALIMYBĖ:

1

 Valstybė išlaiko Valstybės IT paslaugų teikėjo kontrolę.
Tikėtina, kad atitinkamai tai leis pakankamai nesunkiai
užtikrinti ir formuojamos VIII politikos tinkamą
įgyvendinimą bei IT paslaugų teikimo tęstinumą.

GALIMYBĖ:

1

 Valstybė išlaiko Valstybės IT paslaugų teikėjo kontrolę.
Tikėtina, kad atitinkamai tai leis pakankamai nesunkiai
užtikrinti ir formuojamos VIII politikos tinkamą įgyvendinimą
bei IT paslaugų teikimo tęstinumą.
GRĖSMĖ:

0

 Institucijų veiklos tęstinumo užtikrinimo rizika, atsirandanti
tuo atveju, jei privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjas
nutraukia / sustabdo savo ūkinę veiklą, nesant tinkamų
rizikos valdymo priemonių.
Galimybė efektyviai panaudoti ES SF lėšas
DIDESNĖ GALIMYBĖ:

2

 ES SF paramos skiriamas lėšos gali būti panaudojamos
sukuriamų Paslaugų teikėjų VIII kūrimui ir jiems tvarkyti
perduodamų VII plėtojimui, taip sumažinant investicijų į
Paslaugų kūrėjų sukūrimą dalį, kuri turėtų būti
finansuojama iš valstybės biudžeto.
Bendras antrosios alternatyvos įvertinimas, balais:

GRĖSMĖ:

0

 Kadangi ES SF paramos skiriamas lėšos pagal esamą
reglamentavimą negali būti panaudojamos IT paslaugų
pirkimui, egzistuoja grėsmė, kad šios alternatyvos atveju
padidės su paslaugų pirkimu susijusios Institucijų išlaidos,
kurios turės būti finansuojamos iš Valstybės biudžeto.
7

Bendras trečiosios alternatyvos įvertinimas, balais:
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Toliau esančioje lentelėje yra pateikiami lyginamų VIII pertvarkymo modelio alternatyvų įvertinimo
bendri rezultatai.
30 lentelė. Lyginamų VIII pertvarkymo modelio alternatyvų įvertinimo bendri rezultatai.
Alternatyva

Įvertinimas

Antroji alternatyva

7

Trečioji alternatyva

12

7.3

VIII pertvarkymo modelio alternatyvų palyginimo išvados

Atlikus VIII pertvarkymo modelio alternatyvų palyginimą ir įvertinimą, buvo nustatyta, jog
optimaliausia VIII pertvarkymo modelio alternatyva yra trečioji alternatyva, kurios apimtyje
būtų atliekamas VIII pertvarkymas, numatant, jog vietoj tam tikros Institucijų turimos VIII turėjimo ir
tvarkymo Institucijos turi pirkti IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų (taikoma
VIII, kuria tvarkoma valstybei mažiau svarbi informacija), o kur tas nėra galima ar neracionalu,
Institucijos savo turimą VIII perduotų valstybės įsteigtiems Valstybės IT paslaugų teikėjams, kurie
Institucijoms teiktų IT paslaugas (taikoma VIII, kuria tvarkoma valstybei strategiškai svarbi
informacija), t.y. strategiškai svarbios informacijos tvarkymas liktų Valstybės IT paslaugų teikėjų
atsakomybėje, o mažiau valstybei svarbios informacijos tvarkymas būti vykdomas naudojantis
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis.

Svarbu! Atsižvelgiant į VIII pertvarkymo modelio alternatyvų palyginimo ir įvertinimo rezultatus,
siūloma VIII pertvarkymo įgyvendinimui pasirinkti trečiąją VIII pertvarkymo modelio alternatyvą.

Toliau esančiuose skyriuose yra pateikiamas pasirinkto VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo
alternatyvų apibrėžimas, įvertinimas, analizė ir palyginimas bei detalus pasirinktos VIII pertvarkymo
modelio alternatyvos aprašymas.
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8. PASIRINKTO
VIII
PERTVARKYMO
MODELIO
ĮGYVENDINIMO
ALTERNATYVŲ APIBRĖŽIMAS, ĮVERTINIMAS, ANALIZĖ IR PALYGINIMAS
Šiame skyriuje yra apibrėžiamos svarstomos pasirinkto VIII pertvarkymo modelio pagal trečiąją
alternatyvą įgyvendinimo alternatyvos, atliekama jų analizė ir palyginimas, atsižvelgiant į kiekvienos
alternatyvos privalumus ir trūkumus.

8.1

Pasirinkto VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų
apibrėžimas

Išskiriamos trys galimos pasirinkto VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvos:
►

A alternatyva. VIII pertvarkymas įgyvendinimas iš karto visa apimtimi, VIII pertvarkant ir
naują VIII plėtojant pagal pasirinktame VIII pertvarkymo modelyje apibrėžtus principus ir
tvarką. VIII pertvarkymas pagal šią alternatyvą būtų vykdomas toliau aprašyta eiga:
►

VIII pertvarkymas būtų pradedamas nuo paskyrimo Atsakingos institucijos, kurios
vienas pirmųjų uždavinių turėtų būti metodinės ir teisinės bazės, reikalingos IT
paslaugų pirkimui iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, sukūrimas. Toliau
Atsakinga institucija būtų atsakinga už Paslaugų teikėjų ir jų teikiamų Paslaugų
atitikties keliamiems reikalavimams vertinimą ir Paslaugų teikimo koordinavimą.

►

Sukūrus IT paslaugų pirkimui iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų reikalingą
metodinę ir teisinę bazę, dalis Institucijų su I ir II kategorijų valstybės IS ar registrų
tvarkymu nesusijusiems IT poreikiams tenkinti pradėtų naudotis privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis. Toliau pertvarkant VIII vis daugiau
Institucijų nudėtų savo VII ir pradėtų naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis.

►

Siekiant įgalinti Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklą ir suteikti galimybę Institucijoms
naudotis jų teikiamomis IT paslaugomis, Atsakinga institucija turi sukurti tam
reikalingą metodinę ir teisinę bazę.
Tokiu atveju toliau pertvarkant VIII, paskirtas(-i) Valstybės IT paslaugų teikėjų
steigėjas(-ai) įsteigtų 4 naujus Valstybės IT paslaugų teikėjus. Kuriant Valstybės IT
paslaugų teikėjų infrastruktūrą turėtų būti siekiama panaudoti esamus valstybės VII,
todėl jų steigimo metu Institucijų, kurios pagal pasirinktą VIII pertvarkymo modelį
naudosis jų teikiamomis IT paslaugomis, turimi VII turi būti perduoti naujai įsteigtiems
Valstybės IT paslaugų teikėjams. Įsteigus Valstybės IT paslaugų teikėjus, Institucijos
su I ir II kategorijų valstybės IS ar registrų tvarkymu susijusiems IT poreikiams tenkinti
pradeda naudotis IT paslaugomis iš Valstybės IT paslaugų teikėjų.

►

►

Tiek VIII pertvarkymo metu, tiek po to, Atsakinga institucija, užtikrindama Paslaugų
teikėjų ir jų teikiamų Paslaugų atitikties keliamiems reikalavimams vertinimą bei IT
paslaugų teikimo koordinavimą, tvarko IT paslaugų katalogą.

B alternatyva. Laipsniškas įgyvendinimas, laipsniškai pertvarkant esamą VIII bei plėtojant
naują VIII pagal pasirinktoje VIII pertvarkymo modelio alternatyvoje apibrėžtus principus ir
tvarką. VIII pertvarkymas pagal šią alternatyvą būtų vykdomas toliau aprašyta eiga:
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►

Kaip A alternatyvos atveju, VIII pertvarkymas būtų pradedamas nuo Atsakingos
institucijos paskyrimo ir teisinės bei metodinės bazės, reikalingos IT paslaugų
pirkimui iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, sukūrimo.

►

Sukūrus IT paslaugų pirkimui iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų reikalingą
metodinę ir teisinę bazę, dalis Institucijų su I ir II kategorijų valstybės IS ar registrų
tvarkymu nesusijusiems IT poreikiams tenkinti pradėtų naudotis privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis. Toliau pertvarkant VIII vis daugiau
Institucijų nudėtų savo VII ir pradėtų naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis.

►

Siekiant įgalinti Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklą ir suteikti galimybę Institucijoms
naudotis jų teikiamomis IT paslaugomis, Atsakinga institucija taip pat turėtų sukurti
tam reikalingą metodinę ir teisinę bazę.

►

Toliau laipsniškai pertvarkant VIII, Valstybės IT paslaugų teikėjų steigėjas(-ai)
paskirtų arba įsteigtų 2 pirmuosius Valstybės IT paslaugų teikėjus, sukuriant jiems
reikalingą infrastruktūrą, nenaudojant Institucijų turimų VII.

►

Institucijos, kurios pačios nuspręs ir/ arba kurios atsisakys savo nudėvėto IT turto, su
I ir II kategorijų valstybės IS ar registrų tvarkymu susijusiems IT poreikiams tenkinti
pradės naudotis Valstybės IT paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas.

Pastaba: kadangi šios VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvos atveju,
Institucijų IT turtas nėra perduodamas Valstybės IT paslaugų teikėjams, o naudojamas iki
pilno nudėvėjimo, VIII pertvarkymas vykdomas lėčiau nei A alternatyvos atveju.

►

►

Toliau laipsniškai pertvarkant likusią VIII dalį daugėtų Institucijų, kurios nudėvi savo
VII ir/ arba naudojasi Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis.

►

Išaugus poreikiui būtų įsteigiamas papildomas Valstybės IT paslaugų teikėjas, kuris
teiktų IT paslaugas Institucijoms, iki to laiko nudėvėjusioms ir/ arba nusprendusioms
pradėti naudotis IT paslaugomis.

►

Paskutiniame VIII pertvarkymo etape būtų įsteigiamas dar vienas (ketvirtas)
Valstybės IT paslaugų teikėjas ir Institucijos pradėtų naudotis jo teikiamomis IT
paslaugomis.

►

Kaip ir A alternatyvos atveju, tiek VIII pertvarkymo metu, tiek po to, Atsakinga
institucija, užtikrindama Paslaugų teikėjų ir jų teikiamų Paslaugų atitikties keliamiems
reikalavimams vertinimą bei IT paslaugų teikimo koordinavimą, tvarko IT paslaugų
katalogą.

C alternatyva. Laipsniškas įgyvendinimas, visose VIII valdymo srityse įvykdant pirminį VIII
pertvarkymo įgyvendinimą DCaaS ir IaaS rūšių IT paslaugų teikimui ir laipsniškai pereinant
prie PaaS, SaaS, LSaaS, CaaS rūšių IT paslaugų teikimo bei pertvarkant kitą likusią VIII bei
plėtojant naują VIII pagal pasirinktoje VIII pertvarkymo modelio alternatyvoje apibrėžtus
principus ir tvarką. VIII pertvarkymas pagal šią alternatyvą būtų vykdomas toliau aprašyta
eiga:
►

Kaip A ir B alternatyvų atvejais, VIII pertvarkymas būtų pradedamas nuo Atsakingos
institucijos paskyrimo ir teisinės bei metodinės bazės, reikalingos IT paslaugų
pirkimui iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, sukūrimo.

►

Sukūrus IT paslaugų pirkimui iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų reikalingą
metodinę ir teisinę bazę, dalis Institucijų su I ir II kategorijų valstybės IS ar registrų

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos

136 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

tvarkymu nesusijusiems IT poreikiams tenkinti pradėtų naudotis privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis. Toliau pertvarkant VIII vis daugiau
Institucijų nudėvėtų savo VII ir pradėtų naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų teikiamomis paslaugomis.
►

Siekiant įgalinti Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklą ir suteikti galimybę Institucijoms
naudotis jų teikiamomis IT paslaugomis, Atsakinga institucija taip pat turėtų sukurti
tam reikalingą metodinę ir teisinę bazę.

►

Pirminio VIII pertvarkymo metu naudojimuisi DCaaS ir / arba IaaS rūšių IT
paslaugomis pasirengusios Institucijos savo turimą VIII perduoda jų VII valdymo sritį
aptarnaujantiems Valstybės IT paslaugų teikėjams ir su savo I ir II kategorijų
valstybės IS ar registrų tvarkymu susijusiems IT poreikiams tenkinti pradeda naudotis
jų teikiamomis IT paslaugomis.

►

Toliau laipsniškai pertvarkant likusią VIII dalį, daugėja Institucijų, kurios pradeda
naudotis Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis, o Valstybės IT
paslaugų teikėjai laipsniškai pasirengia ir pradeda teikti PaaS, SaaS, LSaaS ir CaaS
rūšių IT paslaugas.

Pastaba: kadangi šios VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvos atveju,
Institucijos neprivalo nudėvėti savo turimo IT turto, o jį perduoda Valstybės IT paslaugų
teikėjams ir iš karto pradeda naudotis DCaaS ir / arba PaaS IT paslaugomis, VIII
pertvarkymas vykdomas greičiau nei B alternatyvos atveju.
►

Kaip A ir B alternatyvų atvejais, tiek VIII pertvarkymo metu, tiek po to, Atsakinga
institucija, užtikrindama Paslaugų teikėjų ir jų teikiamų Paslaugų atitikties keliamiems
reikalavimams vertinimą bei IT paslaugų teikimo koordinavimą, tvarko IT paslaugų
katalogą.

Toliau šiame skyriuje grafiškai detalizuojamos pasirinkto VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo
alternatyvos ir pateikiami jų laikinės eigos aprašymai.
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A alternatyva. VIII pertvarkymas įgyvendinimas iš karto visa apimtimi, pagal pasirinktame VIII pertvarkymo modelyje apibrėžtus principus ir tvarką. Šios alternatyvos atveju VIII pertvarkymas būtų vykdomas iš karto įtraukiant visas
Institucijas, šiuo metu savarankiškai tvarkančias VII, kurie, pagal pasirinktame VIII pertvarkymo modelyje apibrėžtus kriterijus, patektų į VIII pertvarkymo apimtį ir suteikiat galimybę joms naudotis Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų ir/
arba Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis.

VIII aprašančio metamodelio lygmenys

Metodinės ir teisinės bazės, reikalingos Paslaugų
teikimui sukūrimas

I lygmuo
Valstybės lygmuo

Valstybės IT paslaugų teikėjų įsteigimas

Valstybės IT paslaugų teikėjų steigėjas(-ai)

Atsakinga institucija
Nustato metodinę ir teisinę bazę,
reikalingą Paslaugų teikimui

1

2

3

...

1

2

3

Valstybės IT paslaugų
teikėjai

2

3

4

1

2

Perduoda savo turimą VIII
Valstybės IT paslaugų teikėjams

Paslaugų gavėjai - Institucijos
1

Vertina atitikimą
reikalavimams

Valstybės IT paslaugų teikėjai

Teikia IT paslaugas

III lygmuo
Institucijų lygmuo

Atsakinga institucija

Įsteigia 4 naujus Valstybės IT
paslaugų teikėjus

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai

II lygmuo
Paslaugų teikėjų lygmuo

Įgyvendintas VIII pertvarkymas

1

2

3

4

1

2

3

...

Teikia IT paslaugas

Paslaugų gavėjai - Institucijos
...

3

Privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjai

Paslaugų gavėjai - Institucijos
...

1

2

3

...

VIII pertvarkymo
Įgyvendinimo eiga
1

·

Paskiriama Atsakinga institucija.

·

Sukuriama metodinė ir teisinė bazė, reikalinga IT
paslaugų pirkimui iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų.

·

Dalis Institucijų su I ir II kategorijų valstybės IS ar
registrų tvarkymu nesusijusiems IT poreikiams
tenkinti pradeda naudotis privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis.

·

Toliau pertvarkant VIII vis daugiau Institucijų
nudėvi savo VII ir pradeda naudotis privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamomis
paslaugomis

·

Atsakinga institucija atlieka Paslaugų teikėjų ir jų
teikiamų Paslaugų atitikties keliamiems
reikalavimams vertinimą ir Paslaugų teikimo
koordinavimą.

2

·

Paskiriamas(-i) Valstybės IT paslaugų teikėjų
steigėjas(-ai).

·

Valstybės IT paslaugų teikėjų steigėjas(-ai) paskiria
arba įsteigia 4 naujus Valstybės IT paslaugų teikėjus.

· privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamomis
IT paslaugomis;

·

Sukuriama metodinė ir teisinė bazė, reikalinga IT
paslaugų teikimui Institucijoms.

· Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT
paslaugomis;

·

Institucijos savo turimą VIII perduoda įsteigtiems
Valstybės IT paslaugų teikėjams

· arba tvarko VIII savarankiškai.

·

Institucijos su I ir II kategorijų valstybės IS ar registrų
tvarkymu susijusiems IT poreikiams tenkinti naudoja
Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas.

3

·

·

Po VIII pertvarkymo, Institucijos savo su IT susijusiems
poreikiams tenkinti naudojasi:

Atsakinga institucija atlieka Paslaugų teikėjų ir jų teikiamų
Paslaugų atitikties keliamiems reikalavimams vertinimą ir
Paslaugų teikimo koordinavimą.

19 paveikslas. Pasirinkto VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo pagal A alternatyvą eigą atspindinti iliustracija

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

138 lapas iš 244
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

B alternatyva. Laipsniškas įgyvendinimas, laipsniškai pertvarkant esamą VIII bei plėtojant naują VIII pagal pasirinktoje VIII pertvarkymo modelio alternatyvoje apibrėžtus principus ir tvarką

VIII aprašančio metamodelio lygmenys

Metodinės ir teisinės bazės, reikalingos
Paslaugų teikimui sukūrimas

I lygmuo
Valstybės lygmuo

Pirmo Valstybės IT paslaugų teikėjo įsteigimas

Valstybės IT paslaugų teikėjų steigėjas(-ai)

Atsakinga institucija
Nustato metodinę ir teisinę bazę,
reikalingą Paslaugų teikimui

Įsteigia 2 naujus Valstybės IT
paslaugų teikėjus

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai

II lygmuo
Paslaugų teikėjų lygmuo

1

2

3

...

1

2

3

1

2

1

2

3

Vertina atitikimą
reikalavimams

Vertina atitikimą
reikalavimams
Valstybės IT paslaugų
teikėjai

Privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjai

1

2

3

1

...

3 3

2

Paslaugų gavėjai - Institucijos
...

1

2

3

44

Privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjai

1

2

3

...

Teikia IT paslaugas

Teikia IT paslaugas

Paslaugų gavėjai - Institucijos
...

Atsakinga institucija

3

Teikia IT paslaugas

Paslaugų gavėjai - Institucijos
1

2

Papildomo Valstybės IT paslaugų teikėjo įsteigimas.
Įgyvendintas VIII pertvarkymas

Atsakinga institucija

Valstybės IT paslaugų
teikėjai

Valstybės IT paslaugų teikėjai

Teikia IT paslaugas

III lygmuo
Institucijų lygmuo

Papildomo Valstybės IT paslaugų teikėjo įsteigimas

Paslaugų gavėjai - Institucijos
...

1

2

3

...

VIII pertvarkymo
Įgyvendinimo eiga
1

·

Paskiriama Atsakinga institucija.

·

Sukuriama metodinė ir teisinė bazė, reikalinga IT
paslaugų pirkimui iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų.

·

·

·

Dalis Institucijų su I ir II kategorijų valstybės IS ar
registrų tvarkymu nesusijusiems IT poreikiams
tenkinti pradeda naudotis privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis.
Toliau laipsniškai pertvarkant VIII vis daugiau
Institucijų nudėvi savo VII ir pradeda naudotis
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis

2

·

Paskiriamas(-i) Valstybės IT paslaugų teikėjų
steigėjas(-ai).

·

Valstybės IT paslaugų teikėjų steigėjas(-ai) paskiria
arba įsteigIa 2 naujus Valstybės IT paslaugų
teikėjus.

·
·

Sukuriama metodinė ir teisinė bazė, reikalinga IT
paslaugų teikimui Institucijoms.
Institucijos, kurios pačios nusprendė ir/ arba kurios
atsisakė nudėvėto IT turto, su I ir II kategorijų
valstybės IS ar registrų tvarkymu susijusiems IT
poreikiams tenkinti naudoja Valstybės IT paslaugų
teikėjo teikiamas paslaugas.

3

X

·
·

Dalis Institucijų savo su IT susijusiems poreikiams
tenkinti jau naudojasi IT paslaugomis;
Laipsniškai pertvarkant likusią VIII dalį:
·

daugėja Institucijų, kurios nudėvi savo VII ir/ arba
naudojasi Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamomis
IT paslaugomis;

·

įsteigiamas papildomas Valstybės IT paslaugų
teikėjas, kuris aptarnauja jam priskirtas VIII valdymo
sritis;

Atsakinga institucija atlieka Paslaugų teikėjų ir jų
teikiamų Paslaugų atitikties keliamiems
reikalavimams vertinimą ir Paslaugų teikimo
koordinavimą.

Pastaba: kadangi šios VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvos
atveju, Institucijų IT turtas nėra perduodamas Valstybės IT paslaugų
teikėjams, o naudojamas iki pilno nudėvėjimo, VIII pertvarkymas vykdomas
lėčiau nei A alternatyvos atveju

20 paveikslas. Pasirinkto VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo pagal B alternatyvą eigą atspindinti iliustracija

X+1

X+N

·

Įsteigiamas papildomas valstybės IT paslaugų
teikėjas, kuris aptarnauja jam priskirtas VIII valdymo
sritis;

·

Po VIII pertvarkymo, visos Institucijos savo su IT
susijusiems poreikiams tenkinti naudojasi:
· privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų
teikiamomis IT paslaugomis;
· Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT
paslaugomis;
· arba tvarko VIII savarankiškai.

·

Atsakinga institucija atlieka Paslaugų teikėjų ir jų
teikiamų Paslaugų atitikties keliamiems reikalavimams
vertinimą ir Paslaugų teikimo koordinavimą.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

139 lapas iš 244
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

C alternatyva. Laipsniškas įgyvendinimas, visose VIII valdymo srityse įvykdant pirminį VIII pertvarkymo įgyvendinimą DCaaS ir IaaS rūšių IT paslaugų teikimui ir laipsniškai pereinant prie PaaS, SaaS, LSaaS, CaaS rūšių IT paslaugų
teikimo bei pertvarkant kitą likusią VIII bei plėtojant naują VIII pagal pasirinktoje VIII pertvarkymo modelio alternatyvoje apibrėžtus principus ir tvarką.

VIII aprašančio metamodelio lygmenys

Metodinės ir teisinės bazės, reikalingos
Paslaugų teikimui sukūrimas

I lygmuo
Valstybės lygmuo

Valstybės IT paslaugų teikėjų įsteigimas

Valstybės IT paslaugų teikėjų steigėjas(-ai)

Atsakinga institucija
Nustato metodinę ir teisinę bazę,
reikalingą Paslaugų teikimui

Paskiria arba įsteigia Valstybės
IT paslaugų teikėjus

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai

II lygmuo
Paslaugų teikėjų lygmuo

1

2

3

...

1

2

3

3

4

1

2

3

Dalis Institucijų perduoda savo turimą
VIII Valstybės IT paslaugų teikėjams

Paslaugų gavėjai - Institucijos
1

2

Paslaugų gavėjai - Institucijos
...

1

2

3

...

1

Įgyvendintas VIII pertvarkymas

Atsakinga institucija

Atsakinga institucija

Vertina atitikimą
reikalavimams

Vertina atitikimą
reikalavimams

Valstybės IT paslaugų
teikėjai

Valstybės IT paslaugų teikėjai

Teikia IT paslaugas

III lygmuo
Institucijų lygmuo

Valstybės IT paslaugų teikėjai pasirengia ir pradeda
teikti visų rūšių IT paslaugas

ir pirminių rūšių IT paslaugų teikimas

4

Privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjai

1

2

3

Valstybės IT paslaugų
teikėjai

...

1

2

3

4

Privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjai

1

2

Teikia IT paslaugas

Teikia IT paslaugas

Paslaugų gavėjai - Institucijos

Paslaugų gavėjai - Institucijos

2

3

...

1

2

3

3

...

...

VIII pertvarkymo
Įgyvendinimo eiga
1

·

Paskiriama Atsakinga institucija.

·

Sukuriama metodinė ir teisinė bazė, reikalinga IT
paslaugų pirkimui iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų.

·

·

·

Dalis Institucijų su I ir II kategorijų valstybės IS ar
registrų tvarkymu nesusijusiems IT poreikiams
tenkinti pradeda naudotis privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis.
Toliau laipsniškai pertvarkant VIII vis daugiau
Institucijų nudėvi savo VII ir pradeda naudotis
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis
Atsakinga institucija atlieka Paslaugų teikėjų ir jų
teikiamų Paslaugų atitikties keliamiems
reikalavimams vertinimą ir Paslaugų teikimo
koordinavimą.

2

·

Paskiriamas(-i) Valstybės IT paslaugų teikėjų
steigėjas(-ai).

·

Valstybės IT paslaugų teikėjų steigėjas(-ai) paskiria
arba įsteigia Valstybės IT paslaugų teikėjus.

·
·

·

Sukuriama metodinė ir teisinė bazė, reikalinga IT
paslaugų teikimui Institucijoms.
Naudojimuisi pirminėmis DCaaS ir IaaS rūšių IT
paslaugomis pasirengusios Institucijos savo turimą VIII
perduoda įsteigtiems Valstybės IT paslaugų teikėjams.

3

·
·

Dalis Institucijų savo su IT susijusiems poreikiams
tenkinti jau naudojasi IT paslaugomis;

4

X

·

· privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų
teikiamomis IT paslaugomis;

Laipsniškai pertvarkant likusią VIII dalį:
·

Valstybės IT paslaugų teikėjai pasirengia ir pradeda
teikti PaaS, SaaS, CaaS ir LSaaS rūšių IT paslaugas;

·

vis daugiau Institucijų pradeda naudotis jų poreikius
atitinkančių rūšių Valstybės IT paslaugų teikėjų
teikiamomis IT paslaugomis.

Dalis Institucijų su I ir II kategorijų valstybės IS ar
registrų tvarkymu susijusiems IT poreikiams tenkinti
naudoja Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamas
DCaaS ir / arba IaaS rūšių IT paslaugas.

Po VIII pertvarkymo, visos Institucijos savo su IT
susijusiems poreikiams tenkinti naudojasi:

· Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT
paslaugomis;
· arba tvarko VIII savarankiškai.
·

Atsakinga institucija atlieka Paslaugų teikėjų ir jų
teikiamų Paslaugų atitikties keliamiems reikalavimams
vertinimą ir Paslaugų teikimo koordinavimą.

Pastaba: kadangi šios VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvos
atveju, Institucijos neprivalo nudėvėti savo turimo IT turto, o jį perduoda
Valstybės IT paslaugų teikėjams ir iš karto pradeda naudotis DCaaS ir /
arba PaaS IT paslaugomis, VIII pertvarkymas vykdomas greičiau nei B
alternatyvos atveju.

21 paveikslas. Pasirinkto VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo pagal C alternatyvą eigą atspindinti iliustracija

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

8.2

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos

140 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas,
analizė ir palyginimas

Šiame skyriuje yra palyginamos pasirinkto VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvos. VIII
pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvos lyginamos įvertinant kiekvienos jų privalumus ir
trūkumus, pagal šiuos kriterijus:
►

Susijusių šalių palaikymo rizika – svarbu nustatyti, kokia galima susijusių šalių VIII
pertvarkymo palaikymo/ nepalaikymo priklausomybė nuo pasirinktos VIII pertvarkymo
modelio įgyvendinimo alternatyvos. Susijusių šalių palaikymo rizika gali daryti didelę įtaką
sėkmingam VIII pertvarkymui,

►

Įgyvendinimo kaštai – svarbu įvertinti VIII pertvarkymui reikalingų kaštų galimą
priklausomybę nuo lyginamų VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų.

►

Efekto pradžios laikas – lyginama, kurios iš VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo
alternatyvų atveju VIII eksploatavimo išlaidų (OPEX) sumažėjimas ir didžiausias VIII
eksploatavimo išlaidų (OPEX) sutaupymų mastas būtų greičiausias.

►

Įtaka Institucijų veiklos tęstinumui – svarbu įvertinti, kokią įtaką Institucijų veiklos
tęstinumo užtikrinimui gali daryti lyginamos VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo
alternatyvos.

►

Galimybės išbandyti pasirinktą modelį (angl. Proof of Concept) – svarbu nustatyti, kurios
iš VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų atveju būtų užtikrinta galimybė tinkamai
išbandyti pasirinktą VIII pertvarkymo modelį ir toliau pertvarkant VIII pasinaudoti „išmoktomis
pamokomis“ bei ištaisyti nustatytas klaidas.

►

Pertvarkos valdymo sudėtingumas – svarbu įvertinti, kurios iš VIII pertvarkymo modelio
įgyvendinimo alternatyvų atveju tikėtinas mažiausiai sudėtingas ir koordinuotas VIII
pertvarkymo valdymas.

►

Rinkos brandos lygis – lyginant VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvas,
svarbu nustatyti kurios iš jų atveju rinka tikėtina būtų labiausiai pasiruošusi VIII pertvarkai ir
taip būtų užtikrintas sklandus VIII pertvarkymo įgyvendinimas.

►

Galimybė pasinaudoti susijusiomis ES iniciatyvomis – svarbu įvertinti, kaip nuo VIII
pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų priklauso galimybė pasinaudoti susijusiomis
ES iniciatyvomis, jų metu apibrėžtais reikalavimais, nustatytomis gerosiomis praktikomis.

Kiekybiniam VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų palyginimui naudojami toliau lentelėje
pateikiami vertinimo balai, kurie yra skiriami kiekvienam iš lyginamų alternatyvų vertinimo objektų,
nustatytų pagal kiekvieną vertinimo kriterijų.
31 lentelė. VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų vertinimo sistema
Vertinimo objektas

Vertinimas (balais)

Didesnis privalumas

2

Privalumas

1

Trūkumas

0

Didesnis trūkumas

-1

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiame apibendrintą visų (A, B, C) pasirinkto VIII pertvarkymo modelio
įgyvendinimo alternatyvų privalumų / trūkumų palyginimą.

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

141 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

32 lentelė. VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų palyginimas, atsižvelgiant į kiekvienos alternatyvos privalumus ir trūkumus
A alternatyva
Vertinimo aprašymas

B alternatyva
Įvertinimas
balais

Vertinimo aprašymas

C alternatyva
Įvertinimas
balais

Vertinimo aprašymas

Įvertinimas balais

Susijusių šalių palaikymo rizika
TRŪKUMAS:
 Atsižvelgiant į tai, jog šios
alternatyvos atveju VIII
pertvarkymas
būtų
smūginis
ir
Institucijos
neturėtų pakankamai laiko
VIII pertvarkymui pasiruošti,
o
VIII
pertvarkymas
pareikalautų
nemažai
Institucijų veiklos pokyčių,
atsiranda
didelė
rizika
Institucijų veiklos tęstinumui
ir
tikėtinas
didelis
suinteresuotų
šalių
(ypatingai
IT
paslaugų
gavėjų)
pasipriešinimas
pasirinkto VIII pertvarkymo
modelio
įgyvendinimui
pagal A alternatyvą.

0

PRIVALUMAS:
 Tikėtinas
mažesnis
suinteresuotų
šalių
pasipriešinimas pasirinkto
VIII pertvarkymo modelio
įgyvendinimui
nei
A
alternatyvos atveju, VIII
pertvarkymą
išskaidant
laike
ir
palaipsniui
prisitaikant
veikti pagal
naują
pasirinktą
VIII
pertvarkymo modelį.

1

DIDESNIS PRIVALUMAS:
 Pirminis
VIII
pertvarkymo
įgyvendinimas būtų atliekamas tam
pasirengusioms
Institucijoms
pradedant naudotis DCaaS ir /
arba IaaS rūšių IT paslaugomis.
Šių rūšių IT paslaugų naudojimui
yra reikalingas mažesnis Institucijų
pasirengimas, todėl didesnė dalis
Institucijų galėtų iš karto pradėti
naudotis IT paslaugomis ir greičiau
patirtų VIII pertvarkymo teikiamą
naudą. Sėkmingo pirminio VIII
pertvarkymo
atveju
galimai
atsirastų
daugiau
kitų
suinteresuotų Institucijų, kurios
nebūtų pasirengusios pirminiam
VIII pertvarkymui, tačiau dalyvautų
tolimesniame laipsniniame VIII
pertvarkymo įgyvendinime. VIII
pertvarkymą atliekant nuosekliai,
išbandant
pasirinkta
VIII
pertvarkymo modelį bei palaipsniui
pradedant naudotis aukštesnio
konsolidavimo lygio rūšių IT
paslaugomis, pasipriešinimo VIII
pertvarkymui
tikimybė
yra

2

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

142 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

A alternatyva

B alternatyva

C alternatyva
mažiausia lyginant
alternatyvomis.

su

kitomis

Įgyvendinimo kaštai
DIDESNIS TRŪKUMAS:

-1

DIDESNIS PRIVALUMAS:

 Gali pareikalauti sąlyginai
daugiau pradinių kapitalo
investicijų (CAPEX) nei B ar
C alternatyvos atveju.

 Gali pareikalauti sąlyginai
mažiau pradinių kapitalo
investicijų (CAPEX) nei A ir
C alternatyvos.

 Taip pat, esama VIII, kuri
dar nėra pilnai nudėvėta,
būtų pertvarkoma, tam tikrai
atvejais
jos
tiesiog
atsisakant
ir
daugiau
nebenaudojant, o sukuriant
naujus VII, todėl šios
alternatyvos įgyvendinimas
suinteresuotų šalių, kurios
nebus detaliai įsigilinusios į
galimą VIII pertvarkymo
naudą ir sutaupymus, gali
būti traktuojamas kaip lėšų
švaistymas.

 VIII
pertvarkymą
įgyvendinant
laipsniškai,
tam tikrais atvejais, kur tai
būtų
ekonomiškai
naudingiau ir racionaliau,
būtų sudarytos sąlygos
nudėvėti esamą VIII, kuri
dar nėra pilnai nudėvėta.

2

PRIVALUMAS:
 Gali pareikalauti sąlyginai mažiau
pradinių
kapitalo
investicijų
(CAPEX) nei A alternatyva bet
sąlyginai
daugiau
nei
B
alternatyva.
 VIII
pertvarkymą
įgyvendinant
laipsniškai, tam tikrai atvejais, kur
tai būtų ekonomiškai naudingiau,
būtų sudarytos sąlygos nudėvėti
esamą VIII, kuri dar nėra pilnai
nudėvėta.

1
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A alternatyva

B alternatyva

C alternatyva

Efekto pradžios laikas
DIDESNIS PRIVALUMAS:

2

 Greičiausias
VIII
eksploatavimo
išlaidų
(OPEX) sumažėjimas ir
didžiausias
VIII
eksploatavimo
išlaidų
(OPEX) sutaupymų mastas
trumpalaikėje ir ilgalaikėje
perspektyvoje.

TRŪKUMAS:

0

 Lėčiausias
VIII
eksploatavimo
išlaidų
(OPEX) sumažėjimas ir
didesnis VIII eksploatavimo
išlaidų (OPEX) sutaupymų
mastas trumpalaikėje ir
ilgalaikėje perspektyvoje.

PRIVALUMAS:

1

 Greitesnis
VIII
eksploatavimo
išlaidų (OPEX) sumažėjimas ir
didesnis VIII eksploatavimo išlaidų
(OPEX)
sutaupymų
mastas
trumpalaikėje
ir
ilgalaikėje
perspektyvoje nei B alternatyvos
atveju, tačiau lėtesnis nei A
alternatyvos atveju.

