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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 

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 

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 

IVPK Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos 

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

Ataskaita arba 
Vertinimo ataskaita 

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

VII Valstybės informaciniai ištekliai 

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“, kurią vykdant UAB 

„Ernst & Young Baltic” parengė Vertinimo ataskaitą, apimančią detalų VIII pertvarkymo modelį bei jo 

įgyvendinimo preliminarų veiksmų planą, kurios santrauka pateikiama šiame dokumente. 

2.1 Šio dokumento paskirtis 

Šis dokumentas yra Vertinimo ataskaitos, kuri yra parengta remiantis Vertinimui keliamais reikalavimais, 

santrauka.  

Dokumento paskirtis – glaustai apibendrinti Vertinimo ataskaitoje išanalizuotus, aprašytus ir pateiktus:  

 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. as-is), kaip 

atspirties tašką tolesniems darbams; 

 VIII skiriamų finansinių išteklių (kaštų) struktūros analizę. 

 

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, Studijos 

rengimo metu 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 Vertinimo ataskaitos 1 

priede, tuo tarpu toliau yra pateiktos šios apžvalgos pagrindu parengtos apibendrintos rekomendacijos 

Lietuvoje siekiamam įgyvendinti VIII pertvarkymo modeliui:  

 

 

1 REKOMENDACIJA  

Siūloma pereiti nuo VIII tvarkymo atskirai kiekvienoje įstaigoje prie konsoliduotos VIII naudojimo 
– taip užtikrinant didesnį valstybės informacinių išteklių sąveikumą, mažinant eksploatacijos ir 
investicijų išlaidas ir užtikrinant didesnį patikimumą bei IT paslaugų kokybę 

2 REKOMENDACIJA  

Atsižvelgiant į tai, jog užsienio šalyse Valstybės IT paslaugų teikėjai dėl ribotos konkurencijos 
arba jos nebuvimo yra linkę „išsipūsti“, siūloma ne kritinių valstybės informacinių išteklių 
tvarkymo poreikiams tenkinti naudoti privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamas 
paslaugas 
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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 Vertinimo reikalavimuose.  

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. 
 

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 svarbiausios 
išvados bei rezultatų apibendrinimas. 

3 REKOMENDACIJA  

Sukurti teisines, organizacines ir technines priemones užtikrinančias naudojimosi IT 
paslaugomis aiškumą ir galimybes 

4 REKOMENDACIJA  

Siekiant suvaldyti rizikas, susijusias su IT paslaugų naudojimu, rekomenduojama aiškiai 
reglamentuoti IT paslaugų teikimą ir naudojimąsi jomis, taip pat patvirtinti tipinius dokumentus, 
atsakingus ir organizacinius bei techninius išteklius šių rizikų suvaldymui 
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1 paveikslas. Esamos VIII apimčių, naujumo ir panaudojimo bei IT veiklų finansinių ir ekonominių rodiklių Vertinimo rezultatų apibendrinimas  
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4.1 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: 

► 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 turimos IT įrangos yra pasenusi ir reikalauja atnaujinimų: 

► Didžioji dalis tarnybinių stočių įrangos yra naudojama daugiau nei 5 metus, duomenų 
saugyklų - mažiau nei 3 metus. Vienodos dalys atsarginio kopijavimo įrenginių yra 
naudojama daugiau nei 5 metus ir mažiau nei 3 metus; 

► Didelei turimos įrangos daliai yra pasibaigęs garantinis aptarnavimo laikotarpis: jau 
pasibaigęs 
55 % tarnybinių stočių, 47 % duomenų saugyklų ir 61 % atsarginio kopijavimo įrenginių. 

Atsižvelgiant į tai, esamos įrangos atnaujinimas toje pat apimtyje pareikalaus žymių 
investicijų. 

► Dauguma Institucijų (81 % arba 101 Įstaiga) savo duomenų centrus yra įsirengusios 
nuosavose patalpose, tačiau didžiosios dalies jų (80 % arba 100 Įstaigų) plotas yra 
mažesnis kaip 50 kv. m. 

► 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. 

► 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. 

5. VIII ESAMOS PADĖTIES APIBENDRINTAS ĮVERTINIMAS, STATUS QUO 
ALTERNATYVOS APRAŠYMAS 

Esamos VIII padėties įvertinimas ir status quo alternatyvos aprašymas, pateiktas Ataskaitos 6 skyriuje 
parengtas atliekant: 

 PESTEL analizę, kuri yra skirta įvertinti politinius, ekonominius, socialinius, technologinius, 
aplinkosauginius ir teisinius aplinkos veiksnius, kurie įtakoja VIII (žr. Ataskaitos 6.1 skyrių); 

 SSGG analizę, kuri yra skirta įvertinti esamos VIII stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes 
(žr. Ataskaitos 6.2 skyrių); 

 Išsamią VIII valdymo struktūros ir organizavimo analizę, kurios metu nustatyti pastebėjimai ir 
galimos taikyti priemonės, yra pateiktos Ataskaitos 5 skyriuje. Šios analizės rezultatai buvo 
panaudoti aprašant siūlomą VIII pertvarkymo modelį ir reikalingus VIII valdymo modelio 
pokyčius. 
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6. VIII PERTVARKYMO MODELIŲ ALTERNATYVOS IR JŲ PALYGINIMAS 

Siekiant apibrėžti, kaip konkrečiai turėtų būti vykdomas VIII pertvarkymas, visų pirma, buvo apibrėžtos 

galimos VIII pertvarkymo modelio alternatyvos, jos išanalizuotos, palygintos bei pasirinkta Lietuvai 

specifiškai tinkamiausia VIII pertvarkymo modelio alternatyva (žr. Ataskaitos 7 skyrių). 

