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Pagrindiniai informacinės visuomenės plėtrą 

reglamentuojantys strateginiai dokumentai

• Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė 2014–2020 metams;

• 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų

programa.

Lietuvos skaitmeninė darbotvarkės tikslai suderinti su:

• ES bendrosios skaitmeninės rinkos prioritetinėmis

kryptimis.

• 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų

programos 2 prioriteto uždaviniais.
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Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės 

prioritetinės kryptys

IVP

Infrastruktūra

 plačiajuosčio interneto plėtra;

 valstybės informacinių išteklių 

infrastruktūros sauga.

Turinys

‾ e. sveikatos plėtra;

‾ kultūros turinio 

skaitmeninimas;

‾ lietuvių kalbos 

sprendimų IRT 

didinimas;

‾ e. paslaugų plėtra.

Skaitmeniniai 

įgūdžiai

‾ skaitmeninis raštingu-

mo didinimas;

‾ IRT specialistų     

ugdymas.
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Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės 

įgyvendinimas

Lietuvos skaitmeninė darbotvarkės įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos

planas (TVP).

TVP numatytos tik bendro pobūdžio priemonės, kurios bus

įgyvendinamos per konkrečius projektus, todėl ministro įsakymu

patvirtinti:

 Prioritetinių el. paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų sąrašas;

 Naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planas.

Rengiamas Prioritetinių lietuvių kalbos informacinėse technologijose

sprendimų ir jų pagrindu kuriamų elektroninių paslaugų sąrašas.

 Prie Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės tikslų įgyvendinimo

prisidės priemonės, finansuojamos iš įvairių finansavimo šaltinių

(daugiausia – iš 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų

programos 2 prioriteto lėšų).



Naujas el. paslaugų kokybės vertinimas
PRIEŠ

Vertinant, kuriant ir tobulinant

el. paslaugas iki šiol buvo

naudojamas pakopinis el.

paslaugų vertinimo modelis,

kurį sudarė vienas

kriterijus, neapimant kitų

el. paslaugos kokybei

svarbių aspektų.

PO

Modelis, kuris leidžia vertinti pažangias el. paslaugas

nuosekliai ir visapusiškai, apimant 7 vertinimo

kriterijus ir atsižvelgiant į skirtingų tipų paslaugų

ypatumus.
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Buvęs el. paslaugų brandos

vertinimas (informacinis, vienpusės

sąveikos, dvipusės sąveikos,

bendradarbiavimo ir personalizuotas

lygiai) yra nebepakankamas.

6. Bendro 
naudojimo IT 
sprendimų 
naudojimas

7. Paslaugos 
rezultato 

perkėlimo į el. 
erdvę lygis

2. 
Automatinis 
duomenų 

surinkimas

5. El. 
paslaugos 

gavėjo 
kontaktų su 
institucija 
skaičius

4. E. 
paslaugos 
įtraukimas į 
sudėtinę el. 
paslaugą

3. 

El. paslaugos 
patogumas 
naudotojui

1. El. 
paslaugos 
proceso 

vykdymas

Perkėlimo į 
internetą 
brandos 

lygis
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Kuriamų paslaugų prioritetai

Siekiant pagerinti el. paslaugų kokybę ir jų patrauklumą 

gyventojams ir verslui, numatyti šie prioritetai:

 sudėtinių el. paslaugų kūrimas;

 bendro naudojimo IT sprendimų kūrimas;

 platforminių sprendimų kūrimas; 

 el. paslaugų portalų  kūrimas; 

 tik el. būdu teikiamų paslaugų, skirtų gyventojams ir 

verslui, kūrimas; 

 ES mastu teikiamų el. paslaugų kūrimas.



VIII konsolidavimo architektūros modelis

Institucijos, gaunančios debesijos paslaugas:

• Valdo ir tvarko IS ir registrus

• Užsako reikiamas debesijos paslaugas

• Stebi jiems teikiamų debesijos paslaugų 

teikimą

• Planuoja reikalingus VII resursus

Debesijos 

paslaugų 

teikimo 

techninė ir 

programinė 

įranga

+
Valstybės 

debesijos

paslaugų 

teikėjas 

Nr. 1, 2, 3, 4

Duomenų 

centrai

Debesijos paslaugų katalogas ir priemonės skirtos valdyti debesijos

paslaugų užsakymą, teikimą bei naudojimąsi jomis 

Debesijos 

paslaugų teikimo 

techninė ir 

programinė 

įranga

+
Privatūs 

debesijos

paslaugų 

teikėjai

Duomenų 

centrai

Valstybinis 

debesis

Verslo 

debesis



8

Atviri duomenys

Komercinis pakartotinis 

naudojimas „re-use“

(atviri duomenys)

Geografinė informacija (Kadastrai, topografinė informacija, administracinės

ribos, erdviniai duomenys)

Ekonominė, verslo informacija (Įmonių, finansiniai duomenys, statistika)

Socialinė informacija (demografiniai duomenys, sveikatos apsauga, darbo

statistika)

Transporto informacija (transporto registracija, statistika, judėjimas)

Turizmo, laisvalaikio informacija (viešbučiai, pramogos)

Žemės ūkio informacija (žemės naudmenys, ūkininkų ištekliai)

Teisinė informacija (įstatymais, kiti teisės aktai, teismų sprendimai)

Mokslas (vieši moksliniai tyrimai, valstybės finansuojami tyrimai)

Švietimas (akademinė literatūra, mokymo programos)

Politika (Vyriausybės ir savivaldybių priimami sprendimai)

Kultūra (muziejai, bibliotekos, transliuotojų fondai)

Prieiga prie turinio

„access“

Atviri duomenys – tai duomenys ar kitas skaitmeninis turinys, kuris gali būti 

bet kurio asmens laisvai naudojamas, modifikuojamas ar platinamas 

nepriklausomai nuo panaudojimo tikslo
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Bendroji skaitmeninė rinka

Bendroji skaitmeninė rinka apima įvairių institucijų sritis.

Susisiekimo ministerija koordinuoja bendrosios

skaitmeninės rinkos klausimus ir siekia išlaikyti šios pozicijos

nuoseklumą tarp įvairių institucijų.

Lietuvai aktualiausios temos:

• infrastruktūros plėtra;

• e. verslo plėtra;

• autorių teisių reglamentavimas;

• duomenų ir informacijos saugumo užtikrinimas;

• vartotojų teisės ir interesai skaitmeninėje erdvėje.



Prioritetinių darbų koordinavimas 

 Skaitmeninės darbotvarkės taryba;

 Valstybės informacinių išteklių valdymo taryba.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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