Įtaka Institucijų veiklos tęstinumui
DIDESNIS TRŪKUMAS:
 Smūginio VIII pertvarkymo
įgyvendinimo
atveju
egzistuoja didelė tikimybė,
kad nesant pakankamam
suinteresuotų
šalių
pasiruošimui veikti pagal
naują modelį, jų veikla bus
stipriai paveikta, galimai net
sutrikdyta, o pereinamasis
laikotarpis prailgės. Taip
pat, šios alternatyvos atveju
reikalinga sąlyginai daug
didesnė politinė ir veiklos
atstovų valia tokio mąsto
VIII
pertvarkymo
įgyvendinimui
smūginio
įgyvendinimo principu, nei

-1

PRIVALUMAS:
 Laipsninio VIII pertvarkymo
įgyvendinimo atveju VIII
pertvarkymą
ir
plėtrą
išskaidant laike, suteikiant
galimybę suinteresuotoms
šalims pasiruošti pokyčiams
ir palaipsniui pripratinant
suinteresuotas šalis veikti
pagal
naują
modelį,
tikimybė, kad jų veikla bus
stipriai paveikta, yra daug
mažesnė nei A alternatyvos
atveju. Taip pat, šios
alternatyvos
atveju
reikalinga
sąlyginai
mažesnė politinė ir veiklos
atstovų
valia
nei
A

1

DIDESNIS PRIVALUMAS:
 Pirminis
VIII
pertvarkymo
įgyvendinimas būtų atliekamas tam
pasirengusioms
Institucijoms
pradedant naudotis DCaaS ir /
arba IaaS rūšių IT paslaugomis.
Šių rūšių IT paslaugų naudojimui
yra reikalingas mažesnis Institucijų
pasirengimas, todėl jų veiklos
sutrikdymo tikimybė yra maža. Kitų
rūšių IT paslaugų teikimą vykdant
laipsniškai, išskaidant laike bei
suteikiant
galimybę
suinteresuotoms šalims pasiruošti
pokyčiams veikti pagal naują
modelį, tikimybė, kad jų veikla bus
stipriai paveikta, taip pat yra daug
mažesnė nei A alternatyvos atveju.
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A alternatyva

B alternatyva

B ir C alternatyvų atveju.

C alternatyva
Taip
pat,
esant
sėkmingam
pirminiam
VIII
pertvarkymui,
tikėtina, kad šios alternatyvos
atveju bus reikalinga sąlyginai
daug mažesnė politinė ir veiklos
atstovų valia nei A ir B alternatyvų
atveju.

alternatyvos atveju.

Galimybės išbandyti pasirinktą modelį (angl. Proof of Concept)
TRŪKUMAS:

0

 Smūginiu
visos
VIII
pertvarkymo įgyvendinimo
atveju,
nebūtų
galima
tinkamai
ištestuoti
pasirinkto VIII pertvarkymo
modelio ir pasimokyti iš
nustatytų
klaidų,
jeigu
pradėjus VIII pertvarkymą
įgyvendinti
tokios
būtų
nustatytos, priešingai nei B
ar C alternatyvos atveju.

PRIVALUMAS:

1

 Pradėjus VIII pertvarkymo
įgyvendinimą
palaipsniui,
būtų galima ištestuoti, kaip
naujas VIII pertvarkymo
modelis veikia, pasimokyti
iš nustatytų klaidų ir jį
palaipsniui tobulinti, tačiau
egzistuoja tikimybė, kad
šios alternatyvos atveju
pasirinkto VIII pertvarkymo
modelio
testavimas
ir
tobulinimas truktų daug
ilgiau nei A ir C alternatyvų
atveju, sąlyginai vėliau būtų
nustatytos galimos klaidos
ir išmoktos pamokos.

DIDESNIS PRIVALUMAS:

2

 VIII pertvarkymą pradedant nuo
naudojimosi mažesnio Institucijų
pasiruošimo reikalaujančių rūšių IT
paslaugomis ir toliau laipsniškai
pertvarkant VIII, būtų galimybė
greičiausiai ištestuoti pasirinktą VIII
pertvarkymo modelio alternatyvą
bei pasimokius iš nustatytų klaidų,
jeigu pradėjus įgyvendinti VIII
pertvarkymą
tokios
būtų
nustatytos, į jas atsižvelgti toliau
laipsniškai
įgyvendinant
VIII
pertvarkymą ir pradedant naudotis
aukštesnio konsolidavimo lygio
rūšių IT paslaugomis.

Pertvarkos valdymo sudėtingumas
TRŪKUMAS:
 Smūginio VIII pertvarkymo
įgyvendinimo
atveju

0

PRIVALUMAS:
 VIII
pertvarkymą
organizuojant ir vykdant

1

DIDESNIS PRIVALUMAS:
 VIII pertvarkymą pradedant nuo
naudojimosi mažesnio Institucijų

2
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A alternatyva

B alternatyva

egzistuoja didelė tikimybė,
kad visos VIII pertvarkymo
organizavimui ir vykdymui
nebus
spėta
tinkamai
pasiruošti, todėl tikėtinas
sudėtingesnis ir mažiau
koordinuotas
VIII
pertvarkymo valdymas nei
B ir C alternatyvų atveju.

C alternatyva

laipsniškai, taip suteikiant
pakankamai laiko Institucijų
pasiruošimui
VII
pertvarkymui,
tikėtinas
sėkmingesnis
ir
labiau
koordinuotas
nei
A
alternatyvos atveju VIII
pertvarkymo valdymas.

pasiruošimo reikalaujančių rūšių IT
paslaugomis ir toliau laipsniškai
pertvarkant VIII, tikėtinas geresnis
Institucijų
pasirengimas
ir
sėkmingesnis
bei
labiau
koordinuotas VIII pertvarkymo
valdymas ir organizavimas nei A ir
B alternatyvų atveju.

Rinkos brandos lygis
TRŪKUMAS:
 Smūginio VIII pertvarkymo
įgyvendinimo
atveju
egzistuoja tikimybė, kad
privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų rinka tam
dar nebus pasirengusi ir
negalės pasiūlyti reikiamo
kiekio ir kokybės paslaugų,
nebus pasirengusi atitikti
iškeltiems
IT
paslaugų
teikimo viešojo sektoriaus
IT
paslaugų
gavėjams
reikalavimams.

0

PRIVALUMAS:
 Laipsninio VIII pertvarkymo
įgyvendinimo
atveju,
egzistuoja
didesnė
tikimybė,
kad
VIII
pertvarkymą organizuojant
ir
vykdant
laipsniškai
privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų rinka tam
spės pasirengti ir galės
patenkinti VIII pertvarkymo
sukurtą reikiamo kiekio ir
kokybės
IT
paslaugų
poreikį, taip pat turės
didesnes
galimybes
pasirengusi
atitikti
iškeltiems
IT
paslaugų
teikimo viešojo sektoriaus
IT
paslaugų
gavėjams
reikalavimams.

1

PRIVALUMAS:
 Laipsninio
VIII
pertvarkymo
įgyvendinimo atveju, egzistuoja
didesnė
tikimybė,
kad
VIII
pertvarkymą
organizuojant
ir
vykdant
laipsniškai
privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų rinka
tam spės pasirengti ir galės
patenkinti VIII pertvarkymo sukurtą
reikiamo kiekio ir kokybės IT
paslaugų poreikį, taip pat turės
didesnes galimybes pasirengusi
atitikti iškeltiems IT paslaugų
teikimo viešojo sektoriaus IT
paslaugų gavėjams reikalavimams.

1
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A alternatyva

B alternatyva

C alternatyva

Galimybė pasinaudoti susijusiomis ES iniciatyvomis
TRŪKUMAS:

0

 Smūginio
visos
VIII
pertvarkymo įgyvendinimo
atveju,
nebūtų
galima
tinkamai
pasinaudoti
visomis šiuo metu dar tik
planuojamomis
ar
jau
pradėtomis vykdyti, bet dar
neįvykdytomis susijusiomis
ES
iniciatyvomis
ir
gerosiomis
praktikomis
(pavyzdžiui, ES iniciatyva,
kuria siekiama parengti
pavyzdines
saugias
ir
sąžiningas
nuotolinės
kompiuterijos
paslaugų
teikimo sutarčių nuostatas,
įskaitant susitarimų dėl
paslaugų lygio nuostatas,
žr. 6.1.1 skyrių).

Bendras A alternatyvos
įvertinimas, balais:

DIDESNIS PRIVALUMAS:

2

 Atsižvelgiant į tai, jog kai
kurios iš ES susijusių
iniciatyvų jau yra pradėtos
įgyvendinti arba artimiausiu
metu
yra
planuojamos
pradėti
įgyvendinti,
laipsninio VIII pertvarkymo
įgyvendinimo atveju, būtų
sudaryta daugiau galimybių
pasinaudoti susijusių ES
iniciatyvų
rezultatais
(pavyzdžiui, ES iniciatyva,
kuria siekiama parengti
pavyzdines
saugias
ir
sąžiningas
nuotolinės
kompiuterijos
paslaugų
teikimo sutarčių nuostatas,
įskaitant susitarimų dėl
paslaugų lygio nuostatas,
žr. 6.1.1 skyrių) nei VIII
pertvarkymo
modelį
įgyvendinant
A
ar
B
alternatyvų atvejais.
0

Bendras B alternatyvos
įvertinimas, balais:

PRIVALUMAS:

1

 Pirminis
VIII
pertvarkymo
įgyvendinimas,
nebūtų
galima
tinkamai pasinaudoti visomis šiuo
metu dar tik planuojamomis ar jau
pradėtomis
vykdyti,
bet
dar
neįvykdytomis susijusiomis ES
iniciatyvomis
ir
gerosiomis
praktikomis
(pavyzdžiui,
ES
iniciatyva, kuria siekiama parengti
pavyzdines saugias ir sąžiningas
nuotolinės kompiuterijos paslaugų
teikimo
sutarčių
nuostatas,
įskaitant susitarimų dėl paslaugų
lygio nuostatas, žr. 6.1.1 skyrių),
tačiau laipsniškai pertvarkant VIII ir
Valstybės IT paslaugų teikėjams
pradedant
teikti
aukštesnio
konsolidavimo lygio rūšių IT
paslaugas,
būtų
sudarytos
galimybės pasinaudoti susijusių ES
iniciatyvų rezultatais, kurios jau yra
pradėtos
įgyvendinti
arba
artimiausiu metu yra planuojamos
pradėti įgyvendinti.
9

Bendras C alternatyvos įvertinimas,
balais:

12

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos

147 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Vadovaujantis aukščiau lentelėje įvardintais vertinimo kriterijais atlikto VIII pertvarkymo modelio
įgyvendinimo alternatyvų palyginimo ir įvertinimo rezultatai pateikti toliau esančioje lentelėje.

33 lentelė. VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas

8.3

Alternatyva

Įvertinimas

A alternatyva

0

B alternatyva

9

C alternatyva

12

VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų įvertinimo,
analizės ir palyginimo išvados

Atsižvelgiant į aukščiau lentelėje pateiktus VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų
palyginimo rezultatų įvertinimus, galima daryti išvadą, kad C alternatyva yra tinkamiausia
pasirinkto VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimui. VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo pagal
C alternatyvą atveju būtų vykdomas smūginis VIII pertvarkymo įgyvendinimas pasirinktose ir tam
pasiruošusiose VIII valdymo srityse bei laipsninis VIII pertvarkymo įgyvendinimas kitose VIII valdymo
srityse, užtikrinant galimybę ištestuoti pasirinktą VIII pertvarkymo modelį bei pasimokius iš nustatytų
klaidų, jeigu pradėjus VIII pertvarkymą įgyvendinti tokios būtų nustatytos, į jas atsižvelgti toliau
laipsniškai įgyvendinant VIII pertvarkymą kitose VIII valdymo srityse.

Svarbu! Atsižvelgiant į VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų palyginimo ir įvertinimo
rezultatus, siūloma VIII pertvarkymo įgyvendinimui pasirinkti C VIII pertvarkymo modelio
įgyvendinimo alternatyvą.
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9. PASIRINKTOS
VIII
PERTVARKYMO
DETALIZAVIMAS IR APRAŠYMAS
9.1

148 lapas iš 244

MODELIO

ALTERNATYVOS

VIII pertvarkymo tikslas, uždaviniai ir siekiami rezultatai

VIII pertvarkymo tikslas, atsižvelgiant į pasirinktą VIII pertvarkymo modelio alternatyvą:
►

pertvarkyti VIII taip, kad būtų sukurtas pilnai funkcionuojantis antrasis VIII valdymo struktūros
lygmuo - IT paslaugų teikimo Institucijoms mechanizmas, suteikiantis galimybę Institucijoms
minimizuoti savo nuosavo IT turto kiekius, o savo su IT susijusius poreikius tenkinti
naudojantis Paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis..

Pagrindiniai VIII pertvarkymo uždaviniai, atsižvelgiant į pasirinktą VIII pertvarkymo modelio
alternatyvą:
►

atlikti reikalingus pakeitimus įstatyminėje bazėje – paruošti teisės aktų pakeitimus bei naujus
teisės aktus, metodinius dokumentus, reglamentuojančių VIII tvarkymą ir plėtrą (žr. 9.4 skyrių
„Teisės aktų pakeitimų bei naujų teisės aktų/ metodinių dokumentų, reglamentuojančių
valstybės informacinių išteklių infrastruktūros organizavimą, sąrašas“);

►

sukurti technines, metodines ir organizacines priemones, kurios yra reikalingos IT paslaugų
pirkimui iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų;

►

įsteigti Valstybės IT paslaugų teikėjus, kurie teiktų Institucijoms IT paslaugas, ir perduoti jiems
tvarkyti Institucijų turimą IT turtą, kurį, atsižvelgiant į esamą reglamentavimą (žr. šios
ataskaitos 6 priedo skyrių „IT turto perkėlimo VIII paslaugų teikėjui galimybės“), yra galima
perduoti Valstybės IT paslaugų teikėjams;

►

sukurti įsteigtų Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūrą (žr. 9.2.2.2 skyrių
„Rekomenduojama Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūros architektūra“) ir kitas
priemones, reikalingas IT paslaugų teikimui Institucijoms, bei sustiprinti jų žmogiškųjų išteklių
kompetencijas;

►

išplėsti bendrojo naudojimo VIII, nedubliuojant valstybės turimo VIII ir užtikrinant efektyvų VIII
tvarkymą.

VIII pertvarkymo pagrindiniai siekiai, atsižvelgiant į pasirinktą VIII pertvarkymo modelio
alternatyvą:
►

Užtikrinti efektyvų 2014 - 2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų, skiriamų informacinės
visuomenės plėtrai, panaudojimą, už tas pačias investicijas sukuriant iki 35% daugiau vertės
(žr. 7.2 skyrių „VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos, jautrumo ir rizikos
analizė“);

►

Sukurti veikiantį mechanizmą, kuris leistų užtikrinti tvarią ir koordinuotą Institucijų IT ūkio
plėtrą, išvengiant besidubliuojančių investicijų ir išnaudojant koordinuoto IT ūkio valdymo
sinergiją;

►

Sumažinti nuosavo valstybės IT turto, kuris yra brangaus, greitai nusidėvintis ir įprastai
įsigyjamas atsižvelgiant į ateities poreikius, apimtis, vietoj to, kur tai yra racionalu ir
ekonomiškai pagrįsta, savo su IT susijusiems poreikiams perkant IT paslaugas iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų;

►

Išnaudojant naujausių technologijų teikiamas galimybes, įsteigti kelis Valstybės IT paslaugų
teikėjus, kurie teiktų aukštos kokybės IT paslaugas Institucijoms, kurių su IT susiję poreikiai
dėl įvairių rizikos veiksnių negali būti patenkinti perkant IT paslaugas iš privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjų;

►

pertvarkius VIII pagal pasirinktą VIII pertvarkymo modelį ir tokiu būdu konsoliduotai valdant
VIII, sukurti galimybes pasiekti didesnį VIII tvarkomos elektroninės informacijos saugos lygį
bei atsparumą paskutiniu metu dažnėjančioms kibernetinėms atakoms.
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Toliau esančiame paveiksle pateikiama pasirinktą VIII pertvarkymo modelį ir jame apibrėžtais
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Vertina
atitikimą
reikalavimams

IT PASLAUGŲ TEIKĖJAI

II lygmuo
Paslaugų teikėjų lygmuo

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Vertina
atitikimą
reikalavimams

VALSTYBĖS
IT PASLAUGŲ TEIKĖJAI

·

Nustato reikalavimus IT paslaugų teikėjams ir jų
teikiamoms paslaugoms

·

Vertina ar IT paslaugų teikėjai ir jų teikiamos
paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus

·

Koordinuoja valstybės IT paslaugų teikėjų veiklą ir
jų teikiamas paslaugas

·

Nustato kriterijus, kuriuos turi atitikti Institucija,
kad galėtų tam tikrą dalį ar visus VIII tvarkyti
savarankiškai

·

Vertina ar Institucija atitinka nustatytus kriterijus,
kad galėtų tam tikrą dalį ar visus VIII tvarkyti
savarankiškai

·

Kataloge tvarkomų IT paslaugų tipai:
· DCaaS - techninės įrangos talpinimo duomenų
centre paslaugos
· IaaS - techninė įranga kaip paslauga
· PaaS principu kaip paslaugų teikiamų platformų
pavyzdžiai:
· Erdvinės informacijos tvarkymo priemonėms
· Duomenų bazių valdymo priemonės
· Veiklos analitikos priemonės
· Turinio tvarkymo priemonėms
· SaaS principu kaip paslaugų teikiamų sistemų/
priemonių pavyzdžiai:
· Apskaitos IS
· Darbo užmokesčio skaičiavimo IS
· Personalo valdymo IS
· Dokumentų valdymo sistema
· Žinių valdymo priemonės
· Registrų tvarkymo priemonėms
· El. pašto valdymo priemonėms
· LSaaS - vietinio IT palaikymo paslaugos
Institucijoms
· CaaS - tam tikros specifinės kompetencios kaip
paslaugos

·

Institucijos su I ir II kategorijų valstybės IS ar
registrų tvarkymu susijusiems IT poreikiams
tenkinti naudoja Kataloge tvarkomas Valstybės IT
paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas

·

Tuo tarpu kitiems savo su IT susijusiems
poreikiams tenkinti naudoja Kataloge tvarkomas
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamas
paslaugas

·

Atsakinga institucija į Katalogą neįtraukia
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamų
SaaS tipo paslaugų, kurios yra analogiškos
Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamoms SaaS
tipo paslaugoms

PRIVATAUS SEKTORIAUS
IT PASLAUGŲ TEIKĖJAI
Tvarko
katalogą

IT paslaugų katalogas
Į katalogą įtrauktos Valstybės IT paslaugų
teikėjų teikiamos paslaugos

Į katalogą įtrauktos privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų teikiamos paslaugos

Teikia Institucijoms
IT paslaugas

Teikia Institucijoms
IT paslaugas

INSTITUCIJOS

III lygmuo
Institucijų lygmuo

VIII aprašančio metamodelio lygmenys

I lygmuo
Valstybės lygmuo

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

SCENARIJAI DETALIZUOJANTYS KAIP GALI BŪTI TENKINAMI INSTITUCIJOS SU IT SUSIJĘ POREIKIAI
A scenarijus

B scenarijus

C scenarijus

D scenarijus

Naudojantis valstybės
IT paslaugų teikėjo
teikiamomis
paslaugomis

Naudojantis valstybės
IT paslaugų teikėjo
teikiamomis
paslaugomis
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paslaugomis

Naudojantis privataus
sektoriaus IT paslaugų
teikėjo teikiamomis
paslaugomis

Naudojantis privataus
sektoriaus IT paslaugų
teikėjo teikiamomis
paslaugomis

Savarankiškai
tvarkant VIII

Savarankiškai
tvarkant VIII

E scenarijus

F scenarijus

Naudojantis privataus
sektoriaus IT paslaugų
teikėjo teikiamomis
paslaugomis

Naudojantis privataus
sektoriaus IT paslaugų
teikėjo teikiamomis
paslaugomis
Savarankiškai
tvarkant VIII

G scenarijus

Savarankiškai
tvarkant VIII
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Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių
fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo
paslaugos
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VIII pertvarkymo modelio detalus aprašymas

Toliau pavaizduotas VIII, pertvarkomos pagal pasirinktą VIII pertvarkymo modelio alternatyvą, valdymo
struktūrą aprašantis metamodelis. Detalizuojant atskirus jo lygmenis, toliau šiame skyriuje pateikiamas
išsamus pasirinkto VIII pertvarkymo modelio aprašymas.

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos
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VIII pertvarkymo metu I lygmenį reikia pertvarkyti taip, kad
naujai atsiradęs II lygmuo (Paslaugų teikėjų) ir
pertvarkytas III lygmuo (Institucijų) galėtų sėkmingai
veikti, t.y. kad Institucijos galėtų sėkmingai naudotis:
· privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamomis
paslaugomis;
· Valstybės
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Atsižvelgiant į Institucijų tvarkomų VII kategorijas,
Institucijos galėtų naudotis arba privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų, arba Valstybės IT paslaugų teikėjų
teikiamomis paslaugomis.
Kad tai įgalinti šiame lygmenyje būtų kuriama įsteigtų
Valstybės IT paslaugų teikėjų VIII ir kitos priemonės
reikalingos jų veikimui.
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VIII pertvarkymo metu reikia sukurti II lygmenį, kuriame
veiktų privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai ir
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teisinė ir metodinė bazė, įsteigiami Valstybės IT paslaugų
teikėjai ir paskiriama Atsakinga institucija bei sukuriamos
jai veikti reikalingos priemonės.

Valstybės bendro
naudojimo
paslaugos

Veikla/ Funkcijos

III lygmuo Konkrečios
Institucijos
lygmuo
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Informacija ir
ir
Informacija
duomenys
duomenys

Programinė įranga
įranga
Programinė

Techninė įranga
įranga
Techninė

Tinklai ir
ir su
su tuo
tuo
Tinklai
susijusi infrastruktūra
infrastruktūra
susijusi

Bendro
Bendro
naudojimo Duomenų centrai
centrai
naudojimo Duomenų
paslaugos
(patalpos)
(patalpos)
paslaugos

Bendro
Bendro
naudojimo
naudojimo
paslaugos
paslaugos

VIII pertvarkymo metu reikia pertvarkyti III lygmenį taip,
kad:
· Institucijos kaip galima mažiau VIII tvarkytų
savarankiškai;
· Perleistų šiuo metu savo tvarkomą VIII Valstybės IT
paslaugų teikėjams, kur tai yra galima;
· Savo su IT susijusiems poreikiams tenkinti naudotųsi
arba privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, arba
Valstybės
IT
paslaugų
teikėjų
teikiamomis
paslaugomis.

Programinė įranga
Programinė įranga

Techninė įranga
Techninė įranga

Tinklai ir su tuo
Tinklai ir su tuo
susijusi infrastruktūra
susijusi infrastruktūra

Bendro
Bendro
Duomenų centrai
naudojimo Duomenų
naudojimo
centrai
(patalpos)
paslaugos
paslaugos
(patalpos)

Kad tai įgalinti šiame lygmenyje būtų pertvarkoma
Institucijų VIII, perleidžiant ją tvarkyti įsteigtiems Valstybės
IT paslaugų teikėjams ir pritaikant turimą VII veikti
virtualizuotoje infrastruktūroje bei naudoti debesų
kompiuterijos principais veikiančias IT paslaugas,
pavyzdžiui, pritaikant VII naudoti programinės įrangos
platformas kaip paslaugą.

23 paveikslas. VIII pertvarkymą pagal pasirinktą alternatyvą aprašantis metamodelis.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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I lygmuo – Valstybės lygmuo

Šiame skyriuje aprašoma VIII pertvarkymo daroma įtaka I-ajam VIII valdymo struktūros (pagal VIII
aprašantį metamodelį) lygmeniui – Valstybės lygmeniui – ir sėkmingam VIII pertvarkymo
įgyvendinimui reikalingi jo pokyčiai. Siekiant aiškesnio pasirinkto VIII pertvarkymo modelio detalaus
aprašymo, I-ajam VIII valdymo struktūros lygmeniui aprašyti naudojama toliau lentelėje pateikiama šį
lygmenį aprašanti matrica. Toliau šiame skyriuje analizuojamas pasirinkto VIII pertvarkymo modelio
poveikis kiekvienai iš I-ojo lygmens valdymo sričių, įvertinant tai sričiai aktualias matricos dimensijas.

34 lentelė. VIII aprašančio metamodelio atskirus lygmenis aprašanti matrica

Eil. Nr.

Dimensijos
A

B

Veikla /
Funkcijos

Informacija ir
duomenys

Valdymo sritys

C

D

E

F

Programinė įranga

Techninė
įranga

Tinklai ir
su tuo
susijusi
infrastruktūra

Duomenų
centrai
(patalpos)

1.

Programų /
projektų
valdymas

-

B.1.

C.1.

D.1.

E.1.

F.1.

2

Investicijų
valdymas

-

-

C.2.

D.2.

E.2.

F.2.

3

Turto apskaita ir
valdymas

-

B.3.

C.3.

D.3.

E.3.

F.3.

4

Informacijos
saugos valdymas

-

B.4.

C.4.

D.4.

E.4.

F.4.

5

Paslaugų teikimo
valdymas

-

B.5.

C.5.

D.5.

E.5.

F.5.

6

Reglamentavima
s ir standartų
valdymas

A.6.

B.6.

C.6.

D.6.

E.6.

F.6.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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9. 2. 1 .1 Programų / projektų valdymas
(I lygmuo – Valstybės lygmuo)

 VIII pertvarkymo ir plėtros projektų / programų valdymas
VIII plėtros projektai
įgyvendinami pagal
projektų portfelio
principus

VIII plėtros projektai turi būti įgyvendinami vadovaujantis projektų, kaip
29
projektų portfelio, planavimo, kontrolės, stebėsenos ir valdymo principais .
Tokiu būdu būtų užtikrinta, kad įgyvendinant VIII plėtros programas kaip
projektų portfelius būtų siekiama nustatytos bendros vizijos ir tikslų
ekonomiškai naudingiausiu būdu.

Sukuriama VIII
pertvarkymo ir
plėtros programa,
kurios apimtyje
sukuriama bendro
naudojimo VIII

Vadovaujantis aukščiau paminėta nuostata bei siekiant sėkmingai įgyvendinti
VIII pertvarkymą turi būti sukurta VIII pertvarkymo ir plėtros programa. Visi
šios programos apimtyje planuojami VIII plėtros projektai turi būti
įgyvendinami vadovaujantis projektų portfelio valdymo principais. Taip pat
VIII pertvarkymo ir plėtros programos apimtyje turi būti siekiama sukurti
bendro naudojimo VIII, kuri vėliau būtų naudojama įgyvendinant atskirų VIII
valdymo sričių specifinius projektus, juose nebekuriant tos pačios VIII, kuri
buvo sukurta kaip bendro naudojimo VIII.

Paskiriama
Atsakinga institucija

Turi būti paskirta viena už VIII optimizavimą ir tolesnį plėtojimą atsakinga
institucija (toliau – Atsakinga institucija), kuri būtų įpareigota užtikrinti
institucijų vykdomų VIII plėtros programų / projektų tarpusavio
suderinamumą. Tokiu būdu būtų siekiama išvengti valstybės planavimo
dokumentų kriterijų ir rodiklių suderinamumo trūkumų, pastangų ir išteklių
dubliavimo, bei būtų sukurti ir užtikrinti reikalingi pajėgumai programų
valdymo operatyvinei veiklai.

Institucijos turi
pasirengti 2 – 3 m.
trukmės IT plėtros
planus

Siekiant užtikrinti, kad VIII plėtros projektai būtų įgyvendinami kaip projektų
portfelis (-iai), Institucijos turi turėti parengtus IT plėtros planus
(rekomenduojama ne ilgesnius kaip 2 – 3 m.). Šiuose planuose Institucijos,
susiderinusios su Paslaugų tekėjais, turi nurodyti planuojamas naudoti IT
paslaugas, susijusias su IT plėtros metu numatomų sukurti VII tvarkymu.
Institucijų IT plėtros planai turi būti suderinti su viena Atsakinga institucija,
kuri vėliau šių IT plėtros planų pagrindu, juos apibendrinusi, turėtų galimybę
formuoti VIII plėtros poreikį atitinkančius projektus, kaip projektų portfelį (ius).

29

Šaltinis: Michael J. Stratton, Mark Wybraniec, Sarma Tekumalla, Mark Stabler, San Retna, Diane D. Miller,
Michael Gosnear, Stephen Jenner, Michael Mee, and Michael M. Menke (2009). Project Portfolio Management: A
View from the Management Trenches. Wiley. ISBN 978-0470505366.
Papildoma nuoroda internete: http://www.pmi.org/Knowledge-Center/Knowledge-Shelf/~/media/PDF/KnowledgeShelf/Systems-Evolution_2011.ashx.
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 Valstybės informacinių išteklių valdymo tarybos vaidmuo
Turi būti
patikslintas
Valstybės
informacinių išteklių
valdymo tarybos
vaidmuo VII
valdymo struktūroje

Institucijų
pasiūlymai, susiję
su VII valdymu ir
plėtra, turėtų būti
teikiami tiesiogiai
Valstybės
informacinių išteklių
valdymo tarybai

Atsižvelgiant į 5 skyriuje pateiktus esamos VII valdymo struktūros ir
organizavimo analizės rezultatus, turėtų būti patikslintas Valstybės
informacinių išteklių valdymo tarybos vaidmuo VII valdymo struktūroje bei
numatytas jos, kaip šios srities kompetentingo organo, didesnis įtraukimas į
VII valdymą. Turėtų būti apibrėžta kada ir kaip Valstybės informacinių išteklių
valdymo taryba, dalyvauja VII valdymo politiką formuojančių Institucijų
siūlymų svarstyme.
Rekomenduojama numatyti, kad VII valdymo politiką formuojančių institucijų
svarbiausių krypčių pasiūlymai, susiję su VII valdymu ir plėtra, (pavyzdžiui,
finansavimo programų derinimo, strateginio tipo dokumentų derinimo ir pan.)
būtų teikiami ne Lietuvos Respublikos Vyriausybei, bet tiesiogiai Valstybės
informacinių išteklių valdymo tarybai. Tokiu atveju Informacinių išteklių
valdymo taryba, apsvarsčiusi gautus pasiūlymus ir rekomendacijas, turėtų
Vyriausybei teikti kompetentingas rekomendacijas, užtikrinančias šių
pasiūlymų tarpusavio suderinamumą ir atitiktį svarbiausioms VIII valdymo
kryptims.
Taip pat turi būti patikslinta ir aiškiai apibrėžta, kaip ir kada Valstybės
informacinių išteklių valdymo taryba gali pasinaudoti jai suteiktomis
funkcijomis, pavyzdžiui, teikti pasiūlymus LRV dėl teisės atlikti centrinės
perkančiosios organizacijos funkcijas institucijai suteikimo, ir kaip turi šias
funkcijas vykdyti, pavyzdžiui, Valstybės informacinių išteklių valdymo taryba
galėtų formuoti siūlymus ką Institucija, kuriai pavesta atlikti centrinės
perkančiosios organizacijos funkcijas, turėtų pirkti centralizuotai.

9. 2. 1 .2 Investicijų valdymas
(I lygmuo – Valstybės lygmuo)

 IVP investicijų projektų prioritetų nustatymas ir kontrolė
Turi būti nustatyti
kiekybiniai ir
kokybiniai VIII ir
Institucijų poreikių
vertinimo rodikliai

Siekiant užtikrinti IVP investicijų projektų prioritetų atitiktį realiems
Institucijų poreikiams, turi būti nustatyti kiekybiniai ir kokybiniai
rodikliai, kuriais būtų matuojamas konkrečiai Institucijai reikalingas IT
išteklių kiekis, pavyzdžiui, Institucijai reikalingi skaičiavimo ištekliai
tokie, kaip virtualūs serveriai. Šie rodikliai būtų naudojami Institucijai
planuojant ir pagrindžiant VII plėtrai ir palaikymui reikalingų lėšų
poreikį.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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Taip pat turi būti nustatyti papildomi rodikliai, kurie padėtų nustatyti
esamos VIII apimtis, naujumą ir panaudojimą bei kuriuos būtų galima
panaudoti VIII pertvarkos įgyvendinimo stebėsenai.
Institucijų IT plėtros planų derinimo su Atsakinga institucija metu turi būti
nustatomi IVP investicijų projektų prioritetai. Taip pat, Atsakingai institucijai
turi būti priskirta atsakomybė tikrinti, kaip institucijos laikosi suderintų IT
plėtros planų, įskantant jų pagrindu suderintų IVP investicijų projektų
prioritetų.

Institucijos,
planuodamos IT
turto pirkimus, turi
įvertinti
alternatyvas
naudotis IT
paslaugomis, o ne
pirkti nuosavą IT
turtą

Siekiant įgyvendinti VIII pertvarkymą pagal pasirinktą VIII pertvarkymo
modelį, turi būti nustatyta pareiga Institucijoms planuojant IT turto pirkimus
įvertinti alternatyvas:
1. galimybę tokį turtą, atsižvelgiant į planuojamu įsigyti IT turtu
numatomos tvarkyti informacijos svarbos lygį, nuomotis IT išteklius iš
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, perkant juos kaip paslaugą;
2. Naudotis Valstybės IT paslaugų teikėjų IT išteklius kaip paslaugą;
3. pirkti ir savarankiškai tvarkyti IT turtą.
Pasirinkimą Institucijos turėtų ekonomiškai pagrįsti pagal specialiai tam
patvirtintą tvarką, o teisę IT turtą pirkti tik tokiu atveju, jeigu nėra galimybės
ekonomiškai naudingiau tokį turtą pirkti kaip paslaugą nei iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų, nei iš Valstybės IT paslaugų teikėjų.

 Centralizuotų standartizuoto IT turto pirkimų vykdymas
Siekiant užtikrinti efektyvesnį VII naudojimą, turi būti sudarytos galimybės
Institucijoms atsiradus poreikiui greičiau įsigyti standartizuotą IT turtą. Tokiu
atveju atsirastų galimybė sumažinti nenaudojamo „rezervinio“ IT turto
kaupimo Institucijose apimtis ir užtikrinti, kad Institucijos naudoja jų esamus
poreikius tenkinantį bet daug neviršijantį IT turtą. Atsižvelgiant į tai,
rekomenduojama vienai kompetentingai IT srityje institucijai suteikti teisę
vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas standartizuoto IT
turto pirkimui.

