INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI
Misija: Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas) misija – planuoti, organizuoti ir koordinuoti
informacinės visuomenės plėtros procesus, siekiant atviros, išsilavinusios, nuolat besimokančios ir
žiniomis savo veiklą grindžiančios visuomenės, kurios nariai turi galimybę ir geba visose savo
veiklos srityse efektyviai naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų ir telekomunikacijų
(toliau – ITT) priemonėmis, kūrimosi.
Strateginis tikslas: Dalyvauti formuojant valstybės ITT kūrimo politiką ir koordinuoti jos
įgyvendinimą.
II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS
Programa ir asignavimai, skirti jai įgyvendinti (tūkst. Lt.):
Programa „Informacinės visuomenės plėtra“; skirta 5319 tūkst. Lt.
Programos tikslai:
1.
Užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybę įgyti žinių, įgūdžių ir kvalifikaciją, kurie
leistų, pasinaudojus ryšių ir informacijos technologijų teikiamais pranašumais, lanksčiau prisitaikyti
prie greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų, sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkose;
2.
Modernizuoti valstybės valdymą, panaudojus kompiuterizuotus informacijos
šaltinius, sukūrus tam reikiamą teisinę aplinką, plėtoti elektroninę valdžią ir elektroninę
demokratiją, sudaryti gyventojams realias galimybes nevaržomai gauti iš visų valdžios institucijų
informaciją bei palankias sąlygas plėtoti Lietuvos informacinę visuomenę, teikti pasiūlymus,
kritikuoti, dalyvauti priimant sprendimus;
3.
Sudaryti sąlygas žiniomis, informacija, ryšių ir informacinėmis technologijomis
grindžiamo verslo ir pasaulinės ekonomikos plėtrai;
4.
Puoselėti Lietuvos kultūrą, kultūros paveldą, lietuvių kalbą ir išsaugoti juos pasaulio
informacinės visuomenės aplinkoje;
5.
Užtikrinti tinkamą informacinės ir žinių visuomenės plėtrai būtinų darbų vykdymą ir
koordinavimą.
Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius
Visos programos priemonės yra tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – Vyriausybė) veiklos prioritetu „plėtoti informacinę visuomenę“.
1.1. Programos uždavinys „Lietuvos rajonuose kurti „skaitmenines bendruomenes“,
apimančias gyventojus, savivaldybę, policiją, vietinę žiniasklaidą, bibliotekas, mokyklas,
visuomenės sveikatos centrus, kt. institucijas“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Skaitmeninių bendruomenių kūrimas Lietuvos rajonuose“.
Įgyvendinant investicijų projektą Jurbarko rajono savivaldybėje, sukurtas taikomųjų
programų paketas, skirtas internetu teikti tipines savivaldybės viešąsias elektronines paslaugas, bei
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įrankiai teikiamų paslaugų administravimui, surinkta apie 430 interneto nuorodų į įvairių valstybės
institucijų teikiamas viešąsias paslaugas, parengtos patogios vartotojui paslaugų paieškos
priemonės, organizuoti mokomieji seminarai savivaldybės administracijai ir gyventojams, išplatinta
informacinė-reklaminė medžiaga apie galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis
savivaldybėje. Priemonė leido išbandyti elektroninių paslaugų diegimo modelius vietinės valdžios
institucijose, o jos metu įgytos patirties pagrindu parengtos rekomendacijos dėl paslaugų plėtojimo
bei rekomendacinis el. paslaugų paketas visoms savivaldybėms.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus: „Projekte dalyvaujančios bendruomenės narių, mokančių pasinaudoti
esamomis elektroninėmis paslaugomis, procentas“; planuota reikšmė 20 %; pasiektas rezultatas 12
%.
1.2. Programos uždavinys „Steigti atvirus visuomenei prieigos prie interneto taškus,
sudarant sąlygas gyventojams mokytis, įgyti kvalifikaciją, kaupti IT panaudojimo patirtį, naudotis
Lietuvos ir užsienio informaciniais ištekliais“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Šalies gyventojų, būsimų viešų prieigos prie interneto taškų vartotojų,
mokymų IT srityje organizavimas, rengiant internetines mokymo priemones“.
