Priedas Nr. 1
2006-02- d. raštas
Nr. (71)-SINFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI
Misija: Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – 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 informacijos technologijų ir
telekomunikacijų 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 5422 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,
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
veiklos prioritetu „plėtoti informacinę ir žinių visuomenę“.
1.1. Programos uždavinys. Skatinti mokslinius ir praktinius darbus, tam pritaikant atvirų šaltinių
nemokamą programinę įrangą
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Lokalizuotos atviro kodo programinės įrangos kūrimas“
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Įgyvendinant šią priemonę buvo lokalizuotas atvirosios programinės įrangos biuro paketas
OpenOffice.org 2.0, kurį sudaro: tekstų ir HTML rengyklės, skaičiuoklė, matematinė, ryšių,
grafikos, pateikčių ir duomenų bazės rengyklės. Taip pat 2005 m. lokalizuotas interneto paketas
Mozilla 1.7.7, kurį sudaro: naršyklė, el. pašto programa, kalendoriaus ir diegimo moduliai.
Parengtas Kolektyvinio darbo organizavimo priemonių vartotojo vadovas, įsigytos keturios
mobilios testavimo priemonės, skirtos nustatyti galimus neatitikimus el. dokumentuose,
parengtuose naudojant OpennOffice ir MS Office programavimo priemones.
• Priemonė „Sukurtos lokalizuotos programinės įrangos tolimesnis vystymas, atsižvelgiant į
atviro kodo programinės įrangos naudotojų poreikius“
2005 m. atlikta lokalizuotos atviro kodo programinės įrangos vartotojų apklausa, įvertinus
apklausos duomenis, parengti patikslinimai atvirosios programinės įrangos OpenOffice.org 1.1.3 ir
Mozilla 1.7.3 paketams, papildytos makrokomandos konvertavimui iš MS Office formato į
OpenOffice.org formatą.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Sukurtos atvirojo kodo programinės įrangos modulių skaičius“; planuotas
rezultatas – 8 vnt.; pasiektas rezultatas – 12 vnt.
1.2. Programos uždavinys. Plėtoti darbus, didinant gyventojų informuotumą ir suvokimą apie
informacinės visuomenės plėtros procesus
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė: Lietuvos visuomenės informavimo apie informacinės visuomenės ir žinių
ekonomikos procesus tęstinių darbų vykdymas: seminarai, specializuotų leidinių rengimas,
informacijos skleidimas TV ir radijo laidose, spaudoje, internete ir kt.
Įgyvendinant šią priemonę 2005 m. periodiniame žurnale „Mokslas ir technika“ publikuotas 6
straipsnių ciklas „Žinių visuomenės kūrimas Lietuvoje“; Organizuotas vienos dienos seminaras
skirtas pristatyti viešojo sektoriaus informacijos panaudojimo verslo plėtrai perspektyvas bei
Direktyvos 2003/98/EC dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo įgyvendinimo
procesus Lietuvoje; Organizuota ir įgyvendinta Norvegijos grupės iniciatyvinė diskusija susitikimas su Panevėžio, Jurbarko ir Šiaulių m. savivaldybių atstovais Panevėžio m. savivaldybėje;
Parodoje „Infobalt 2005“ surengtas seminaras „Viešųjų el. paslaugų plėtra“; Parengta ir 1500 egz.
tiražu lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis išleista kompaktinė plokštelė „Lietuvos žinių
visuomenės plėtros procesų apžvalga 2004-2005“. Plokštelė išplatinta Lietuvos Respublikos ir ES
institucijoms, tarptautinėms ir verslo organizacijoms; Parengtas ir išspausdintas straipsnis „Serving
the Public“, skirtas publikuoti Public Service Review: European Unijon; Parengtas ir lietuvių bei
anglų kalbomis išspausdintas informacinis leidinys „Lietuvos žinių visuomenės plėtros pažangos
apžvalga“; Parengtas, išspausdintas ir išplatintas informacinis lankstinukas „Viešosios el. paslaugos
visiems“; Surengtas „Naujojo knygnešio“ konkursas, kurio metu atrinkti 65 projektai, surengtas
konkurso apdovanojimų renginys.