6.1 VIII pertvarkymo modelio alternatyvos 

Ataskaitos rengimo metu nustatytos ir detaliai išanalizuotos 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. 

Ataskaitos 7 skyriuje yra aprašyti esminiai analizuojamų VIII pertvarkymo modelio alternatyvų 

principai, įskaitant galimus IT paslaugų teikėjų tipus, galimas jų apimtis ir IT paslaugų teikimo 

Institucijoms bei naudojimosi jomis principus ir šių alternatyvų jų palyginimas. 

VIII pertvarkymo modelio alternatyvos buvo palygintos (žr. Ataskaitos 7.2.5 skyrių) įvertinant 
kiekvienos jų stiprybes ir silpnybes bei galimybes ir grėsmes, pagal šiuos kriterijus: 

Stiprybių, silpnybių vertinimo kriterijai Galimybių, grėsmių vertinimo kriterijai 

► Susijusių šalių palaikymo rizika; 

► Svarbios informacijos tvarkymas; 

► Balansas tarp kaštų optimizavimo ir 

rizikos, susijusios su valstybės duomenų 

neturėjimu fiziškai, valdymu; 

► Kitaip vykdant viešąjį administravimą 

atsirandančios galimybės skatinti 

privataus sektoriaus vystymąsi; 

► VIII pertvarkos įtaka Įstaigų veiklai; 

► Pasiekiami kapitalo investicijų CAPEX ir 

išlaidų OPEX sutaupymai (apskaičiuoti 

6.2 skyriuje aprašytu būdu); 

► VIII pertvarkymo įgyvendinimo kaštai. 

► Žmogiškųjų išteklių pritraukimas ir 

išlaikymas; 

► Konkurencinės aplinkos nebuvimo rizika; 

► Įstaigų poreikių susijusių su IT 

tenkinimas; 

► Taupymo galimybės; 

► Politinių pokyčių įtaka; 

► Nesinaudojimo Paslaugų teikėjų 

teikiamomis paslaugomis rizika; 

► Įtaka veiklos tęstinumui; 

► Galimybė efektyviai panaudoti ES SF 

lėšas. 

 

 

Svarbu! Atsižvelgiant į VIII pertvarkymo modelio alternatyvų palyginimo ir įvertinimo rezultatus, 

pasiūlyta VIII pertvarkymo įgyvendinimui pasirinkti trečiąją VIII pertvarkymo modelio alternatyvą. 

 

6.2 VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos analizė 

Ataskaitos 7.2 skyriuje yra pateikiama VIII pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos, 

jautrumo ir rizikos analizė, atlikta įvertinant kapitalo investicijų (CAPEX) ir eksploatavimo išlaidų 
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(OPEX) sutaupymus ilgalaikėje perspektyvoje laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2022 m. Analizės metu 

įvertinti antrosios ir trečiosios VIII pertvarkymo modelio alternatyvų finansiniai duomenys buvo 

palyginti 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. 

Ataskaitos 7.2.1 skyriuje yra detaliai aprašytos visos prielaidos, kurios buvo naudojamos atliekant VIII 

pertvarkymo modelio alternatyvų ekonominės naudos analizės skaičiavimus, o Ataskaitos 7.2.2 

skyriuje pateikiamas išsamus atliktos ekonominės naudos, jautrumo ir rizikos analizės aprašymas. 

Nustatyta, kad 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. 

7. PASIRINKTOS VIII PERTVARKYMO MODELIO ALTERNATYVOS 
DETALIZAVIMAS IR APRAŠYMAS 

7.1 VIII pertvarkymo tikslas, uždaviniai ir siekiami rezultatai 

VIII pertvarkymo tikslas, atsižvelgiant į pasirinktą VIII pertvarkymo modelį: 

► pertvarkyti VIII taip, kad būtų sukurtas pilnai funkcionuojantis 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 modelį: 

► atlikti reikalingus pakeitimus įstatyminėje bazėje – paruošti teisės aktų pakeitimus bei naujus 
teisės aktus, metodinius dokumentus, reglamentuojančių VIII tvarkymą ir plėtrą (žr. 7.4 
skyrių); 

► 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. Ataskaitos 6 
priedo skyrių), yra galima perduoti Valstybės IT paslaugų teikėjams; 

► sukurti įsteigtų Valstybės IT paslaugų teikėjų infrastruktūrą (žr. Ataskaitos 9.2.2.2 skyrių) 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 modelį: 

► Užtikrinti efektyvų 2014 - 2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų, skiriamų informacinės 
visuomenės plėtrai, panaudojimą, už tas pačias investicijas sukuriant iki 35% daugiau vertės 
(žr. 6.2 skyrių); 

► 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 
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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. 

Ataskaitos 9.1 skyriuje pateikiama išsami pasirinktą VIII pertvarkymo modelį ir jame apibrėžtais 

principais vykdomą IT paslaugų teikimą bei koordinavimą iliustruojanti schema. 