Rekomenduojama
vykdyti
centralizuotus
standartizuoto IT
turto pirkimus ir
sukurti tam skirtą
platformą

Siekiant vykdyti centralizuotus standartizuoto IT turto pirkimus (pavyzdžiui,
standartinės licencijuojamos programinės įrangos, techninės įrangos ar tam
tikrų standartinių IT paslaugų (IT auditas, vietinis IT palaikymas ir kt.), turi būti
sukurta centralizuota IT paslaugų katalogo valdymui ir IT pirkimams skirta
platforma, kuri suteiktų galimybę Institucijoms vykdyti tam tikrų standartinių
prekių pirkimus kartu bei suteiktų galimybę patogiai įsigyti IT paslaugas iš
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų ir užsakyti valstybės IT paslaugų
teikėjų teikiamas IT paslaugas..Taip pat turi būti apibrėžti reikalavimai IT
paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms IT paslaugoms bei su šių paslaugų
teikimu susijusios rizikos valdymo priemonės.
Centralizuotos IT pirkimams skirta platforma suteiktų Institucijoms priemones,
kuriomis Institucijos:
►

Galėtų patogiai pirkti IT paslaugas iš privataus verslo IT paslaugų
teikėjų (pavyzdžiui, Atsakinga institucija sudarytų preliminariąsias
sutartis su privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjais, kurie savo
teikiamas IT paslaugas aprašytų Centralizuotame IT paslaugų
kataloge, kuris būtų šios platformos dalis, ir tuomet Institucijos galėtų
nevykdant viešųjų pirkimų, tik paskelbusios supaprastintą aukcioną,
patogiai įsigyti IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų;
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►

Įsigijusios IT paslaugas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, galėtų
centralizuotos IT pirkimams skirtos platformos priemonėmis sudaryti el.
sutartis su privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjais dėl paslaugų teikimo
ir patogiai valdyti šių IT paslaugų teikimą (pavyzdžiui, stebėti įsigytų IT
paslaugų teikimo SLA rodiklius, panaudotų išteklių kiekį ir pan.;

►

Galėtų užsakyti valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamas IT paslaugas,
sudaryti el. sutartis dėl jų teikimo bei valdyti šių IT paslaugų teikimą
centralizuotos IT pirkimams skirtos platformos priemonėmis;

►

Matyti kitų Institucijų atsiliepimus IT paslaugų teikėjų
paslaugomis, jų atliktus šių paslaugų vertinimus ir pan.

teikiamos

Jeigu būtų sukurta ir veiktų Centralizuota IT pirkimams skirta platforma, visa
informacija susijusių su šių IT paslaugų teikimų Institucijoms būtų tvarkoma
vienoje vietoje, taip sudarant galimybes šią labai vertingą informaciją
panaudoti valdyti sprendimams priimti.
Toliau yra pateikiami Jungtinės Karalystės centralizuotos IT paslaugų pirkimo
ir valdymo platformos ekranvaizdžiai.

24 paveikslas. Jungtinės Karalystės centralizuotos IT paslaugų pirkimo ir valdymo
platformos ekranvaizdžiai (1)
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25 paveikslas. Jungtinės Karalystės centralizuotos IT paslaugų pirkimo ir valdymo
platformos ekranvaizdžiai (2)

26 paveikslas. Jungtinės Karalystės centralizuotos IT paslaugų pirkimo ir valdymo
platformos ekranvaizdžiai (3)
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27 paveikslas. Jungtinės Karalystės centralizuotos IT paslaugų pirkimo ir valdymo
platformos ekranvaizdžiai (4)

9. 2. 1 .3 Turto apskaita ir valdymas
(I lygmuo – Valstybės lygmuo)

 Turto apskaitos principai
Turto apskaitos
principai nesikeis Valstybės IT
paslaugų teikėjai ir

Konsoliduojant Institucijų naudojamus VII ir (arba) mažinant valstybės IT turto
kiekį, o ten, kur tai būtų ekonomiškai naudingiau, perkant IT paslaugas iš
privataus sektoriaus, bus sukurtos prielaidos geriau išnaudoti Institucijų
valdomą turtą. Vadovaujantis šiomis prielaidomis, po VIII pertvarkymo
valstybės nuosavybėje turimo IT turto kiekis palaipsniui mažės, tačiau tam
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tikra dalis jo liks veikiančio Valstybės IT paslaugų teikėjų ir tam tikrų
Institucijų savarankiškai tvarkomoje VIII. Tokio turto apskaitos principai
nesikeis – tiek Institucijos, savarankiškai tvarkančios savo VII, tiek Valstybės
IT paslaugų teikėjai turto apskaitą vykdys savarankiškai.
Išimtimis bus tik tas IT turtas, kurio tvarkymui Institucijos naudosis DCaaS
rūšies paslaugomis. Toks IT turtas, nors ir bus talpinamas Paslaugų teikėjo
infrastruktūroje, išliks IT paslaugų gavėjų nuosavybe, todėl Institucijos turės
savarankiškai vykdyti jo apskaitą, o Paslaugų teikėjai jo į savo turto apskaita
netrauks.

 Reikalingos sukurti efektyvesnio IT turto valdymo priemonės

Turi būti sukurti VIII
ir jos apkrautumo
stebėsenos įrankiai

Siekiant užtikrinti proaktyvų VIII sudarančio turto valdymą ir stebėseną,
rekomenduojama I-ajame VIII valdymo struktūros lygmenyje sukurti
automatizuotos Valstybės IT paslaugų teikėjų VIII ir jų apkrautumo
stebėsenos įrankius.
Šie įrankiai galėtų būti sukurti išplečiant ir panaudojant VIISP infrastruktūroje
numatytą sukurti specialų automatizuotos IT veiklos pagalbos tarnybos (angl.
IT Service Desk) įrankį, skirtą VIISP infrastruktūros išteklių ir jų apkrautumo
stebėsenai. Išplėstas jis galėtų būti panaudotas ne tik VIISP infrastruktūros
išteklių, bet ir Valstybės IT paslaugų teikėjų bei kitų Institucijų, kurios ir toliau
savarankiškai tvarkys VIII, turimos VIII ir jos apkrautumo stebėsenai.
Šiuo metu kuriama Programinės įrangos licencijų valdymo priemonių teikimo
paslauga, suteiks galimybę Institucijoms patogiai tvarkyti informaciją apie jų
turimas programinės įrangos licencijas. Naudojant šią paslaugą gauta
informacija apie visų institucijų turimas programinės įrangos licencijas turėtų
būti teikiama Atsakingai institucijai kuri ją išanalizavusi turėtų galimybę priimti
sprendimus ir imtis priemonių, nukreiptų į programinės įrangos licencijų
naudojimo optimizavimą.

Turi būti
naudojamos
priemonės,
nukreiptų į
programinės
įrangos licencijų
naudojimo
optimizavimą

Vadovaujantis užsienio šalių patirtimi ir gerąja praktika, viena iš didžiausią
teigiamą efektą darančių programinės įrangos licencijų naudojimo
optimizavimo priemonių yra galimybė Institucijoms perleisti nebenaudojamą
programinę įrangą kitoms Institucijoms ir/ arba pakartotinai naudoti kitų
Institucijų įsigytą programinę įrangą. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama
programinės įrangos licencijų įsigijimo tipinėse sutartyse numatyti sąlygas,
užtikrinančias galimybę vienos Institucijos įsigytomis licencijomis naudotis ir
kitoms Institucijoms.

Turi būti sukurtos
informacijos apie
galimus
programinės
įrangos
licencijavimo
modelius sklaidos

Siekiant užtikrinti efektyvesnį IT turto valdymą, turi būti sukurtos priemonės,
pavyzdžiui, metodinė medžiaga, kurią Institucijų atstovai galėtų rasti vienoje
vietoje ir galėtų naudoti kasdieninėje savo veikloje, kuriomis Institucijų
atstovai būtų informuojami apie galimus programinės įrangos licencijavimo
modelius. Ypatingai aktuali sklaida informacijos apie naujus licencijavimo
modelius, kurie užtikrina efektyvesnį programinės įrangos licencijų
panaudojimą.

Taip pat turi būti sukurtos priemonės, kuriomis būtų galima tvarkyti
informaciją apie Institucijoms galimus pakartotinai naudoti kitų Institucijų
įsigytus / sukurtus VII (pavyzdžiui, jeigu viena Institucija yra sukūrusi
programinę įrangą, kuri yra skirta deklaravimo funkcijai vykydyti, duomenų
pateikimo formų kūrimui, rodiklių stebėsenai ir analizei, elektroninio parašo
kūrimui ir kita, galbūt šią programinę įranga ta Institucija gali pateikti kaip
paslaugą kitoms Institucijoms). Institucijos turi būti įpareigotos informaciją
apie tokius VII teikti šių priemonių tvarkytojui.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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sukurta bendrą
valstybės IT žinių
bazė
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Taip pat turi būti sukurta bendrą valstybės IT žinių bazę, kurią Institucijų
atstovai galėtų naudoti ir pildyti pagal poreikį bei numatyti priemones,
kuriomis Institucijos būtų skatinamos daugiau naudoti modernias ir
finansiškai efektyvesnes programinės įrangos licencijavimo rūšis.
Atsižvelgiant į tai, kad VIII pertvarkymo metu įsteigiant Valstybės IT paslaugų
teikėjus jų infrastruktūra būtų kuriama ne tik panaudojant esamus Institucijų
IT išteklius bet daugeliu atvejų įsigyjant naują modernią IT įrangą, toliau
lentelėje pateikiami galimi elektros energijos sutaupymai. Elektros energijos
sutaupymai skaičiuojami įvertinant Institucijų šiuo metu turimos įrangos galią
esant maksimalioms apkrovoms ir įvertinant galimus elektros energijos
sutaupymus visą šią įrangą pakeitus nauja – modernesne ir efektyvesne IT
įranga.
35 lentelė. Galimų elektros energijos sutaupymų, sąlygotų esamos Institucijų
IT įrangos atnaujinimo, įvertinimas.
Įrenginių galia, kW
(suminė),
klausimynų
duomenys
1.710
509
56
26
59
143
14
976

Įrenginys
Tarnybinės stotys
Duomenų saugyklos
Ugniasienės
Apkrovos balansavimo įrenginiai
Atsarginio kopijavimo įrenginiai
Maršrutizatoriai
Modemai/ konverteriai
UPS
Iš viso:

Esamus Institucijų
IT įrenginius
pakeitus naujais, jų
veikimui reikalingos
elektros energijos
kiekį būtų galima
sumažinti beveik
dviem trečdaliais.
Tokiu atveju būtų
sutaupoma iki 10
mln. Lt per metus.

3.493

Įrenginių suminis maksimalus galingumas (kW), jeigu
vietoj senų įrenginių įsigytumėm naujus tokių pačių
pajėgumų kaip esami

1.124

Skirtumas tarp esamų įrenginių suminio galingumo
(kW) ir naujų įrenginių suminio maksimalaus
galingumo (kW), jeigu vietoje senų įrenginių būtų
įsigyti nauji tokių pačių pajėgumų kaip esami

2.369

1 kW/h elektros energijos kaina, Lt
Elektros energijos sutaupymai per 1 h, Lt
Elektros energijos sutaupymai per 24 h
Elektros energijos sutaupymai per 1 mėn.
Elektros energijos sutaupymai per 1 metus
Elektros energijos sutaupymai per 5 metus
Elektros energijos sutaupymai per 10 metų

0,47 Lt
1.123,07 Lt
26.953,73 Lt
835.565,49 Lt
9.838.109,84 Lt
49.190.549,22 Lt
98.381.098,44 Lt

Svarbu: aukščiau pateiktoje lentelėje nėra įskaičiuoti duomenų centrų kondicionavimui tenkančios
elektros energijos kiekiai ir galimi jų sutaupymai.
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9. 2. 1 .4 Informacijos saugos valdymas
(I lygmuo – Valstybės lygmuo)

 VIII saugos valdymas
Bus užtikrintas
konsoliduotas ir
tarpusavyje labiau
suderintas VIII
saugos valdymas

Įsteigus Valstybės IT paslaugų teikėjus ir tokiu būdu sutelkus didelę dalį VII į
mažesnį skaičių duomenų centrų bus sudarytos sąlygos užtikrinti
konsoliduotą ir tarpusavyje labiau suderintą VIII elektroninės ir fizinės saugos
valdymą. Valstybės mastu VIII saugos klausimai bus sprendžiami bendrai
pasitelkiant Valstybės IT paslaugų teikėjų sukauptą kompetenciją ir turimą
pažangią įrangą.

 VIII saugos reikalavimai ir kriterijai
Turi būti numatyti
minimalius
patikimumo lygio
reikalavimai VIII

Atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažįstamus standartus ir gerąsias
praktikas, turi būti numatyti minimalius patikimumo lygio reikalavimai tiek
Paslaugų teikėjų infrastruktūrai, tiek Institucijų, kurios toliau savarankiškai
tvarkys bent dalį savo iki VIII pertvarkymo turėtos VIII, naudojamiems
serveriams, duomenų centrams ir kitai VIII.

Turi būti sukurtos
bendro naudojimo
rezervinio duomenų
kopijavimo ir
rezervinio veiklos
atstatymo
paslaugos

Papildomai, atsižvelgiant į valstybės IS ir registrų tvarkomos informacijos
svarbą, turi būti užtikrinta, kad valstybės (ypatingai I kategorijos) IS ir registrų
rezervinės duomenų kopijos būtų daromos geografiškai nutolusiuose
duomenų centruose. Rekomenduojama visų VII rezervines kopijas daryti
centralizuotai, vieno iš Valstybės IT paslaugų valdomoje VIII dalyje. Šiuo
tikslu I-ajame VIII valdymo struktūros lygmenyje turi būti sukurtos naujos
bendro naudojimo paslaugos, suteikiančios galimybę centralizuotai vykdyti
rezervinį duomenų kopijavimą ir rezervinį veiklos atstatymą.

Turėtų būti parinkti
VII klasifikavimo
kriterijai,
nustatantys
galimybę
konkretiems VII
naudoti privataus
sektoriaus IT
paslaugų teikėjų
paslaugas

Taip pat rekomenduojama atnaujinti esamus valstybės IS ir registrų
kategorijų nustatymo kriterijus arba parengti papildomus valstybės IS ir
registrų svarbos valstybės mastu ir jų poveikio esminėms visuomeninėms
funkcijoms vertinimo bei klasifikavimo kriterijus, kuriais vadovaujantis būtų
sudaryta galimybė nustatyti, ar su konkrečios valstybės IS ir registro
tvarkymu susijusios IT paslaugos gali būti perkamos iš privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjų.
Atnaujinant šiuos kriterijus, turėtų būti išsamiai įvertinama konkrečia
valstybės IS / registro apdorojamos informacijos praradimo ar kitokio
sugadinimo žala valstybei ir visuomenei.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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9. 2. 1 .5 Paslaugų teikimo valdymas
(I lygmuo – Valstybės lygmuo)

 IT paslaugų teikimo reglamentavimas ir koordinavimas
Turi būti paskirta
Atsakinga institucija

Siekiant užtikrinti Paslaugų teikėjų ir jų teikiamų IT paslaugų atitiktį
keliamiems reikalavimams bei sumažinti riziką, susijusią su Institucijų veiklos
tęstinumo užtikrinimu turi būti paskirta Atsakinga institucija. Taip pat, turi būti
sukurta metodinė ir teisinė bazė, reikalinga IT paslaugų pirkimui tiek iš
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, tiek iš Valstybės IT paslaugų teikėjų.
Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų paslaugas Atsakinga institucija į IT
paslaugų katalogą turės įtraukti vadovaudamasi viešųjų pirkimų bendrais
pagrindais sudarytų preliminarių sutarčių pagrindu (VPĮ 63 str.).

Paslaugų teikėjams
turi būti numatyti
tipiniai reikalavimai
bei IT paslaugų
lygio susitarimai

Reglamentuojant IT paslaugų teikimą Institucijoms, turi būti numatyti tipiniai
Paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms IT paslaugoms keliami reikalavimai bei
IT paslaugų lygio susitarimai. Rekomenduojama, kad Valstybės IT paslaugų
teikėjų teikiamų IT paslaugų sąrašas ir jų teikimo sąnaudų paskirstymo bei už
jas apmokėjimo tvarka būtų tvirtinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Atsižvelgiant į tarptautinę gerąją praktiką, rekomenduojama numatyti šiuos
tipinius IT paslaugų lygio susitarimus taikyti ne tik Paslaugų teikėjams, bet ir
Institucijos IT padaliniui teikiant IT paslaugas kitiems tos Institucijos
padaliniams.

Turi būti nustatyti
papildomi
reikalavimai
privataus
sektoriaus IT
paslaugų teikėjų
teikiamoms
paslaugoms

Reglamentuojant IT paslaugų pirkimą iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų, įvertinant didesnę riziką dėl jų veiklos tęstinumo ir jų
infrastruktūroje tvarkomos elektroninės informacijos saugos, turi būti
numatyti papildomi reikalavimai, pavyzdžiui, turėti veiklos civilinės
atsakomybės draudimą, laikytis nurodyto duomenų saugos lygio
standartų, nustatytu periodiškumu daryti visos jų infrastruktūroje
tvarkomos Institucijų elektroninės informacijos rezervines kopijas bei
rezervines kopijas papildomai saugoti numatyto vieno iš Valstybės IT
paslaugų teikėjų infrastruktūroje.

Turėtų būti sudaryta
IT paslaugų teikimą
kontroliuojanti
taryba, į kurios
sudėti patektų
Paslaugų gavėjų

Siekiant užtikrinti kokybišką IT paslaugų teikimą Institucijoms turi būti
numatytos grįžtamojo ryšio Paslaugų teikėjams iš IT paslaugų gavėjų teikimo
ir jų svarstymo sąlygos. Rekomenduojama kiekviename iš Valstybės IT
paslaugų teikėjų sudaryti po IT paslaugų teikimą kontroliuojančią tarybą, kuri
užtikrintų grįžtamojo ryšio iš IT paslaugų gavėjų surinkimą ir vertinimą bei
priimtų sprendimus, susijusius su IT paslaugų teikimo incidentais, rizikomis.
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Taryba taip pat turėtų būti atsakinga už rekomendacijų, susijusių su Paslaugų
teikėjams keliamais reikalavimais, teikimą Atsakingai institucijai. Į šios
tarybos sudėti turi būti įtraukti tiek Paslaugų teikėjų, tiek IT paslaugų gavėjų
įgalioti atstovai.

 Bendrojo naudojimo paslaugos
Turi būti toliau kurti
naujos bei
plėtojamos esamos
bendrojo naudojimo
paslaugos

VIISP
infrastruktūroje
kuriamos bendro
naudojimo
paslaugos, įskaitant
rezervinio duomenų
kopijavimo ir
rezervinio veiklos
atstatymo, turi būti
išplėstos ir
naudojamos ne tik
Institucijų bet ir
Paslaugų teikėjų.

Atsižvelgiant į valstybėje esamas gerąsias praktikas ir patirtį, VIII
pertvarkymo ir plėtros metu rekomenduojama toliau kurti naujas bei plėsti
esamas bendrojo naudojimo paslaugas (pavyzdžiui, rezervinių kopijų
tvarkymo paslaugą, IT paslaugų teikimo skambučių centro infrastruktūros
paslaugą, bendro naudojimo žiniatinklio paslaugas ir jų valdymui skirtas
paslaugas bei kitas). Taip pat rekomenduojama numatyti skatinamąsias
priemones, kurios paskatintų Institucijas naudotis šiomis bendrojo naudojimo
paslaugomis.
Siekiant sukurti bendro naudojimo rezervinio duomenų kopijavimo ir
rezervinio veiklos atstatymo paslaugas, rekomenduojama išplėsti VIISP
infrastruktūroje kuriamas panašaus pobūdžio bendro naudojimo paslaugas.
Šios VIISP infrastruktūroje veikiančios bendrojo naudojimo paslaugos turi būti
išplėstos taip, kad būtų užtikrinta galimybė rezervinio duomenų kopijavimo ir
rezervinio veiklos atstatymo paslaugas teikti ne tik Valstybės paslaugų
teikėjams, bet ir Institucijoms.
VIISP rezervinio kopijavimo paslauga privalomai turėtų naudotis ir visi
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, kurie teikia IT paslaugas
Institucijoms.
Taip pat, turėtų būti užtikrinta galimybė VIISP tvarkomų duomenų, išskyrus
joje tvarkomas kitų Institucijų bei Paslaugų teikėjų rezervines duomenų
kopijas, geografiškai nutolusiam rezerviniam kopijavimui naudoti vieno iš
Valstybės IT paslaugų teikėjų rezervinio kopijavimo infrastruktūrą.
Toliau paveiksle pateikiama schema iliustruojanti naudojimąsi VIISP bendro
naudojimo paslaugomis, kurios užtikrintų IT paslaugų gavėjų ir IT paslaugų
gavėjų elektroninės informacijos rezervinių kopijų centralizuotą tvarkymą
valstybės VIII ir suteiktų kitas IT paslaugų teikimo kokybę užtikrinančias
priemones.
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Susisiekimo ministerijos
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28 paveikslas. Schema iliustruojanti naudojimąsi reikalingomis sukurti / išplėsti bendrojo naudojimo paslaugomis
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Toliau aprašomos anksčiau schemoje nurodytos reikalingos sukurti / išplėsti bendrojo naudojimo
paslaugos, kurios užtikrintų, kad 2014 m. - 2020 m. ES SF paramos Lietuvai programos įgyvendinimo
lėšos sukurtų daugiau vertės už tas pačias lėšas, bei prisidėtų prie Institucijų veiklos tęstinumo rizikos,
susijusios VIII pertvarkymu pagal pasirinktą VIII pertvarkymo modelį, valdymo. Reikalingos sukurti /
išplėsti bendrojo naudojimo paslaugos:
►

IT paslaugų katalogo valdymo priemonės – skirtos Atsakingai institucijai tvarkyti IT
paslaugų katalogą. Naudodamasi šiomis priemonėmis Atsakinga institucija turės galimybę į IT
paslaugų katalogą įtraukti reikalavimus atitinkančių Paslaugų teikėjų Institucijoms siūlomas IT
paslaugas, valdyti IT paslaugų kataloge pateikiamus šių IT paslaugų aprašymus bei kitą su
jomis susijusią informaciją. IT paslaugų katalogo valdymo priemonės taip pat galės būti
naudojamos informuoti Institucijas apie su IT paslaugų teikimu susijusias naujienas,
incidentus, gauti Institucijų atsiliepimus apie jiems teikiamų paslaugų kokybę bei apie
papildomų IT paslaugų poreikį.

► Rezervinio kopijavimo tvarkymo paslauga - suteikianti galimybę Valstybės IT paslaugų

teikėjams ir savarankiškai VIII tvarkančioms Institucijoms bei Institucijoms, kurios naudojasi
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis, centralizuotai tvarkyti
savo duomenų rezervines kopijas VIISP infrastruktūroje, įskaitant duomenų rezervinių kopijų
darymą, saugojimą ir atstatymą pagal institucijos ar Institucijos pasirinktus nustatymus bei
atlikti kitus tvarkymo veiksmus.
►

Rezervinio informacinių technologijų priemonių veiklos atkūrimo paslauga - suteikianti
galimybę Valstybės IT paslaugų teikėjams ir savarankiškai VIII tvarkančioms Institucijoms
nedubliuoti savo VIII, o jų tvarkomos VIII rezerviniam veiklos atkūrimui incidento atveju
naudoti VIISP teikiamą paslaugą – „Rezervinio informacinių technologijų priemonių veiklos
atkūrimo paslauga“.

► IT paslaugų teikimo skambučių centro paslauga – suteikianti galimybę Institucijų

atstovams kreiptis dėl klausimų susijusių su IT paslaugų teikimu į Valstybės IT paslaugų
teikėjus „vieno langelio“ principu, nepriklausomai nuo to, kuris Valstybės IT paslaugų teikėjas
teikia konkrečią IT paslaugą, dėl kurios Institucijos atstovui kilo klausimas. Tuo pačiu ši VIISP
paslaugų suteiktų galimybę Valstybės IT paslaugų teikėjams nekurti atskirų komunikavimo su
Institucijų atstovais priemonių (pavyzdžiui, skambučių centro infrastruktūros), o leistų
pasinaudoti bendro naudojimo priemonėmis, kurios veiktų VIISP infrastruktūroje. IT paslaugų
teikimo skambučių centro paslauga turėtų užtikrinti galimybę Institucijos atstovams turint
klausimų, kreiptis į vieną skambučių centrą, kuriame būtų įvertinama kokio lygio klausimas yra
iškilęs ir kas už jį turėtų atsakyti, pavyzdžiui, užklausų nukreipimas galėtų būti
organizuojamas taip:
►

I linija – tipiniai klausimai. Į juos Institucijos atstovui atsako IT paslaugų teikimo
skambučių centro darbuotojai, kurie konsultuoja I linijos klausimais;

►

II linija – sudėtingi klausimai. Priklausomai nuo klausimų turinio, į juos Institucijos
atstovui atsako to Valstybės IT paslaugų teikėjo, kuris yra atsakingas už IT paslaugos
teikimą, dėl kurios Institucijos atstovui kilo konkretus klausimas, darbuotojai, kurie
konsultuoja II linijos klausimais.

► Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūros panaudojimo stebėsenos paslauga –

suteikianti galimybę VIISP numatytų realizuoti priemonių, išplėstų taip, kad būtų galima
panaudoti Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūros panaudojimo stebėsenai, pagalba
atlikti automatizuotą Valstybės IT paslaugų teikėjų tvarkomos VIII apkrautumo ir
naudojamumo stebėseną.
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►

Automatizuotos IT veiklos pagalbos tarnybos paslauga (angl. IT Service Desk) suteikianti galimybę Valstybės IT paslaugų teikėjams nekurti savo IT veiklos pagalbos
tarnybos priemonių, o valdant savo IT veiklos pagalbos tarnybą pasinaudoti bendro
naudojimo IT veiklos pagalbos tarnybos valdymo priemonėmis, kurios įgyvendintų šiuos
procesus, neapsiribojant tik jais:
► Incidentų valdymo procesus, vykdomus sutrikus VIII teikimui ar sumažėjus jų kokybei.
Incidentų šalinimo procesų vykdymo tikslas yra kaip galima greičiau pilnai atstatyti IT
paslaugų kokybę ir prieinamumą iki SLA apibrėžto lygmens;
► Problemų valdymo procesai, vykdomi sprendžiant kompleksinius, kelių IT paslaugų
gavėjų veiklą įtakojančius incidentus;
► Pakeitimų valdymo procesai, vykdomi atliekant įvairius Valstybės IT paslaugų teikėjų
infrastruktūros ir / arba programinės įrangos pakeitimus;
► Konfigūracijų valdymo procesai;
► Paslaugų teikimo valdymo procesai, vykdomi siekiant tenkinti SLA formalizuotus IT
paslaugų gavėjų poreikius;
► Žinių valdymo procesai, vykdomi sisteminiam informacijos rinkimui, kaupimui,
pavertimui naudingomis žiniomis ir jų panaudojimui užtikrinti.

►

Bendra valstybės IT žinių bazė – suteikianti galimybę Valstybės IT paslaugų teikėjų ir IT
paslaugų gavėjų atstovams panaudoti joje sutelktas IT žinias savo IT kompetencijos
stiprinimui, pasidalinimui gerosiomis praktikomis ir bendrai aktualių problemų sprendimui.
Taip pat joje turėtų būti talpinama informacija apie Institucijų sukurtus ir į jų VII įdiegtus
pakartotinai panaudojamus komponentus. Toliau pateikiami turinio, kuris galėtų būti
tvarkomas bendroje valstybės IT žinių bazėje, pavyzdžiai:
► Su VII tvarkymu susijusios naujienos, pavyzdžiui, VII tvarkymo reglamentavimo
pasikeitimų apžvalga per tam tikrą apibrėžtą laikotarpį;
► Su IT susijusi metodinė medžiaga, kuri yra aktuali Institucijoms, pavyzdžiui, Institucijų
teikiamų IT paslaugų valdymo metodinė medžiaga, tipiniai dokumentai - pavyzdinis
paslaugų lygio susitarimas, pavyzdinė techninė specifikacija, pavyzdiniai informacinės
sistemos nuostatai ir pan.;
► Vienoje tvarkomos visos taisyklės ir su valstybės informacinių sistemų ir/ar registrų
kūrimu susijusę teisės aktai;
► Rengtos su IT susijusios studijos, kurios gali būti aktualios Institucijoms planuojant savo
IT plėtrą;
► Valstybėje egzistuojančių žiniatinklio paslaugų, kurios yra skirtos tarpinstituciniams
duomenų mainams, techninės specifikacijos bei kitų programinės įrangos komponentų,
kurie yra skirti bendram naudojimui, techninės specifikacijos ir programinis kodas;
► Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) sąrašai;
► Patarimai Institucijoms kaip efektyviai ir saugiai valdyti IT, pavyzdžiui, informacija apie
tipinius informacijos praradimo atvejus, apie pastebėtus ir nustatytus programinės
įrangos pažeidžiamumus ir pan.;
► Programėlės (programinė įranga), kurias galima parsisiųsti naudojimui;
► Kita.
Bendros valstybės IT žinių bazės tvarkymui būtų reikalingos specializuotos turinio tvarkymo
priemonės. Ši žinių bazė galėtų būti susieta su VIISP institucijų savitarnos sritimi, kurioje
Institucijos valdys joms teikiamas VIISP paslaugas institucijoms ir gaus kitą su VII tvarkymu
susijusią joms aktualią informaciją, o šios žinių bazės valdytojas galėtų būti VIISP
valdytojas. Tuo tarpu ši duomenų bazė turėtų būti tvarkoma ne vienos VIII valdymo srities
atstovų, tačiau bendrai visų VIII valdymo sričių, kurios dalyvauja VII politikos formavime,
atstovų pagal sritis, kurias jie kuruoja.
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9. 2. 1 .6 Reglamentavimas ir standartų
valdymas
(I lygmuo – Valstybės lygmuo)

 Paslaugų teikimo ir jų apmokestinimo reglamentavimas
Turi būti
vadovaujamasi
tarptautiniais
standartais ir
metodikomis

Turi būti
reglamentuotos
atsiskaitymo už
tarpinstitucinius
duomenų mainus
taisyklės

Valstybės IT
paslaugų teikėjų IT
paslaugų ir
duomenų teikimo
įkainius nustato
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybė

30

Valdant, vykdant ir kontroliuojant IT paslaugų teikimą Institucijoms, turi būti
vadovaujamasi ne tik Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, bet ir
plačiai paplitusiomis tarptautinėmis IT paslaugų teikimo ir IT valdymo
metodikomis, pavyzdžiui, ITIL, CoBIT bei IT išteklių kaip paslaugų teikimui
(debesų kompiuterijai) taikomais standartais, pavyzdžiui, Nacionalinio
standartų ir technologijų instituto (angl. National Institute of Standards and
Technology - NIST) specialiojoje publikacijoje „NIST Cloud Computing
30
Standards Roadmap“ (NIST-SP 500-291, v2 ) apibrėžtais debesų
kompiuterijos standartais ar kitais lygiaverčiais standartais ir
rekomendacijomis.
Siekiant skatinti Institucijas efektyviau naudoti VIII kaupiamą elektroninę
informaciją naudojant kitų Institucijų tvarkomus duomenis ir šių duomenų
nebereikalauti iš pirminių šaltinių, turi būti reglamentuotos atsiskaitymo už
tarpinstitucinius duomenų mainus taisyklės. Tokiu būtų didinama Institucijų
teikiamų administracinių paslaugų kokybė ir įgyvendinama Valstybės
informacinių išteklių įstatyme apibrėžta nuostata, kad Institucijos kurdamos ir
tvarkydamos valstybės informacinius išteklius, turi „reikalingus duomenis
pirmiausia gauti iš kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų ir rinkti iš kitų
šaltinių tik tuos duomenis, kurie nėra tvarkomi kitose valstybės informacinėse
sistemose ir registruose, todėl negali būti gaunami per valstybės informacinių
sistemų ar registrų sąveiką“.
Taip pat turi būti numatytas reikalavimas, kad Valstybės IT paslaugų teikėjų
finansavimas būtų vykdomas per konkretaus Valstybės IT paslaugų teikėjo
steigėja, už praėjusiais kalendoriniais metais suteiktas paslaugas ir kitoms
Institucijoms pateiktus duomenis / duomenų kopijas. Finansavimo dydis turi
būti nustatomas įvertinant mokestiniu laikotarpiu suteiktų IT paslaugų apimtis
ir įvertinant jas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus įkainius.

Nuoroda internete: http://www.nist.gov/itl/cloud/upload/NIST_SP-500-291_Version-2_2013_June18_FINAL.pdf
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–

Paslaugų

teikėjų

9.2.2.1 IT paslaugų, teikiamų Institucijoms, rūšys
Įgyvendinus VIII pertvarkymą ir sukūrus antrąjį VIII valdymo struktūros lygmenį, Institucijoms bus
suteikta galimybė naudotis įvairių, jų konkrečius VII tvarkymo poreikius atitinkančių, rūšių IT
paslaugomis. Konkrečias IT paslaugas Institucijos galės rinktis iš IT paslaugų katalogo, į kurį,
įvertinusi Paslaugų teikėjų ir jų teikiamų IT paslaugų atitikimą keliamiems reikalavimams, jas įtrauks
Atsakinga institucija.
Šiame skyriuje toliau pateikiamos IT paslaugų, kurias antrajame VIII valdymo struktūros lygmenyje
veikiantys Paslaugų teikėjai gali teikti Institucijoms, rūšys bei jų aprašymai. Detalūs šių rūšių IT
paslaugų teikimo Institucijoms ir naudojimosi jomis principai, įvardijami toliau aprašant II-ąjį ir III-ąjį
VIII valdymo struktūros lygmenis (žr. atitinkamai 9.2.2.8 ir 9.2.3 skyrius).
►

techninės įrangos talpinimas duomenų centre (DCaaS – Data Centre as a Service).
Teikiant šios rūšies IT paslaugas Institucijoms, jų fizinis IT turtas galės būti talpinamas
Paslaugų teikėjo duomenų centre. Tokiu būdu Institucijoms bus suteikiama galimybė
sumažinti savo fizinio IT turto administravimo naštą, tuo pačiu (kur toks poreikis egzistuoja)
išlaikant didesnes jame veikiančios programinės įrangos valdymo, kontrolės ir administravimo
galimybes bei funkcijas;

►

techninė įranga kaip paslauga (IaaS – Infrastructure as a Service).
Institucijoms naudojantis IaaS rūšies paslaugomis, joms bus suteikta galimybė iš Paslaugų
teikėjų pirkti skaičiavimo, duomenų saugojimo, kompiuterių tinklų ir kitus bazinius IT išteklius
kaip paslaugas. Naudojant šiuos išteklius IT paslaugų teikėjo infrastruktūroje gali veikti įvairi
IT paslaugų gavėjų programinė įranga, kuri gali apimti operacines sistemas bei taikomąsias ir
sistemines programines įrangas. Tokios rūšies IT paslaugų gavėjas neturės galimybės
savarankiškai tvarkyti IT infrastruktūros, tačiau galės valdyti operacines sistemas, duomenų
saugyklas, Paslaugų teikėjo infrastruktūroje veikiančias programas ir, galimai, tam tikrus jo
infrastruktūros kompiuterių tinklų nustatymus;

►

programinės įrangos platforma kaip paslauga (PaaS – Platfrom as a Service)
Institucijoms naudojantis PaaS rūšies paslaugomis, joms bus suteikta galimybė naudotis
Paslaugų teikėjų infrastruktūroje veikiančia programine įranga. Naudojant Paslaugų teikėjo
išteklius, jo infrastruktūroje gali veikti įvairi IT paslaugų gavėjų poreikius atitinkanti programinė
įranga. Šios rūšies IT paslaugų teikimo Institucijoms atveju, joms bus suteikiama galimybė
savarankiškai valdyti/ administruoti jų naudojamą programinę įrangą, taip pat Institucijos turės
daugiau galimybių tokią programinę įrangą pritaikyti savo poreikiams. Paslaugų teikėjai bus
atsakingi už Institucijoms kaip paslauga teikiamos programinės įrangos nenutrūkstamo
veikimo, saugos bei su ja susijusios infrastruktūros atnaujinimo ir veikimo užtikrinimą.