• Priemonė: Informacinės visuomenės plėtros procesų dinamikos tyrimai
Įgyvendinant šią priemonę Komiteto užsakymu buvo atlikti Lietuvos gyventojų naudojimosi
ITT teikiamais pranašumais tyrimai, kurių tikslas - gyventojų apklausos būdu įvertinti rodiklius,
atspindinčius naudojimosi internetu ir IT saugumo, elektroninės valdžios; IT naudojimo gyventojų
ir verslo įmonėse situaciją. Komiteto renkami rodikliai („Pagrindinės viešojo administravimo
paslaugos, kurios pasiekiamos internetu“ ir „Elektroninės valdžios paslaugų, teikiamų internetu,
naudojimas“) buvo įtraukti į Oficialią 2005 m. statistikos darbų programą.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Gyventojų, reguliariai naudojančių internetą, procentas“; planuotas
rezultatas – 31 proc.; pasiektas rezultatas – 30 proc.

3

Planuotas rezultatas nebuvo pasiektas, kadangi gyventojų reguliariai naudojančių internetą
(besinaudojančių bent kartą per savaitę), augimo dinamika nebuvo tokia pat sparti kaip ir 2004 m.
1.3.Programos
uždavinys. Vykdyti viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos
informacijos kontrolės bei ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo ir
savireguliacijos skatinimo priemones.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Tinklalapio, skirto saugaus interneto problematikai, palaikymas, lietuviškos
žalingo turinio duomenų bazės atnaujinimas ir palaikymas“
Įgyvendinant šią priemonę atliktas 2004 m. sukurto žalingo interneto turinio filtravimo
tinklalapio atnaujinimas bei sukurtų ir pritaikytų lietuviškai aplinkai filtravimo priemonių ir jų
duomenų bazių išplėtimas bei papildymas aktualia, naujausia informacija.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Atnaujintų, Lietuvos vartotojų poreikiams pritaikytų interneto turinio
filtravimo priemonių skaičius“ planuotas rezultatas – 5 vnt.; pasiektas rezultatas – 5 vnt.
1.4. Programos uždavinys. Užtikrinti efektyvesnį aktualios informacijos apie Lietuvą skleidimą bei
valstybės įvaizdžio gerinimą internete
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Oficialios informacijos apie Lietuvą komponento plėtra“.
Įgyvendinant šią priemonę buvo Parengta oficialios informacijos apie Lietuvą skleidimo
internete analizė. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV palaiko oficialios
informacijos apie Lietuvą blokus.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Atnaujintų ir palaikomų Lietuvą reprezentuojančios oficialios informacijos
blokų skaičius“; planuotas rezultatas – 26 vnt.; pasiektas rezultatas – 26 vnt.
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 vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Elektroninių valdžios vartų portalo palaikymas ir funkcionalumo modifikavimas“
Įgyvendinant šią priemonę 2005 m. toliau buvo plėtojamas „Elektroninės valdžios portalo“
funkcionalumas, portale buvo įdiegtos asmenų elektroninio identifikavimo, teikiant viešąsias
elektronines paslaugas, priemonės. „Elektroniniame valdžios portale“ įdiegtos šios viešosios
paslaugos: Pažymų užsakymas ir apmokėjimas internetu apie deklaruotą gyvenamą vietą ir
šeimyninę padėtį, informacijos pateikimas apie suteiktas medicinines paslaugas ir darbdavio
sumokėtas įmokas Socialinio draudimo fondo valdybai.
Parengta Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje organizuojamų posėdžių parengimo,
stebėsenos ir dokumentavimo informacinės sistemos koncepcija, atlikta informacinės sistemos
galimybių studija.
• Priemonė „Valstybės institucijų interneto svetainių būklės tyrimas“
Įgyvendinant šią priemonę 2005 m. atlikti du Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimai,
kurių metų analizuotas valstybės institucijų interneto svetainių atitikimas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintiems bendriesiems valstybės
institucijų interneto svetainių reikalavimams. Tyrimų metu išanalizuota per 90 valstybės institucijų
interneto svetainių.

4

Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Pagrindinių viešųjų paslaugų, pasiekiamų per valdžios elektroninius
vartus, procentas“; planuotas rezultatas – 25 proc.; pasiektas rezultatas – 25 proc.
2.2. Programos uždavinys. Sukurti tarpusavyje susijusių valstybės registrų sistemą, skirtą
įstatymuose numatytų objektų registravimui, apskaitai, registravimo duomenų teikimui
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Įstatymuose numatytų kurti valstybės ir žinybinių registrų nustatymas ir registrų
sukūrimo plano parengimas (kartu su registrų tvarkymo įstaigomis)“
Įgyvendinant šią priemonę buvo išanalizuoti įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais nustatomas
registrų kūrimas arba objektų registravimas, šios analizės pagrindu parengtas valstybės registrų,
kurie turi būti kuriami, ir rekomenduotinų kurti žinybinių registrų sąrašai.