7.2 VIII pertvarkymo modelio detalus aprašymas 

Ataskaitos 9.2 skyriuje pateikiamas išsamus pasirinkto VIII pertvarkymo modelio aprašymas, kurio 

apibendrinimas pateiktas toliau šiame skyriuje. 

7.2.1 IT paslaugų, teikiamų Institucijoms, rūšys 

Šiame skyriuje toliau pateikiamos IT paslaugų, kurias Paslaugų teikėjai galės teikti Institucijoms, rūšių 

sąrašas. Detalūs šių rūšių IT paslaugų aprašymai bei teikimo Institucijoms ir naudojimosi jomis 

principai, įvardijami Ataskaitoje bei toliau šiame dokumente aprašant VIII pertvarkymo poveikį 

esamam VIII valdymo modeliui ir jo struktūros lygmenims (žr. 7.2.3.5 skyrių). 

► techninės įrangos talpinimas duomenų centre (DCaaS – Data Centre as a Service). 

► techninė įranga kaip paslauga (IaaS – Infrastructure as a Service). 

► programinės įrangos platforma kaip paslauga (PaaS – Platfrom as a Service) 

► programinė įranga kaip paslauga (SaaS – Software as a Service) 

► vietinis IT palaikymas kaip paslauga (LSaaS – Local Support as a Service) 

► Kompetencija kaip paslauga (CaaS – Competence as a Service) 

7.2.2 Paslaugų teikėjai 

 Valstybės IT paslaugų teikėjai 

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. 

Valstybės IT paslaugų teikėjų skaičiaus ir VII valdymo sričių, kurių pagrindu siūloma juos 

paskirti / įsteigti, pasirinkimo pagrindimas 

Valstybės IT paslaugų teikėjus siūloma paskirti arba įsteigti pagrindu esamų Institucijų, turinčių 

pakankamai: 

► IT kompetencijos – pavyzdžiui, jau dabar tvarko aukšto patikimumo ir saugos reikalavimus 

atitinkančias bei didelį kiekį naudotojų ir išorinių integracijų palaikančias IS / registrus, 
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► ir IT infrastruktūros – pavyzdžiui, jau dabar turi įrengtus / įsirenginėja tarptautinius 

standartus atitinkančius duomenų centrus bei juose yra sudiegę kokybišką ir nepertraukiamą  

IT paslaugų teikimą užtikrinančią IT infrastruktūrą (moderni tarnybinių stočių, duomenų 

saugyklų, rezervinio kopijavimo / atstatymo, srautų paskirstymo, ryšio, programinė, aparatinė 

ir pan. įranga). 

Anksčiau įvardintą kompetenciją ir IT infrastruktūrą turinčios Institucijos jau dabar yra savotiški IT 

kompetencijos ir VIII išteklių „traukos centrai“, todėl Ataskaitos rengimo metu pasiūlyta tuo vadovautis 

ir Valstybės IT paslaugų teikėjus paskirti / steigti panaudojant būtent tose VII valdymo srityse, kuriose 

yra daugiausiai tokių Institucijų, sukauptą infrastruktūrą ir aukščiausią kompetenciją. 

Atsižvelgiant į šiuo metu esamus valstybės IS / registrų elektroninės informacijos tvarkymo ir jos 

saugos valdymo reikalavimus, 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 paskirti / 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. 

Atsižvelgiant į Vertinimo metu atliktos Institucijų apklausos rezultatus, santykinai daugiausiai 

ypatingos svarbos ir svarbios elektroninės informacijos šiuo metu tvarkoma bei daugiausiai IT 

kompetencijos ir IT infrastruktūros yra sukaupta 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. 

Taip pat, Valstybės IT paslaugų teikėjų paskyrimas / įsteigimas šiose VII valdymo srityse yra 

suderinamas su Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymu, nes vadovaujantis šio 

įstatymo 5 straipsniu, trims iš keturių šių VIII valdymo sričių ministerijų yra pavesta formuoti VII politiką 

pagal kompetenciją: 

1. Susisiekimo ministerija formuoja valstybės informacinių išteklių plėtros politiką; 

2. Teisingumo ministerija atsako už registrų politikos formavimą; 

3. Vidaus reikalų ministerija formuoja politiką valstybės informacinių išteklių saugos ir 

informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) srityse. 

Taigi, Valstybės IT paslaugų teikėjus paskyrus / įsteigus minėtose VII valdymo srityse būtų 

užtikrinamas jų veiklos bei plėtros krypčių atitikimas bendrai valstybės mastu formuojamai VII politikai. 

Dėl visų anksčiau įvardintų priežasčių, Ataskaitoje pasiūlyta Valstybės IT paslaugų teikėjus paskirti / 

steigti šiose keturiose VII valdymo srityse ir jų infrastruktūros bei kompetencijos sukūrimui panaudoti 

šiose VII valdymo srityse sukauptą kompetenciją, gerąsias praktikas, išmoktas pamokas bei 

plėtojamą IT infrastruktūrą. Pagal tokį pasiūlytą modelį, siūlomas Valstybės IT paslaugų teikėjų 
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skaičius – 4 (keturi) – yra optimalus ir, atsižvelgiant į užsienio šalių praktiką, turėtų būti tinkamas VIII 

pertvarkymo modelio sėkmingam įgyvendinimui Lietuvoje. 