►

programinė įranga kaip paslauga (SaaS – Software as a Service)
Teikiant šios rūšies IT paslaugas Institucijoms, jos naudosis Paslaugų teikėjo infrastruktūroje
veikiančia ir jo administruojama programine įranga kaip galutiniai naudotojai. Institucijos tokiu
atveju neturės galimybių ją savarankiškai valdyti/ administruoti – ši atsakomybė bus perleista
Paslaugų teikėjams.
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Atsižvelgiant į tai, kad didelė dalis Institucijų savo vidaus administravimo funkcijoms vykdyti
naudoja standartines įvairių gamintojų programas, naudojimasis šios rūšies paslaugomis
tokioms Institucijoms suteiks daug naudos. Naudojantis SaaS rūšies paslaugomis,
Institucijoms pačioms nebereikės administruoti standartinės programinės įrangos, rūpintis jos
saugumo, naujumo užtikrinimu bei nuosavos infrastruktūros, kurioje ji veikia administravimu.
Daugeliu atvejų, Institucijos galės visai atsisakyti savo infrastruktūros, kuri iki VIII pertvarkymo
bus naudojama išskirtinai tik tai programinei įrangai, kuria Institucijos pradės naudotis kaip
paslauga iš Paslaugų teikėjų.
►

vietinis IT palaikymas kaip paslauga (LSaaS – Local Support as a Service)
Institucijoms naudojantis LSaaS rūšies IT paslaugomis, nebereikės savarankiškai vykdyti
vietinio IT palaikymo funkcijų. Paslaugų teikėjai bus atsakingi už Institucijų, kurios naudosis jų
LSaaS rūšies IT pasaugomis, vietinės IT infrastruktūros, įskaitant Institucijos darbo vietų, jų
savarankiškai naudojamų darbo stočių bei kitos IT įrangos, administravimą ir priežiūrą. Tokiu
būdu bus užtikrinta galimybę Institucijoms atsisakyti vidinių vietinio IT palaikymo veiklos
funkcijų ir gauti kvalifikuotas vietinio IT palaikymo paslaugas iš kompetentingų Paslaugų
teikėjų.

►

Kompetencija kaip paslauga (CaaS – Competence as a Service)
Įvairiose VIII valdymo srityse sukauptos didelės kompetencijos pagrindu įsteigti Valstybės IT
paslaugų centrai ir tam tikrais atvejais privataus sektoriaus IT paslaugų centrai teiks
Institucijoms naujas, iki šiol jų nenaudotas kompetencijos paslaugas. Institucijoms bus
suteikta galimybė naudotis Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamomis tam tikromis
specifinėmis kompetencijomis kaip paslaugomis. Valstybės IT paslaugų teikėjai konsultuos,
teiks Institucijoms reikalingą metodinę pagalbą ir kitą, su konkrečia kompetencija susijusią,
pagalbą.
Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai taip pat galės teikti Institucijoms specifinę
kompetenciją kaip paslaugą. Institucijoms bus suteikta galimybė naudotis privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjo teikiama kompetencija kaip paslauga, kurią į IT paslaugų katalogą,
įvertinusi jos atitikimą keliamiems reikalavimams, įtraukė Atsakinga institucija.

9.2.2.2 Rekomenduojama Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūros architektūra
Siekiant užtikrinti Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos ir IT paslaugų teikimo Institucijoms tęstinumą,
jų steigimo metu turi būti sukuriama moderni ir į IT paslaugų tekimą orientuota infrastruktūra. Toliau
esančioje schemoje yra pateikiama rekomenduojama Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūros
loginė architektūra.
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Toliau esančioje lentelėje yra pateikiamas rekomenduojamos Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūros loginės architektūros aprašymas.
36 lentelė. Rekomenduojamos Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūros loginės architektūros aprašymas
Pavadinimas

Aprašymas

V1

Virtualizuoti ištekliai

Techninės infrastruktūros pagrindu parengti virtualūs ištekliai IT paslaugų teikimui.
Virtualizuoti ištekliai jungiami į virtualius potinklius pagal užsakomos paslaugos pobūdį. Atskirame potinklyje yra parengiama
IT paslaugoms teikti reikalinga virtuali infrastruktūra.

T1

Techninė
ir
sisteminė
programinė įranga

Esamų ir planuojamų įsigyti techninių išteklių ir sisteminės programinėms įrangos išteklių telkinys. Visi ištekliai turi būti
registruoti vienoje IT paslaugų tvarkymui naudojamoje vieningoje konfigūravimo duomenų bazėje (toliau -.CMDB).

T2

Programinės įrangos
branduolys

Bazinė programinė įranga (operacinės sistemos, virtualių mašinų valdymo programinė įranga ir pan.), įgalinanti IT paslaugų
teikimą Institucijoms bei lanksčiai naudoti techninius išteklius, grupuoti išteklius į pajėgumų ar pasiekiamumo klases ir
naudoti juos IaaS tipo IT paslaugų teikimui.

M1.

IT
valdymas

IT paslaugų valdymo komponentas turi apimti toliau įvardintas IT paslaugų valdymo posistemes ir būti susietas su VIISP
infrastruktūroje veikiančiomis priemonėmis taip, kad būtų užtikrinta galimybė naudotis VIISP paslaugų teikėjo teikiamomis
bendrojo naudojimo paslaugomis:
► Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūros panaudojimo stebėsenos paslauga;
► Automatizuotos IT veiklos pagalbos tarnybos paslauga.

M1.1

Ataskaitos

M1.2

Sutarčių
tvarkymas

Kodas

paslaugų

Ataskaitų posistemė skirta rinkti IT paslaugų teikimui aktualią operatyvinę ir veiklos informaciją.
Ataskaitų posistemė turi teikti informaciją tiek apie IT paslaugų naudojimą, resursų, reikalingų IT paslaugų teikimui,
panaudojimą, tiek informaciją apie prieigą prie IT paslaugų duomenų (audito, žurnalizavimo informaciją).
Ataskaitų posistemė turi būti integruota į paslaugų valdymo sistemą, tačiau jos duomenys turi būti laisvai prieinami kitoms
sistemoms (t. y. ataskaitų informaciją bei informaciją, iš kurios ataskaita yra parengta turi būti galima apdoroti kitose
sistemose)
(SLA)

Sutarčių sudarymo ir valdymo posistemė yra neatsiejama debesų kompiuterijos paslaugų teikimo ir konfigūravimo dalis. Ši
posistemė įgalina:
► sutarties šablono („metamodelio“) apibrėžimą;
► kokybės matavimo parametrų įvardijimą ir nustatymą (angl. QoS – Quality of service);

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

Kodas

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

Pavadinimas

173 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

Aprašymas
►
►

naudoti priemones, leidžiančias stebėti SLA vykdymą;
keisti SLA nuostatas pagal nustatytas taisykles (pvz. pakeisti SLA lygį priklausomai nuo išorinių veiksmų, apkrovos
ar paros laiko).

M1.3

Pajėgumų
planavimas

IT paslaugų valdymo įrankiai turi suteikti priemones, įgalinančias stebėti visą Valstybės IT paslaugų teikėjo VIII naudojamą
įrangą ir identifikuoti galimai neefektyviai naudojamus išteklius (techninę, sisteminę, programinę įrangą):
► Turi būti galimybės nustatyti IT paslaugų gavėjus, pačias IT paslaugas ar IT paslaugų sudedamąsias dalis,
intensyviausiai naudojančias Valstybės IT paslaugų teikėjo VII. Planuojant VII poreikių plėtrą, šias paslaugas reikėtų
įtraukti į grupę paslaugų, kurioms numatoma skirti dedikuotus išteklius arba didinti jau skirtus išteklius;
► Turi būti galimybės nustatyti IT paslaugų gavėjus, pačias IT paslaugas ar IT paslaugų sudedamąsias dalis, kurioms
yra skirti dedikuoti ištekliai, tačiau faktiškai IT paslaugos yra menkai naudojamos, todėl dedikuotų išteklių naudojimas
yra ekonomiškai neefektyvus;
► Turi būti galimybės nustatyti nutolusios techninės įrangos (jei tokia naudojama) panaudojimo apimtį bei santykį IT
paslaugų, kurių teikimui naudojami nutolę resursai. Šios priemonės įgalintų nustatyti, kaip efektyviai yra panaudojami
kiti techniniai ištekliai, dalyvaujantys Valstybės IT paslaugų teikėjo VIII.
Ši posistemė turi būti susieta su VIISP infrastruktūroje veikiančiomis VIII apkrautumo ir naudojamumo stebėsenos
priemonėmis taip, kad būtų užtikrinta galimybė naudotis VIISP paslaugų teikėjo teikiama bendrojo naudojimo Valstybės IT
paslaugų teikėjų infrastruktūros panaudojimo stebėsenos paslauga.

M1.4

Mokėjimų tvarkymas

Ši posistemė įgalina tvarkyti teikiamų paslaugų kainodarą, nustatyti konkrečius paslaugai taikomus apmokėjimo planus.
Valstybės IT paslaugų teikėjų atveju, mokėjimo už paslaugas procesas nėra toks pat, kaip teikiant viešos debesų
kompiuterijos paslaugas. Tačiau šis modulis yra būtinas, siekiant tiksliai apskaityti ir pagrįsti turimus išteklius ir jų naudojimą.
Ištekliams apskaityti turi būti galima pasirinkti tipinius paslaugų apskaitos būdus:
► Bazinė apskaita – paslauga apskaitoma pagal paslaugos grupę (klasę) ir papildomai gali būti apskaitoma pagal
realiai panaudotus išteklius;
► Garantuoto lygio paslauga – šis tipas įpareigoja paslaugos teikėja teikti ne prastesnio, nei sutarta lygio paslaugą,
taip pat numatomos sąlygos, kuriomis, esant poreikiui, bus užtikrinamas papildomas pajėgumas;
► Išskirtinio lygio paslauga – šis tipas įpareigoja paslaugos teikėją dedikuoti išteklius ar išteklių grupę paslaugos
gavėjui.

M1.5

Incidentų, pakeitimų
valdymas

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, visos paslaugos, kurios bus teikiamos Valstybės IT paslaugų teikėjo, turi būti
tinkamai versijuojamos, o atliekami pakeitimai turi būti tiksliai planuojami, valdomi ir registruojami. Diegiant Valstybės IT
paslaugų teikėjo infrastruktūrą, turi būti numatytos integralios priemonės, užtikrinančios tinkamą infrastruktūros pakeitimų
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valdymą. Atsižvelgiant į tai, kad IT paslaugų administravimas iš dalies gali būti perduodamas trečioms šalims (pvz. suteikiant
teises administruoti paslaugos subdomeną), pakeitimų valdymo priemonės turi būti realizuotos taip, kad jų naudojimui
nereikėtų diegti papildomų programinės įrangos paketų, o naudojimui pakaktų interneto naršyklės.
Valdant debesų kompiuterijos išteklius, susiduriama su įvairaus tipo pakeitimais:
► pakeitimais taikomojoje programinėje įrangoje;
► pakeitimais duomenų struktūrose;
► įvairių papildinių diegimais (angl.„Patch“) ir pan.
Todėl svarbu, kad pakeitimų valdymo priemonės įgalintų išsaugoti metaduomenų apie atskirus komponentus pakeitimus ir,
esant poreikiui, sekti pokyčius bei juos palyginti. Taip pat svarbu, kad valdymo priemonės suteiktų priemones identifikuoti su
pakeitimais susijusius elementus.
Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūroje diegiamos programinės įrangos bus kuriamos ne vieno teikėjo, todėl svarbu,
kad pakeitimų valdymo komponento licencijavimas nebūtų siejamas su aptarnaujamų sistemų skaičiumi.

M1.6

Apskaita

Teikiant IT paslaugas Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūroje, būtini pokyčiai IT paslaugų teikimo valdyme. Paprastai
teikiant IT paslaugas debesų kompiuterijos infrastruktūroje nustatomi leidžiami naudoti rėžiai, tikslų išteklių poreikį leidžiant
tvarkyti pačiam paslaugos naudotojui. Teikiant išteklius Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūroje, atkreiptinas dėmesys į
šias dedamąsias, sudarančias realius kaštus paslaugoms teikti:
► Paslaugai teikti realiai naudojami techniniai ištekliai. Reikalingos priemonės, leidžiančios įvertinti su paslaugos
teikimu susijusių pajėgumų naudojimą – CPU apkrovimą, saugyklos panaudojimą, tinklo pralaidomo panaudojimą;
► Paslaugai teikti reikalinga licencijuojama sisteminė įranga (operacinės sistemos). Svarbu nustatyti licencijavimo
modelį IaaS paslaugų teikimui. Valstybės IT paslaugų teikėjas turės užtikrinti, kad būtų įdiegtas pakankamas
skaičius OS licencijų, leidžiančių teikti IaaS paslaugą numatyta apimtimi;
► Paslaugai teikti reikalinga licencijuojama taikomoji įranga. IT paslaugų teikimui bus naudojamos trečių šalių
licencijos. Paprastai tokios licencijos yra suteikiamos atsižvelgiant į serverių fizinių procesorių, dalyvaujančių
paslaugos teikime, skaičių. Turės būti parengtos priemonės, įgalinančios pamatuoti tokios licencijuotos programinės
įrangos naudojimo mąstą visame tai programinei įrangai dedikuotame telkinyje.
Kitas svarbus naudojamų išteklių apskaitos aspektas yra numatomas licencijuotos įrangos poreikio augimo tempas. Visą
numatomą licencijuojamos įrangos kiekį iš karto įsigyti yra ekonomiškai nenaudinga, todėl Valstybės IT paslaugų teikėjas turi
numatyti būdus, kaip bus įsigyjamos papildomos reikalingos licencijos. Planuojant tokį poreikį reikia atsižvelgti į:
► Numatomą poreikio augimą. Esant tiksliam planavimui, galima sudaryti preliminarias sutartis su programinės įrangos
gamintojais, taip tiksliau planuoti biudžetą ir plėtros kaštus;
► Licencinius apribojimus. Programinė įranga gali būti licencijuojama tam tikrais rėžiais arba gali turėti maksimalius
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pajėgumų ribojimus, t. y. peržengus tam tikrą ribą licencijų skaičiaus didėjimas yra neleidžiamas arba tokių licencijų
kaina pradeda kisti ne tiesine priklausomybe;
► Faktą, kad licencijuojama įranga naudosis trečios šalys. Turi būti parengtos organizacinės priemonės,
įpareigojančios trečias šalis laikytis sutartinių licencijos įsipareigojimų, taip pat besąlygiškai priimti visus Valstybės IT
paslaugų teikėjo teikiamus atnaujinimus, susijusius su licencijuota programine įranga.

M1.7

Stebėsena

Stebėsenos funkcionalumas turi užtikrinti visų IT paslaugos teikimo komponentų stebėseną ir statistinės informacijos rinkimą.
Renkama informacija naudojama užtikrinant, kad būtų laikomasi SLA, taip pat teikia duomenis saugos ir audito posistemei.
Stebėsena turi įgalinti stebėti ne tik taikomosios programos atsako laiką, bet ir realų galutinio paslaugos naudotojo atsako
laiką, t. y. leisti nustatyti tikrąjį veiklos atsako laiką. Stebėsenos posistemė apima:
► debesų kompiuterijos valdymo priemonių stebėseną;
► debesų kompiuterijos išteklių stebėseną;
► debesų kompiuterijos išteklių apkrovų stebėseną;
Ši posistemė turi būti susieta su VIISP infrastruktūroje veikiančiomis IT veiklos pagalbos tarnybos priemonėmis taip, kad būtų
užtikrinta galimybė naudotis VIISP paslaugų teikėjo teikiama bendrojo naudojimo automatizuotos IT veiklos pagalbos
tarnybos paslauga.

M1.8

Išteklių paskirstymo
valdymas

Išteklių valdymo funkcionalumas turi užtikrinti, kad paslaugų teikimui naudojami ištekliai yra optimaliai paskirstomi paslaugos
gavėjams.
Turi būti priemonės, įgalinančios nepažeidžiant SLA įsipareigojimų perskirstyti esamus išteklius.

Saugos priemonės

Saugos priemonės turi užtikrinti teikiamų IT paslaugų kokybę saugos aspektais. Saugos priemonės apima tiek techninius,
tiek organizacinius paslaugų teikimo aspektus.
Saugos posistemė turi apimti šias sritis:
► Audito žurnalų valdymą;
► Skirtingų sistemų generuojamų žurnalų konsolidavimą;
► Įvykių ir įrašų žurnale koreliavimą realiu laiku, taip nustatant šablonines situacijas;
► Atitikties keliamiems reikalavimams ataskaitų teikimą;
► Pažeidžiamumų ir saugos incidentų registravimą, saugojimą ir apsaugą nuo netyčinio ar piktybinio ištrynimo.

S1

Saugos posistemė taip pat apima „perimetro“ apsaugą – viso IT išteklių telkinio apsaugą nuo išorinių veiksnių – DDOS atakų,
įsiskverbimo atakų, kitų rizikų.
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Ši posistemė turi nuolat automatiškai tikrinti sistemų pažeidžiamumą, teikti periodines ataskaitas ir tikruoju laiku informuoti
atsakingus asmenis apie galimus sistemų saugos pažeidimus.
Saugos posistemėje turi būti realizuotos priemonės, užtikrinančios šias tipines debesų kompiuterijos telkinio savybes:
► Prieinamumas. Siekiant užtikrinti didelį Institucijų prieinamumą prie IT paslaugų ir šių paslaugų teikimo patikimumą,
paslaugų teikimo techniniai komponentai turi būti dubliuojami, o duomenys turi būti saugomi SVDPT ryšio
priemonėmis pasiekiamame duomenų centre. Telkinys turi būti stebimas automatine stebėsenos sistema, leidžiančia
sparčiai nustatyti sutrikimus ir proaktyviai užregistruoti galimus pažeidžiamumus bei imtis priemonių jiems pašalinti;
► Vientisumas. Vientisumui užtikrinti rezervinio kopijavimo ir atstatymo sistema turi apimti visus kritinius veiklos
komponentus bei įgalinti Valstybės IT paslaugų teikėjo darbuotojus juos atstatyti su minimaliomis pasekmėmis.
Duomenų bazių, taikomosios programinės įrangos, duomenų saugyklų ir konfigūracijų duomenų bazės architektūros
turi būti rengiamos integraliai, numatant visų šių komponentų rezervinį kopijavimą ir atstatymą.
► Konfidencialumas. Turi būti įgyvendintos priemonės, užtikrinančios Valstybės IT paslaugų teikėjo VIII saugomos
informacijos konfidencialumą visuose VIII lygiuose:
► tinklo lygyje – turi būti realizuojamas kompiuterinio tinklo suskirstymas į saugumo zonas;
► tarnybinių stočių lygyje – turi būti užtikrinta vieninga prieigos prie teikiamų IT paslaugų kontrolė;
► žiniatinklio paslaugos – turi būti naudojami SVDPT tinklo tuneliai (autentifikuoti arba neautentifikuoti);
► IT paslaugų gavėjų lygmenyje – turi būti naudojamos vidinės ar išorinės priemonės, leidžiančios patikimai
nustatyti paslaugą gaunančio naudotojo tapatybę.

Toliau paveiksle pateikiama šią aprašytą rekomenduojamą Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūros loginę architektūrą atitinkančios rekomenduojamos
Valstybės IT paslaugų teikėjo funkcinės architektūros schema ir aprašymas.
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Valstybės IT paslaugų teikėjo aplinka
A. Virtuali infrastruktūra

A.3. SaaS

Taikomoji programinė įranga

A.2. PaaS

Sisteminė programinė įranga

Sisteminė programinė įranga

Operacinės sistemos

Operacinės sistemos

Operacinės sistemos

Virtualių tarnybinių stočių grupė

Virtualių tarnybinių stočių grupė

Virtualių tarnybinių stočių grupė

A.1. IaaS

A.4. Virtualus kompiuterių tinklas

Jeigu Paslaugos gavėjas naudojasi IaaS
tipo paslauga, jis gauna virtualias
tarnybines stotis, virtualų kompiuterių
tinklą ir pasirinktas operacines
sistemas.
Jeigu Paslaugos gavėjas naudojasi PaaS
tipo paslauga, jis gauna virtualias
tarnybines stotis, virtualų kompiuterių
tinklą, PaaS paslaugai priskirtas
operacines sistemas ir pasirinktą
sisteminę programinę įrangą. Šiuo
atveju jis gali konfigūruoti ir valdyti tik
pasirinktą sisteminę programinę įrangą.
Jeigu Paslaugos gavėjas naudojasi SaaS
tipo paslauga, jis gauna virtualias
tarnybines stotis, virtualų kompiuterių
tinklą, SaaS paslaugai priskirtas
operacines sistemas, SaaS paslaugai
priskirtą sisteminę programinę įrangą ir
pasirinktą taikomąją programinę
įrangą. Šiuo atveju jis gali konfigūruoti ir
valdyti tik pasirinktą taikomąją
programinę įrangą.

B. Techninė įranga
B.1. Fizinės tarnybinės stotys

B.2. Duomenų saugyklos

B.3. Tinklo įranga

B.4. Rezervinio kopijavimo infrastruktūra

DCaaS

Jeigu Paslaugos gavėjas naudojasi
DCaaS tipo paslauga, jis gali patalpinti
savo tarnybinių stočių spintą (-as)
Paslaugos tekėjo duomenų centre

C.1. Vidinis fizinis kompiuterių tinklas

Paslaugos teikėjas suteikia Paslaugos
gavėjui C grupės komponentus ir atsako
už šių komponentų tinkamo veikimo
užtikrinimą

C. Fizinė duomenų centro infrastruktūra

SVDPT

Internetas

C.2. Dubliuoto elektros energijos tiekimo infrastruktūra

C.3. Oro kondicionavimo infrastruktūra

C.4. Rezervinio elektros energijos tiekimo infrastruktūra

C.5. Gesinimo infrastruktūra

C.6. Tinklo prievadai

C.7. Fizinės saugos užtikrinimo infrastruktūra

C.8. Patalpos

30 paveikslas. Rekomenduojama Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūros funkcinė architektūra
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Toliau pateiktoje lentelėje, vadovaujantis jose įvardintomis prielaidomis ir Institucijų pateiktais duomenimis apie jų turimus IT išteklius, pateikiami bendrai visų Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūros išteklių reikalingų pajėgumų,
preliminarių jiems įsigyti reikalingų lėšų ir šių išteklių eksploatavimui reikalingų duomenų centrų bendro ploto įvertinimai.
37 lentelė. Preliminarūs Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūros sukūrimui reikalingi IT ištekliai, jų įsigijimui reikalingos lėšos ir šių išteklių eksploatavimui reikalingas bendras duomenų centro(-ų) plotas
Tarnybinės stotys ir jų talpyklos
Param etras
Reikalingas bendras reikalingų
branduolių skaičius (angl. Cores)
Reikalingas bendras reikalingas
darbinės atm inties dydis (angl.
RAM )

Param etras
Reikalingas tarnybinių stočių
talpyklų skaičius

Param etras
Bendra tarnybinių stočių galia

Param etras
Reikalingi bendri duom enų
saugojim o pajėgum ai SAS diskais
Reikalingi bendri duom enų
saugojim o pajėgum ai SSD diskais

Param etras
Bendra diskų talpyklų galia

Prielaidos dėl vienos tarnybinės stoties ir jos talpyklos param etrų

Reikalingo pajėgum o
vertė

Reikalingas
tarnybinių stočių
skaičius

Reikalingas
Spintų skaičius

Tarnybinės stoties vieno
vnt. kaina LT su PVM

Sum a

19.064 vnt.

596 vnt.

9 vnt.

18.150 LTL

10.817.400 LTL

55.906 GB

437 vnt.

Reikalingo pajėgum o
vertė

Tarnybinių stočių
talpyklos vieno vnt. kaina
LT su PVM

Sum a

37 vnt.

18.150 LTL

676.088 LTL

Reikalingo pajėgum o
vertė
670.500 W

Reikalingo pajėgum o
vertė

Reikalingas diskų
skaičius

12.000.000 GB

12.000 vnt.

2.000.000 GB

5.000 vnt.

Saugyklos
Diskų talpyklų
skaičius

Reikalingi rezervinio kopijavim o
pajėgum ai

Param etras
Bendra rezervinio kopijavim o
įrenginių galia

Core per CPU

8 cores

RAM

128 GB

Konkrečios tarnybinės stoties
įrenginio pavadinim as
Į vieną tarnybinių stočių talpyklą
telpančių tarnybinių stočių skaičius
Vienos tarnybinių stočių talpyklos
aukštis
Vienos tarnybinių stočių talpyklos
m aksim ali galia
Konkrečios tarnybinių stočių talpyklos
įrenginio pavadinim as

DELL Pow erEdge M915

16 vnt.
10 U
18.000 W
Dell’s M1000e Blade Chassis

Prielaidos dėl vienos diskų talpyklos ir vieno disko param etrų
Sum a

500 vnt.

24 vnt.

800 LTL

9.600.000 LTL

Į vieną diskų talpyklą telpančių
diskų skaičius (HDD vnt.)

24 vnt.

209 vnt.

10 vnt.

8.000 LTL

40.000.000 LTL

Vienos diskų talpyklos aukštis

2U

Diskų talpyklos vieno vnt.
kaina LT su PVM

Sum a

301.325 W

40.000 LTL

28.360.000 LTL

Įrangos pavadinim as

Vieno SAS disko talpa
Vieno SSD disko talpa
Vienos diskų talpyklos m aksim ali
galia
Konkretaus diskų talpyklos įrenginio
pavadinim as

Param etro vertė

1.000 GB
400 GB
425 W
Dell Compellent SC220

Prielaidos dėl vienos rezervinio kopijavim o įrenginio ir vienos
juostos param etrų

Reikalingo pajėgum o
vertė

Reikalingas
rezervinio
kopijavim o juostų
kiekis

Reikalingas
rezervinio
kopijavim o
įrangos kiekis

Reikalingas
Spintų skaičius

Rezervinio kopijavim o
įrenginio vieno vnt. kaina
LT su PVM

Sum a

20.000.000 GB

3.200 vnt.

8 vnt.

8 vnt.

3.025.000 LTL

24.200.000 LTL

356 LTL

1.140.000 LTL

16.000 W

4 CPU

Disko vieno vnt. kaina LT
su PVM

Reikalingo pajėgum o
vertė

Reikalingo pajėgum o
vertė

CPU

Param etro vertė

Reikalingas
Spintų skaičius

Rezervinio kopijavim o įranga

Param etras

Įrangos pavadinim as

Įrangos pavadinim as

Vienos rezervinio kopijavim o juostos
talpa (LTO-6, com pressed)
Į vieną rezervinio kopijavim o įrenginį
telpančių juostų skaičius
Vieno rezervinio kopijavim o įrenginio
aukštis
Vieno rezervinio kopijavim o įrenginio
m aksim ali galia
Konkretaus rezervinio kopijavim o
įrenginio pavadinim as

Param etro vertė

6.250 GB
409 vnt.
41 U
2.000 W
Quantum Scalar i500
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Prielaidos dėl vieno tinklo įrenginio ir vienos tinklo įrenginių
talpyklos param etrų

Tinklo įranga

Param etras

Reikalingas tinklo kom utatorių
prievadų skaičius (Ports)

Param etras
Bendra tinklo įrenginių galia

Reikalingo pajėgum o
vertė

Reikalingas tinklo
įrenginių skaičius

Reikalingas
tinklo įrenginių
talpyklų skaičius

9.000 vnt.

188 vnt.

12 vnt.

Reikalingas
spintų skaičius

Tinklo įrenginių talpyklos
su joje telpančiu
m aksim aliu kiekiu tinklo
įrenginių vieno vnt. kaina
LT su PVM

Sum a

6 vnt.

756.250 LTL

9.075.000 LTL

Reikalingo pajėgum o
vertė
135.840 W

UPS įrenginiai

Param etras

Reikalinga bendra UPS galia

Reikalingo pajėgum o
vertė

Reikalingas tinklo
įrenginių skaičius

Reikalingas
spintų skaičius

1.123.665 W

100 vnt.

17 vnt.

10.000 LTL

Sum a

1.003.272 LTL

Spintų skaičius

Bendra visų įrenginių m aksim ali
galios sum a (angl. Peak power )
1.124 kW

Tikėtinos vidutinės
Bendra visų
naudojam os galios ir įrenginių naudojam a
m aksim alios galios
tikėtina vidutinė
santykis
galia
0,80
899 kW

48 vnt.

16 vnt.
21 U
11.320 W
Cisco NEXUS 9516

Įrangos pavadinim as

Vieno UPS įrenginio galia su
papildom a baterija
Vieno UPS įrenginio aukštis
Konkretaus tinklo įrenginių talpyklos
pavadinim as

Param etro vertė

11.200 W
7U
Dell Pow erEdge 5600W Rack UPS

Prielaidos dėl vienos spintos param etrų

Spintos
Param etras

Vieno tinklo įrenginio prievadų
skaičius (ports) 10 Gigabit
Vienoje tinklo įrenginių talpykloje
telpantis m aksim alus tinklo įrenginių
skaičius
Vieno tinklo įrenginių talpyklos
aukštis
Vienos tinklo įrenginių talpyklos
m aksim ali galia
Konkretaus tinklo įrenginių talpyklos
pavadinim as

Param etro vertė

Prielaidos dėl vieno UPS įrenginio param etrų
Tinklo įrenginių talpyklos
su joje telpančiu
m aksim aliu kiekiu tinklo
įrenginių vieno vnt. kaina
LT su PVM

Reikalingo pajėgum o
vertė
74 vnt.

Įrangos pavadinim as

Spintos vieno vnt. kaina
LT su PVM
2.500 LTL

Sum a
185.000 LTL

Bendra sum a

125.056.760 LTL

Įrangos pavadinim as
Vienos spintos aukštis
Konkrečios spintos pavadinim as

Param etro vertė
42 U
Dell 4220 Rack
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Reikalingas duom enų centro patalpos plotas
Param etras

Prielaidos dėl duom enų centro infrastruktūrai reikalingo ploto

Reikalingo pajėgum o
vertė

Reikalingas duomenų centro patalpos plotas spintoms

137 kv. m.

Reikalingas duomenų centro patalpos plotas maitinimo
įrangai

21 kv. m.

Reikalingas duomenų centro patalpos plotas
kondicionavimo įrangai

21 kv. m.

Reikalingas duomenų centro patalpos plotas kitai
papildomai įrangai, pavyzdžiui, gesinimo įrangai

21 kv. m.

Avariniams išėjimams, rampoms ir kt. reikalingas
duomenų centro patalpos plotas (angl. Space for
egress, ramps, and columns )

6 kv. m.

Bendras duom enų centro patalpos plotas

180 lapas iš 244

205 kv. m .

Param etro vertė kv. pėdom is

Param etro
vertė kv. m .

12,00 kv. pėdų.

1,11 kv. m.

6,00 kv. pėdų.

0,56 kv. m.

2,00 kv. pėdų.

0,19 kv. m.

20 kv. pėdų.

1,86 kv. m .

Maitinimo įrangai reikalingas duomenų centro patalpos
plotas (Vienai spintai) (angl. Space reserved for power )

3,00 kv. pėdų.

0,28 kv. m.

Gesinimo įrangai reikalingas duomenų centro patalpos
plotas (Vienai spintai) (angl. Space reserved for cooling )

3,00 kv. pėdų.

0,28 kv. m.

3,00 kv. pėdų.

0,28 kv. m.

60,00 kv. pėdų.

5,57 kv. m.

Ploto poreikis
Vienai spintai fiziškai reikalingas duomenų centro
patalpos plotas (angl. Cabinet area requirement )
Vienos spintos aptarnavimui reikalingas papildomos
duomenų centro patalpos plotas (angl. Space reserved
for staging)
Vienai spintai reikalingas rezervinis duomenų centro
patalpos plotas dėl nenumatytų aspektų (angl. Space for
density uncertainty )
Bendras vienai spintai reikalingas duom enų
centro patalpos plotas (angl. Cabinet area
requirement )

Kitai papildomai įrangai reikalingas duomenų centro
patalpos plotas (Vienai spintai) (angl. Space reserved for
ancillary systems )
Avariniams išėjimams, rampoms ir kt. reikalingas
duomenų centro patalpos plotas (angl. Space for egress,
ramps, and columns )
Matavim o vienetai
Matavim o vienetas
1 kv. pėda

Matavim o vienetas
0,09290 kv. m.
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9.2.2.3 Paslaugų teikėjai
Vadovaujantis pasirinkto VIII pertvarkymo modelio alternatyvos metu atliktos analizės rezultatais (žr.
skyrių 7.1.4.2), IT paslaugas Institucijoms teiks privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai ir įsteigti
keturi Valstybės IT paslaugų teikėjai.

 Valstybės IT paslaugų teikėjai
Turi būti įsteigti
keturi Valstybės IT
paslaugų teikėjai

Atsižvelgiant į pasirinktos VIII pertvarkymo modelio alternatyvos aprašyme
(žr. skyrių 7.1.4.2) pateikiamus Valstybės IT paslaugų teikėjų atrankos
kriterijus, turi būti įsteigti keturi Valstybės IT paslaugų teikėjai. Šie Valstybės
IT paslaugų teikėjai turi būti įsteigti toliau išvardintose atrinktose VIII valdymo
srityse, kuriose šiuo metu tvarkoma daugiausiai ypatingos svarbos ir svarbios
elektroninės informacijos, sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu:
►

Finansų ministerijos VII valdymo sritis;

►

Vidaus reikalų ministerijos VII valdymo sritis;

►

Susisiekimo ministerijos VII valdymo sritis;

►

Teisingumo ministerijos VII valdymo sritis.

Pažymėtina, kad į anksčiau įvardintas VII valdymo sritis nepatektų ir/ arba toliau savarankiškai
tvarkytų savo VII tos Institucijos, kurios tvarko ADA sistemas ar kitas IS / registrus, kuriose
apdorojama įslaptinta informacija (valstybės arba tarnybos paslaptys) bei tam tikros kitos Institucijos,
kurių dalyvavimas pradiniame VIII pertvarkymo etape nėra numatytas, pavyzdžiui, AB "Lietuvos
geležinkeliai", Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministerija, Lietuvos kariuomenė, Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija ir pan.