Įgyvendinant šią priemonę, sukurtos ir internete (Informacinės visuomenės plėtros komiteto
interneto svetainėje adresu http://www.ivpk.lt) patalpinta nemokama priemonė, skirta šalies
gyventojų mokymui ir savarankiškam mokymuisi naudotis informacinėmis technologijomis.
Mokymosi priemonė „Nuotolinio mokymosi kursai: kompiuterio pradžiamokslis“ sudaryta iš kursų
„Darbas kompiuteriu“, „Internetas – darbo pradžia“, „Paieška Internete. Viešoji informacija“ ir
„Elektroninis paštas“; kiekvieno kurso pabaigoje esantys testai leidžia pasitikrinti mokymosi metu
įgytas žinias.
Be to, 2003 m. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie kartu su Vidaus reikalų
ministerija pradėjo įgyvendinti projektą „Kaimiškų vietovių interneto prieigos taškų steigimas“,
finansuojamą iš 2003 metų PHARE socialinės ekonominės sanglaudos programos, kurio tikslas įsteigti 300 interneto prieigos taškų kaimiškose Lietuvos vietovėse, apimant infrastruktūros
sukūrimą, mokymo priemonių parengimą, gyventojų apmokymą ir atitinkamų elektroninių paslaugų
kūrimą
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus: „Sukurtų mokymo priemonių modulių skaičius“; planuota reikšmė – 8;
pasiektas rezultatas 8.
1.3. Programos uždavinys „Skatinti mokslinius ir praktinius darbus, tam pritaikant atvirų
šaltinių nemokamą programinę įrangą“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Atviro kodo diegimas valstybės institucijose (grupinių licencijų įsigijimas)“.
2003 m. pradėtas investicijų projektas, skirtas lokalizuotos atviro kodo programinės įrangos
kūrimui, kurio tikslas – aprūpinti kompiuterių vartotojus (pirmiausia dirbančius valstybės, mokslo ir
studijų institucijose) atvirojo kodo lokalizuota standartine biuro programine įranga, lokalizuota
operacine sistema su „Linux“ branduoliu, jų aprašymais; per 2003 m. sukurtas programų paketas
„Mozilla“, 1.3 versija (skirtas naršymui internete ir elektroniniam paštui); kalendoriaus programa
„Calendar“ (kurią sudaro asmeninis kalendorius ir laiko planavimui skirtos priemonės); programų
paketas „OpenOffice.org“, 1.0.3 versija, taip pat parengti dokumentacijos komplektai. Sukurti
produktai išleisti kompaktinėse plokštelėse bei patalpinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto
interneto svetainėje.
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Ši priemonė tiesiogiai įgyvendina Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo
priemonių punktą „Organizuoti atviro kodo programinės įrangos naudojimą ir pritaikymą valstybės
institucijose, mokslo ir studijų įstaigose“.
• Priemonė „Informavimo sistemos apie atvirojo kodo programinę įrangą duomenų bazės
palaikymas“.
Buvo palaikoma 2002 m. sukurta Informavimo sistemos apie atvirojo kodo programinę
įrangą duomenų bazė (per metus įvesta daugiau nei 60 naujų duomenų bazės įrašų).
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus: „Informavimo sistemos apie atviro kodo programinę įrangą viešos
duomenų bazės lankytojų skaičius (apsilankymų per parą skaičius)“; planuota reikšmė 100;
pasiektas rezultatas 100.
1.4. Programos uždavinys „Plėtoti darbus, didinant gyventojų informuotumą ir suvokimą
apie informacinės visuomenės plėtros procesus“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Lietuvos gyventojų informavimo apie informacinės visuomenės procesus
tęstinių darbų vykdymas: specializuotų leidinių rengimas, informacijos skleidimas TV ir radijo
laidose, spaudoje, internete ir kt.“.