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. 

 

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 tačiau aiškiai 

reglamentuoto 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. 

Toliau pateiktose schemose iliustruojamas rekomenduojamas IT paslaugų gavėjų bei jų VII 

pasiskirstymas pagal galimus Valstybės IT paslaugų teikėjus bei bendrojo naudojimo paslaugų 

teikimas ir jų gavėjai. 

Svarbu: Ataskaitoje ir toliau šiame skyriuje pateiktame paveiksle 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. 

Detalus rekomenduojamas IT paslaugų gavėjų bei jų VII pasiskirstymas pagal galimus Valstybės IT 

paslaugų teikėjus, pateikiamas šio dokumento 1 priede „VIII - pilnas instituciju sarasas - 20140926 - 

v5.00.xlsx“ 
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ATSAKINGA INSTITUCIJA
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ministerijos valdymo srities institucijos

Finansų

ministerijos valdymo srities institucijos

Socialinės 

apsaugos ir dabo ministerijos valdymo 

srities institucijos

Užsienio reikalų 

ministerijos valdymo srities institucijos

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 

tyrimo centras

Teisingumo 

ministerijos valdymo srities institucijos

Teismai

Sveikatos apsaugos

ministerijos valdymo srities institucijos

Aplinkos

ministerijos valdymo srities institucijos

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

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Energetikos

ministerijos valdymo srities institucijos

Susisiekimo

ministerijos valdymo srities institucijos

Ūkio

ministerijos valdymo srities institucijos

Švietimo ir mokslo 

ministerijos valdymo srities institucijos

Kultūros 

ministerijos valdymo srities institucijos

Žemės ūkio

ministerijos valdymo srities institucijos

Ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos mokslų akademija

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir 

procedūrų kontrolieriaus tarnyba

Valstybinė atominės energetikos saugos 

inspekcija

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 

komisija

Viešųjų pirkimų tarnyba

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Teikia IT 

paslaugas

Teikia IT 

paslaugas

Teikia IT 

paslaugas

Teikia IT 

paslaugas
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2
Finansų ministerijos VIII 

valdymo srities 

kompetencijos ir 

infrastruktūros pagrindu 

pasirinktas Valstybės IT 

paslaugų teikėjas

1
Susisiekimo 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
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Vertina atitikimą reikalavimams

PASLAUGŲ TEIKIMĄ KOORDINUOJANTI INSTITUCIJA

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

► Kitos

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

Teikia IT 

paslaugas

Teikia IT 

paslaugas

Teikia IT 

paslaugas

Teikia IT 

paslaugas

* 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.
 

3 paveikslas. Valstybės IT paslaugų teikėjai ir jiems priskirtoms institucijoms vertikaliai teikiamos IT paslaugos 
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IT paslaugų gavėjai - Institucijos

Valstybės IT paslaugų 

teikėjai
IT paslaugų katalogas

Visoms Institucijoms teikia specifines 

IT paslaugas: 

SaaS:

► Apskaitos informacinės sistemos

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:

► Registrų tvarkymo priemonės

PaaS:

► Erdvinės informacijos tvarkymo 

priemonės

Visoms Institucijoms teikia 

specifines IT paslaugas: 

SaaS:

► Darbo užmokesčio skaičiavimo 

informacinės sistemos

► Personalo valdymo informacinės 

sistemos
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4 Valstybės IT 

paslaugų teikėjo 

aptarnaujamos 

Institucijos

3 Valstybės IT 

paslaugų teikėjo 

aptarnaujamos 

Institucijos

2 Valstybės IT 

paslaugų teikėjo 

aptarnaujamos 

Institucijos

1 Valstybės IT 

paslaugų teikėjo 

aptarnaujamos 

Institucijos

2
Finansų ministerijos VIII 

valdymo srities kompetencijos 

ir infrastruktūros pagrindu 

pasirinktas Valstybės IT 

paslaugų teikėjas

1
Susisiekimo 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

 

 

4 paveikslas. Valstybės IT paslaugų teikėjai ir jų horizontaliai visoms institucijoms teikiamos specifinės IT paslaugos 
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 Privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjai 

Daugelyje užsienio šalių viešojo administravimo sektoriaus institucijos ir įstaigos, jeigu nėra su jų 

veikla 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 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, pasirinkto VIII pertvarkymo 

modelio 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. 

Pagrindiniai IT paslaugų pirkimo iš privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų privalumai ir rizikos bei 

siūlomos jų valdymo priemonės pateikiamos Ataskaitos 7.1.4.2 skyriuje. 

7.2.3 VIII pertvarkymo daroma įtaka esamam VIII valdymo modeliui ir sėkmingam VIII 
pertvarkymo įgyvendinimui reikalingi jo pokyčiai 

Šiame skyriuje aprašoma apibendrinta Ataskaitos 9.2.1 – 9.2.3 skyriuose detaliai pagal kiekvieną iš 
VIII aprašančio metamodelio lygmenį aprašyta VIII pertvarkymo daroma įtaka esamam VIII valdymo 
modeliui ir įvadinami sėkmingam VIII pertvarkymo įgyvendinimui reikalingi jo pokyčiai.  