• Priemonė „Registrų sąrašo reorganizavimas atsižvelgiant į naują Valstybės registrų įstatymo
redakciją. Registrų sąrašo palaikymas“
Atsižvelgiant į naują Valstybės registrų įstatymo redakciją (Žin., 2004, Nr.124-4488), parengtas
ir su suinteresuotomis institucijomis suderintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
valstybės registrų sąrašo reorganizavimo į registrų sąrašą ir Registrų sąrašo nuostatų patvirtinimo“
projektas (Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2005 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 299 (Žin.,
2005, Nr.38-1232)).
Taip pat 2005 m. buvo atliktas Registrų sąrašo duomenų bazės modifikavimas. Pertvarkant
Registrų sąrašo duomenų bazės tvarkymo programinę įrangą, patikslinti Registrų sąrašo objektų
duomenų rinkiniai, modifikuotos duomenų tvarkymo, administravimo, duomenų peržiūros,
ataskaitų formavimo ir pagalbos procedūros. Taip pat 2005 m. patikslinti Registrų sąrašo
klasifikatorių duomenys. Atnaujintas Registrų sąrašo svetainės dizainas, registrų sąrašas yra
pateiktas internete adresu www.registrai.lt. Per 2005 metus Registrų sąraše registruota 14 valstybės
ir žinybinių registrų, 7 valstybės registrams atlikit duomenų pakeitimai. Iš viso Registrų sąraše
užregistruota 70 registrų, iš jų 55 yra valstybės registrai.
• Priemonė „Viešojo sektoriaus (viešosios) informacijos sklaidos reglamentavimas, perkeliant
į nacionalinę teisę Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/98/EC dėl viešojo
sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo“
Įgyvendinant šią priemonę buvo rengiama LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių įstaigų įstatymo nauja redakcija, kuria buvo perkeliama Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2003/98/EC dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo.
Lietuvos Respublikos Seimas 2005 m. lapkričio 10 d. priėmė Teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymą (Nr. X-383, Žin., 2005, Nr.139-5008).
Įgyvendinant priimto įstatymo 11 straipsnį, nagrinėta ES šalių patirtis tvarkant centralizuotus
informacijos rinkmenų sąrašus. Detaliai išnagrinėtas Jungtinės Karalystės Informacijos šaltinių
registrų (Information Asset Registre) kūrimo patirtis ir parengtas Lietuvos informacijos šaltinių
sąrašo tvarkymo taisyklių projektas.
Taip pat parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų
įstatymo 11 straipsnį“ projektas.
Ši priemonė vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų
programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo
24 d. nutarimu Nr. 315, priemonę Nr. 615
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „registrų sąrašo duomenų bazės papildymas naujais viešosios informacijos
šaltiniais (viešosios informacijos šaltinių skaičius)“; planuotas rezultatas – 10 vnt.; pasiektas
rezultatas – 21 vnt.
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2.3.Programos uždavinys. Diegti modernių informacinių technologijų naudojimu pagrįstas
priemones, padedančias valstybės ir savivaldybių institucijoms vykdyti jų funkcijas
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Valstybės informacinių sistemų tarpusavio susiejimas“
Įgyvendinant šią priemonę buvo paskelbtas viešojo pirkimo konkursas „Valstybės informacinių
sistemų tarpusavio susiejimas“, su kurio laimėtoju pasirašyta sutartis. Vienam iš viešojo konkurso
dalyvių apskundus konkurso rezultatus Vilniaus apygardos teismui ir atsižvelgiant į Vilniaus
apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones sutarties
vykdymas sustabdytas.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Įdiegtų duomenų apsikeitimo, standartizuotam duomenų perdavimui,
sąsajų tarp valstybės registrų ir valstybės institucijų informacinių sistemų, skaičius“; planuotas
rezultatas – 3 vnt.; pasiektas rezultatas – 0 vnt.
Planuotas rezultatas nebuvo pasiektas, kadangi vykdant investicijų projektą buvo skelbtas
viešasis pirkimas, kurio rezultatai apskųsti Vilniaus apygardos teismui.
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 vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Atstovavimas Lietuvai, leidžiant Baltijos Ministrų tarybos ITT žurnalą „Baltic
IT&T Review““
Parengti, atspausdinti ir išplatinti 4 Baltijos Ministrų Tarybos ITT žurnalo „Baltic IT&T
Review“ numeriai. Per 2005 m. šiuose leidiniuose kartu su suinteresuotomis institucijomis buvo
parengti ir publikuoti 22 straipsniai Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai aktualiomis temomis.