Įgyvendinant priemonę, kuria siekiama didinti Lietuvos gyventojų informuotumą apie
informacinės visuomenės plėtros procesus, jų svarbą, naudą, teikiamas naujas galimybes ir kt.,
organizuota ir įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija „Pradėjau“, kurios metu platinta
informacija apie reikšmingus informacinės visuomenės plėtros aspektus spaudoje, radijo ir TV
laidose, ypač orientuojantis į regioninę žiniasklaidą; kampanijos metu vykdytas konkursas „Naujojo
knygnešio“ apdovanojimui laimėti, skirtas paskatinti ir įvertinti informacinės visuomenės plėtros
iniciatyvas. Be to, Informacinės visuomenės plėtros komitetas organizavimo Vyriausybės
informacinės visuomenės plėtros politikos pristatymą Vilniuje vykusiame forume WITFOR,
tarptautinėje ITT parodoje „Inforbalt`2003“ bei Pasaulio viršūnių susitikime informacinės
visuomenės klausimais (WSIS) Ženevoje.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Gyventojų, nuolat naudojančių internetą, procentas“; planuota reikšmė
18 %; pasiektas rezultatas 23 %.
1.5. Programos uždavinys „Vykdyti viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos
informacijos kontrolės bei ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo ir
savireguliacijos skatinimo priemones“.
• Priemonė „Interneto turinio filtravimo priemonių testavimo darbų organizavimas ir
rekomendacijų dėl jų tinkamumo naudoti skelbimas“.
Įgyvendinant šią priemonę, vykdyti penkių interneto turinio filtravimui skirtų programinių
priemonių testavimo darbai (įvertintos jų galimybės, efektyvumas, atitikimas Lietuvos vartotojų
poreikiams ir pan.). Parengtos ir paskelbtos rekomendacijos dėl jų tinkamumo naudoti šalies
interneto vartotojams, kurios kartu su nuorodomis į produktus patalpintos Informacinės visuomenė
plėtros komiteto interneto svetainėje. Taip pat surengtas seminaras viešo naudojimo kompiuterių
tinklų paslaugų teikėjams ir informacijos talpinimo paslaugų teikėjams, skirtas informuoti apie
neskelbtino ir ribojamo interneto turinio problematiką.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Paskelbtų rekomendacijų dėl atskirų filtravimo priemonių skaičius“;
planuota reikšmė 5; pasiektas rezultatas 5.
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2.1. Programos uždavinys „Sukurti interneto portalą, per kurį gyventojai ir verslo įmonės
galėtų gauti visą viešą su valstybės institucijomis ir jų vykdomomis funkcijomis susijusią
informaciją bei viešojo administravimo paslaugas“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Valdžios elektroninių vartų sukūrimas“.
2003 m. įgyvendintas investicijų projekto „Valdžios elektroninių vartų sukūrimas“ pradinis
etapas: sukurta „Valdžios elektroninių vartų“ taikomoji programinė įranga bei įsigyta reikalinga
techninė įranga, parengtas nuorodų į paslaugas katalogas ir jo tvarkymo priemonės, sistemos
administravimo priemonės ir dokumentai, užregistruoti oficialūs interneto vardai
(www.govonline.lt, www.evaldzia.lt, www.epaslaugos.lt). Elektroniniuose valdžios vartuose
pateikiamos šiuo metu valstybinių institucijų teikiamos viešosios elektroninės paslaugos ir
informacija gyventojams bei verslo subjektams.
Šios priemonės įgyvendinimas numatytas Vyriausybės 2001-2004 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano punktu „Sukurti portalą, per kurį gyventojams ir verslo subjektams
bus teikiama viešoji informacija, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų paslaugos“.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus: „Institucijų viešųjų el. paslaugų, pasiekiamų per valdžios elektroninius
vartus, procentas“; planuota reikšmė 20 %; pasiektas rezultatas 20 %.
2.2. Programos uždavinys „Sukurti tarpusavyje susijusių valstybės registrų sistemą, skirtą
įstatymuose numatytų objektų registravimui, apskaitai, registravimo duomenų teikimui“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Teisės aktų, reglamentuojančių registrų kūrimą bei funkcionavimą,
papildymų bei naujų teisės aktų projektų parengimas“.
2003 m. birželio 30 d. Vyriausybė patvirtino Informacinės visuomenės plėtros komiteto
parengtą Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategijos įgyvendinimo priemonių planą,
kuriame numatyti svarbiausieji teisinės bazės ir infrastruktūros plėtros dabai 2003-2005 metams,
kuriant integralią valstybės registrų sistemą. Parengtas ir suderintas Valstybės registrų įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas, parengti keturių poįstatyminių aktų pirminiai projektai, kurie bus
teikiami derinti priėmus Valstybės registrų įstatymą.