7.2.3.1 Programų / projektų valdymas 

 

 VIII plėtros projektų / programų valdymas 

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. 

 

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. 

7.2.3.2 Investicijų valdymas 

 

 IVP investicijų projektų prioritetų nustatymas ir kontrolė 

Institucijos, Siekiant įgyvendinti VIII pertvarkymą pagal pasirinktą VIII pertvarkymo 
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planuodamos IT 

turto pirkimus, turi 

įvertinti 

alternatyvas 

naudotis IT 

paslaugomis, o ne 

pirkti nuosavą IT 

turtą 

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 

Rekomenduojama 

vykdyti 

centralizuotus 

standartizuoto IT 

turto pirkimus ir 

sukurti tam skirtą 

platformą 

Siekiant užtikrinti efektyvesnį VII naudojimą, turi būti sudarytos galimybės 
Institucijoms atsiradus poreikiui greičiau įsigyti standartizuotą IT turtą. 
Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama vienai kompetentingai IT srityje 
Institucijai suteikti teisę vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos 
funkcijas standartizuoto IT turto pirkimui. Tam 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. 

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.  

Ataskaitos 9.2.1.2 skyriuje pateikiami analogiškos Jungtinės Karalystės 
centralizuotos IT paslaugų pirkimo ir valdymo platformos pavyzdžiai. 

 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.  



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 18 lapas iš 26 

R.2. VIII vertinimo ataskaitos santrauka 

 

  

 

Svarbu! Ataskaitos 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. 
 

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 

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.  

Toks Valstybės IT paslaugų teikėjas galėtų būti paskiriamas / įsteigiamas 

Vyriausybės nutarimu, o paskyrimo / 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 keli pagrindiniai Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos 

finansavimo valstybės biudžeto lėšomis būdai: 

► Finansavimas sudarant biudžeto lėšų naudojimo sutartį;  

► Valstybės IT paslaugų teikėjo įtvirtinimas biudžeto asignavimų 

gavėju. 

7.2.3.3 Turto apskaita ir valdymas 

 

 Reikalingos sukurti efektyvesnio IT turto valdymo priemonės 

Institucijos savo VIII 

tvarkymui galės 

naudoti apkrautumo 

stebėsenos 

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, pavyzdžiui, išplečiant ir panaudojant VIISP 
infrastruktūroje numatytą sukurti specialų automatizuotos IT veiklos pagalbos 
tarnybos (angl. IT Service Desk) įrankį. 

7.2.3.4 Informacijos saugos valdymas 

 

 VIII saugos valdymas 

Bus užtikrintas 

konsoliduotas ir 

tarpusavyje labiau 

suderintas VIII 

saugos valdymas 

Paskyrus / 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. 

Valstybės IT Paskiriant / steigiant Valstybės IT paslaugų teikėjus turi būti užtikrinta, kad jų 
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paslaugų teikėjams 

kartu sprendžiant 

VIII saugos 

klausimus, bus 

užtikrinta didesnė 

VIII elektroninė ir 

fizinė sauga 

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. 

 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. 

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. 

7.2.3.5 Paslaugų teikimo valdymas 

 

 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. 
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 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. 

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.  

Ataskaitos 9.2.1.5 skyriuje 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. 

 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.  

► 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. 

7.2.3.6 Reglamentavimas ir standartų valdymas 

 

 Paslaugų teikimo ir jų apmokestinimo reglamentavimas 

Valstybės IT 

paslaugų teikėjų IT 

paslaugų ir 

duomenų teikimo 

įkainius nustato 

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 
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Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybė 

ir įvertinant jas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus įkainius. 

 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. 

 

7.3 VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo priemonių planas ir 
rekomendacijos jo įgyvendinimo mechanizmui 

7.3.1 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 Ataskaitoje, atlikus detalią analizę, yra pateikiamos 

ekspertinės rekomendacijos VIII pertvarkymo ir plėtros plano, pateikto tolesniame skyriuje, 

įgyvendinimo mechanizmui. 

Atsižvelgiant į pasirinktos VIII pertvarkymo alternatyvos ir jos įgyvendinimo alternatyvos analizės 

rezultatus bei vadovaujantis toliau įvardintuose Ataskaitos 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. Ataskaitos arba šio dokumento 7.3.2 skyrių); 

2. VIII pertvarkymo ir plėtros metu, aktyviai vykdyti VIII pertvarkymo ir plėtros programos 

įgyvendinimo stebėseną pagal aiškius jai nustatytus rodiklius; 

3. atsižvelgiant į Ataskaitos 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; 

4. koordinuoti VIII pertvarkymo ir plėtros programos įgyvendinimui reikalingus viešuosius 

pirkimus, užtikrinti tinkamą jų vykdymą ir nustatyto plano laikymąsi (žr. Ataskaitos 9.3.6 

skyrių); 

5. užtikrinti, kad būtų sėkmingai panaudotos visos VIII pertvarkymo ir plėtros programos 

įgyvendinimui reikalingos ir paskirtos lėšos (žr. Ataskaitos 9.3.7 skyrių); 

6. prieš pradedant VIII pertvarkymą, įgyvendinti pagrindinių teisės aktų pakeitimų bei naujų 

teisės aktų / metodinių dokumentų, reglamentuojančių VIII organizavimą, įteisinimą (žr. 