Svarbu: Toliau šiame skyriuje pateiktuose paveiksluose pateikiamas preliminarus IT paslaugų gavėjų
priskyrimas Valstybės IT paslaugų teikėjams atliktas atsižvelgiant į Ataskaitos rengimo metu turimą
informaciją apie:
►

pavaldumo sričių panašumą – siekta Valstybės IT paslaugų teikėjams priskirti jų VII
valdymo sričiai / jai artimoms VII valdymo sritims priklausančias Institucijas. Pavyzdžiui,
Teisingumo ministerijos valdymo sritis ir teismai;

►

Institucijų veiklos panašumus – siekta IT paslaugų gavėjus (Institucijas) sugrupuoti pagal jų
vykdomos veiklos panašumą ir priskirti daugiausiai panašios kompetencijos turinčiose VII
valdymo srityse paskiriamiems / įsteigiamiems Valstybės IT paslaugų teikėjams. Pavyzdžiui,
skirtingų ministerijų valdymo sritys, kuriose sąlyginai daug Institucijų tvarko įvairius registrus;

►

Institucijų tvarkomų arba naudojamų specifinius komponentus turinčių IT sprendimų
panašumus – siekta Valstybės IT paslaugų teikėjams priskirti tas VII valdymo sritis, kuriose
naudojama daugiausiai Valstybės IT paslaugų teikėjų kompetenciją atitinkančių IT sprendimų
komponentų. Pavyzdžiui, Aplinkos ministerijos valdymo srityje naudojama sąlyginai daug GIS
sprendimų, todėl ją siūloma priskirti Teisingumo ministerijos valdymo srityje, kurioje jau dabar
yra sukauptos GIS sprendimų tvarkymo kompetencijos, paskiriamam / įsteigiamam Valstybės
IT paslaugų teikėjui.
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x

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Valstybės IT
IT
paslaugų paslaugų teikėjai
katalogas

Vertina atitikimą reikalavimams

1

2

3

4

Susisiekimo ministerijos VIII valdymo
srities kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Finansų ministerijos VIII valdymo
srities kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Teisingumo ministerijos VIII valdymo
srities kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Vidaus reikalų ministerijos VIII
valdymo srities kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu pasirinktas
Valstybės IT paslaugų teikėjas

Kiekvienas Valstybės IT paslaugų teikėjas visoms jo aptarnaujamoms institucijoms* teikia:
a) su I ir II kategorijų valstybės IS / registrų tvarkymu susijusias visų rūšių IT paslaugas
b) specifines IT paslaugas
Teikia IT
paslaugas

Teikia IT
paslaugas

Teikia IT
paslaugas

Teikia IT
paslaugas

Susisiekimo
ministerijos valdymo srities institucijos

Finansų
ministerijos valdymo srities institucijos

Teisingumo
ministerijos valdymo srities institucijos

Vidaus reikalų
ministerijos valdymo srities institucijos

Sveikatos apsaugos
ministerijos valdymo srities institucijos

Užsienio reikalų
ministerijos valdymo srities institucijos

Aplinkos
ministerijos valdymo srities institucijos

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras

Energetikos
ministerijos valdymo srities institucijos
Kultūros
ministerijos valdymo srities institucijos

IT paslaugų gavėjai - institucijos

Švietimo ir mokslo
ministerijos valdymo srities institucijos
Ūkio
ministerijos valdymo srities institucijos
Žemės ūkio
ministerijos valdymo srities institucijos
Ryšių reguliavimo tarnyba
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslų akademija
Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Socialinės
apsaugos ir dabo ministerijos valdymo
srities institucijos

Teismai
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Mokestinių ginčų komisija
Nacionalinė sveikatos taryba
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje
įvertinti sekretoriatas
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
institucija
Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir
procedūrų kontrolieriaus tarnyba

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

Valstybinė atominės energetikos saugos
inspekcija

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija
Viešųjų pirkimų tarnyba
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

* Išsamus siūlomas ministerijų bei joms pavaldžių institucijų / įstaigų pasiskirstymas pagal Valstybės IT paslaugų teikėjus yra pateikiamas atskirame dokumente (sąraše).
31 paveikslas. Siūlomas preliminarus ministerijų ir joms pavaldžių institucijų/ įstaigų pasiskirstymas pagal Valstybės IT paslaugų teikėjus
(bendras visų Institucijų pasiskirstymas)
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ATSAKINGA INSTITUCIJA

·

Nustato reikalavimus IT paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms paslaugoms

Vertina atitikimą reikalavimams

·

Vertina ar IT paslaugų teikėjai ir jų teikiamos paslaugos atitinka nustatytus
reikalavimus

2

3

4

·

Koordinuoja valstybės IT paslaugų teikėjų veiklą ir jų teikiamas paslaugas

Susisiekimo ministerijos VIII
valdymo srities kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Finansų ministerijos VIII
valdymo srities kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Teisingumo ministerijos VIII
valdymo srities kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Vidaus reikalų ministerijos VIII
valdymo srities kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

·

Nustato kriterijus, kuriuos turi atitikti Institucija, kad galėtų tam tikrą dalį ar visus VIII
tvarkyti savarankiškai

·

Vertina ar Institucija atitinka nustatytus kriterijus, kad galėtų tam tikrą dalį ar visus
VIII tvarkyti savarankiškai

Teikia visų rūšių IT paslaugas*.
Taip pat visoms priskirtoms
Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
· El. pašto valdymo priemonės
· Kitos
PaaS:
· Duomenų bazių valdymo
priemonės
· Kitos
IaaS:
· Virtuali infrastruktūra
specifinėms veiklos IS
· Kitos

Teikia visų rūšių IT paslaugas*.
Taip pat visoms priskirtoms
Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
· El. pašto valdymo priemonės
· Kitos
PaaS:
· Duomenų bazių valdymo
priemonės
· Kitos
IaaS:
· Virtuali infrastruktūra
specifinėms veiklos IS
· Kitos

Teikia IT paslaugas

Teikia IT paslaugas

5

11
Susisiekimo
ministerijos valdymo srities Institucijos
3

3

Švietimo ir mokslo
ministerijos valdymo srities Institucijos
6
9
Žemės ūkio
ministerijos valdymo srities Institucijos

9

25
Finansų
ministerijos valdymo srities Institucijos
4

6

Socialinės
apsaugos ir dabo ministerijos valdymo
srities Institucijos

2
3
Kultūros
ministerijos valdymo srities Institucijos
3

3
Ūkio
ministerijos valdymo srities Institucijos
1

Valstybinė maisto
ir veterinarijos tarnyba

3

1

Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnyba

1

1

Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba

1

5

17
Teisingumo
ministerijos valdymo srities Institucijos
11

18

Sveikatos apsaugos
ministerijos valdymo srities Institucijos

9

24
Vidaus reikalų
ministerijos valdymo srities Institucijos
1

1

Užsienio reikalų
ministerijos valdymo srities Institucijos

IT paslaugų katalogas

Teikia IT
paslaugas

Teikia IT paslaugas

IT paslaugos teikiamos horizontaliai visoms poreikį
naudotis tokiomis paslaugomis turinčioms Institucijoms

6
8
Aplinkos
ministerijos valdymo srities Institucijos
1

Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija

2

1

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija

2

1

Nacionalinė teismų
administracija

1

Teikia IT
paslaugas

Teikia visų rūšių IT paslaugas*.
Taip pat visoms priskirtoms
Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
· El. pašto valdymo priemonės
· Kitos
PaaS:
· Duomenų bazių valdymo
priemonės
· Kitos
IaaS:
· Virtuali infrastruktūra
specifinėms veiklos IS
· Kitos

Visoms Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
· Pagalbos tarnybos priemonės
· Žinių valdymo priemonės
· Projektų valdymo priemonės
· Dokumentų valdymo sistemos
PaaS:
· Turinio tvarkymo priemonės

Visoms Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
· Apskaitos informacinės sistemos

Teikia IT
paslaugas

Teikia visų rūšių IT paslaugas*.
Taip pat visoms priskirtoms
Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
· El. pašto valdymo priemonės
· Kitos
PaaS:
· Duomenų bazių valdymo
priemonės
· Kitos
IaaS:
· Virtuali infrastruktūra
specifinėms veiklos IS
· Kitos

Visoms Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
· Registrų tvarkymo priemonės
PaaS:
· Erdvinės informacijos tvarkymo priemonės

Teikia IT
paslaugas

Valstybės IT

IT paslaugų katalogas

1

Teikia IT paslaugas

IT paslaugų gavėjai - Institucijos

IT paslaugos teikiamos vertikaliai visoms Valstybės IT
paslaugų teikėjams priskirtoms Institucijoms

paslaugų teikėjai

Valstybės IT paslaugų teikėjai

Visoms Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
· Darbo užmokesčio skaičiavimo informacinės
sistemos
· Personalo valdymo informacinės sistemos

1
1
Valstybinė kainų
ir energetikos kontrolės komisija

Iš viso:

Iš viso:

Iš viso:

Iš viso:

23

Institucijų

13

Institucijų

25

Institucijų

10

Institucijų

35

I ir II kategorijos valstybės

31

I ir II kategorijos valstybės

48

I ir II kategorijos valstybės

25

I ir II kategorijos valstybės

IS ir registrų**

IS ir registrų**

IS ir registrų**

IS ir registrų**

* Visų rūšių IT paslaugos, išskyrus įvardintas specifines, Valstybės IT paslaugų teikėjų yra teikiamos tik Institucijų su I ir II kategorijos valstybės IS / registrų
tvarkymu susijusiems poreikiams tenkinti.
** Į VIII pertvarkymo apimtį nėra įtraukiamos įslaptintos informacijos automatizuoto apdorojimo (ADA) sistemos, todėl jos šioje schemoje taip pat nėra įtrauktos.

32 paveikslas. Rekomenduojami Valstybės IT paslaugų teikėjai ir jiems aptarnauti priskiriami IT paslaugų gavėjai bei jų tvarkomi VII
(pasiskirstymas pagal šiuo metu Institucijų tvarkomas I ir II kategorijos valstybės IS / registrus)

Valstybės IT paslaugų teikėjai
1
Susisiekimo ministerijos VIII valdymo
srities kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

2
Finansų ministerijos VIII valdymo srities
kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT paslaugų teikėjas

3
Teisingumo ministerijos VIII valdymo
srities kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

4
Vidaus reikalų ministerijos VIII valdymo
srities kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos

184 lapas iš 244
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Svarbu: aukščiau pateiktame paveiksle pateikiamas rekomenduojamų Valstybės IT paslaugų teikėjų ir jiems priskiriamų IT paslaugų gavėjų bei jų VII sąrašas
sudarytas atsižvelgiant į Ataskaitos rengimo metu turimą informaciją (pateikiama ataskaitos 7 priede) apie egzistuojančių valstybės IS / registrų kategorijas.
Informacija apie valstybės IS / registrų kategorijas surinkta keliais būdais: iš Institucijų klausimynuose pateiktų duomenų, www.registrai.lt pateiktų valstybės IS
/ registrų kategorijų ir jų duomenų saugos nuostatų, VRM turimų duomenų bei kitų viešai prieinamų šaltinių. Detalus rekomenduojamas IT paslaugų gavėjų
bei jų VII pasiskirstymas pagal galimus Valstybės IT paslaugų teikėjus, pateikiamas .ataskaitos 7 priede.

Valstybės IT paslaugų teikėjai
2

3

4

Finansų ministerijos VIII
valdymo srities kompetencijos
ir infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Teisingumo ministerijos VIII
valdymo srities kompetencijos
ir infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Vidaus reikalų ministerijos VIII
valdymo srities kompetencijos
ir infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Teikia bendrojo
naudojimo
paslaugas

Susisiekimo ministerijos VIII
valdymo srities kompetencijos
ir infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

VIISP paslaugų teikėjas teikia
bendrojo naudojimo paslaugas:
· Valstybės IT paslaugų teikėjų
infrastruktūros panaudojimo
stebėsenos paslauga
· Rezervinio kopijavimo tvarkymo
paslauga
· Rezervinio informacinių technologijų
priemonių veiklos atkūrimo
paslauga
· IT paslaugų teikimo skambučių
centro paslauga
· Automatizuotos IT veiklos pagalbos
tarnybos paslauga
· Bendra valstybės IT žinių bazė
· IT paslaugų katalogo valdymo
priemonės
· Kitos bendrojo naudojimo paslaugos

IT paslaugų gavėjai - Institucijos, kurios naudojasi IT paslaugomis iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų

Teikia bendrojo
naudojimo
paslaugas

1

Teikia bendrojo
naudojimo
paslaugas

IT paslaugų katalogas

Institucijos, kurios savarankiškai tvarko savo VIII

33 paveikslas. Supaprastinta bendrojo naudojimo paslaugų teikimą ir jų gavėjus iliustruojanti schema
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ATSAKINGA INSTITUCIJA
Vertina atitikimą reikalavimams

·

Nustato reikalavimus IT paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms paslaugoms

·

Vertina ar IT paslaugų teikėjai ir jų teikiamos paslaugos atitinka nustatytus
reikalavimus

·

Koordinuoja valstybės IT paslaugų teikėjų veiklą ir jų teikiamas paslaugas

·

Nustato kriterijus, kuriuos turi atitikti Institucija, kad galėtų tam tikrą dalį ar visus VIII
tvarkyti savarankiškai

·

Vertina ar Institucija atitinka nustatytus kriterijus, kad galėtų tam tikrą dalį ar visus
VIII tvarkyti savarankiškai

2

3

4

Susisiekimo ministerijos
VIII valdymo srities
kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Finansų ministerijos VIII
valdymo srities
kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Teisingumo ministerijos
VIII valdymo srities
kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Vidaus reikalų
ministerijos VIII valdymo
srities kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Kiekvienas Valstybės IT paslaugų teikėjas visoms jo aptarnaujamoms Institucijoms*
teikia:
a) su I ir II kategorijų valstybės IS / registrų tvarkymu susijusias visų rūšių IT paslaugas.
b) specifines IT paslaugas:
SaaS:
► El. pašto valdymo priemonės
► Kitos
PaaS:
► Duomenų bazių valdymo priemonės
► Kitos
IaaS:
► Virtuali infrastruktūra specifinėms veiklos IS

IT paslaugų katalogas

IT paslaugų katalogas
Visoms Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
► Pagalbos tarnybos priemonės
► Žinių valdymo priemonės
► Projektų valdymo priemonės
► Dokumentų valdymo sistemos
PaaS:
► Turinio tvarkymo priemonės

► Kitos

Teikia IT
paslaugas

Teikia IT
paslaugas

1 Valstybės IT
paslaugų teikėjo
aptarnaujamos
Institucijos

2 Valstybės IT
paslaugų teikėjo
aptarnaujamos
Institucijos

3 Valstybės IT
paslaugų teikėjo
aptarnaujamos
Institucijos

4 Valstybės IT
paslaugų teikėjo
aptarnaujamos
Institucijos

(23 Institucijos)

(12 Institucijų)

(25 Institucijos)

(10 Institucijų)

* Į VIII pertvarkymo apimtį nėra įtraukiamos įslaptintos informacijos automatizuoto
apdorojimo (ADA) sistemos, todėl jos šioje schemoje taip pat nėra įtrauktos.

Valstybės IT paslaugų teikėjai
1
Susisiekimo ministerijos VIII valdymo
srities kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Teikia IT
paslaugas

Specifinės IT paslaugos teikiamos
horizontaliai visoms poreikį
naudotis tokiomis paslaugomis
turinčioms Institucijoms

Teikia IT paslaugas
visoms
Institucijoms

Valstybės IT

1

Teikia IT
paslaugas

IT paslaugų
gavėjai Institucijos

IT paslaugos Valstybės IT paslaugų
teikėjo teikiamos vertikaliai jo
aptarnaujamoms Institucijoms

paslaugų teikėjai

Valstybės IT paslaugų teikėjai

Visoms Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
► Apskaitos informacinės sistemos

Visoms Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
► Registrų tvarkymo priemonės
PaaS:
► Erdvinės informacijos tvarkymo priemonės

Visoms Institucijoms teikia specifines IT
paslaugas:
SaaS:
► Darbo užmokesčio skaičiavimo informacinės
sistemos
► Personalo valdymo informacinės sistemos

34 paveikslas. Detali bendrojo naudojimo paslaugų teikimą ir jų gavėjus iliustruojanti schema

2
Finansų ministerijos VIII valdymo srities
kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu
pasirinktas Valstybės IT paslaugų teikėjas

3
Teisingumo ministerijos VIII valdymo
srities kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

4
Vidaus reikalų ministerijos VIII valdymo
srities kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu pasirinktas Valstybės IT
paslaugų teikėjas

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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 Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai
Parengus
reglamentavimą bei
nustačius
minimalius
reikalavimus IT
paslaugų pirkimui iš
privataus
sektoriaus IT
paslaugų teikėjų,
Institucijos bus
skatinamos
atsisakyti savo
nuosavo IT turto ir
naudotis jų
teikiamomis IT
paslaugomis

Institucijos, kur tai daryti yra racionalu ir ekonomiškai naudinga su tų VII,
kuriems netaikomi saugos ar kiti apribojimai, tvarkymu susijusiems
poreikiams tenkinti bus skatinamos įsigyti IT paslaugas iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
Atsižvelgiant į tai, kad ne tik valstybė, Institucijos, bet ir IT paslaugų rinkoje
veikiantys Paslaugų teikėjai turės pasiruošti šios alternatyvos įgyvendinimui,
Institucijų galimybės naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų
teikiamomis IT paslaugomis, VIII pertvarkymo pradžioje turi būti ribojamos.
Ribojimai turėtų būti taikomi iki tada, kai bus parengtas reglamentavimas bei
nustatyti minimalūs reikalavimai IT paslaugų pirkimui iš privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjų. Palaipsniui šie ribojimai turėtų būti mažinami taip, kad vis
daugiau Institucijų atsisakytų nuosavo IT turto, o vietoj jo Institucijos savo su
IT susijusių poreikių patenkinimui pirktų IT paslaugas iš privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjų.
Pavyzdžiui, šie šiuo metu rinkoje veikiantys privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjai potencialiai (nevertinant jų atitikimo numatomiems apibrėžti
reikalavimams, taikomiems IT paslaugų teikėjams ir jų teikiamoms
paslaugoms) galėtų teikti IT paslaugas Institucijoms (pateikiama abėcėlės
eiliškumu):
31

►

UAB „AmberCore DC“ ;

►

UAB „Baltic Data Centre“;

►

UAB „Baltnetos komunikacijos“;

►

UAB „Bluebridge“;

►

UAB „Duomenų centras“;

►

UAB „Duomenų logistikos centras;

►

UAB „Hostex“;

►

UAB „Interneto vizija“;

►

Kt.

Svarbu: Tai yra tik pavyzdinis, tačiau nevienintelis galimas ir negalutinis privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų sąrašas. VIII pertvarkymo metu turi būti sudarytos sąlygos ir galimybės teikti
Institucijoms IT paslaugas visiems ne tik Lietuvos, bet ir užsienio privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjams, atitinkantiems jiems ir jų teikiamoms IT paslaugoms keliamus reikalavimus.

31

Kol kas dar neveikia,
bendradarbiaujant su IBM.

šiuo metu yra statomas didžiausias Lietuvoje duomenų centras,

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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Toliau šiame skyriuje aprašomas VIII pertvarkymo metu numatomas sukurti II-asis VIII valdymo
struktūros (pagal VIII aprašantį metamodelį) lygmuo ir jo veikimo principai. Siekiant aiškesnio
pasirinkto VIII pertvarkymo modelio detalizavimo aprašymo, II-ajam VIII valdymo struktūros lygmeniui
– Paslaugų teikėjų lygmeniui – aprašyti naudojama toliau lentelėje pateikiama šį lygmenį aprašanti
matrica. Toliau šiame skyriuje analizuojama kiekviena iš II-ojo lygmens valdymo sričių, įvertinant tai
sričiai aktualias matricos dimensijas.

38 lentelė. VIII aprašančio metamodelio atskirus lygmenis aprašanti matrica

Eil. Nr.

Dimensijos
A

B

Veikla /
Funkcijos

Informacija ir
duomenys

Valdymo sritys

C

D

E

F

Programinė įranga

Techninė
įranga

Tinklai ir
su tuo
susijusi
infrastruktūra

Duomenų
centrai
(patalpos)

1.

Programų /
projektų
valdymas

-

B.1.

C.1.

D.1.

E.1.

F.1.

2

Investicijų
valdymas

-

-

C.2.

D.2.

E.2.

F.2.

3

Turto apskaita ir
valdymas

-

B.3.

C.3.

D.3.

E.3.

F.3.

4

Informacijos
saugos valdymas

-

B.4.

C.4.

D.4.

E.4.

F.4.

5

Paslaugų teikimo
valdymas

-

B.5.

C.5.

D.5.

E.5.

F.5.

6

Reglamentavima
s ir standartų
valdymas

A.6.

B.6.

C.6.

D.6.

E.6.

F.6.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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9. 2. 2 .4 Programų / projektų valdymas
(II lygmuo – Paslaugų teikėjų lygmuo)

 VIII pertvarkymo ir plėtros projektų / programų valdymas
Institucijos savo IT
plėtros planus turės
derinti su Paslaugų
teikėjais

Siekiant užtikrinti, kad VIII plėtros projektai būtų įgyvendinami kaip projektų
portfelis (-iai), Institucijų parengti 2 – 3 m. trukmės IT plėtros planai turės būti
derinami su jiems IT paslaugas teikiančiais Paslaugų tekėjais. Šiuose
planuose Institucijos turės nurodyti planuojamas naudoti IT paslaugas,
susijusias su IT plėtros metu numatomų sukurti VII tvarkymu.

9. 2. 2 .5 Investicijų valdymas
(II lygmuo – Paslaugų teikėjų lygmuo)

 Investicijų į Valstybės IT paslaugų teikėjų IT turto kūrimą galimybės ir galimi finansavimo
mechanizmai
Rekomenduojama
Valstybės IT
paslaugų teikėjų
juridinio asmens
teisinė forma viešoji įstaiga

Toliau pateikiami investicijų į Valstybės IT paslaugų teikėjų IT turto kūrimą
galimybių ir galimų finansavimo mechanizmų aprašymai, darant prielaidą,
kad Valstybės IT paslaugų teikėjų steigimo metu bus pasirinkta jiems priskirti
rekomenduojamą (pagrindimas pateiktas ataskaitos 6 priede) juridinio
asmens teisinę formą – Viešoji įstaiga. Pagrindimai toliau pateikiamoms
išvadoms ir detali jų analizė, pateikti ataskaitos 6 priede.

Valstybės IT
paslaugų teikėjų
turtas galės būti
kuriamas
pasinaudojant ES
SF paramos
lėšomis

Atsižvelgiant į 6 priede pateiktą Valstybės IT paslaugų teikėjų galimų juridinio
asmens teisinių formų analizę, Valstybės IT paslaugų teikėjų VIII sudarančio
IT turto kūrimui ir/ arba pirkimui numatoma galimybė pasinaudoti ES SF
paramos lėšomis.
Galimybė disponuoti, inter alia perduoti pasirinktam VIII paslaugų teikėjui
panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas sukurtas IS/ registrus ar įsigytą
techninę įrangą turės būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant
į fondo taikomas ir vykdomo projekto taisykles, sudarytą konkretaus projekto

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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finansavimo ir administravimo sutartį ir jų nuostatas.
Valstybės IT paslaugų teikėjų veikla gali būti finansuojama keliais būdais:
Pagrindiniai
Valstybės IT
paslaugų teikėjų
veiklos finansavimo
mechanizmai turėtų
būti jų steigėjų
įnašai ir pajamos už
teikiamas IT
paslaugas

Siekiant Valstybės
IT paslaugų teikėjų
veiklą finansuoti
valstybės biudžeto
lėšomis, įstatymų
lygmenyje turi būti
numatyta, kad su I ir
II kategorijų IS/
registrų tvarkymo
susijusių IT
paslaugų teikimas
yra valstybės
funkcija

32

►

Steigėjų įnašai. Valstybės IT paslaugų teikėjų dalininkų įnašai gali būti
pinigai ir/arba pagal Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo
pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas;

►

IT paslaugų teikimas. Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamos IT
paslaugos, kaip ūkinė komercinė veikla, turėtų būti pagrindinis jų
veiklos finansavimo šaltinis. Tai, kad pagrindinis finansavimo šaltinis
būtų pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas, suteiks galimybę
efektyviau valdyti Valstybės IT paslaugų finansus.

►

Dotacijos (neatlyginamai gavus turtą VšĮ tikslams įgyvendinti, arba
lėšų, skirtų tokio turto įsigijimui) bei tiksliniai įnašai (jie skirti griežtai
32
apibrėžtiems tikslams įgyvendinti, pvz. parama programai vykdyti).

Valstybės IT paslaugų teikėjų veikla taip pat galėtų būti finansuojama
valstybės biudžeto lėšomis. Siekiant tokio finansavimo modelio, Valstybės IT
paslaugų teikėjui turėtų būti perduota funkcija tvarkyti ir teikti Institucijoms IT
paslaugas, įtvirtinant tai įstatymo lygmeniu. Šiuo tikslu, rekomenduojama
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme numatyti, kad su I ir II
kategorijos valstybės IS ir registrų tvarkymu susijusių IT paslaugų teikimas
yra valstybės funkcija, o jos įgyvendinimas gali būti perduotas specialiai tokių
IT paslaugų teikimui paskirtam / įsteigtam subjektui.
Toks Valstybės IT paslaugų teikėjas galėtų būti steigiamas Vyriausybės
nutarimu, o steigimo akte bei Valstybės IT paslaugų teikėjo įstatuose
(nuostatuose) turėtų būti įtvirtinta, kad Valstybės IT paslaugų teikėjas
įgyvendina ne tik viešąsias, bet ir konkrečiai IT paslaugų teikimo funkcijas.
Tokiu atveju būtų galimi du pagrindiniai Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos
finansavimo valstybės biudžeto lėšomis būdai:
►

Finansavimas sudarant biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
Finansavimas Valstybės IT paslaugų teikėjui galėtų būti skiriamas
tiesiogiai biudžeto asignavimų valdytojo (pavyzdžiui, Susisiekimo
ministerijos), sudarius biudžeto lėšų naudojimo sutartį. Toks
finansavimo būdas suteiktų galimybę Valstybės IT paslaugų teikėjui
finansavimą gauti tiesiogiai iš biudžeto asignavimų valdytojo. Siekiant
įgyvendinti tokią galimybę, turėtų būti priimti IT paslaugas
reglamentuojančių teisės aktų, pavyzdžiui Valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatymo, pakeitimai, numatant galimybę IT paslaugų

Atkreiptinas dėmesys, kad viešoji įstaiga gautą paramą (lėšas, bet kokį kitą turtą, jai suteiktas paslaugas), taip
pat kitas negrąžintinai gautas lėšas gali naudoti tik paramą suteikusio ar lėšas perdavusio asmens nurodytiems
(jeigu perduodamas šias lėšas, kitą turtą ar suteikdamas paslaugas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams.
Viešoji įstaiga negali priimti lėšų, bet kokio kito turto ir paslaugų, jeigu paramą suteikiantis ar lėšas perduodantis
asmuo nurodo šias lėšas, turtą ar paslaugas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos
įstatuose.
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teikėjui gauti biudžeto lėšas.
►

Valstybės IT paslaugų teikėjo įtvirtinimas biudžeto asignavimų
gavėju.
Kadangi viešoji įstaiga pagal savo teisinę formą nėra atskaitinga jokiai
valstybinei institucijai, siekiant, kad viešosios įstaigos IT paslaugų
teikimo finansavimui atsirastų galimybė skirti valstybės asignavimus,
visų pirma turėtų būti įtvirtinta, jog tokia viešoji įstaiga yra priskiriama
konkrečios ministerijos, kuriai priskirta valstybės informacinių išteklių
valdymo funkcija, jurisdikcijai ir įgyvendina tos ministerijos
kompetencijai priskirtas funkcijas. Viešoji įstaiga būtų pavaldi bei
atskaitinga bei jos kontrolę įgyvendintų minėta ministerija.

9. 2. 2 .6 Turto apskaita ir valdymas
(II lygmuo – Paslaugų teikėjų lygmuo)

Turto apskaitos principai
Turto apskaitos
principai nesikeis Valstybės IT
paslaugų teikėjai
savo IT turto
apskaitą vykdys
savarankiškai

Kaip ir pateikiama I-ojo VIII valdymo struktūros lygmens detaliame
aprašyme, po VIII pertvarkymo valstybės nuosavybėje turimo IT turto kiekis
palaipsniui mažės, tačiau tam tikra dalis jo liks veikiančio Valstybės IT
paslaugų teikėjų tvarkomoje VIII. Tokio turto apskaitos principai nesikeis –
Valstybės IT paslaugų teikėjai turto apskaitą vykdys savarankiškai.
Išimtimis bus tik tas IT turtas, kurio tvarkymui Institucijos naudosis DCaaS
rūšies paslaugomis. Toks IT turtas, nors ir bus talpinamas Paslaugų teikėjo
infrastruktūroje, išliks IT paslaugų gavėjų nuosavybe, todėl Institucijos turės
savarankiškai vykdyti jo apskaitą, o Paslaugų teikėjai jo į savo turto apskaita
netrauks.

 Reikalingos sukurti efektyvesnio IT turto valdymo priemonės
Turi būti naudojami
VIII ir jos
apkrautumo
stebėsenos įrankiai

Valstybės IT paslaugų teikėjų VIII ir jų apkrautumo stebėsenai turės būti
naudojami I-ajame VIII valdymo struktūros lygmenyje sukurti automatizuotos
VIII veiklos stebėsenos įrankiai.
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9. 2. 2 .7 Informacijos saugos valdymas
(II lygmuo – Paslaugų teikėjų lygmuo)

 VIII saugos valdymas
Valstybės IT
paslaugų teikėjams
kartu sprendžiant
VIII saugos
klausimus, bus
užtikrinta didesnė
VIII elektroninė ir
fizinė sauga

Steigiant Valstybės IT paslaugų teikėjus turi būti užtikrinta, kad jų
infrastruktūrą sudarytų pažangi elektroninės ir fizinės saugos valdymo įranga
bei būtų pakankamą šios srities kompetenciją turinčių specialistų. Taip pat,
turi būti užtikrinta, kad saugos klausimai ir / arba incidentai būtų sprendžiami
bendrai visų Valstybės IT paslaugų teikėjų, pasitelkiant jų turimą įrangą ir
specialistų sukauptą kompetenciją. Tokiu būdu bus padidinta didelės VIII
dalies, kuri bus tvarkoma Valstybės IT paslaugų teikėjų, elektroninė ir fizinė
sauga, su ja susijusių incidentų valdymo efektyvumas ir VIII apsaugojimas
nuo dažnėjančių kibernetinių atakų.

Valstybės IT paslaugų teikėjų nustatymo kriterijai - informacijos saugos lygio reikalavimai
Valstybės IT
paslaugų teikėjai
turi atitikti visus
I kategorijos IS/
registrų
tvarkytojams
keliamus
reikalavimus

Pagal pasirinktą VIII pertvarkymo modelį, Valstybės IT paslaugų teikėjai teiks
IT paslaugas tik tiems Institucijų IT poreikiams tenkinti, kurie yra susiję su I ir
II kategorijos valstybės IS/ registrų tvarkymu. Dėl šios priežasties, Valstybės
IT paslaugų teikėjai turi atitikti ne tik IT paslaugų teikimui keliamus
reikalavimus, bet ir visus I kategorijos valstybės IS/ registrų tvarkymui,
duomenų saugos ir veiklos tęstinumo užtikrinimui keliamus reikalavimus.

9. 2. 2 .8 Paslaugų teikimo valdymas
(II lygmuo – Paslaugų teikėjų lygmuo)

IT paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis principai
Paslaugų teikėjai

Paskirti arba naujai įsteigti Valstybės IT paslaugų teikėjai ir privataus
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tarpusavyje negali
nekonkuruoti

sektoriaus IT paslaugų teikėjai, tarpusavyje nekonkuruodami, Institucijoms
gali teikti visų 9.2.2.1 skyriuje įvardintų rūšių IT paslaugas. IT paslaugos
galėtų būti teikiamos vadovaujantis toliau pateikiamais principais:

Turi būti užtikrintas
aiškus Valstybės IT
paslaugų teikėjų ir
privataus verslo IT
paslaugų teikėjų
tarpusavio
atskyrimas

Paslaugų teikėjai Institucijoms gali teikti visų 9.2.2.1 skyriuje įvardintų rūšių IT
paslaugas.

►

Siekiant užtikrinti tvarią VIII ir į kokybę orientuotą IT paslaugų teikimą turi būti
užtikrintas aiškus Valstybės IT paslaugų teikėjų ir privataus verslo IT
paslaugų teikėjų tarpusavio atskyrimas bei aiškus jų teikiamų paslaugų ir
paslaugų gavėjų, kurioms jos teikiamos, paskirstymas.
Toliau aprašomas rekomenduojamas Valstybės IT paslaugų teikėjų ir IT
paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų paskirstymas ir jų teikimo organizavimas:

SaaS rūšies paslaugos:
►

Vienas paskirtas Valstybės IT paslaugų teikėjas(-ai) teikia tam tikrą programinę įrangą
kaip paslaugą visoms Institucijoms. Kiti Valstybės IT paslaugų teikėjai tos pačios
programinės įrangos kaip paslaugos teikti negali, tačiau esant poreikiui bei
galimybėms, Valstybės IT paslaugų teikėjas, gavęs Atsakingos institucijos
atitinkamus įgaliojimus, gali teikti kaip paslaugą kitą programinę įrangą, kurios
neteikia kiti paskirti Valstybės IT paslaugų teikėjai.

Pastaba: Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamos šios rūšies IT paslaugos nėra susijusios su
Institucijų tvarkomomis valstybės IS ir registrais, o daugiau skirtos Institucijų vidaus
administravimo poreikiams, susijusiems su IT tenkinti.
►

►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti tik tą programinę įrangą kaip
paslaugą, kurios neteikia Valstybės IT paslaugų teikėjai ir kurią į privataus sektoriaus
teikiamų IT paslaugų sąrašą, įvertinusi jos atitikimą keliamiems reikalavimams,
įtraukė Atsakinga institucija.

PaaS rūšies paslaugos:
►

Vienas paskirtas Valstybės IT paslaugų teikėjas(-ai) teikia tam tikrą programinės
įrangos platformą kaip paslaugą visoms Institucijoms, kurios tvarko I ir II kategorijos
valstybės IS ar registrus. Kiti Valstybės IT paslaugų teikėjai tos pačios programinės
įrangos platformos kaip paslaugos teikti negali, tačiau esant poreikiui bei galimybėms,
Valstybės IT paslaugų teikėjas, gavęs Atsakingos institucijos atitinkamus įgaliojimus,
gali teikti Institucijoms, kurios tvarko I ir II kategorijos valstybės IS ar registrus, kitą
programinės įrangos platformą kaip paslaugą.

Pastaba: tam tikrais išimtiniais atvejais keli Valstybės IT paslaugų teikėjai gali gauti įgaliojimus
iš Atsakingos institucijos teikti tą pačią programinės įrangos platformą kaip paslaugą
(pavyzdžiui, duomenų bazių valdymo programinę įrangą) Institucijoms, kurios tvarko I ir II
kategorijos IS ar registrus.
►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti programinės įrangos platformą
kaip paslaugą Institucijoms, kurios netvarko I ir II kategorijos valstybės IS ar registrų
arba kurios šią programinės įrangos platformą kaip paslaugą naudos išskirtinai ne su
I ir II kategorijos valstybės IS ar registrų tvarkymu susijusiems savo poreikiams
tenkinti. Aukščiau aprašytais atvejais Institucijos gali naudotis privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjo teikiama programinės įrangos platforma kaip paslauga, kurią į
privataus sektoriaus teikiamų IT paslaugų sąrašą, įvertinusi jos atitikimą keliamiems
reikalavimams, įtraukė Atsakinga institucija.
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IaaS rūšies paslaugos:
►

Visi Valstybės IT paslaugų teikėjai gali teikti techninę įrangą kaip paslaugą visoms
jiems priskirtoms Institucijoms, jeigu ši paslauga yra susijusi su šių Institucijų I ir II
kategorijos valstybės IS ar registrų tvarkymo poreikiais.

►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti techninę įrangą kaip paslaugą
Institucijoms, kurios netvarko I ir II kategorijos valstybės IS ar registrų arba kurios šią
techninę įrangą kaip paslaugą naudos išskirtinai ne su I ir II kategorijos valstybės IS
ar registrų tvarkymu susijusiems savo poreikiams tenkinti. Aukščiau aprašytais
atvejais Institucijos gali naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo teikiama
technine įranga kaip paslauga, kurią į privataus sektoriaus teikiamų IT paslaugų
sąrašą, įvertinusi jos atitikimą keliamiems reikalavimams, įtraukė Atsakinga institucija.