• Priemonė „Registrų sąrašo palaikymas ir plėtra“.
Sukurtos Registrų sąrašo tvarkymo priemonės, leidžiančios registrų tvarkytojams internetu
pateikti ir periodiškai atnaujinti informaciją apie jų tvarkomus registrus, taip pat Registrų sąrašo
peržiūrėjimui internete skirtos priemonės, leidžiančios gauti informaciją apie registrų steigimo ir
kūrimo eigą, registruose kaupiamus duomenis. Taip pat numatyta tiesioginės prieigos prie registro
interneto svetainės galimybė.
Šios srities darbų įgyvendinimas numatytas Vyriausybės 2001-2004 metų programos
įgyvendinimo priemonėse punkte „Sukurti tarpusavyje susijusių valstybės registrų ir duomenų
bazių sistemą“. Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo
kriterijais
Vertinimo kriterijus „Teisinės ir techninės bazės, reglamentuojančios valstybės registrų ir
duomenų bazių kūrimą ir funkcionavimą, pilnumas“; planuota reikšmė 0,7; rezultatai 0,7.
2.3. Programos uždavinys „Diegti modernių informacinių technologijų naudojimu pagrįstas
priemones, padedančias valstybės ir savivaldybių institucijoms vykdyti jų funkcijas“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Programinės įrangos licencijavimas valstybės institucijose“.
Toliau vykdant programinės įrangos licencijavimo valstybės institucijose darbus, nupirktos
valstybės institucijoms skirtos licencijos antivirusinei programinei įrangai bei lokalizuotai
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standartinei biuro programinei įrangai (viso įsigyta ir valstybės institucijoms perduota daugiau kaip
4000 licencijų).
• Priemonė „Duomenų bazės „Informacinės visuomenės plėtros vykdomi projektai“
plėtra“.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu 2002 metais sukurta programinė
įranga, kurią kartu su vartotojo instrukcija galima parsisiųsti iš tinklalapio www.ivpk.lt, skirta
kaupti duomenis apie institucijų vykdomus projektus (priemones), susijusius su informacinės
visuomenės plėtra ir informacinės infrastruktūros eksploatavimu. Per 2003 metus valstybės
institucijų atstovams organizuotas šios programinės įrangos pristatymas (mokymai), duomenų
bazėje kaupti duomenys apie institucijų planuojamas vykdyti ir vykdytas priemones, naudojamas
tam lėšas, kurie bus talpinami Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto svetainėje, kaip
tai numatyta Informacinės visuomenės plėtros koordinavimo metodikoje, patvirtintoje Vyriausybės
2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 182 (Žin., 2003, Nr. 14-581).
• Priemonė „Bendrųjų metodinių dokumentų valstybės institucijų informacinių sistemų
kūrimui ir funkcionavimui paruošimas“.
Parengta Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo tvarka ir pateikta tvirtinti
Vyriausybei. Minėta tvarka padės racionaliau planuoti informacinių sistemų kūrimui skiriamus
valstybės išteklius bei skleisti informaciją apie veikiančias ir kuriamas valstybės informacines
sistemas visiems suinteresuotiems asmenims. Taip pat parengtas institucijų investicinių projektų,
siūlomų įtraukti į Informacinės visuomenės plėtros detaliojo plano projektą, aprašymo formos
projektas, bei investicijų projektų derinimo ir vertinimo tvarkos projektas.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Valstybės institucijų, pilnai aprūpintų licencijuota programine įranga,
procentas“: planuota reikšmė 20 %; pasiektas rezultatas 20 %; vertinimo kriterijus „Duomenų bazės
„Informacinės visuomenės plėtros vykdomi projektai“ pilnumas“: planuota reikšmė 0,5, pasiekta
reikšmė 0,5.
2.4. Programos uždavinys „Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą informacinės visuomenės
plėtros srityje, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, sistemingai ir atvirai teikti informacinės
visuomenės plėtrai skirtų darbų vykdymui reikšmingą informaciją“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Konferencijos ir seminarų apie šios srities bendradarbiavimą su tarptautiniais
fondais, dalyvavimą tarptautinėse iniciatyvose ir programose, kitą informacinės visuomenės plėtrai
reikšmingą informaciją surengimas“.