Ataskaitos arba šio dokumento 9.4 skyrių).  
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7.3.2 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 Ataskaitos 8 skyriuje aprašyta pasirinkta viena iš išanalizuotų VIII pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų. 

2 lentelė. VIII pertvarkymo ir plėtros planas. 

 

Nr. Etapai / Veiklos / Darbai Atsakingas Pradžia Pabaiga

T
ru

k
m

ė
 (

d
ie

n
o

s
)

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. LRV nutarimas, kuriame numatoma: LRV 2014.11.01 2014.11.01 1

1.1. Pavedama SM atlikti reikalingus 

Valstybės informacinių išteklių valdymo 

įstatymo pakeitimus

SM 2014.11.01 2015.07.31 273

R.1.1. Rezultatas: Atlikti Valstybės 

informacinių išteklių valdymo įstatymo 

pakeitimai

SM 2015.07.31

X

1.2. Pavedama SM, TM, VRM ir FM paskirti 

Įstaigas, kurių kompetencijos ir 

infrastruktūros pagrindu būtų steigiami 

valstybės IT paslaugų teikėjai

SM, TM, VRM ir 

FM

2014.11.01 2015.03.03 123

R.1.2. Rezultatas: Paskirtos Įstaigos, kurių  

kompetencijos ir infrastruktūros 

pagrindu būtų steigiami valstybės IT 

paslaugų teikėjai

SM, TM, VRM ir 

FM

2015.03.03

X

1.3. Pavedama LRV derinant su 

ministerijomis įsteigti naujas viešąsias 

įstaigas, kurios veiktų kaip valstybės IT 

paslaugų teikėjai ir teiktų Įstaigoms IT 

paslaugas

LRV 2014.11.01 2016.01.31 457

R.1.3. Rezultatas: Įsteigtos naujos viešąsios 

įstaigos, kurios veiktų kaip valstybės 

IT paslaugų teikėjai ir teiktų Įstaigoms 

IT paslaugas

LRV 2016.01.31

X

1.4. Numatyti, kad ES SF 2014 - 2020 m. 

priemonių f inansavimo 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. 

LRV 2015.02.01 2017.12.31 1065

R.1.4.1. Rezultatas: Apribotos galimybės 

Įstaigoms įsigyti naujos VIII

LRV 2015.02.01
X

R.1.4.2. Rezultatas: Terminas iki kada 

paskirtos Įstaigos laikinai teikia IT 

paslaugas Įstaigoms

LRV 2017.12.31

X

1.5. Pavedama SM sukurti VIII pertvarkymo 

ir plėtros programą

SM 2014.11.01 2015.03.03 123

R.1.5. Rezultatas: Sukurta ir patvirtinta VIII 

pertvarkymo ir plėtros programa

SM 2015.03.03
X X

1.6. Paskiriama už VIII optimizavimą ir tolesnį 

plėtojimą atsakinga institucija

LRV 2014.11.01 2014.11.01 1

R.1.6. Rezultatas: Paskirta už VIII 

optimizavimą ir tolesnį plėtojimą 

atsakinga institucija

LRV 2014.11.01

X

1.7. Pavedama paskirtai už VIII optimizavimą 

ir tolesnį plėtojimą atsakingai institucijai 

sukurti IT paslaugų pirkimui ir valdymui 

reikalingą programinės įrangos 

platformą

Už VIII 

optimizavimą ir 

tolesnį 

plėtojimą 

atsakinga 

institucija (A)

2014.11.01 2017.01.31 823

1.7.1. Įtraukimas į valstybės projektų 

sąrašus

SM 2015.02.01 2015.03.31 59

R.1.7.1. Rezultatas: Projektas įtrauktas į 

valstybės projektų sąrašus

SM 2015.03.31
X

1.7.2. Paraiškos f inansavimui gauti 

parengimas

A 2015.03.01 2015.05.28 89

R.1.7.2. Rezultatas: Parengta paraiška 

finansavimui gauti

A 2015.05.28
X

2020 m.2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
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1.7.3. Sprendimo dėl finansavimo 