DCaaS rūšies paslaugos:
►

Visi Valstybės IT paslaugų teikėjai gali teikti techninės įrangos talpinimo duomenų
centre paslaugą visoms jiems priskirtoms Institucijoms, jeigu ši paslauga yra susijusi
su šių Institucijų I ir II kategorijos valstybės IS ar registrų tvarkymo poreikiais.

►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti techninės įrangos talpinimo
duomenų centre paslaugą Institucijoms, kurios netvarko I ir II kategorijos valstybės IS
ar registrų arba kurios šią techninės įrangos talpinimo duomenų centre paslaugą
naudos išskirtinai ne su I ir II kategorijos valstybės IS ar registrų tvarkymu
susijusiems savo poreikiams tenkinti. Aukščiau aprašytais atvejais Institucijos gali
naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo teikiama techninės įrangos
talpinimo duomenų centre paslauga, kurią į privataus sektoriaus teikiamų IT paslaugų
sąrašą, įvertinusi jos atitikimą keliamiems reikalavimams, įtraukė Atsakinga institucija.

LSaaS rūšies paslaugos:
►

Valstybės IT paslaugų teikėjai vietinio IT palaikymo kaip paslaugos Institucijoms
neteikia.

►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti vietinį IT palaikymą kaip paslaugą
visoms Institucijoms. Institucijos gali naudotis privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo
teikiamu vietiniu IT palaikymu kaip paslauga, kurią į privataus sektoriaus teikiamų IT
paslaugų sąrašą, įvertinusi jos atitikimą keliamiems reikalavimams, įtraukė Atsakinga
institucija.

CaaS rūšies paslaugos:
►

Vienas paskirtas Valstybės IT paslaugų teikėjas(-ai) teikia tam tikrą specifinę
kompetenciją kaip paslaugą (t. y. konsultuoja, teikia Institucijoms reikalingą metodinę
pagalbą ir kitą, su konkrečia kompetencija susijusią, pagalbą) visoms Institucijoms.
Kiti Valstybės IT paslaugų teikėjai tos pačios specifinės kompetencijos kaip paslaugos
teikti negali, tačiau esant poreikiui bei galimybėms, Valstybės IT paslaugų teikėjas,
gavęs Atsakingos institucijos atitinkamus įgaliojimus gali teikti kitą specifinę
kompetenciją kaip paslaugą.

►

Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai, gali teikti specifinę kompetenciją kaip
paslaugą visoms Institucijoms. Institucijos gali naudotis privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjo teikiama kompetencija kaip paslauga, kurią į privataus sektoriaus
teikiamų IT paslaugų sąrašą, įvertinusi jos atitikimą keliamiems reikalavimams,
įtraukė Atsakinga institucija.
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Tam tikros konkrečios IT paslaugos teikimui gali būti paskirtas vienos VIII valdymo srities Valstybės IT
paslaugų teikėjas, kuris šią IT paslaugą teiktų visoms Institucijoms, o kiti Valstybės IT paslaugų
teikėjai jos teikti negalėtų. Tokių rekomenduojamų teikti IT paslaugų ir jų galimų Valstybės IT paslaugų
teikėjų pavyzdžiai:
39 lentelė. Rekomenduojamos teikti specifinės IT paslaugos bei jų teikimo būdų ir galimų Valstybės IT
paslaugų teikėjų pavyzdžiai.
Galimi IT priemonių,
su kuriomis IT
paslaugos yra
susijusios,
pavyzdžiai
Apskaitos
informacinės
sistemos

IT
paslaugos
rūšis

SaaS

IT paslaugų teikimo būdo pavyzdys

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos VIII valdymo srityje
sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu įsteigtas
Valstybės IT paslaugų teikėjas teikia Apskaitos IS kaip
paslaugą (SaaS).
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotas Apskaitos IS, arba pirkti
specializuotus apskaitos sprendimus kaip paslaugą (SaaS) iš
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų..
Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo

Darbo užmokesčio
skaičiavimo
informacinės
sistemos

SaaS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos VIII valdymo
srityje sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu
įsteigtas Valstybės IT paslaugų teikėjas teikia Darbo
užmokesčio IS kaip paslaugą (SaaS).
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotas Darbo užmokesčio IS arba pirkti
jas iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų kaip paslaugas
(SaaS).
Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo

Personalo valdymo
informacinės
sistemos

SaaS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos VIII valdymo
srityje sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu
įsteigtas Valstybės IT paslaugų teikėjas teikia Personalo
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IT
paslaugos
rūšis

IT paslaugų teikimo būdo pavyzdys

valdymo IS kaip paslaugą (SaaS).
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotas Personalo IS arba pirkti
specializuotus personalo sprendimus kaip paslaugą (SaaS) iš
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo

Veiklos analitikos
priemonės

PaaS

Paskirtas konkrečios VIII valdymo srityje sukauptos
kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu įsteigtas Valstybės IT
paslaugų teikėjas teikia Veiklos analitikos programinės įrangos
platformą kaip paslaugą (PaaS).
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotas Veiklos analitikos priemones arba
pirkti specializuotus veiklos analitikos sprendimus kaip
paslaugą (SaaS) iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo

Dokumentų valdymo
sistemos

SaaS

VIISP tvarkytojas VIISP priemonėmis teikia Dokumentų
valdymo sistemą kaip paslaugą (SaaS) Institucijoms, kurių
dokumentų apyvarta yra nedidelė.
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotas Dokumentų valdymo sistemas arba
pirkti specializuotus dokumentų valdymo sprendimus kaip
paslaugą (SaaS) iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo.
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IT
paslaugos
rūšis

PaaS

IT paslaugų teikimo būdo pavyzdys

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos VIII valdymo
srityje sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu
įsteigtas Valstybės IT paslaugų teikėjas teikia Erdvinės
informacijos tvarkymo programinės įrangos platformą kaip
paslaugą (PaaS).
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotas Erdvinės informacijos tvarkymo
sprendimus arba pirkti jas kaip paslaugą iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo.

Registrų tvarkymo
priemonės

SaaS

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos VIII valdymo
srityje sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu
įsteigtas Valstybės IT paslaugų teikėjas teikia Registrų
tvarkymo priemones kaip paslaugą (PaaS).
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotus Registrų tvarkymo sprendimus
arba pirkti juos kaip paslaugą iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų.
Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo.

Specifinės veiklos
informacinės
sistemos

IaaS

Institucijų turimos specifinės, jų poreikiams pritaikytos veiklos
IS veikia Valstybės IT paslaugų teikėjo arba privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjo (priklausomai nuo IS
apdorojamos informacijos svarbos ir nuo to, kur tai būtų
ekonomiškai naudingiau ir / arba racionaliau) infrastruktūroje,
perkant programinės įrangos platformas ir/ ar techninę įrangą
kaip paslaugą (PaaS ir/ ar IaaS).

El. pašto valdymo

SaaS

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos VIII valdymo
srityje sukauptos kompetencijos ir infrastruktūros pagrindu
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Susisiekimo
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IT
paslaugos
rūšis

priemonės

Turinio tvarkymo
priemonės

197 lapas iš 244

IT paslaugų teikimo būdo pavyzdys

įsteigtas Valstybės IT paslaugų teikėjas teikia el. pašto
valdymo priemones kaip paslaugą (PaaS) visiems IT paslaugų
gavėjams.

PaaS

VIISP tvarkytojas VIISP priemonėmis teikia Turinio tvarkymo
programinės įrangos platformą kaip paslaugą (PaaS)
Institucijoms.
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotus Turinio tvarkymo sprendimus arba
pirkti juos kaip paslaugą iš privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų.
Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo.

Žinių valdymo
priemonės

SaaS

Paskirtas konkrečios VIII valdymo srities Valstybės IT
paslaugų teikėjas teikia Žinių valdymo priemones kaip
paslaugą (SaaS).
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotus Žinių valdymo sprendimus arba
pirkti juos kaip paslaugą iš privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų.
Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo.

Projektų valdymo
priemonės

SaaS

Paskirtas konkrečios VIII valdymo srities Valstybės IT
paslaugų teikėjas teikia Projektų valdymo priemones kaip
paslaugą (SaaS).
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotus Projektų valdymo sprendimus arba
pirkti juos kaip paslaugą iš privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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IT
paslaugos
rūšis

IT paslaugų teikimo būdo pavyzdys

Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo.

Pagalbos tarnybos
(angl. Service desk)
priemonės

SaaS

VIISP tvarkytojas VIISP priemonėmis teikia pagalbos tarnybos
priemones kaip paslaugą (SaaS) Valstybės IT paslaugų
teikėjams ir Institucijoms, savarankiškai tvarkančioms savo VII.
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotas Pagalbos tarnybos priemones arba
pirkti specializuotus Pagalbos tarnybos sprendimus kaip
paslaugą (SaaS) iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo.

Duomenų bazių
valdymo priemonės

PaaS

Visų VIII valdymo sričių Valstybės IT paslaugų teikėjai teikia
duomenų bazių valdymo priemones kaip paslaugą (PaaS) ir II
kategorijos valstybės IS ir registrus tvarkančioms Institucijoms,
jų I ir II kategorijos valstybės IS ar registrų tvarkymo
poreikiams patenkinti.
Išimtis: Institucijoms, pagal patvirtintą tvarką pagrindusioms,
jog ši IT paslauga joms nėra tinkama, suteikiama galimybė
diegtis savo specializuotus Duomenų bazių valdymo
sprendimus arba pirkti juos kaip paslaugą iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų.
Institucijų pačių diegiamiems sprendimams reikalingas
programinės įrangos platformas kaip paslaugą (PaaS) ir
techninę įrangą kaip paslaugą (IaaS arba DCaaS) Institucijos
perka iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjo

Pastaba: Tai yra tik pavyzdinis, tačiau nevienintelis galimas ir nebaigtinis Valstybės IT paslaugų
teikėjų teikiamų specifinių IT paslaugų sąrašas. Valstybės IT paslaugų teikėjams turi būti sudaryta
galimybė siūlyti į jų teikiamų IT paslaugų katalogą įtraukti jų kitas pageidaujamas teikti specifines IT
paslaugas.
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9. 2. 2 .9 Reglamentavimas ir standartų
valdymas
(II lygmuo – Paslaugų teikėjų lygmuo)

Standartų IT paslaugų veiklai naudojimas

Standartų IT
paslaugų veiklai
naudojimas

Turi būti vadovaujamasi ne tik Lietuvos Respublikos teisės aktais, bet ir
plačiai paplitusiomis tarptautinėmis IT paslaugų teikimo ir IT valdymo
metodikomis, pavyzdžiui, ITIL, CoBIT bei IT išteklių kaip paslaugų teikimui
(debesų kompiuterijai) taikomais standartais, pavyzdžiui, Nacionalinio
standartų ir technologijų instituto (angl. National Institute of Standards and
Technology - NIST) specialiojoje publikacijoje „NIST Cloud Computing
Standards Roadmap“ (NIST-SP 500-291, v233) apibrėžtais debesų
kompiuterijos standartais ar kitais lygiaverčiais standartais ir
rekomendacijomis.

 Teisinės ir metodinės bazės, reikalingos IT paslaugų teikimui, sukūrimas
Turi būti sukurta
metodinė ir teisinė
bazė, reikalinga IT
paslaugų pirkimui iš
Paslaugų teikėjų

Siekiant užtikrinti Paslaugų teikėjų ir jų teikiamų IT paslaugų atitiktį
keliamiems reikalavimams bei sumažinti riziką, susijusią su Institucijų veiklos
tęstinumo užtikrinimu turi būti sukurta metodinė ir teisinė bazė, reikalinga IT
paslaugų pirkimui tiek iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, tiek iš
Valstybės IT paslaugų teikėjų.

Privataus
sektoriaus IT
paslaugų teikėjams
taikomi papildomi
reikalavimai

Reglamentuojant IT paslaugų pirkimą iš privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjų, įvertinant didesnę riziką dėl jų veiklos tęstinumo ir jų infrastruktūroje
tvarkomos elektroninės informacijos saugos, turi būti numatyti papildomi
reikalavimai. Turi būti numatyti reikalavimai turėti veiklos civilinės
atsakomybės draudimą, laikytis nurodyto duomenų saugos lygio standartų,
nustatytu periodiškumu daryti visos jų infrastruktūroje tvarkomos Institucijų
elektroninės informacijos rezervines kopijas bei rezervines kopijas papildomai
saugoti numatyto vieno iš Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūroje.

 Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos principų vertinimas pagal juridinio asmens teisinę
formą

33

Nuoroda internete: http://www.nist.gov/itl/cloud/upload/NIST_SP-500-291_Version-2_2013_June18_FINAL.pdf
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Skirtingų Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos organizavimui turėtų būti
pasirenkamas toks veiklos modelis, kuris labiausiai atitiktų Valstybės IT
paslaugų teikėjo veiklai keliamus reikalavimus, todėl įvertinus, kokie skirtingi
veiklos principai yra galimi, bei atlikus Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos
modelio analizę, nustatyta, kad tinkamiausia Valstybės IT paslaugų teikėjų
juridinio asmens teisinė forma turėtų - viešoji įstaiga.
Atliekant Valstybės IT paslaugų teikėjų tinkamiausios juridinio asmens
teisinės forma analizę, atsižvelgta į:
►

darbuotojų samdymo,
suteikiamas galimybes;

išlaikymo

ir

darbo

apmokėjimo

procese

►

finansavimo mechanizmą;

►

autonomiją valdant finansinius išteklius;

►

formuojamos politikos Valstybės IT srityje užtikrinimo galimybes;

►

pelno siekimą;

►

veiklos koordinavimo su kitomis institucijomis paprastumą;

►

teisinį savarankiškumą;

►

steigimo proceso sudėtingumą;

►

galimybę užsiimti kita ūkine komercine veikla;

►

IT turto perkėlimo galimybes;

►

paslaugų teikimui reikalingos infrastruktūros kūrimo finansavimo
galimybes;

►

paslaugų pirkimo iš Valstybės IT paslaugų teikėjo galimybes;

►

perkamų paslaugų finansavimo principus;

►

kitas galinčias turėti reikšmės aplinkybes.

Dalis su Valstybės IT paslaugų teikėjų veikla, jos finansavimu susijusių
klausimų yra bendri, nepriklauso nuo konkrečios pasirinktos juridinės formos.
Pavyzdžiui, galimybė ES SF paramos lėšomis sukurti, formuoti Valstybės IT
paslaugų teikėjo turtą arba perkelti iš valstybės institucijų ir įstaigų ES SF
paramos lėšomis jau sukurtą IS ir nupirktą techninę įrangą pasirinktiems
Valstybės IT paslaugų teikėjams.

Svarbu! Šio dokumento 6 priede yra pateikta detali teisinė Valstybės IT paslaugų teikėjų, jų turto ir
veiklos analizė, įskaitant kiekvienos iš šiuo metu egzistuojančių Institucijų juridinių asmenų teisinių
formų ir galimos naujos juridinio asmens teisinės formos įtakos IT paslaugų teikimui analizės
rezultatus ir šių juridinių asmenų teisinių formų privalumų ir trūkumų palyginimą.
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Institucijų valdomo IT turto perkėlimo Valstybės IT paslaugų teikėjui galimybės
Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką bei sąlygas numato Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Perduodant IT turtą Valstybės
IT paslaugų teikėjui, reikėtų remtis šiuo įstatymu ir jame įtvirtinta turto perdavimo tvarka.
Numatomos kelios galimybės Valstybės IT paslaugų teikėjui perduoti šiuo metu Institucijų valdomą
valstybės turtą:
►

Perdavimas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti;

►

Perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis;

►

Perdavimas kaip investicija (įnašas), vykdant Valstybės IT paslaugų teikėjo steigimo akte ar
steigimo sutartyje prisiimtus steigėjo turtinius įsipareigojimus.

Valstybės IT paslaugų teikėjo finansavimo galimybės iš valstybės biudžeto lėšų
Siekiant išvengti viešųjų pirkimų procedūrų, įskaitant tais atvejais, kai remiamasi VPĮ 10 str. 1 d. 8 p.
nurodyta išimtimi, viešoji įstaiga galėtų teikti paslaugas paslaugų gavėjams, kai Valstybės IT paslaugų
teikėjo veikla būtų finansuojama iš valstybės biudžeto.
Galimi keli pagrindiniai variantai Valstybės IT paslaugų teikėjo veiklą finansuoti valstybės biudžeto
lėšomis:
►

finansavimas Valstybės IT paslaugų teikėjui galėtų būti skiriamas tiesiogiai biudžeto
asignavimų valdytojo, sudarius biudžeto lėšų naudojimo sutartį;

►

Valstybės IT paslaugų teikėjas gali būti įtvirtintas biudžeto asignavimų gavėju.

Galimybių IT paslaugų gavėjams įsigyti IT paslaugas iš Valstybės IT paslaugų teikėjų
netaikant Viešųjų pirkimų įstatymo vertinimas
►

Analizuojant esamą teisinį reglamentavimą, manytina, jog IT paslaugų teikimas galėtų būti
organizuojamas Atsakingai institucijai organizuojant IT paslaugų katalogą, į kurį būtų įtraukiamos
Valstybės IT paslaugų teikėjų ir privačių IT paslaugų teikėjų paslaugos.

►

Tvarkant IT paslaugų katalogą Atsakinga institucija turėtų vykdyti tiek valstybės, tiek privačių IT
paslaugų teikėjų viešuosius pirkimus ir sudaryti preliminariąsias paslaugų teikimo sutartis, kaip
centrinė perkančioji organizacija. Tokiu būdu IT paslaugų gavėjai, nevykdydami savarankiškų
viešųjų pirkimų procedūrų, turėtų galimybę sudaryti sutartis dėl IT paslaugų kataloge esančių
subjektų paslaugų.

►

Atsakinga institucija galėtų nevykdyti viešojo pirkimo procedūrų tik dėl Valstybės IT paslaugų
teikėjų paslaugų ir tik tuo atveju, jei teisės aktuose būtų įtvirtinta išimtinė tokia valstybės IT
paslaugų teikėjo teisė teikti tokias paslaugas (VPĮ 10 str. 1 d. 7 p.). Tokių teisės aktų nuostatos
turėtų atitikti ES sutarčių sąlygas dėl konkurencijos teisės reikalavimų. Neesant minėtų išimčių,
Atsakinga institucija sutartis su Valstybės IT paslaugų gavėjais galėtų sudaryti neskelbiamų
derybų būdu VPĮ 56 str. 1 d. 3 p. pagrindu.
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Alternatyviai, Atsakinga institucija galėtų nevykdyti viešųjų pirkimų dėl Valstybės IT paslaugų
teikėjų IT paslaugų, jei Valstybės IT paslaugų teikėjų veikla būtų finansuojama valstybės
biudžeto lėšomis ir jiems priskirta IT paslaugų teikimo veikla būtų kvalifikuojama kaip VIII
administravimas/ valdymas, t.y. kaip tam tikros valstybinės veiklos/ viešojo administravimo sritis,
kuri turėtų būti specialiai reglamentuojama teisės aktais.

9.2.3

III lygmuo
lygmuo

–

Konkrečios

Institucijos

Šiame skyriuje aprašoma VIII pertvarkymo daroma įtaka III-ajam VIII valdymo struktūros (pagal VIII
aprašantį metamodelį) lygmeniui – Konkrečios Institucijos lygmeniui – ir sėkmingam VIII pertvarkymo
įgyvendinimui reikalingi jo pokyčiai. Siekiant aiškesnio pasirinkto VIII pertvarkymo modelio detalaus
aprašymo, III-ajam VIII valdymo struktūros lygmeniui aprašyti naudojama toliau lentelėje pateikiama šį
lygmenį aprašanti matrica. Toliau šiame skyriuje analizuojamas pasirinkto VIII pertvarkymo modelio
poveikis kiekvienai iš III-ojo lygmens valdymo sričių, įvertinant tai sričiai aktualias matricos dimensijas.
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40 lentelė. VIII aprašančio metamodelio atskirus lygmenis aprašanti matrica

Eil. Nr.

Dimensijos
A

B

Veikla /
Funkcijos

Informacija ir
duomenys

Valdymo sritys

C

D

E

F

Programinė įranga

Techninė
įranga

Tinklai ir
su tuo
susijusi
infrastruktūra

Duomenų
centrai
(patalpos)

1.

Programų /
projektų
valdymas

-

B.1.

C.1.

D.1.

E.1.

F.1.

2

Investicijų
valdymas

-

-

C.2.

D.2.

E.2.

F.2.

3

Turto apskaita ir
valdymas

-
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9. 2. 3 .1 Programų / projektų valdymas
III lygmuo – Konkrečios Institucijos lygmuo

 VIII plėtros projektų / programų valdymas
Institucijos turi
pasirengti 2 – 3 m.
trukmės IT plėtros
planus

Kaip ir pateikiama I-ojo VIII valdymo struktūros lygmens detaliame aprašyme,
siekiant užtikrinti, kad VIII plėtros projektai būtų įgyvendinami kaip projektų
portfelis (-iai), Institucijos turi turėti parengtus IT plėtros planus
(rekomenduojama ne ilgesnius kaip 2 – 3 m.). Šiuose planuose Institucijos,
susiderinusios su Paslaugų tekėjais, turi nurodyti planuojamas naudoti IT

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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paslaugas, susijusias su IT plėtros metu numatomų sukurti VII tvarkymu.
Institucijų IT plėtros planai turi būti suderinti su viena Atsakinga institucija,
kuri vėliau šių IT plėtros planų pagrindu, juos apibendrinusi, turėtų galimybę
formuoti VIII plėtros poreikį atitinkančius projektus, kaip projektų portfelį (ius).

Svarbu: Naudojimasis IT paslaugomis nedarys Įtakos jų veiklos vykdymo ir
elektroninės informacijos / duomenų tvarkymo principams, t. y. su VIII
pertvarkymo sąlygoti pokyčiai nebus susiję su Institucijų funkcijų ir / arba
vykdymų veiklų apimčių pasikeitimu. Institucijos, pradėję naudotis IT
paslaugomis, toliau išliks savo tvarkomų VII tvarkytojais ir / ar valdytojais,
išliks atsakingi už jais apdorojamos elektroninės informacijos saugą,
apdorojimą, bei pačių VII plėtojimą.

9. 2. 3 .2 Investicijų valdymas
III lygmuo – Konkrečios Institucijos lygmuo

 IVP investicijų projektų prioritetų nustatymas ir kontrolė
Turi būti nustatyti
kiekybiniai ir
kokybiniai
Institucijų IT
poreikių vertinimo
rodikliai

Institucijos,
planuodamos IT
turto pirkimus, turi
įvertinti
alternatyvas
naudotis IT
paslaugomis, o ne
pirkti nuosavą IT
turtą

Kaip ir pateikiama I-ojo VIII valdymo struktūros lygmens detaliame aprašyme,
siekiant užtikrinti IVP investicijų projektų prioritetų atitiktį realiems Institucijų
poreikiams, turi būti nustatyti kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, kuriais būtų
matuojamas konkrečiai Institucijai reikalingas IT išteklių kiekis, pavyzdžiui,
Institucijai reikalingi skaičiavimo ištekliai tokie, kaip virtualūs serveriai. Šie
rodikliai būtų naudojami Institucijai planuojant ir pagrindžiant VII plėtrai ir
palaikymui reikalingų lėšų poreikį.
Siekiant įgyvendinti VIII pertvarkymą pagal pasirinktą VIII pertvarkymo
modelį, turi būti nustatyta pareiga Institucijoms planuojant IT turto pirkimus
įvertinti alternatyvas:
1. galimybę tokį turtą, atsižvelgiant į planuojamu įsigyti IT turtu
numatomos tvarkyti informacijos svarbos lygį, nuomotis IT išteklius iš
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, perkant juos kaip paslaugą;
2. Naudotis Valstybės IT paslaugų teikėjų IT išteklius kaip paslaugą;
3. pirkti ir savarankiškai tvarkyti IT turtą.
Pasirinkimą Institucijos turėtų ekonomiškai pagrįsti pagal specialiai tam
patvirtintą tvarką, o teisę IT turtą pirkti tik tokiu atveju, jeigu nėra galimybės
ekonomiškai naudingiau tokį turtą pirkti kaip paslaugą nei iš privataus

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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sektoriaus IT paslaugų teikėjų, nei iš Valstybės IT paslaugų teikėjų.

9. 2. 3 .3 Turto apskaita ir valdymas
III lygmuo – Konkrečios Institucijos lygmuo

 Turto apskaitos principai
Turto apskaitos
principai nesikeis Institucijos savo IT
turto apskaitą
vykdys
savarankiškai
Institucijos, kurios
naudosis IT
paslaugomis, turi
perduoti savo VIII,
kur tai galima,
Valstybės IT
paslaugų teikėjams

Kaip ir pateikiama I-ojo VIII valdymo struktūros lygmens detaliame aprašyme,
Po VIII pertvarkymo Institucijų turimo IT turto kiekis palaipsniui mažės, tačiau
tam tikra dalis jo išliks veikiančio Institucijų savarankiškai tvarkomoje VIII.
Tokio turto apskaitos principai nesikeis – Institucijos, savarankiškai
tvarkančios savo VII, turto apskaitą vykdys savarankiškai.
Tas IT turtas, kurio tvarkymui Institucijos naudosis DCaaS rūšies
paslaugomis, nors ir bus talpinamas Paslaugų teikėjo infrastruktūroje, išliks
IT paslaugų gavėjų nuosavybe, todėl Institucijos jo apskaitą taip pat turės
vykdyti savarankiškai, o Paslaugų teikėjai jo į savo turto apskaita netrauks.
Institucijos, kurioms atsižvelgiant į jų veiklos specifiką, neegzistuoja IT turto
perdavimo ribojimai, turi perduoti visą turimą VIII tiems Valstybės IT paslaugų
teikėjams, kurie jiems teiks IT paslaugas.
Išimtys:
►

Dėl tam tikrų IT turto perdavimo apribojimų (pavyzdžiui, VIII buvo
sukurta iš ES SF, todėl 5 metus nuo sukūrimo pabaigos nėra
galimybės keisti jos paskirties) gali neegzistuoti galimybė
Institucijoms perduoti savo VIII priskirtiems Valstybės IT paslaugų
teikėjams, Tokiu atveju Institucijos turėtų naudoti turimą VIII iki
naudingo tarnavimo laiko pabaigos, neatliekant esminių reinvesticijų į
turimą VIII. Vėliau nusidėvėjus turimai VIII šios Institucijos taip pat
pradėtų naudotis jiems priskirtų Valstybės IT paslaugų teikėjų
teikiamomis IT paslaugomis.

►

Jei dėl tam tikros Institucijos veiklos specifikos, Institucija negali
naudotis Paslaugų teikėjų teikiamomis IT paslaugomis, Institucija gali
turėti savo savarankiškai tvarkomą VIII. Pavyzdžiui, Specialiųjų
tyrimų tarnyba ir kitos Institucijos, kurios tvarko riboto naudojimo
informaciją.

►

Institucijos, kurios atsižvelgiant į anksčiau įvardintus kriterijus,
naudosis DCaaS paslaugomis iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų, savo IT turtą, su kurio tvarkymu bus susiję šios
paslaugos, turės perkelti į konkrečių joms paslaugas teikiančių
privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų infrastruktūrą. Tokiu atveju
šis IT turtas nebus perduotas Valstybės IT paslaugų teikėjams.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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 Reikalingos sukurti efektyvesnio IT turto valdymo priemonės
Institucijos savo VIII
tvarkymui galės
naudoti apkrautumo
stebėsenos ir
licencijų valdymo
įrankius

Turi būti
naudojamos
priemonės,
nukreiptų į
programinės
įrangos licencijų
naudojimo
optimizavimą

Turi būti sukurtos
informacijos apie
galimus
programinės
įrangos
licencijavimo
modelius sklaidos
priemonės bei
sukurta bendrą
valstybės IT žinių
bazė

Institucijų, kurios ir toliau savarankiškai tvarkys VIII, turimos VIII ir jos
apkrautumo stebėsenai galės būti naudojami I-ajame VIII valdymo struktūros
lygmenyje sukurti automatizuotos VIII ir jų apkrautumo stebėsenos įrankiai.
Šiuo metu kuriama Programinės įrangos licencijų valdymo priemonių teikimo
paslauga, suteiks galimybę Institucijoms patogiai tvarkyti informaciją apie jų
turimas programinės įrangos licencijas.
Vadovaujantis užsienio šalių patirtimi ir gerąja praktika, viena iš didžiausią
teigiamą efektą darančių programinės įrangos licencijų naudojimo
optimizavimo priemonių yra galimybė Institucijoms perleisti nebenaudojamą
programinę įrangą kitoms Institucijoms ir/ arba pakartotinai naudoti kitų
Institucijų įsigytą programinę įrangą. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama
programinės įrangos licencijų įsigijimo tipinėse sutartyse numatyti sąlygas,
užtikrinančias galimybę vienos Institucijos įsigytomis licencijomis naudotis ir
kitoms Institucijoms.
Taip pat turi būti sukurtos priemonės, kuriomis būtų galima tvarkyti
informaciją apie Institucijoms galimus pakartotinai naudoti kitų Institucijų
įsigytus / sukurtus VII. Institucijos turi būti įpareigotos informaciją apie tokius
VII teikti šių priemonių tvarkytojui.
Siekiant užtikrinti efektyvesnį IT turto valdymą, turi būti sukurtos priemonės,
pavyzdžiui, metodinė medžiaga, kurią Institucijų atstovai galėtų rasti vienoje
vietoje ir galėtų naudoti kasdieninėje savo veikloje, kuriomis Institucijų
atstovai būtų informuojami apie galimus programinės įrangos licencijavimo
modelius. Ypatingai aktuali sklaida informacijos apie naujus licencijavimo
modelius, kurie užtikrina efektyvesnį programinės įrangos licencijų
panaudojimą.
Taip pat turi būti sukurta bendrą valstybės IT žinių bazę, kurią Institucijų
atstovai galėtų naudoti ir pildyti pagal poreikį bei numatyti priemones,
kuriomis Institucijos būtų skatinamos daugiau naudoti modernias ir
finansiškai efektyvesnes programinės įrangos licencijavimo rūšis.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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9.2.3.4 Informacijos saugos valdymas
III lygmuo – Konkrečios Institucijos lygmuo

 VIII saugos valdymas
Saugos įgaliotiniai
Institucijose išliks,
tačiau jų funkcijos
turės būti
peržiūrėtos ir tam
tikrais atvejais
sumažinta jų
apimtis.

Saugos įgaliotiniai, atsakingi už Institucijų tvarkomų VII duomenų saugą,
Institucijose išliks net ir joms pradėjus naudotis IT paslaugomis. Naudojantis
IaaS ar PaaS rūšies paslaugomis, už fizinę infrastruktūros, kurioje veikia
Institucijų tvarkomi VII, bei tinklų saugą atsakomybė bus perleista Paslaugų
teikėjams, tačiau Institucijų saugos įgaliotiniai išliks atsakingi už bendrą VII
elektroninės informacijos tvarkymo, naudojimo bei loginės prieigos saugą.
Pasikeis tik saugos įgaliotinių veiklos funkcijų apimtys. Saugos įgaliotinių
funkcijos turės būti peržiūrėtos ir sumažintos atitinkamai tokia apimtimi, kiek,
atsižvelgiant į konkrečias IT paslaugų rūšis ir sutartinius Paslaugų teikėjų
įsipareigojimus, šias funkcijas perims Paslaugų teikėjai.

 Atsakomybės už duomenų tvarkymą pasiskirstymas tarp IT paslaugų teikėjų ir Institucijų
Atsakomybių už
duomenų tvarkymą,
apdorojimą,
perdavimą
pasiskirstymas tarp
IT paslaugų teikėjų
ir Institucijų
priklauso nuo IT
paslaugų rūšių

Institucijoms naudojantis IT paslaugomis, priklausomai nuo konkrečių IT
paslaugų rūšių, sumažės jų atsakomybė atitinkamai už elektroninės
informacijos saugojimą, apdorojimą ir perdavimą. Priklausomai nuo
naudojamų IT paslaugų rūšių, kuo Institucijos daugiau naudoja Paslaugų
teikėjų IT išteklius ir jų valdymą/ administravimą perleidžia Paslaugų teikėjui,
tuo mažesnė atsakomybė už elektroninės informacijos tvarkymą tenka pačiai
Institucijai.
Detalus atsakomybių už duomenų tvarkymą, apdorojimą bei perdavimą
pasiskirstymo tarp IT paslaugų teikėjų ir Institucijų aprašymas pagal
kiekvieną iš IT paslaugų rūšių pateikiamas 9.2.3.7 skyriuje.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos

208 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

9.2.3.5 Paslaugų teikimo valdymas
III lygmuo – Konkrečios Institucijos lygmuo

IT funkcijas Institucijose vykdantys žmogiškieji ištekliai
Šiuo metu
Institucijose IT
funkcijas vykdančių
IT specialistų
pasitelkimas IT
paslaugų teikimui
užtikrintų
efektyvesnį
kvalifikuotų, IT
kompetencijas
turinčių, žmogiškųjų
išteklių
panaudojimą bei
didesnę jų
motyvaciją.

Įgyvendinant VIII pertvarkymą pagal pasirinktą VIII pertvarkymo modelį
inicijuojamas Valstybės IT paslaugų teikėjų įsteigimas ir privataus sektoriaus
IT paslaugų teikėjų dalyvavimas IT paslaugų teikime Institucijoms, sukurs
dvigubą naudą:
►

atsiras poreikis konsoliduoti aukštos IT kompetencijos bei praktinės
patirties IT paslaugų teikime turinčius žmogiškuosius išteklius – IT
specialistus – į Valstybės IT paslaugų teikėjus. Didelė dalis
žmogiškųjų išteklių, reikalingų IT paslaugų kokybei užtikrinti, turėtų
būti pritraukta iš įvairiose VIII valdymo srityse veikiančių Institucijų.
Tokiu būdu būtų užtikrinama, kad Valstybės IT paslaugų teikėjų
žmogiškieji ištekliai yra pakankamai gerai susipažinę su
aptarnaujamų Institucijų veiklos specifika ir supranta jų poreikius;

►

rinkoje taip pat turėtų būti sukurtas papildomas aukštos IT
kompetencijos, IT paslaugų rūšis ir turinį išmanančių IT specialistų
poreikis. Šis žmogiškųjų išteklių poreikis taip pat galėtų būti
patenkintas pasitelkiant reikiamą IT kompetenciją turinčius
žmogiškuosius išteklius iš Institucijų, kurioms pradėjus naudotis IT
paslaugomis tokių specialistų poreikis gali sumažėti.

Valstybėje dėl VIII pertvarkos atsiradęs IT paslaugų teikimo Institucijoms
poreikis Paslaugų teikėjams keltų naujus iššūkius, sukurtų poreikį ir prielaidas
infrastruktūros plėtrai bei modernizavimui. Dėl šių priežasčių, galima daryti
prielaidą, kad šiuo metu Institucijose IT funkcijas vykdančių IT specialistų
pasitelkimas IT paslaugų teikimui užtikrintų efektyvesnį kvalifikuotų, IT
kompetencijas turinčių, žmogiškųjų išteklių panaudojimą bei didesnę jų
motyvaciją.