Organizuoti įvairūs renginiai: tarptautinis seminaras „eValdžia Baltijos šalims“; seminaras
žiniasklaidos atstovams „Informacinės visuomenės plėtros valstybės politika“; Šiaurinės
eDimensijos vyresniųjų pareigūnų, atsakingų už informacinės visuomenės plėtrą, susitikimas
Vilniuje; seminaras „Informacinės visuomenės plėtra Lietuvos savivaldybėse“, kuriame
savivaldybių ir apskričių darbuotojams pristatyti struktūrinių fondų paramos ir projektų rengimo
ypatumai, supažindinta su informacinės visuomenės investicinių projektų rengimo, derinimo,
analizės bei įtraukimo į valstybės programas procedūromis ir praktika; seminaras „Informacinė
visuomenė, švietimas ir Europos regioninės plėtros fondo galimybės“, skirtas valstybės,
savivaldybių bei kitiems tarnautojams, atsakingiems už paraiškų Europos Sąjungos struktūriniams
fondams rengimą ir teikimą.
• Priemonė „Seminarų ir praktinių mokymų ciklo elektroninių gebėjimų, elektroninės
komercijos, elektroninės Vyriausybės ir kt. surengimas“.
Organizuotas 8 seminarų „Valstybės ir savivaldybių tarnautojų elektroninių gebėjimų
tobulinimas“ ciklas, vykęs Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Panevėžyje, kurio metu buvo skaitomi
pranešimai elektroninio parašo ir elektroninio dokumento, kompiuterinio raštingumo, informacinės
visuomenės plėtros procesų valstybinio administravimo, finansavimo ir investicinių projektų
5

rengimo bei kitais klausimais. Seminaruose dalyvavo daugiau kaip 300 valstybės ir savivaldybių
tarnautojų, kurie atstovavo daugumą Lietuvos apskričių ir savivaldybių.
• Priemonė „Atstovavimas Lietuvai leidžiant Baltijos ministrų tarybos ITT žurnalą „Baltic
IT&T Review“.
Per 2003 m. parengta ir redaguota Lietuvos dalies medžiaga keturiems žurnalo numeriams,
apmokėtas Lietuvos indėlis į žurnalo leidybą.
• Priemonė „Atstovavimas Lietuvai savo kompetencijos ribose tarptautiniuose
informacinės visuomenės plėtros forumuose ir organizacijose (NeDAP, BMT IT komitete, kt.)“.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto darbuotojai pagal kompetenciją dalyvavo
tarptautiniuose forumuose, konferencijose, kituose renginiuose, susijusiuose su tarptautiniu
bendradarbiavimu informacinės visuomenės plėtros srityje.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Konferencijų, seminarų ir praktinių mokymų skaičius per metus“;
planuota reikšmė 10; pasiektas rezultatas 12.
2.5. Programos uždavinys „Pritaikyti svarbiausius informacinės aplinkos komponentus
neįgaliesiems“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Kelių valstybinių institucijų interneto svetainių pritaikymas neįgaliesiems
pagal Internetinių tinklapių prieinamumo iniciatyvos (Web Accessibility Initiative, arba WAI)
reikalavimus“.
2003 m. Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su Lietuvos invalidų reikalų
taryba prie Vyriausybės vykdė interneto svetainių pritaikymo neįgaliesiems bandomuosius darbus,
kurių metu neįgaliesiems pritaikytos 6 institucijų interneto svetainės: Seimo kanceliarijos,
Vyriausybės kanceliarijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Informacinės
visuomenės plėtros komiteto, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos.
• Priemonė „Visuomeninės informacinės aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia normų
parengimas“.