skyrimo priėmimas

SM, CPVA 2015.05.29 2015.10.28 153

R.1.7.3. Rezultatas: Priimtas sprendimas 

dėl finansavimo skyrimo

SM, CPVA 2015.10.28
X

1.7.4. Viešojo konkurso IT paslaugų 

pirkimo ir valdymo procesų analizės 

ir IT paslaugų pirkimo ir valdymo 

programinės įrangos techninės 

specif ikacijos parengimo paslaugų 

įsigijimui vykdymas

A 2015.05.29 2015.10.28 153

R.1.7.4. Rezultatas: Parinktas paslaugų 

teikėjas

A 2015.10.28
X

1.7.5. IT paslaugų pirkimo ir valdymo 

procesų analizė ir IT paslaugų 

pirkimo ir valdymo programinės 

įrangos sukūrimo ir įdiegimo 

techninės specif ikacijos 

parengimas

Paslaugų 

teikėjas

2015.10.29 2016.01.28 92

R.1.7.5. Rezultatas: Atlikta IT paslaugų 

pirkimo ir valdymo procesų 

analizė ir parengta IT paslaugų 

pirkimo ir valdymo programinės 

įrangos techninė specifikacija

Paslaugų 

teikėjas

2016.01.28

X

1.7.6. Viešojo konkurso IT paslaugų 

pirkimo ir valdymo programinės 

įrangos sukūrimo ir įdiegimo 

paslaugų įsigijimui vykdymas

A 2016.01.29 2016.05.28 121

R.1.7.6. Rezultatas: Parinktas paslaugų 

teikėjas

A 2016.05.28
X

1.7.7. IT paslaugų pirkimo ir valdymo 

programinės įrangos sukūrimas ir 

įdiegimas

Paslaugų 

teikėjas

2016.05.29 2016.11.28 184

R.1.7.7. Rezultatas: Sukurta ir įdiegta IT 

paslaugų pirkimo ir valdymo 

programinė įranga

Paslaugų 

teikėjas

2016.11.28

X X

1.8. Pavedama SM sukurti IT paslaugų 

pirkimui iš privataus sektoriaus IT 

paslaugų teikėjų ir šių paslaugų 

valdymui reikalingą teisinę ir metodinę 

bazę

SM 2014.11.01 2016.12.01 762

R.1.8. Rezultatas: Sukurta IT paslaugų 

pirkimui iš privataus sektoriaus IT 

paslaugų teikėjų ir šių paslaugų 

valdymui reikalinga teisinė ir metodinė 

bazė

SM 2016.12.01

X

1.9. Pavedama SM sukurti naudojimąsi 

valstybės IT paslaugų teikėjų 

teikiamomis IT paslaugomis 

reglamentuojančią teisinę ir metodinę 

bazę

SM 2014.11.01 2016.01.31 457

R.1.9. Rezultatas: Sukurta naudojimąsi 

valstybės IT paslaugų teikėjų 

teikiamomis IT paslaugomis 

reglamentuojanti teisinė ir metodinė 

bazė

SM 2016.01.31

X

2. Finansavimo sąlygų aprašų rengimas, 

juose numatant jog, iš ES SF 2014 - 2020 

m. priemonių Įstaigos negali atskirai įsigyti 

VIII, o joms reikalinga VIII pajėgumai yra 

suteikiami centralizuotai

SM 2014.11.01 2015.03.03 123

R.2. Rezultatas: Parengti finansavimo sąlygų 

aprašai, kuriuose numatyta, kad iš ES SF 

2014 - 2020 m. priemonių Įstaigos negali 

atskirai įsigyti VIII, o joms reikalinga VIII 

pajėgumai yra suteikiami centralizuotai

SM 2015.03.03

X

3. Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos 

modelių ir techninių projektų parengimas

SM, TM, VRM, 

FM

2014.11.01 2016.05.31 578

3.1. Įtraukimas į valstybės projektų sąrašus SM 2015.02.01 2015.03.31 59

R.3.1. Rezultatas: Projektai įtraukti į 

valstybės projektų sąrašus

SM 2015.03.31
X

3.2. Paraiškų f inansavimui gauti parengimas SM, TM, VRM, 

FM

2015.04.01 2015.07.01 92

R.3.2. Rezultatas: Parengtos paraiškos 

finansavimui gauti

SM, TM, VRM, 

FM

2015.07.01
X
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3.3. Sprendimo dėl f inansavimo skyrimo 

priėmimas

SM, CPVA 2015.07.02 2015.12.01 153

R.3.3. Rezultatas: Priimtas sprendimas dėl 

finansavimo skyrimo

SM, CPVA 2015.12.01
X

3.4. Viešųjų konkursų Valstybės IT 

paslaugų teikėjų veiklos modelių ir 

techninių projektų parengimo paslaugų 

įsigijimui vykdymas

SM, TM, VRM, 

FM

2015.07.02 2015.12.01 153

R.3.4. Rezultatas: Parinkti paslaugų teikėjai SM, TM, VRM, 

FM

2015.12.01
X

3.5. Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklos 

modelių ir techninių projektų parengimas 

Pastaba: Aternatyviai iš kitų šaltinių 

skyrus finansavimą galima būtų 

greičiau pradėti vykdyti šią veiklą (net 

nelaukiant finansavimo sąlygų 

aprašų).

Paslaugų 

teikėjai

2015.12.02 2016.05.31 182

R.3.5. Rezultatas: Parengti Valstybės IT 

paslaugų teikėjų veiklos modeliai ir 

techniniai projektai

Paslaugų 

teikėjai

2016.05.31

X

4. Valstybės IT paslaugų teikėjų įsteigimas SM, TM, VRM, 

FM

2014.11.01 2016.01.31 457

R.4. Rezultatas: Įsteigti valstybės IT 

paslaugų teikėjai

SM, TM, VRM, 

FM

2016.01.31
X

5. Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai 

reikalingos techninės infrastruktūros 

parengimas ir Įstaigų tvarkomos VIII 

migravimas:

SM, TM, VRM, 

FM

2014.11.01 2019.07.31 1734

5.1. Įtraukimas į valstybės projektų sąrašus SM 2016.02.01 2016.05.01 91

R.5.1. Rezultatas: Projektai įtraukti į 

valstybės projektų sąrašus

SM 2016.05.01
X

5.2. Paraiškų f inansavimui gauti parengimas SM, TM, VRM, 

FM

2016.05.02 2016.07.31 91

R.5.2. Rezultatas: Parengtos paraiškos 

finansavimui gauti

SM, TM, VRM, 

FM

2016.07.31
X

5.3. Sprendimo dėl f inansavimo skyrimo 

priėmimas

SM, CPVA 2016.07.01 2016.12.30 183

R.5.3. Rezultatas: Priimtas sprendimas dėl 

finansavimo skyrimo

SM, CPVA 2016.12.30
X

5.4. Viešųjų konkursų Valstybės IT 

paslaugų teikėjų veiklai reikalingos 

techninės infrastruktūros įsigijimui ir jos 

parengimui darbui vykdymas

SM, TM, VRM, 

FM

2016.12.01 2017.05.30 181

R.5.4. Rezultatas: Parinkti paslaugų teikėjai SM, TM, VRM, 

FM

2017.05.30
X

5.5. Valstybės IT paslaugų teikėjų veiklai 

reikalingos techninės infrastruktūros 

tiekimas ir jos parengimas darbui

Paslaugų 

teikėjai ir prekių  

tiekėjai

2017.05.31 2017.12.30 214

R.5.5. Rezultatas: Valstybės IT paslaugų 

teikėjų veiklai reikalinga techninės 

infrastruktūra parengta darbui

Paslaugų 

teikėjai ir prekių  

tiekėjai

2017.12.30

X X

5.6. Viešųjų konkursų Įstaigų tvarkomos VIII 

migravimo į valstybės IT paslaugų 

teikėjų duomenų centrus paslaugų 

įsigijimui vykdymas

SM, TM, VRM, 

FM

2017.07.01 2017.12.30 183

R.5.6. Rezultatas: Parinkti paslaugų teikėjai SM, TM, VRM, 

FM

2017.12.30
X

5.7. Įstaigų tvarkomų VIII migravimas į 

valstybės IT paslaugų teikėjų duomenų 

centrus

Paslaugų 

teikėjai

2017.12.31 2018.07.30 212

R.5.7. Rezultatas: Įstaigų tvarkoma VIII 

numigruota į valstybės IT paslaugų 

teikėjų duomenų centrus

Paslaugų 

teikėjai

2018.07.30

X X

6. VIII pertvarkymo ir plėtros programos 

įgyvendinimo stebėsena ir poveikio 

vertinimas

SM 2015.03.04 2021.01.31 2161

X

Pereinamasis laikotarpis, kuomet neveikia 

valstybės IT paslaugų teikėjai, o Įstaigoms 

yra apribotos galimybės savarankiškai 

įsigyti VIII iš ES SF 2014 - 2020 m. 

priemonių f inansavimo, tačiau joms IT 

paslaugas teikia laikinai paskirtos Įstaigos, 

kurių kompetencijos ir infrastruktūros 

pagrindu būtų steigiami valstybės IT 

paslaugų teikėjai.



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 25 lapas iš 26 

R.2. VIII vertinimo ataskaitos santrauka 

 

  

7.4 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 už VIII optimizavimą ir tolesnį plėtojimą atsakingos institucijos kompetencijas; 

ii) Numatyti IT paslaugų katalogo organizavimo principus ir privalomumą naudotis juo; 

iii) Numatyti valstybės IT paslaugų teikėjų IT paslaugų teikimo atsakomybės sritis (numatyti, 

kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sprendimu yra 

apibrėžiama: kurios kategorijos IS/ registrų tvarkymo poreikiams turi būti naudojamos 

valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamos paslaugos, o kitų kategorijų IS/ registrų tvarkymo 

poreikiams gali būti naudojamos privataus sektoriaus IT paslaugų teikėjų teikiamos 

paslaugos; reikalavimai privatiems IT paslaugų teikėjams). 

2. Kituose poįstatyminiuose teisės aktuose 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 

3. Taip pat, siekiant reglamentuoti Valstybės IT paslaugų teikėjų steigimą, jų veiklą ir 

infrastruktūros sukūrimą, turi būti parengti nauji teisės aktai/ metodiniai dokumentai: 

i) Dėl Valstybės IT paslaugų teikėjų paskyrimo / įsteigimo (Vyriausybės nutarimas); 

ii) Dėl Valstybės IT paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų, jų įkainio nustatymo ir apmokėjimo 

už jas tvarkos patvirtinimo (Vyriausybės nutarimas); 

iii) Dėl Valstybės IT turto perdavimo Valstybės IT paslaugų teikėjui patikėjimo teise valdyti, 

naudoti ir juo disponuoti (Vyriausybės nutarimai); 

iv) Dėl Valstybės IT turto perdavimo Valstybės IT paslaugų teikėjui panaudos pagrindais 

laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis (Vyriausybės nutarimai); 

v) Dėl valstybės turto investavimo vykdant steigimo akte ar steigimo sutartyje prisiimtus 

steigėjo turtinius įsipareigojimus (Vyriausybės nutarimai); 

vi) IT paslaugų teikimo metodiniai dokumentai. 

9. Iki priimant Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pakeitimus 

ir siekiant pasiruošti / pradėti VIII pertvarkymui, 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 
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Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES 
struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir 

perspektyvų vertinimo paslaugos 26 lapas iš 26 

R.2. VIII vertinimo ataskaitos santrauka 

 

  

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. 

iv) 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. 