 Institucijų IT veiklos funkcijų poreikio pokyčiai pradėjus naudotis IT paslaugomis
Institucijoms vidinių
IT veiklos funkcijų
poreikis priklausys
nuo naudojamų IT
paslaugų rūšių

Institucijoms pradėjus naudotis IT paslaugomus sumažėtų tam tikrų vidinių IT
veiklos funkcijų poreikis. Šis IT veiklos funkcijų poreikio sumažėjimas
priklausys nuo Institucijų naudojamų IT paslaugų rūšių.
Institucijoms, kurioms šiuo metu trūksta kvalifikuotų IT specialistų, šią
problema padės išspręsti tokių rūšių, kaip SaaS, LSaaS, CaaS, IT paslaugų
naudojimas. Naudojantis šių rūšių paslaugomis Institucijoms sumažės vietinių
IT išteklių palaikymo ir administravimo IT funkcijų poreikis, šią atsakomybę

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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perduodant Paslaugų teikėjams.
9.2.3.7 skyriuje detaliai aprašoma Institucijų vidinių IT veiklos funkcijų
poreikio priklausomybė nuo IT paslaugų rūšių.

9.2.3.6 Reglamentavimas ir standartų
valdymas
III lygmuo – Konkrečios Institucijos lygmuo

 IT paslaugų teikimo Institucijų viduje/ tarp padalinių apibrėžimas
Turi būti apibrėžti IT
paslaugų teikimo
Institucijų viduje/
tarp padalinių
procesai

Atsižvelgiant į tarptautinę gerąją praktiką, Institucijose, kurios toliau
savarankiškai tvarkys dalį VIII, turi būti apibrėžti IT paslaugų teikimo procesai,
t. y. vidinių IT veiklos funkcijų vykdymas turi būti procedūriškai traktuojamas
kaip IT paslaugų teikimas viduje ir/ arba tarp Institucijos padalinių. Teikiant
šias vidines IT paslaugas turi būti laikomasi tipinių IT paslaugų lygio
susitarimų bei turi būti taikomos plačiai paplitusios IT paslaugų teikimo ir IT
valdymo metodikos, pavyzdžiui, ITIL, CoBIT.

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos
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9.2.3.7 Institucijų IT veiklos funkcijos, kurių įgyvendinus VIII pertvarkymą atsirastų galimybė atsisakyti
Šiame skyriuje yra aprašomos Institucijų IT veiklos funkcijos, kurių poreikis Institucijoms sumažėtų ir/ arba atsirastų galimybė atsisakyti joms pradėjus
naudotis IT paslaugomis. Kadangi, priklausomai nuo Institucijų pasirinktų naudoti IT paslaugų rūšių, priklausys ir Institucijoms reikalingų konkrečių IT veiklos
funkcijų sąrašas, toliau lentelėje pateikiama šių IT veiklos funkcijų priklausomybė nuo IT paslaugų rūšių (IT paslaugų rūšių aprašymai pateikiami 9.2.2
skyriuje).

41 lentelė. Institucijų IT veiklos funkcijos, kurios kurių atsirastų galimybė atsisakyti Institucijoms pradėjus naudotis konkrečių rūšių IT paslaugomis
Paslaugos
rūšis
SaaS

IT veiklos funkcijos, kurių atsirastų galimybė atsisakyti Institucijoms pradėjus naudotis IT paslaugomis
Institucijoje neturėtų likti poreikio tik su tos programinės įrangos, kuri yra Institucijos gaunama arba perkama kaip paslauga (SaaS) iš
Paslaugų teikėjų, administravimu susijusioms IT veiklos funkcijoms:
1. taikomosios programinės įrangos administravimo funkcija, jeigu ji yra išskirtinai susijusi tik su ta programine įranga, kurią
Institucija įsigyja kaip paslaugą (šios funkcijos reikalingumas gali priklausyti nuo programinės įrangos, kurią Institucija įsigyja arba
gauna kaip paslaugą, todėl tam tikrais atvejais taikomosios programinės įrangos administravimo funkcija turės būti vykdoma
Institucijos, nepaisant to, ar tą programinę įranga Institucija įsigyja, ar gauna kaip paslaugą);
2. sisteminės programinės įrangos administravimo funkcija, jeigu ji yra išskirtinai susijusi tik su ta programine įranga, kurią Institucija
įsigyja kaip paslaugą (daugumoje atveju nebus išskirtinai susijusi tik su programine įranga, kurią Institucija įsigyja kaip paslaugą);
3. kompiuterinės techninės įrangos ir kompiuterių tinklų administravimo funkcija, jeigu ji yra išskirtinai susijusi tik su ta programine
įranga, kurią Institucija įsigyja kaip paslaugą (daugumoje atveju nebus susijusi išskirtinai tik su programine įranga, kurią Institucija
įsigyja kaip paslaugą);
4. duomenų centrų ir jų infrastruktūros priežiūros funkcija, jeigu ji yra išskirtinai susijusi tik su ta programine įranga, kurią Institucija
įsigyja kaip paslaugą (daugumoje atveju nebus išskirtinai susijusi tik su programine įranga, kurią Institucija įsigyja kaip paslaugą).

Išimtis: Nepriklausimai nuo to, ar Institucija naudojasi IT paslaugomis, aukščiau išvardintos funkcijos ir toliau bus vykdomos pačios
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IT veiklos funkcijos, kurių atsirastų galimybė atsisakyti Institucijoms pradėjus naudotis IT paslaugomis
Institucijos, jeigu jos yra susijusios ir su ta programine įranga, kuri išliks administruojama Institucijos savarankiškai (daugumoje atveju taip
ir bus). Tokiu atveju šių IT veiklos funkcijų vykdymo apimtis sumažės ta dalimi, kiek šias funkcijas buvo reikalinga vykdyti dėl programinės
įrangos, kurią Institucija įsigyja arba gauna kaip paslaugą, administravimo iki to momento kai šią programinę įrangą pradėjo naudoti kaip
paslaugą.

PaaS

Institucijoje neturėtų likti poreikio tik su tos programinės įrangos platformos, kuri yra Institucijos gaunama arba perkama kaip paslauga
(PaaS) iš Paslaugų teikėjų, administravimu susijusioms IT veiklos funkcijoms:
1. sisteminės programinės įrangos administravimo funkcija, jeigu ji yra išskirtinai susijusi tik su ta programinės įrangos platforma,
kurią Institucija įsigyja kaip paslaugą (šios funkcijos reikalingumas gali priklausyti nuo programinės įrangos platformos, kurią
Institucija įsigyja arba gauna kaip paslaugą, todėl tam tikrais atvejais sisteminės programinės įrangos administravimo funkcija
turės būti vykdoma Institucijoje, nepaisant to, ar tą programinę įranga Institucija įsigyja, ar gauna kaip paslaugą);
2. kompiuterinės techninės įrangos ir kompiuterių tinklų administravimo funkcija, jeigu ji yra išskirtinai susijusi tik su ta programinės
įrangos platforma, kurią Institucija įsigyja kaip paslaugą (daugumoje atveju nebus išskirtinai susijusi tik su programinės įrangos
platforma, kurią Institucija įsigyja kaip paslaugą);
3. duomenų centrų ir jų infrastruktūros priežiūros funkcija, jeigu ji yra išskirtinai susijusi tik su ta programinės įrangos platforma, kurią
Institucija įsigyja kaip paslaugą (daugumoje atveju nebus išskirtinai susijusi tik su programinės įrangos platforma, kurią Institucija
įsigyja kaip paslaugą).

Išimtis: Nepriklausimai nuo to, ar Institucija naudojasi IT paslaugomis, aukščiau išvardintos funkcijos ir toliau bus vykdomos pačios
Institucijos, jeigu jos yra susijusios ir su ta programinės įrangos platforma, kuri išliks administruojama Institucijos savarankiškai
(daugumoje atveju taip ir bus). Tokiu atveju šių IT veiklos funkcijų vykdymo apimtis sumažės ta dalimi, kiek šias funkcijas buvo reikalinga
vykdyti dėl programinės įrangos platformos, kurią Institucija įsigyja arba gauna kaip paslaugą, administravimo iki to momento kai šią
programinę įrangą pradėjo naudoti kaip paslaugą.
IaaS

Institucijoje neturėtų likti poreikio tik su tos techninės įrangos, kuri yra Institucijos gaunama arba perkama kaip paslauga (IaaS) iš
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IT veiklos funkcijos, kurių atsirastų galimybė atsisakyti Institucijoms pradėjus naudotis IT paslaugomis
Paslaugų teikėjų, administravimu susijusioms IT veiklos funkcijoms:
1. kompiuterinės techninės įrangos ir kompiuterių tinklų administravimo funkcija, jeigu ji yra išskirtinai susijusi tik su ta technine
įranga, kurią Institucija įsigyja kaip paslaugą (daugumoje atveju nebus išskirtinai susijusi tik su technine įranga, kurią Institucija
įsigyja kaip paslaugą);
2. duomenų centrų ir jų infrastruktūros priežiūros funkcija, jeigu ji yra išskirtinai susijusi tik su ta technine įranga, kurią Institucija
įsigyja kaip paslaugą (daugumoje atveju nebus išskirtinai susijusi tik su technine įranga, kurią Institucija įsigyja kaip paslaugą).

Išimtis: Nepriklausimai nuo to, ar Institucija naudojasi IT paslaugomis, aukščiau išvardintos funkcijos ir toliau bus vykdomos pačios
Institucijos, jeigu jos yra susijusios ir su ta technine įranga, kuri išliks administruojama Institucijos savarankiškai. Tokiu atveju šių IT veiklos
funkcijų vykdymo apimtis sumažės ta dalimi, kiek šias funkcijas buvo reikalinga vykdyti dėl techninės įrangos, kurią Institucija įsigyja arba
gauna kaip paslaugą, administravimo/ priežiūros iki to momento kai šią programinę įrangą pradėjo naudoti kaip paslaugą.
DCaaS

Institucijoje neturėtų likti poreikio tik su tos techninės įrangos, kuri yra Institucijos talpinama ne savo duomenų centre, perkant arba
gaunant techninės įrangos talpinimo duomenų centre paslaugą (DCaaS) iš Paslaugų teikėjų, administravimu susijusioms IT veiklos
funkcijoms:
1. kompiuterinės techninės įrangos ir kompiuterių tinklų administravimo funkcija, jeigu ji yra išskirtinai susijusi tik su ta technine
įranga, kurią Institucija talpina ne savo duomenų centre, perkant arba gaunant techninės įrangos talpinimo duomenų centre
paslaugą (DCaaS);
2. duomenų centrų ir jų infrastruktūros priežiūros funkcija, jeigu Institucijai perkant arba gaunant techninės įrangos talpinimo
duomenų centre paslaugą (DCaaS), Institucija nebeeksploatuoja savo duomenų centrų.
Išimtis: Nepriklausimai nuo to, ar Institucija naudojasi IT paslaugomis, aukščiau išvardintos funkcijos ir toliau bus vykdomos pačios
Institucijos, jeigu jos yra susijusios ir su ta technine įranga, kuri išliks talpinama Institucijos nuosavame duomenų centre. Tokiu atveju šių
IT veiklos funkcijų vykdymo apimtis sumažės ta dalimi, kiek šias funkcijas buvo reikalinga vykdyti dėl techninės įrangos, kurią Institucija
talpina Paslaugų teikėjų duomenų centruose (naudojantis DCaaS paslaugomis), administravimo/ priežiūros iki to momento kai šią
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IT veiklos funkcijos, kurių atsirastų galimybė atsisakyti Institucijoms pradėjus naudotis IT paslaugomis
programinę įrangą pradėjo naudoti kaip paslaugą.

LSaaS

Institucijai pradėjus iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų pirkti vietinį IT palaikymą kaip paslaugą (LSaaS) joje neturėtų likti poreikio
viduje vykdyti iki tol egzistavusias vietinio IT palaikymo funkcijas.

CaaS

Institucijai gaunant iš Valstybės IT paslaugų teikėjo kompetenciją kaip paslaugą (CaaS) joje neturėtų likti poreikio iki tol egzistavusioms
Institucijos IT veiklos funkcijoms, susijusioms su šios kompetencijos turėjimu pas save.

Atsižvelgiant į 7.1.4.3 skyriuje pateikiamas išvadas, tokių IT kompetenciją turinčių žmogiškųjų išteklių, kurių funkcijų poreikis Institucijose sumažės bet jie
nebus pasitelkti Paslaugų teikėjų IT paslaugų teikimui, nebus arba bus sąlyginai nedaug. Jeigu taip ir atsitiktų, jiems galėtų būti suteiktos sąlygos
specializuotis tam tikroje srityje (pvz., specializuotos taikomosios programinės įrangos vystymas) ar būti perkvalifikuotiems ir tiesiogiai dalyvauti pagrindinių
atitinkamų Institucijų funkcijų vykdyme.
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9.2.3.8 Duomenų saugojimo, apdorojimo ir perdavimo metmenys ir principai
Institucijoms naudojantis IT paslaugomis, priklausomai nuo konkrečių IT paslaugų rūšių, sumažės jų atsakomybė atitinkamai už elektroninės informacijos
saugojimą, apdorojimą ir perdavimą. Toliau lentelėje pagal kiekvieną iš IT paslaugų tipų, pateikiamas atsakomybių už duomenų tvarkymą, apdorojimą,
perdavimą bei atsakomybių, susijusių su paslaugų teikimui reikalingų duomenų centro komponentų veikimo užtikrinimu pasiskirstymas tarp IT paslaugų
teikėjų ir jų teikiamų paslaugų gavėjų – Institucijų.
42 lentelė. Atsakomybių pasiskirstymas pagal Paslaugų teikėjų Institucijoms teikiamų paslaugų tipus.

Atsakomybė

DCaaS rūšies
paslaugos atveju

IaaS rūšies paslaugos
atveju

Paslaugų
teikėjas

Institucija

Paslaugų
teikėjas

N/A

N/A

N/A

Institucija

PaaS rūšies
paslaugos atveju
Paslaugų
teikėjas

Institucija

SaaS rūšies
paslaugos atveju
Paslaugų
teikėjas

Institucija

Atsakomybės, susijusios duomenų tvarkymu
Atsako už tinkamą Institucijos naudotojų
atliekamą duomenų tvarkymą, panaudojant
paslaugos apimtyje gautą taikomąją ir/ arba
sisteminę programinę įrangą
Atsako už tinkamą duomenų tvarkymą, kuris yra
susijęs su paslaugai teikti reikalingų duomenų
centro komponentų veikimu

A

34

A

A

A

A

A

A

Atsakomybės, susijusios su paslaugų teikimui reikalingų duomenų centro komponentų veikimo užtikrinimu
Atsako už tinkamą taikomosios programinės
įrangos veikimą
34

A

A

A

A

IaaS paslaugos atveju Institucija gali gauti virtualias tarnybines stotis, kurios yra pateikiamos su iš anksto įdiegtomis operacinėmis sistemomis. Tokiu
atveju, Institucija yra atsakinga už Institucijos naudotojų atliekamą duomenų tvarkymą, panaudojant paslaugos apimtyje gautas operacines sistemas

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

DCaaS rūšies
paslaugos atveju

Atsakomybė

Paslaugų
teikėjas
Atsako už tinkamą
įrangos veikimą
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sisteminės

programinės

Institucija

IaaS rūšies paslaugos
atveju
Paslaugų
teikėjas

A

Institucija

A

35

PaaS rūšies
paslaugos atveju
Paslaugų
teikėjas

Institucija

SaaS rūšies
paslaugos atveju
Paslaugų
teikėjas

A

A

Atsako už tinkamą taikomosios programinės
įrangos ir/ ar sisteminės programinės įrangos
duomenų rezervinio kopijavimo organizavimą

A

A

A

A

Atsako už tinkamą techninės įrangos veikimą

A

A

A

A

Atsako už tinkamą duomenų centro pagrindinės
infrastruktūros (elektros energijos tiekimo,
rezervinio elektros energijos tiekimo, vėdinimo,
gesinimo ir kt.) veikimą

A

A

A

A

Atsako už tinkamą fizinės prieigos prie duomenų
centro patalpose patalpintos techninės įrangos
ribojimo priemonių veikimą

A

A

A

A

Institucija

Su duomenų apdorojimu susijusios atsakomybės
Atsako už tinkamą taikomosios programinės
įrangos atliekamą duomenų apdorojimą

A

A

Atsako už tinkamą sisteminės programinės
įrangos atliekamą duomenų apdorojimą

A

A

35

A
A

A
A

Jeigu IaaS paslaugos atveju Institucija gavo virtualias tarnybines stotis, kurios buvo pateiktas su iš anksto įdiegtomis operacinėmis sistemomis, tuomet už
jų tinkamą veikimą atsako Paslaugos teikėjas. Tuo tarpu, už visos kitos sisteminės programinės įrangos tinkamą veikimą atsako Institucija.
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DCaaS rūšies
paslaugos atveju
Paslaugų
teikėjas

Institucija

IaaS rūšies paslaugos
atveju
Paslaugų
teikėjas

Institucija

PaaS rūšies
paslaugos atveju
Paslaugų
teikėjas

Institucija

SaaS rūšies
paslaugos atveju
Paslaugų
teikėjas

Su duomenų perdavimu susijusios atsakomybės
Atsako
už
tinkamą
duomenų
centro
komunikacijų, naudojamų duomenų perdavimui
už duomenų centro ribų ir gavimui iš už duomenų
centro ribų, veikimą

A

A

A

A

Atsako
už
tinkamą
duomenų
centro
komunikacijų, naudojamų duomenų perdavimui ir
gavimui duomenų centro viduje, veikimą

A

A

A

A

A

A

A

Atsako už tinkamą duomenų perdavimo
priemonių, kuriomis yra perduodami duomenys
tarp duomenų centre patalpintos techninės
įrangos atskirų komponentų, nenaudojant vidinių
duomenų centro komunikacijos priemonių,
veikimą

A

Institucija

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
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perspektyvų vertinimo paslaugos
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VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo priemonių
rekomendacijos jo įgyvendinimo mechanizmui

9.3.1

217 lapas iš 244

planas

ir

VIII pertvarkymo įgyvendinimo mechanizmas

VIII pertvarkymas pagal pasirinktą modelį yra esminis, t. y apima visus VIII valdymo lygmenis bei sritis
ir sąlygoja didelius Institucijų IT veiklos pokyčius valstybės mastu. Dėl šių priežasčių, siekiant, kad VIII
VIII pertvarkymas būtų vykdomas ir įvykdytas sėkmingai, reikalinga užtikrinti būtiną daugelio susijusių
šalių įsitraukimą, o tam būtinas bendras susijusių Institucijų dalyvavimo programoje ir perėjimo prie IT
paslaugų teikimo/ naudojimosi jomis. Šiuo tikslu šame skyriuje pateikiamos ekspertinės
rekomendacijos VIII pertvarkymo ir plėtros plano, pateikto tolimesniame skyriuje, įgyvendinimo
mechanizmui.
Atsižvelgiant į pasirinktos VIII pertvarkymo alternatyvos ir jos įgyvendinimo alternatyvos analizės
rezultatus bei vadovaujantis tolimesniuose skyriuose pateikiamomis detalizuotomis siūlomomis VIII
pertvarkymo ir plėtros priemonėmis, ištekliais, rekomenduojame:
1. parengti, patvirtinti ir įgyvendinti VIII pertvarkymo ir plėtros programą, kuri būtų sudaryta
vadovaujantis tolimesniame skyriuje pateikiamu VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo ir
plėtros planu (žr. 9.3.2 skyrių);
2. VIII pertvarkymo ir plėtros metu, aktyviai vykdyti VIII pertvarkymo ir plėtros programos
įgyvendinimo stebėseną pagal aiškius jai nustatytus rodiklius;
3. sudaryti VIII pertvarkymo ir plėtros programos valdymo ir administravimo organizacinę
struktūrą sudarančius organus (žr. 9.3.3 skyrių);
4. užtikrinti, kad būtų skirti VIII pertvarkymo ir plėtros programos valdymui reikalingi žmogiškieji
ištekliai (žr. 9.3.4 skyrių);
5. Atsižvelgiant į 9.3.5 skyriuje įvardintus VII migravimo atvejus ir jiems pateikiamas
rekomendacijas, VIII pertvarkymo metu atlikti esamos Institucijų tvarkomų VII migravimą į
Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūrą;
6. koordinuoti VIII pertvarkymo ir plėtros programos įgyvendinimui reikalingus viešuosius
pirkimus, užtikrinti tinkamą jų vykdymą ir nustatyto plano laikymąsi (žr. 9.3.6 skyrių);
7. užtikrinti, kad būtų sėkmingai panaudotos visos VIII pertvarkymo ir plėtros programos
įgyvendinimui reikalingos ir paskirtos lėšos (žr. 9.3.7 skyrių);
8. prieš pradedant VIII pertvarkymą, įgyvendinti pagrindinių teisės aktų pakeitimų bei naujų
teisės aktų / metodinių dokumentų, reglamentuojančių VIII organizavimą, įteisinimą (žr. 9.4
skyrių).
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VIII pertvarkymo ir plėtros planas

Toliau šiame skyriuje pateikiamas rekomenduojamas VIII pertvarkymo ir plėtros planas, apimantis pagrindinius VIII pertvarkymo ir plėtros etapus, veiklas, darbus, atsakomybes, ir įgyvendinimo terminus. Šis planas sudarytas
vadovaujantis 8.1 skyriuje aprašyta pasirinkta (C) VIII pertvarkymo modelio C įgyvendinimo alternatyva.
43 Lentelė. VIII pertvarkymo ir plėtros planas.

Nr.

1.
1.1.

R.1.1.

1.2.

R.1.2.

1.3.

R.1.3.

1.4.

R.1.4.1.
R.1.4.2.

1.5.
R.1.5.
1.6.
R.1.6.

1.7.

1.7.1.
R.1.7.1.
1.7.2.
R.1.7.2.

Etapai / Veiklos / Darbai

Atsakingas

LRV nutarimas, kuriame numatoma:
LRV
Pavedama SM atlikti reikalingus
SM
Valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymo pakeitimus
Rezultatas: Atlikti Valstybės
SM
informacinių išteklių valdymo įstatymo
pakeitimai
Pavedama SM, TM, VRM ir FM paskirti SM, TM, VRM ir
Įstaigas, kurių kompetencijos ir
FM
infrastruktūros pagrindu būtų steigiami
valstybės IT paslaugų teikėjai
Rezultatas: Paskirtos Įstaigos, kurių
SM, TM, VRM ir
kompetencijos ir infrastruktūros
FM
pagrindu būtų steigiami valstybės IT
paslaugų teikėjai
Pavedama LRV derinant su
LRV
ministerijomis įsteigti naujas viešąsias
įstaigas, kurios veiktų kaip valstybės IT
paslaugų teikėjai ir teiktų Įstaigoms IT
paslaugas
Rezultatas: Įsteigtos naujos viešąsios
LRV
įstaigos, kurios veiktų kaip valstybės
IT paslaugų teikėjai ir teiktų Įstaigoms
IT paslaugas
Numatyti, kad ES SF 2014 - 2020 m.
LRV
priemonių finansavimo sąlygų
aprašuose kaip nefinansuotina veikla
būtų apibrėžta naujos VIII įsigijimas ir
pavesti SM, TM, VRM ir FM paskirti
Įstaigas, kurios pereinamuoju laikotarpiu
(kol nėra veikiančių valstybės IT
paslaugų teikėjų) teiktų IT paslaugas
Įstaigoms, kurios vietoj naujos VIII
pirkimo gautų VIII kaip paslaugą.
Rezultatas: Apribotos galimybės
LRV
Įstaigoms įsigyti naujos VIII
Rezultatas: Terminas iki kada
LRV
paskirtos Įstaigos laikinai teikia IT
paslaugas Įstaigoms
Pavedama SM sukurti VIII pertvarkymo
SM
ir plėtros programą
Rezultatas: Sukurta ir patvirtinta VIII
SM
pertvarkymo ir plėtros programa
Paskiriama už VIII optimizavimą ir tolesnį
LRV
plėtojimą atsakinga institucija
Rezultatas: Paskirta už VIII
LRV
optimizavimą ir tolesnį plėtojimą
atsakinga institucija
Pavedama paskirtai už VIII optimizavimą
Už VIII
ir tolesnį plėtojimą atsakingai institucijai optimizavimą ir
sukurti IT paslaugų pirkimui ir valdymui
tolesnį
reikalingą programinės įrangos
plėtojimą
platformą
atsakinga
institucija (A)
Įtraukimas į valstybės projektų
sąrašus
Rezultatas: Projektas įtrauktas į
valstybės projektų sąrašus
Paraiškos finansavimui gauti
parengimas
Rezultatas: Parengta paraiška
finansavimui gauti

Pradžia

Pabaiga

2014.11.01 2014.11.01
2014.11.01 2015.07.31

Trukmė (dienos)

2014 m .

6

7

8

9

2015 m .

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2016 m .

8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2017 m .

8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2018 m .

8

9

10 11 12

1
273

2015.07.31
X
2014.11.01 2015.03.03

123

2015.03.03
X

2014.11.01 2016.01.31

457

2016.01.31
X

2015.02.01 2017.12.31 1065

2015.02.01

X

2017.12.31
X
2014.11.01 2015.03.03

123

2015.03.03
2014.11.01 2014.11.01

X

X

1

2014.11.01
X
2014.11.01 2017.01.31

823

SM

2015.02.01 2015.03.31

59

SM

2015.03.31

A

2015.03.01 2015.05.28

A

2015.05.28

X
89
X

1

2

3

4

5

6

7

2019 m .

8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 m .

8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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1.7.3.
R.1.7.3.
1.7.4.

R.1.7.4.
1.7.5.

R.1.7.5.

1.7.6.

R.1.7.6.
1.7.7.

R.1.7.7.

1.8.

R.1.8.

1.9.

R.1.9.

2.

R.2.

3.
3.1.
R.3.1.
3.2.
R.3.2.

Sprendimo dėl finansavimo
SM, CPVA
skyrimo priėmimas
Rezultatas: Priimtas sprendimas
SM, CPVA
dėl finansavimo skyrimo
Viešojo konkurso IT paslaugų
A
pirkimo ir valdymo procesų analizės
ir IT paslaugų pirkimo ir valdymo
programinės įrangos techninės
specifikacijos parengimo paslaugų
įsigijimui vykdymas
Rezultatas: Parinktas paslaugų
A
teikėjas
IT paslaugų pirkimo ir valdymo
Paslaugų
procesų analizė ir IT paslaugų
teikėjas
pirkimo ir valdymo programinės
įrangos sukūrimo ir įdiegimo
techninės specifikacijos
parengimas
Rezultatas: Atlikta IT paslaugų
Paslaugų
pirkimo ir valdymo procesų
teikėjas
analizė ir parengta IT paslaugų
pirkimo ir valdymo programinės
įrangos techninė specifikacija
Viešojo konkurso IT paslaugų
A
pirkimo ir valdymo programinės
įrangos sukūrimo ir įdiegimo
paslaugų įsigijimui vykdymas
Rezultatas: Parinktas paslaugų
A
teikėjas
IT paslaugų pirkimo ir valdymo
Paslaugų
programinės įrangos sukūrimas ir
teikėjas
įdiegimas
Rezultatas: Sukurta ir įdiegta IT
Paslaugų
paslaugų pirkimo ir valdymo
teikėjas
programinė įranga
Pavedama SM sukurti IT paslaugų
SM
pirkimui iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų ir šių paslaugų
valdymui reikalingą teisinę ir metodinę
bazę
Rezultatas: Sukurta IT paslaugų
SM
pirkimui iš privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų ir šių paslaugų
valdymui reikalinga teisinė ir metodinė
bazė
Pavedama SM sukurti naudojimąsi
SM
valstybės IT paslaugų teikėjų
teikiamomis IT paslaugomis
reglamentuojančią teisinę ir metodinę
bazę
Rezultatas: Sukurta naudojimąsi
SM
valstybės IT paslaugų teikėjų
teikiamomis IT paslaugomis
reglamentuojanti teisinė ir metodinė
bazė
Finansavimo sąlygų aprašų rengimas,
SM
juose numatant jog, iš ES SF 2014 - 2020
m. priemonių Įstaigos negali atskirai įsigyti
VIII, o joms reikalinga VIII pajėgumai yra
suteikiami centralizuotai
Rezultatas: Parengti finansavimo sąlygų
SM
aprašai, kuriuose numatyta, kad iš ES SF
2014 - 2020 m. priemonių Įstaigos negali
atskirai įsigyti VIII, o joms reikalinga VIII
pajėgumai yra suteikiami centralizuotai
Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos
SM, TM, VRM,
modelių ir techninių projektų parengimas
FM
Įtraukimas į valstybės projektų sąrašus
SM
Rezultatas: Projektai įtraukti į
SM
valstybės projektų sąrašus
Paraiškų finansavimui gauti parengimas SM, TM, VRM,
FM
Rezultatas: Parengtos paraiškos
SM, TM, VRM,
finansavimui gauti
FM
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2015.05.29 2015.10.28

153

2015.10.28
2015.05.29 2015.10.28

X
153

2015.10.28
2015.10.29 2016.01.28

X
92

2016.01.28
X

2016.01.29 2016.05.28

121

2016.05.28
2016.05.29 2016.11.28

X
184

2016.11.28
X
2014.11.01 2016.12.01

762

2016.12.01
X

2014.11.01 2016.01.31

457

2016.01.31
X

2014.11.01 2015.03.03

123

2015.03.03
X

2014.11.01 2016.05.31

578

2015.02.01 2015.03.31
2015.03.31

59

2015.04.01 2015.07.01

92

2015.07.01

X

X

X
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3.3.
R.3.3.
3.4.

R.3.4.
3.5.

Sprendimo dėl finansavimo skyrimo
priėmimas
Rezultatas: Priimtas sprendimas dėl
finansavimo skyrimo
Viešųjų konkursų Valstybės IT
paslaugų teikėjų veiklos modelių ir
techninių projektų parengimo paslaugų
įsigijimui vykdymas
Rezultatas: Parinkti paslaugų teikėjai

5.

5.1.
R.5.1.
5.2.
R.5.2.
5.3.
R.5.3.
5.4.

R.5.4.
5.5.
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SM, CPVA

2015.07.02 2015.12.01

SM, CPVA

2015.12.01

SM, TM, VRM, 2015.07.02 2015.12.01
FM

SM, TM, VRM,
2015.12.01
FM
Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos
Paslaugų
2015.12.02 2016.05.31
modelių ir techninių projektų parengimas
teikėjai

Pastaba: Aternatyviai iš kitų šaltinių
skyrus finansavimą galima būtų
greičiau pradėti vykdyti šią veiklą (net
nelaukiant finansavimo sąlygų
aprašų).
R.3.5.
Rezultatas: Parengti Valstybės IT
paslaugų teikėjų veiklos modeliai ir
techniniai projektai
4.
Valstybės IT paslaugų teikėjų įsteigimas
R.4.
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Rezultatas: Įsteigti valstybės IT
paslaugų teikėjai
Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai
reikalingos techninės infrastruktūros
parengimas ir Įstaigų tvarkomos VIII
migravimas:
Įtraukimas į valstybės projektų sąrašus

Paslaugų
teikėjai

153
X
153

X
182

2016.05.31
X

SM, TM, VRM, 2014.11.01 2016.01.31 457
FM
SM, TM, VRM,
2016.01.31
FM
SM, TM, VRM, 2014.11.01 2019.07.31 1734
FM

SM

Rezultatas: Projektai įtraukti į
SM
valstybės projektų sąrašus
Paraiškų finansavimui gauti parengimas SM, TM, VRM,
FM
Rezultatas: Parengtos paraiškos
SM, TM, VRM,
finansavimui gauti
FM
Sprendimo dėl finansavimo skyrimo
SM, CPVA
priėmimas
Rezultatas: Priimtas sprendimas dėl
SM, CPVA
finansavimo skyrimo
Viešųjų konkursų Valstybės IT
SM, TM, VRM,
paslaugų teikėjų veiklai reikalingos
FM
techninės infrastruktūros įsigijimui ir jos
parengimui darbui vykdymas
Rezultatas: Parinkti paslaugų teikėjai SM, TM, VRM,
FM
Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai
Paslaugų
reikalingos techninės infrastruktūros
teikėjai ir prekių
tiekimas ir jos parengimas darbui
tiekėjai

2016.02.01 2016.05.01

91

2016.05.01
2016.05.02 2016.07.31

X
91

2016.07.31
2016.07.01 2016.12.30

X
183

2016.12.30
2016.12.01 2017.05.30

X
181

2017.05.30
2017.05.31 2017.12.30

X

X
214

Rezultatas: Valstybės IT paslaugų
Paslaugų
2017.12.30
teikėjų veiklai reikalinga techninės
teikėjai ir prekių
infrastruktūra parengta darbui
tiekėjai
5.6.
Viešųjų konkursų Įstaigų tvarkomos VIII SM, TM, VRM, 2017.07.01 2017.12.30 183
migravimo į valstybės IT paslaugų
FM
teikėjų duomenų centrus paslaugų
įsigijimui vykdymas
R.5.6.
Rezultatas: Parinkti paslaugų teikėjai SM, TM, VRM,
2017.12.30
FM
5.7.
Įstaigų tvarkomų VIII migravimas į
Paslaugų
2017.12.31 2018.07.30 212
valstybės IT paslaugų teikėjų duomenų
teikėjai
centrus
R.5.7.
Rezultatas: Įstaigų tvarkoma VIII
Paslaugų
2018.07.30
numigruota į valstybės IT paslaugų
teikėjai
teikėjų duomenų centrus
6.
VIII pertvarkymo ir plėtros programos
SM
2015.03.04 2021.01.31 2161
įgyvendinimo stebėsena ir poveikio
vertinimas
R.5.5.

X

Pereinamasis laikotarpis, kuomet neveikia
valstybės IT paslaugų teikėjai, o Įstaigoms
yra apribotos galimybės savarankiškai
įsigyti VIII iš ES SF 2014 - 2020 m.
priemonių finansavimo, tačiau joms IT
paslaugas teikia laikinai paskirtos Įstaigos,
kurių kompetencijos ir infrastruktūros
pagrindu būtų steigiami valstybės IT
paslaugų teikėjai.

X

X

X

X

X
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VIII pertvarkymo ir plėtros programos valdymo ir administravimo
organizacinė struktūra

Siekiant sėkmingo VIII pertvarkymo ir plėtros programos (toliau – Programa) tikslo pasiekimo ir
uždavinių įgyvendinimo, būtina skirti tinkamą dėmesį šios Programos valdymui ir administravimui.
Atsižvelgiant į tai, manome, jog Programos administravimui ir valdymui turėtų būti sudaryti 3
pagrindiniai Programos valdymo ir administravimo organizacinės struktūros vienetai:
1. Programos priežiūros komiteto (PPK) funkcijas VIII pertvarkymo ir plėtros programoje galėtų
vykdyti VIII valdymo taryba. PPK vadovautų PPK pirmininkas, o jo nariais galėtų būti VIII
valdymo tarybos nariai. PPK būtų atsakingas už strateginio lygmens Programos valdymą;
2. Iš Atsakingos institucijos atstovų sudaryta Programos administravimo grupė (PAG), kuriai
vadovautų Programos vadovas. PAG turėtų būti pagrindinis Programos vykdymo
organizacinis vienetas. PAG turėtų būti sudaryta iš Atsakingos institucijos darbuotojų:
►

Programos vadovo;

►

Programos finansininko;

►

Programos administratorius.