Įgyvendinant priemonę, parengtas ir pateiktas tvirtinti Vyriausybei nutarimo dėl
informacinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems projektas. Šiuo nutarimu nurodoma ministerijoms,
įstaigoms prie ministerijų ir kitoms Vyriausybės įstaigoms savo interneto svetaines pritaikyti
žmonėms su negalia, taikant Europos Sąjungos pripažintus, Pasaulinio interneto tinklo konsorciumo
W3C rekomendacijose „Interneto tinklapių turinio prieinamumo rekomendacijos 1.0“ nustatytus 1
ir 2 prioriteto reikalavimus. Šių reikalavimų įgyvendinimui Informacinės visuomenės plėtros
komitetas įpareigojamas parengti ir, suderinus su Lietuvos invalidų reikalų taryba prie Vyriausybės,
patvirtinti atitinkamą metodiką.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Valstybės institucijų interneto svetainių, atitinkančių WAI
prieinamumo standartus, procentas“; planuota reikšmė 15; pasiektas rezultatas 15.
3.1. Programos uždavinys „Elektroninio parašo infrastruktūros sukūrimas“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Elektroninio parašo įdiegimo valstybės institucijose pilotinis projektas“.
2003 m. įgyvendintas Elektroninio parašo įdiegimo valstybės institucijose pilotinio projekto
pradinis etapas: sukurta ir 5-iose valstybės institucijose įdiegta taikomoji programinė įranga
elektroninių dokumentų mainams (dokumentų mainų modulis), įsigyta saugaus elektroninio parašo
įranga.
• Priemonė „Elektroninio parašo priežiūros reglamento įgyvendinimo priemonių
vykdymas“.
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Parengta Elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo ataskaita Vyriausybei ir Seimui,
apskaičiuota ir nustatyta minimali draudiminė suma kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems
sertifikavimo paslaugų teikėjams, sukurtas Elektroninio parašo priežiūros institucijos interneto
tinklapis ir parengta demonstracinė–aiškinamoji medžiaga, parengtas projektas Civilinio ir
Baudžiamojo proceso kodekso papildymui.
• Priemonė „Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo projekto dėl
kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų administracinės atsakomybės
parengimas“.
Parengtas Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo projektas.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Teisinės bazės, reglamentuojančios el. parašo infrastruktūros
funkcionavimą, pilnumas“; planuota reikšmė 0,8; rezultatai 1.
3.2. Programos uždavinys „Užtikrinti elektroninių atsiskaitymo sistemų funkcionavimą“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Elektroninės komercijos plėtros galimybių bei kliūčių Lietuvoje analizės
atlikimas, rekomendacijų dėl teisinės ir institucinės bazės tobulinimo parengimas“.
Įgyvendinant priemonę, parengta Lietuvos Respublikos teisės aktų, sudarančių kliūtis
elektroninės komercijos plėtrai, studija: išanalizuoti 6 kodeksai, 25 įstatymai ir 10 poįstatyminių
teisės aktų. Šios studijos pagrindu parengtas teisės aktų, sudarančių kliūtis elektroninės komercijos
plėtrai, sąrašas ir siūlomos atitinkamų jų nuostatų pataisos; dokumentas pateiktas suinteresuotoms
institucijoms.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Teisinės bazės, reglamentuojančios elektroninės komercijos
funkcionavimą Lietuvoje, pilnumas“; planuota reikšmė 0,7; pasiektas rezultatas 0,7.
4.1. Programos uždavinys „Vykdyti lietuvių kalbos naudojimui informacinėse
technologijose skirtus darbus“.
•
Priemonė „Aiškinamojo kompiuterinio terminų žodyno, skirto programinės įrangos
gamintojams ir vartotojams, parengimas“.
Sukurtas aiškinamasis dialogo terminų žodynas, skirtas programinės įrangos gamintojams ir
vartotojams, kuris patalpintas Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto svetainėje.
•
Priemonė „Lietuvių kalbos tikrinimo rašybos programų rengimas (HTML
redaktoriams, pašto programoms ir kt.)“.
Sukurtos lietuvių kalbos tikrinimo rašybos programos, kurios patalpintas Informacinės
visuomenės plėtros komiteto interneto svetainėje.
•
Priemonė „Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio
26 d. nutarimo Nr. 471 „Dėl Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų
programos patvirtinimo“ projekto paregimas“.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija
parengė Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2003–2009 metų programos projektą.
Programos tikslas – užtikrinti lietuvių kalbos išsaugojimą ir vartojimą visose viešojo valstybės
gyvenimo srityse vykstant globalizacijos procesams, integruojantis į Europos Sąjungą, formuojantis
pasaulio žinių visuomenei.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Aiškinamojo dialogo terminų žodyno, skirto programinės įrangos
gamintojams ir vartotojams, pilnumas“; planuota reikšmė 1, pasiektas rezultatas 1.
5.1. Programos uždavinys „Vykdyti komitetui priskirtas funkcijas“
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
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• Priemonė „Informacinės visuomenės plėtros procesų koordinavimo parengiamieji darbai
(išankstinės situacijos analizės, dokumentų projektų ekspertizės, moksliniai tiriamieji darbai ir kt.)“.
Parengta Europos Sąjungos naujosios elektroninių ryšių teisinio reguliavimo sistemos
įgyvendinimo studija bei Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su Elektroninių ryšių įstatymo
projektu, ekspertizė ir pasiūlymai dėl jų pakeitimo bei papildymų; rinkti ir analizuoti rodikliai,
atspindintys informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje; organizuotas informacijos apie
informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje pateikimas interneto svetainėse, siekiant užtikrinti
informacijos apie Lietuvą sklaidą užsienyje; įgyvendinti Lietuvos atstovavimo Pasaulio viršūnių
susitikime Informacinės visuomenės klausimais Ženevoje darbai ir kt.
•
Priemonė „Su informacinės visuomenės plėtros procesais susijusių pavestų darbų
vykdymas; norminių ir programinių dokumentų rengimas“.
Parengti teisės aktų projektai: Elektroninių ryšių įstatymo koncepcijos projektas,
Informacinės visuomenės plėtros paslaugų įstatymo koncepcijos projektas, Vyriausybės nutarimo
„Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2003 m. detaliojo plėtros plano patvirtinimo“
projektas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl turto perdavimo ir VĮ „Infostruktūra“
įstatinio kapitalo didinimo“ projektas. Taip pat vykdyti kiti reikšmingi Informacinės visuomenės
plėtros komitetui pavesti darbai: derinti kitų institucijų parengti informacinės visuomenės plėtros
investicijų projektai; parengta ir pateikta Informacinės visuomenės plėtros komisijai Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros 2002 m. detaliojo plėtros plano ir Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2002 metais ataskaitos. Vykdyti darbai prisidėjo prie informacinės visuomenės
plėtros koordinavimo efektyvumo didinimo, užtikrinant, kad šios srities valstybės institucijų veikla
būtų vykdoma efektyviai, sistemingai bei užtikrinant jos tęstinumą.
Vertinimo kriterijus „Parengtų teisės aktų projektų, rekomendacinių dokumentų skaičius“;
planuota reikšmė 18; pasiektas rezultatas 20.
III. PLANUOJAMOS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETINĖS
KRYPTYS
Planuojamos prioritetinės veiklos kryptys
•
Universalios ir viešos interneto prieigos galimybių plėtra, dalyvaujant viešų interneto
prieigos taškų steigime, vykdant interneto tinklalapių pritaikymo neįgaliems žmonės darbus,
įgyvendinant informacinių technologijų pritaikymo Lietuvos vartotojų poreikiams priemones ir kt.;
•
Viešųjų elektroninių paslaugų plėtros skatinimas, plėtojant valdžios elektroninius
vartus, įteisinant viešosios informacijos teikimą elektroninėmis priemonėmis, tobulinant
elektroninio parašo infrastruktūrą ir kt.;
•
Atviro kodo programinės įrangos vartojimo skatinimas, remiant jos kūrimą,
organizuojant jos pritaikymą valstybės institucijose, mokslo ir studijų įstaigose.
Veiksniai, kurie galėtų trukdyti įgyvendinti numatytus artimiausio laikotarpio prioritetus:
•
Išorės veiksniai: gilėjanti dalies visuomenės socialinė atskirtis, atsirandanti dėl
nemokėjimo ir negalėjimo naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis; nepakankamas
gyventojų ir verslo subjektų suinteresuotumas ir poreikis naudotis informacinėmis technologijomis,
motyvacijos ir naudos suvokimo stoka;
•
Vidaus veiksniai: nepakankamas planuojamų darbų finansavimas.
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