3. Už Programos priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos, nurodytos aukščiau pateiktame
VIII pertvarkymo ir plėtros plane.
Sėkmingam Programos tikslo pasiekimui ir jos uždavinių įgyvendinimui svarbu užtikrinti sklandų visų
Programos organizacinės struktūros vienetų tarpusavio bendradarbiavimą ir vykdomų veiklų bei atliktų
darbų kontrolę, todėl kyla poreikis apibrėžti kiekvieno iš Programos organizacinės struktūros vieneto
vaidmenis Programoje įgyvendinant Programą.

Toliau pateikiama Programos valdymo organizacinė struktūra sudaryta vadovaujantis geriausia
praktika ir kitų Programų bei projektų patirtimi.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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Strateginio lygmens
Programos klausimų
sprendimas ir galutinių
rezultatų tvirtinimas

PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMITETAS

Teikia ataskaitas ir
mokėjimo prašymus

Įgyvendinančioji
agentūra

PAG
Atsakinga institucija

Einamųjų klausimų
sprendimas, Programos
koordinavimas, kontrolė

Programos vadovas

Programos finansininkas

Programos administratorius

Teikia ataskaitas apie Programos darbų eigą ir veiklų
įvykdymą

Programos priemonių
įgyvendinimas: veiklų
vykdymas ir rezultatų
rengimas

Už programos priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos

Žymėjimai:
Svarbiausių Programos rezultatų derinimas
Tiesioginis pavaldumas, Programos rezultatų derinimas
Programos organizacinės struktūros vienetai
Įgyvendinančioji agentūra

35 paveikslas. Rekomenduojama VIII pertvarkymo ir plėtros įgyvendinimo programos organizacinė
struktūra
Aukščiau pateikta Programos organizacinė struktūra turėtų sudaryti prielaidas efektyviam ir
konstruktyviam sprendimų priėmimo ir kontrolės procesui bei sėkmingam Programos įgyvendinimui.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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VIII pertvarkymo ir plėtros programos valdymui bei administravimui
reikalingi žmogiškieji ištekliai

Ankstesniame skyriuje pateikiamą rekomenduojamą VIII pertvarkymo ir plėtros įgyvendinimo
programos organizacinę struktūrą sudarančių žmogiškųjų išteklių funkcijos bei atsakomybės pateiktos
lentelėje toliau.
44 lentelė. Programos organizacinę struktūrą sudarantys žmogiškieji ištekliai ir jų funkcijos bei
atsakomybės
Programos organizacinės
struktūros vienetas
Programos priežiūros komitetas

Funkcijos
·

Programos bendrosios eigos stebėsena ir kontrolė;

·

Programos įgyvendinimo plano ir, esant poreikiui, jo
pakeitimų tvirtinimas;

·

Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų
priemonių suderinamumo su kitomis programomis ir/ ar
projektais užtikrinimas;

·

Programai reikalingų išteklių, apimties ir, esant poreikiui, jų
pokyčių tvirtinimas;

·

Svarbiausių, su Programos įgyvendinimu
strateginių sprendimų priėmimas;

·

Svarbiausių, su Programos įgyvendinimu susijusių rizikų ir,
esant poreikiui, jų valdymo sprendimų svarstymas;

·

Pagrindinių Programos vykdymo metu parengtų galutinių
rezultatų ir įvykdytų veiklų tvirtinimas;

·

Ginčytinų situacijų arbitražo vykdymas ir tarpinstitucinio
lygmens sprendimų, viršijančių žemesnių Programos
valdymo organų kompetenciją, priėmimas;

·

Programos svarbos supratimo užtikrinimas ir įtvirtinimas
Programos įgyvendinime dalyvaujančiose institucijose.

susijusių,

Komiteto pasitarimai turi būti organizuojami pagal poreikį, bet ne
rečiau kaip kartą per vieną metų ketvirtį.
Programos
Programos
administravimo administravimo
grupė
grupė bendrai

·

Programos eigos bei Už Programos įgyvendinimo
priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą
atsakingų institucijų veiklos, susijusios su šių priemonių
įgyvendinimu, priežiūra;

·

Užtikrinimas, kad pasiekti
kokybės ir apimties;

·

Programos įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimui
organizavimas;

rezultatai
priemonių
reikalingų

būtų

numatytos

plane numatytų
viešųjų pirkimų

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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Programos organizacinės
struktūros vienetas

Funkcijos
·

Vertinimas, ar Programos veiklos yra vykdomos laikantis
nustatytų terminų;

·

Programos eigoje kylančių kasdienių klausimų sprendimas;

·

Programos eigos aptarimų (pvz., per ataskaitinį laikotarpį
atlikti darbai, pasiekti tarpiniai ir galutiniai rezultatai,
numatyti kito ataskaitinio laikotarpio planuojami darbai,
rezultatai, iškilusios problemos, spręstini klausimai, rizikos
veiksniai, pakeitimai, perkėlimo į aukštesnį lygį poreikis,
sprendimai) vykdymas;

·

Programos rezultatų peržiūra, jų derinimas ir tvirtinimas;

·

Mokėjimo prašymų teikimas įgyvendinančiajai agentūrai;

·

Programos rizikos valdymas.

PAG posėdžiai turi būti organizuojami pagal poreikį, bet
nerečiau kaip kartą į mėnesį.
Programos
vadovas

Programos
finansininkas

·

Programos įgyvendinimo strategijos formavimas, jos
komunikavimas už Programos įgyvendinimo priemonių
plane numatytų priemonių įgyvendinimą atsakingų
institucijų vadovams ir suformuotos strategijos laikymosi
visos Programos metu užtikrinimas;

·

Programos
veikų
organizavimas,
įgyvendinimas bei kontrolė;

·

Programos įgyvendinimo priemonių
priemonių įgyvendinimo kontrolė;

·

Su
Programos
sprendimas;

·
·
·
·

Smulkių ir vidutinių Programos plano pakeitimų tvirtinimas;
Programos (ar jos tarpinių rezultatų) dokumentų tvirtinimas;
Savalaikių sprendimų savo kompetencijos ribose
priėmimas;
PPK nurodymų vykdymas.

·

Programos išlaidų sąmatų rengimas ir teikimas;

·

Programos tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimas;

·

Tinkamos Programos
tvarkymo užtikrinimas.

įgyvendinimu

išlaidų

planavimas,

plane

susijusių

buhalterinės

numatytų
klausimų

apskaitos
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Programos organizacinės
struktūros vienetas
Programos
administratorius

Funkcijos
·

Programos įgyvendinimo eigos stebėsena;

·

Dalyvavimas rengiant viešųjų pirkimų dokumentus;

·

Programos mokėjimo prašymų rengimas;

·

Programos
mokėjimo
prašymų
tikslinimas
įgyvendinančios agentūros reikalavimus;

·

Priežiūra, kad patiriamos išlaidos būtų tinkamos finansuoti;

·

Programos galutinės ataskaitos rengimas;

·

Veiklas pagrindžiančių dokumentų rinkimas ir teikimas;

·

Programos veiklų koordinavimas.

pagal

Pastaba: Žmogiškieji ištekliai, kurie yra reikalingi Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų
priemonių įgyvendinimui, šiame dokumente nėra apibrėžiami, o jų poreikis turi būti nustatytas
apibrėžiant kiekvienos iš Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės
įgyvendinimo detalų planą. Kaštai, kurie yra reikalingi šiems žmogiškiesiems ištekliams finansuoti, yra
įskaičiuoti kiekvienos Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytai priemonei įgyvendinti
reikalingas lėšas, kurios yra nurodytas Programos įgyvendinimo priemonių plane.

9.3.5

Migravimo atvejai ir preliminarus VII migravimo kaštų įvertinimas pagal
juos

Jeigu VII veikia virtualizuotoje infrastruktūroje, tuomet perkeliant VII į valstybės IT paslaugų teikėjo
infrastruktūrą reikia atlikti:
1. Parengti VII migravimo į Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūrą planą (5.000 Lt be PVM);
2. Padaryti virtualių serverių, kuriuose veikia VII, kopijas ir jas perkelti į Valstybės IT paslaugų
teikėjo bendrą virtualizuotų išteklių telkinį (iki 15.000 Lt be PVM);
3. Sukonfigūruoti Valstybės IT paslaugų teikėjo bendrame virtualizuotų išteklių telkinyje
veikiančias virtualių serverių, kuriuose veiktų VII, kopijas (iki 15.000 Lt be PVM);
4. Atlikti virtualiuose serveriuose, veikiančiuose Valstybės IT paslaugų teikėjo bendrame
virtualizuotų išteklių telkinyje, įdiegtos VII programinės įrangos veikimo testavimą (15.000 30.000 Lt be PVM);
5. Jeigu Institucijos techninė įranga, kurioje veikia migruojamas VII, yra pakankamai geros
būklės (nenudėvėta) ir ekonomiškai yra naudinga ją naudoti (pavyzdžiui, elektros energijos
sąnaudos nėra sąlyginai žymiai didesnės nei techninės įrangos, kuri yra sumontuota
duomenų centre, į kurį yra perkeliama), tuomet reikėtų ją perkelti į Valstybės IT paslaugų
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teikėjo duomenų centrą ir prijungti ją prie Valstybės IT paslaugų teikėjo bendro virtualizuotų
išteklių telkinio, atliekant reikalingus jos konfigūravimo darbus (40.000 Lt be PVM).
Bendra vieno VII migravimo suma pagal šį atvejį: 90.000 - 105.000 Lt be PVM.

Jeigu VII veikia fizinėje infrastruktūroje, tuomet perkeliant VII į valstybės IT paslaugų teikėjo
infrastruktūrą reikia atlikti:
1. Parengti VII migravimo į Valstybės IT paslaugų teikėjo infrastruktūrą planą (5.000 Lt be PVM);
2. Sukurti ir sukonfigūruoti virtualius serverius, veikiančius valstybės IT paslaugų teikėjo
bendrame virtualizuotų išteklių telkinyje, į kuriuos bus diegiama VII programinė įranga (iki
15.000 Lt be PVM);
3. Perkelti Institucijos fiziniuose serveriuose įdiegtą programinę įrangą į virtualius serverius,
veikiančius Valstybės IT paslaugų teikėjo bendrame virtualizuotų išteklių telkinyje (30.000 Lt
be PVM);
4. Atlikti virtualiuose serveriuose, veikiančiuose Valstybės IT paslaugų teikėjo bendrame
virtualizuotų išteklių telkinyje, įdiegtos VII programinės įrangos veikimo testavimą (15.000 30.000 Lt be PVM);
5. Jeigu Institucijos techninė įranga, kurioje veikia migruojamas VII, yra pakankamai geros
būklės (nenudėvėta) ir ekonomiškai yra naudinga ją naudoti (pavyzdžiui, elektros energijos
sąnaudos nėra sąlyginai žymiai didesnės nei techninės įrangos, kuri yra sumontuota
duomenų centre, į kurį yra perkeliama), tuomet reikėtų ją perkelti į Valstybės IT paslaugų
teikėjo duomenų centrą ir prijungti ją prie Valstybės IT paslaugų teikėjo bendro virtualizuotų
išteklių telkinio, atliekant reikalingus jos konfigūravimo darbus (40.000 Lt be PVM).
Bendra vieno VII migravimo suma pagal šį atvejį: 105.000 - 120.000 Lt be PVM.

Pastaba Nr. 1: Skaičiavimai yra atliekami vieno VII kontekste, t.y. kiek kainuotų perkelti vieną VII.
Pastaba Nr. 2: Į skaičiavimus yra įtrauktos ir projekto valdymui reikalingos lėšos bei lėšos, kurios
yra reikalingos išsiaiškinti esamą kiekvieno konkretaus VII programinės įrangos architektūrą,
konfigūracijos parametrus ir pan.
Pastaba Nr. 3: Rengiant kiekvieno konkretaus VII migravimo planą, migravimui reikalingų lėšų
dydis gali keistis ir pokyčiai gali būti žymus, pavyzdžiui, gali reikėti tam tikros papildomos
programinės įrangos (virtualių mašinų konverteriai ir pan.) arba techninės įrangos pajungimui
reikalingos įrango (pajungimo laidai, komutatoriai, perėjimai ir pan.). Taip pat konkretaus VII
migravimo darbams kai kuriais atvejai gali reikėti žymiai daugiau arba žymiai mažiau pastangų,
pavyzdžiui, jeigu esama VII programinės įrangos architektūra yra labai sudėtinga arba labai
paprasta.
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VIII pertvarkymo ir plėtros programos įgyvendinimui reikalingų pirkimų planas

Toliau lentelėje patiekiamas Programos įgyvendinimui reikalingų įvykdyti viešųjų pirkimų planas.
45 lentelė. Programos įgyvendinimui reikalingų įvykdyti viešųjų pirkimų planas
Eil.
Nr.
1.

2.

Perkančioji
organizacija

Pirkimo pavadinimas

Rezultai

Pirkimo vertė, Lt
su PVM

Už VIII
optimizavimą
ir tolesnį
plėtojimą
atsakinga
institucija

IT paslaugų pirkimo ir
valdymo
procesų
analizės ir IT paslaugų
pirkimo
ir
valdymo
programinės
įrangos
techninės specifikacijos
parengimas,
programinės
įrangos
sukūrimas ir įdiegimas

Atlikta IT paslaugų pirkimo ir valdymo procesų analizė ir parengta IT
paslaugų pirkimo ir valdymo programinės įrangos techninė specifikacija

nuo 2.850.000 Lt
iki 3.705.000 Lt

Viešasis
pirkimas

SM

IT paslaugų pirkimui iš
privataus sektoriaus IT
paslaugų teikėjų ir šių
paslaugų
valdymui
reikalingos teisinės ir
metodinės
bazės
sukūrimas

Sukurta IT paslaugų pirkimui iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų
ir šių paslaugų valdymui reikalinga teisinė ir metodinė bazė, apimanti:

nuo 1.480.000 Lt
iki 1.924.000 Lt

Viešasis
pirkimas

Pirkimo
būdas

Sukurta ir įdiegta IT paslaugų pirkimo ir valdymo programinė įranga
Sukurtos VIII pertvarkos stebėsenos duomenų surinkimui skirtos
priemonės ir specializuotas šios informacijos viešinimui skirtas portalas.

►

reikalavimus ir atrankos kriterijus privataus sektoriaus IT paslaugų
teikėjams bei jų teikiamoms IT paslaugoms;

►

reikalavimus Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamoms IT
paslaugoms ir šių paslaugų teikimui naudojamai jų IT
infrastruktūrai;

►

tipines iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų perkamų IT
paslaugų sutarčių nuostatas.

►

tipines sutartis, kurios būtų sudaromos dėl IT paslaugų teikimo
tarp Valstybės IT paslaugų teikėjų ir IT paslaugų gavėjų;

►

bendrą valstybės IT žinių bazę;

►

tvarką bei įrankius, kuriuos naudodamos Institucijos galėtų teikti
užklausas Atsakingai institucijai įvertinti jų apsisprendimą pirkti
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Pirkimo pavadinimas

Rezultai

Pirkimo vertė, Lt
su PVM

Pirkimo
būdas

nuosavą IT turtą vietoje naudojimosi IT paslaugomis;
►

institucijų IT plėtros planų rengimo ir derinimo su viena paskirta
kompetentinga institucija tvarką;

►

peržiūrėtus ir atnaujintus šiuo metu naudojamus rodiklius, skirtus
nustatyti VIII apimtis, naujumą ir panaudojimą ir apibrėžtas jų
naudojimas VIII pertvarkos įgyvendinimo stebėsenai.

3.

SM, TM, VRM,
FM

Valstybės IT paslaugų
teikėjų veiklos modelių ir
techninių
projektų
parengimas

Parengti Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos modeliai ir techniniai
projektai

nuo 4.000.000 Lt
iki 5.200.000 Lt

Viešasis
pirkimas

4.

SM, TM, VRM,
FM

Valstybės IT paslaugų
teikėjų
veiklai
reikalingos
techninės
infrastruktūros tiekimas
ir jos parengimas darbui

Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai reikalinga techninės infrastruktūra
parengta darbui

nuo 80.000.000 Lt
iki 104.000.000 Lt

Viešasis
pirkimas

nuo 70.000.000 Lt
iki 91.000.000 Lt

Viešasis
pirkimas

5.

SM, TM, VRM,
FM

Institucijų tvarkomų VIII
migravimas į valstybės

Išplėsta VIISP infrastruktūra, suteikiant galimybę vykdyti:
►

centralizuotą Paslaugų teikėjų ir IT paslaugų gavėjų tvarkomų
duomenų rezervinių kopijų darymą VIISP infrastruktūroje;

►

centralizuotą Valstybės IT paslaugų teikėjų ir savarankiškai VIII
tvarkančių Institucijų tarnybinių stočių veiklos atkūrimo paslaugos
teikimą;

►

Valstybės IT paslaugų teikėjų tvarkomos VIII ir savarankiškai
Institucijų tvarkomos VIII veikimo ir išteklių panaudojimo
stebėseną;

►

automatizuotos IT veiklos pagalbos tarnybos valdymo priemonių
teikimą Valstybės IT paslaugų teikėjams ir Institucijoms (įskaitant
skambučių centro infrastruktūrą).

Institucijų tvarkoma VIII numigruota į valstybės IT paslaugų teikėjų
duomenų centrus
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Rezultai

Pirkimo vertė, Lt
su PVM

Įvykdytas VIII pertvarkymo ir plėtros programos vidutinio laikotarpio
(mid-term) vertinimas.

nuo 450.000 Lt
iki 581.000 Lt

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo
būdas

IT
paslaugų
teikėjų
duomenų centrus
6.

SM

VIII
pertvarkymo
ir
plėtros
programos
įgyvendinimo ir poveikio
vertinimas

9.3.7

Viešasis
pirkimas

Įvykdytas VIII pertvarkymo ir plėtros programos galutinis (ex-post)
vertinimas.

VIII pertvarkymo ir plėtros programos įgyvendinimui reikalingos lėšos

Toliau esančioje lentelėje pateikiamos bendros VIII pertvarkymo ir plėtros įgyvendinimui reikalingos lėšos.
46 lentelė. VIII pertvarkymo ir plėtros įgyvendinimui reikalingos lėšos
VIII pertvarkymo ir plėtros įgyvendinimo finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų paramos lėšos (85 %)
Valstybės biudžeto kofinansavimo lėšos (15 %)
Iš viso:

VIII pertvarkymo ir plėtros įgyvendinimui reikalingos lėšos
nuo 134.963.000 Lt – iki 40.488.900 Lt
nuo 23.817.000 Lt – iki 7.145.100 Lt
nuo 158.780.000 Lt – iki 206.414.000 Lt
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Teisės aktų pakeitimų bei naujų teisės aktų/ metodinių dokumentų,
reglamentuojančių valstybės informacinių išteklių infrastruktūros
organizavimą, sąrašas

1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme būtų reikalinga:
i) numatyti teisės normas, susijusias su už VIII optimizavimą ir tolesnį plėtojimą atsakingos
institucijos (toliau - Atsakingos institucijos) kompetencija ir IT paslaugų teikimo katalogo
organizavimu privalomumu įsigyti paslaugas iš jo. Taip pat įstatyme svarstytina numatyti, kad
Atsakinga institucija skiria Vyriausybė, o taip pat ji arba jos įgaliota institucija sudaro/nustato
paslaugų teikimo katalogą ir paslaugų sąrašą;
ii) turėtų būti numatyta valstybės IT paslaugų teikėjų IT paslaugų atsakomybės sritis
(IS/registrų kategorija ar jų priskyrimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos sprendimu);
iii) reikalavimai privatiems IT paslaugų teikėjams, jei būtų keliami specifiniai reikalavimai
šiems subjektams ir jų patikimumo vertinimui.
2. Vyriausybės nutarimu turėtų būti detalizuojami principai, susiję su paslaugų teikimo katalogo
organizavimu ir paslaugų sąrašo nustatymu. Tikslinga, kad tokiu teisės aktu būtų paskiriama
Atsakinga institucija, o taip pat nustatomas paslaugų rūšių pavyzdinis sąrašas ir/arba jo
nustatymo principai, įvertinant, ti atsakkad baigtinis sąrašas neturėtų būti sudaromas, o taip
pat numatoma galimybė jį plėsti nepriimant atskiro Vyriausybės nutarimo Atsakingos
institucijos sprendimu. Nutarime galima būtų išskirti tik paslaugų rūšis arba ir nebaigtinį tokių
paslaugų sąrašą, pavyzdžiui, vietinis IT palaikymas kaip paslauga (LSaaS), taikomoji
programinė įranga kaip paslauga (SaaS), programinės įrangos platforma kaip paslauga
(PaaS), techninė įranga kaip paslauga (IaaS), techninės įrangos talpinimas duomenų centre
(DaaS), kitos paslaugos (pavyzdžiui, mokymai, tinklo paslaugos ir pan.). Jei nutarimu būti
nustatomos paslaugų rūšys ar jų nebaigtinis sąrašas, turėtų būti numatoma, kad esant
poreikiui ir Paslaugų gavėjų suinteresuotumui Atsakinga institucija turėtų užtikrinti ir kitų IT
paslaugų teikimo organizavimą bei priimtų sprendimus dėl tokių IT paslaugų teikimo
tikslingumo bei įtraukimo į sąrašą.
3. Kituose teisės aktuose (poįstatyminiuose teisės aktuose), tuo atveju, jei Valstybės IT
paslaugų teikėjai veiktų kaip VIII tvarkytojai ir vykdytų teisės aktuose reglamentuotą VIII
administravimo ir IT paslaugų teikimo veiklą, kaip tam tikrą valstybės funkciją, turėtų būti
detalizuojami pagrindiniai VIII tvarkytojų veiklos principai, nustatomos valstybės IS / registrų
kategorijos, kurių atžvilgiu IT paslaugų teikimą ir administravimą užtikrina šie VIII tvarkytojai,
reglamentuojami VIII tvarkytojų ir IT paslaugų gavėjų tarpusavio teisiniai santykiai, o taip pat
Atsakingos institucijos vaidmuo užtikrinant IT paslaugų teikimo organizavimą.
4. Valstybės IT paslaugų teikėjo steigimo aktas, surašomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu dėl viešosios įstaigos steigimo ir valstybei nuosavybės teise
priklausančio turto investavimo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausybės nutarime taip pat turi būti nurodyta
valstybės institucija, kuriai pavedama atstovauti steigėjai, ir šios valstybės institucijos, kaip
viešosios įstaigos savininkės ar dalininkės, teisės ir pareigos.
5. Vyriausybės nutarimai dėl Valstybės IT turto perdavimo Valstybės IT paslaugų teikėjui
patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Nutarimuose turėtų būti numatoma, kad
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Valstybei priklausantis IT turtas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disp onuoti
perduodamas Valstybės IT paslaugų teikėjui. Nutarimai priimami vadovaujantis Valstybės
turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos apraše numatytais
reikalavimais ir tvarka.
6. Vyriausybės nutarimai dėl Valstybės IT turto perdavimo Valstybės IT paslaugų teikėjui
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis. Nutarimuose turėtų būti
numatoma, kad Valstybei priklausantis IT turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai
valdyti ir naudotis perduodamas Valstybės IT paslaugų teikėjui. Nutarimai priimami Valstybės
turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos
apraše nustatytais reikalavimais bei tvarka.
7. Vyriausybės nutarimai dėl valstybės turto investavimo vykdant steigimo akte ar steigimo
sutartyje prisiimtus steigėjo turtinius įsipareigojimus. Nutarimuose turėtų būti numatytas
dalininkų kapitalo formavimas arba dalininkų kapitalo didinimas. Nutarimuose taip pat turi
būti numatytas ekonominis ir socialinis jų pagrindimas pagrįsti, be to, kad yra tenkinami ne
mažiau kaip trys Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo 19 str. 2 dalyje numatyti kriterijai.
9. Iki priimant Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pakeitimus
ir siekiant pasiruošti / pradėti VIII pertvarkymui, kurio rezultatas būtų naujas VIII valdymo
modelis, Vyriausybė, remdamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių
valdymo įstatyme 4 str. 1 p., galėtų priimti nutarimą, kuriuo būtų pradedamas VIII pertvarkos
pasiruošimo procesas, o pradėjus vykdyti VIII pertvarkymą būtų parengtas ir galutinai teisės
aktų nustatyta tvarka suderintas, priimtas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių
valdymo įstatymo pakeitimas, kuriuo būtų įtvirtintas naujas VIII valdymo modelis. Manytina,
kad minėtas Vyriausybės nutarimas galėtų apimti:
i)

Pritarti VIII optimizavimui – kurti ir teikti IT paslaugas valstybiniame sektoriuje, paskirti /
įsteigti IT paslaugas valstybės institucijoms ir įstaigoms teiksiančius valstybės IT
paslaugų teikėjus, kuriuose būtų konsoliduota VIII. Tais atvejais, kuomet Institucijoms
ekonomiškai naudingiau ir jų tvarkomiems IT sprendimams nėra taikomi informacijos
saugos ar kiti apribojimai, derinant su valstybės IT paslaugų teikėjais, su tokių IT
sprendimų tvarkymu susijusiems poreikiams tenkinti, pasitelkti IT paslaugas iš privataus
sektoriaus IT paslaugų teikėjų. Tokiu būdu būtų realizuota Lietuvos Respublikos
valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 4 str. 1 p. numatyta Vyriausybei priskirta
kompetencija, susijusi su valstybės informacinių išteklių veiklos prioritetus, plėtros
krypčių nustatymu.

ii)

Paskirti Atsakingą instituciją.

iii)

Pavesti Atsakingai institucijai parengti VIII konsolidavimo įgyvendinimo planą, numatant
jame visus VIII pertvarkymui reikalingus darbus, įskaitant:
a. Finansavimo modelio parengimą;
b. Teisinės ir metodinės bazės, reikalingos IT paslaugų teikimui ir gavimui,
parengimą;
c.

Institucijų priskyrimo paskirtiems / įsteigtiems Valstybės IT paslaugų teikėjams
principų parengimą ir priskyrimo atlikimą;

d. Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos modelių bei techninių projektų parengimą.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

iv)
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Paskirti 4 (keturias) Institucijas, kurios savo valdymo srityje sukauptos kompetencijos ir
infrastruktūros pagrindu paskirtų / įsteigtų po vieną valstybės IT paslaugų teikėją.
Valstybės IT paslaugų teikėjus paskirti / įsteigti šiose valdymo srityse:
a. Finansų ministerijos valdymo srityje;
b. Vidaus reikalų ministerijos valdymo srityje;
c.

Teisingumo ministerijos valdymo srityje;

d. Susisiekimo ministerijos valdymo srityje.

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos
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10. REKOMENDACIJOS
Vertinimo metu nustatytų esamos VIII padėties, VIII valdymo bei organizacinio modelio problemų / rizikų sprendimui ir siekiamo VIII pertvarkymo modelio
įgyvendinimui suformuotos rekomendacijos pateiktos Ataskaitos 3.6, 4.1, 5.2 ir 9 skyriuose. Šiame skyriuje pateikiamos apibendrintos pagrindinės
rekomendacijos, kurias siūloma įgyvendinti, siekiant VIII pertvarkymą atlikti pagal pasirinktą VIII pertvarkymo modelį ir VIII pertvarkymo įgyvendinimo modelį.
Toliau esančioje lentelėje pateikiamos apibendrintos pagrindinės Vertinimo rekomendacijos, jų įgyvendinimo matavimui / įvertinimui skirti siūlomi rodikliai,
siūlomos rekomendacijas įgyvendinančios institucijos bei preliminarūs įgyvendinimo terminai.

47 lentelė. Apibendrintos pagrindinės Vertinimo rekomendacijos
Nr.

Rekomendacija

Rekomendaciją
įgyvendinanti
institucija

Preliminarus
įgyvendinimo
terminas

SM, LRV

Iki 2014 m. pabaigos

1.

Gauti LRV pritarimą dėl VIII pertvarkymo įgyvendinimo.

2.

Pavesti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai organizuoti VIII optimizavimą ir tolesnį plėtojimą.

LRV

Iki 2014 m. pabaigos

3.

Pavesti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
(toliau – Atsakinga institucija) vykdyti VIII optimizavimo ir tolesnio plėtojimo koordinavimą, Paslaugų
teikėjų ir jų teikiamų IT paslaugų atitikties keliamiems reikalavimams vertinimą bei IT paslaugų teikimo
priežiūrą.

SM

Iki 2014 m. pabaigos

4.

Atsižvelgiant į Studijos metu atliktos analizės rezultatus, pavesti Finansų, Vidaus reikalų, Teisingumo ir
Susisiekimo ministerijoms (arba LRV sprendimu kitoms ministerijoms), kurių valdymo srityse šiuo metu
yra tvarkoma santykinai daugiausiai ypatingos svarbos ir svarbios elektroninės informacijos ir yra
sukaupta daugiausiai IT kompetencijos, paskirti arba įsteigti po vieną valstybės IT paslaugų teikėją,
kuris teiktų IT paslaugas kitoms Institucijoms

LRV

Iki 2014 m. pabaigos

5.

Parengti ir pateikti tvirtinimui strateginio planavimo dokumentą, kuriuo vadovaujantis būtų įgyvendinami
VIII pertvarkymo ir plėtros projektai.

SM

Iki 2015 m. vidurio

6.

Pavesti Atsakingai institucijai vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas standartinio IT

LRV

Iki 2015 m. vidurio

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

Nr.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos
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Rekomendacija

Rekomendaciją
įgyvendinanti
institucija

Preliminarus
įgyvendinimo
terminas

turto pirkimui, pavyzdžiui, standartinės licencijuojamos programinės įrangos, techninės įrangos ar tam
tikrų standartinių IT paslaugų (IT auditas, vietinis IT palaikymas ir kt.).
7.

Sukurti ir pradėti eksploatuoti priemones, suteikiančias galimybę Atsakingai institucijai tvarkyti IT
paslaugų katalogą ir koordinuoti IT paslaugų teikimą bei naudojimąsi jomis.

Atsakinga
institucija

Iki 2017 m. pabaigos

8.

Parengti finansavimo sąlygų aprašus, kuriuose būtų numatyta jog, iš ES SF 2014 - 2020 m. priemonių
vykdant informacinių išteklių plėtros projektus, Institucijos negali atskirai įsigyti nuosavos VIII, o joms
reikalingi VIII pajėgumai yra suteikiami juos aptarnaujančių Valstybės IT paslaugų teikėjų.

Tarpinės
institucijos

Iki 2015 m. pirmo
ketvirčio pabaigos

9.

Apriboti galimybes Institucijoms, nesuderintus su už VIII optimizavimą ir tolesnį plėtojimą Atsakinga
institucija, įsigyti naujus VII, kurie bus teikiami Paslaugų teikėjų kaip IT paslauga.

LRV

Iki 2015 m. pabaigos

10.

Reglamentuoti IT paslaugų teikimą Institucijoms, pavyzdžiui numatant:

LRV

Iki 2016 m. pabaigos

LRV, VPT

Iki 2016 m. pabaigos

Parengti Valstybės IT paslaugų teikėjų sukūrimui ir veikimui reikalingus veiklos modelius bei
organizacinių pokyčių, įskaitant IT paslaugų teikimui tinkamiausią valstybės IT paslaugų teikėjo juridinio
asmens teisinę formą, įgyvendinimo planus.

SM, TM, VRM, FM

Iki 2015 m. pabaigos

Parengti paraiškas ir investicinius projektus Valstybės IT paslaugų teikėjų veikimui ir IT paslaugų

SM, TM, VRM, FM

1. IT paslaugų naudojimo ir teikimo Institucijoms sąlygas;
2. IT paslaugų naudojimo ir teikimo Institucijoms reikalavimus;
3. Tipines IT paslaugų teikimo sutarčių nuostatas.
11.

Reglamentuoti IT paslaugų įsigijimą iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, pavyzdžiui numatant:
1. Reikalavimus privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjams, kuriuos jie turėtų atitikti norėdami teikti IT
paslaugas Institucijoms;
2. IT paslaugų įsigijimo iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų principus ir tvarką;
3. Rekomendacijas viešųjų pirkimų organizavimui.

12.

13.

(arba LRV
sprendimu kitos
ministerijos)
Iki 2016 m. vidurio

Informacinės visuomenės
plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos

Nr.

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų
laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos
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Rekomendacija

Rekomendaciją
įgyvendinanti
institucija

Preliminarus
įgyvendinimo
terminas

teikimui reikalingos infrastruktūros sukūrimo finansavimui gauti. Parengti investiciniai projektai turi apimti
detalius Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūros parengimo techninius projektus.

(arba LRV
sprendimu kitos
ministerijos)

Sukurti Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai reikalingą bazinę techninę infrastruktūrą (įgyvendinti
projektus).

SM, TM, VRM, FM

Tinkamą eksploatacijai ir Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai tinkamą Institucijų savarankiškai
tvarkomą IT įrangą perkelti į Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūrą.

SM, TM, VRM, FM

16.

Parengti ir patvirtinti teisės aktą, kuriame būtų apibrėžiama valstybės IS ir registrų klasifikacija, kuria
vadovaujantis būtų sudaryta galimybė nustatyti, ar su konkrečios valstybės IS ir registro tvarkymu
susijusios IT paslaugos gali būti perkamos iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų, įvertinant galimą
poveikį valstybės veiklos tęstinumui.

VRM

Iki 2015 m. pabaigos

17.

Vadovaujantis patvirtinus teisės aktu, kuriame apibrėžiama valstybės IS ir registrų klasifikacija, atlikti
valstybės IS ir registrų klasifikavimą ir nustatyti, su kurių valstybės IS ir registrų tvarkymu susijusios IT
paslaugos gali būti perkamos iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų.

Atsakinga
institucija

Iki 2016 m. vidurio

14.

15.

Iki 2017 m. pabaigos

(arba LRV
sprendimu kitos
ministerijos)
Iki 2017 m. pabaigos

(arba LRV
sprendimu kitos
ministerijos)

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

11. PRIEDAI

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos
R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

236 lapas iš 244

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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PRIEDAS NR. 1 – „Užsienio šalių praktikos VIII praktikos ir plėtros strategijų
apžvalga ir analizė“

[Pateikiama atskirame dokumente]

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
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PRIEDAS NR. 2 – „Esamos VIII apimčių, naujumo ir panaudojimo bei IT veiklų,
susijusių su esama VIII, finansinių ir ekonominių rodiklių vertinimas ir analizė“

[Pateikiama atskirame dokumente]

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos
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struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos

239 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

PRIEDAS NR. 3 – „Informacijos apie esamą valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros padėtį surinkimo klausimynas“

[Pateikiama atskirame dokumente]

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
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PRIEDAS NR. 4 – „Informacija apie užpildytų klausimynų gavimą iš apklaustų
Institucijų“

[Pateikiama atskirame dokumente]

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimo paslaugos

241 lapas iš 244

R.2. Esamos VIII padėties vertinimo ataskaita

PRIEDAS NR. 5 – „Siūlomo valstybės informacinių išteklių infrastruktūros
siekiamo modelio architektūros metodo (metamodelio) aprašymas“

[Pateikiama atskirame dokumente]

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
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PRIEDAS NR. 6 – „Valstybės IT paslaugų teikėjų juridinės formos alternatyvų
privalumų ir trūkumų palyginimas“

[Pateikiama atskirame dokumente]

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetui prie
Susisiekimo
ministerijos

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
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PRIEDAS NR. 7 – „IT paslaugų gavėjų bei jų VII pasiskirstymas pagal galimus
Valstybės IT paslaugų teikėjus“

[Pateikiama atskirame dokumente]

Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų
paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimo paslaugos
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