Šio žurnalo valstybės institucijoms ir įstaigoms išplatinta per 12 000 egz.
• Priemonė „Atstovavimas Lietuvai savo kompetencijos ribose tarptautiniuose informacinės
visuomenės plėtros renginiuose, forumuose ir organizacijose“
Įgyvendinant šią priemonę 2005 m. kartu su asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, M.
Riomerio universitetu ir LR Seimu organizuota tarptautinė konferencija „Lietuvos
konkurencingumo didinimas: nuo lietuviškų žinių iki globalaus konkurencingumo“; Surengtas
Pasaulio viršūnių susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) nacionalinio
skaitmeninio turinio „Geriausio el. turinio projekto apdovanojimų“ konkursas; Kartu su Kultūros
ministerija koordinuotas (LRVK pavedimu) Bill&Melinda Gates fondo susitikimas su Lietuvos
institucijų atstovais. Taip pat 2005 m. surengtas šiaurinio eMatments darbo grupės susitikimas dėl
e-Inclusion (e-Integracija) krypties veiksmų; Dalyvauta Lietuvos pasirengimo Pasaulio viršūnių
susitikimo informacinės visuomenės klausimais (WSIS) darbo grupės veikloje bei Pasaulio viršūnių
susitikimo informacinės visuomenės klausimais Tuniso etape.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Išleistų Baltijos Ministrų Tarybos ITT žurnalo „Baltic IT&T Review“
numerių skaičius“; planuotas rezultatas – 4 vnt.; pasiektas rezultatas – 4 vnt.
3.1. Programos uždavinys. Sukurti elektroninio parašo infrastruktūrą
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Elektroninio parašo infrastruktūros valstybės institucijose plėtra“
Įgyvendinant šią priemonę parengta ši projekto dokumentacija: elektroninių dokumentų
pasirašytų elektroniniu parašu apsikeitimo tarp valstybės institucijų bendras sistemos aprašymas ir
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reikalavimai, projekto valdymo schema, projekto funkcinė specifikacija, valstybės institucijų darbo
reglamentų pakeitimų ir papildymų, reikalingų elektroninio parašo ir elektroninių dokumentų
naudojimui, projektas, sertifikato taisyklės, parašo taisyklės, registravimo tarnybos veiklos
nuostatai, elektroninio parašo mokymų valstybės tarnautojams programa, rekomenduojami
elektroninio parašo ir elektroninių dokumentų formatai valstybės institucijoms.
2005 m. taip pat sukurta pasirašymo taikomoji programinė įranga viešojo administravimo
sektoriui (neribota licencija), pradėti jos bandymai.
Įsigyta ir įdiegta elektroninio parašo ir sertifikatų formavimo įranga LINESIS sistemos
vartotojams – valstybės institucijoms; sudaryti elektroninio parašo naudotojų sąrašai, sugeneruotos
raktų poros ir sertifikatai bei įdiegta ir perduota elektroninio parašo įranga daugiau negu 330
LINESIS sistemos vartotojų 43 įstaigose.
Įsigyta ir įdiegta kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema su elektroninių dokumentų
valdymo ir archyvavimo įranga. Pradėta šios sistemos bandomoji eksploatacija. Įsigytas sertifikatų
valdymo sistemos techninio saugumo modulis, atliktas modulio testavimas.
Įsigytos licencijos 5000 sertifikatų sudarymui ir kvalifikuotų sertifikatų teikimo ir aptarnavimo
paslauga 100 vartotojų 2 metams. Išbandyta pradėtų teikti elektroninio parašo kvalifikuotų
sertifikatų sudarymo, jų duomenų teikimo parašo naudotojams elektroniniams parašams tikrinti bei
asmenų registravimo sertifikatams gauti paslauga.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Valstybės institucijų, kuriose įdiegta taikomoji programinė įranga
elektroninių dokumentų mainams tarp valstybės institucijų, procentas“; planuotas rezultatas – 10;
pasiektas rezultatas – 23.
3.2.Programos uždavinys. Skatinti inovacijų ir informacinių technologijų naudojimą smulkaus ir
vidutinio verslo įmonėse
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Konsultavimo medžiagos apie elektroninio verslo teikiamas galimybes,
praktikoje naudojamus specializuotus elektroninio verslo sprendimus, parengimas“
Įgyvendinant šią priemonę parengta konsultavimo medžiaga „Elektroninio verslo teikiamos
galimybes, praktikoje naudojami specializuoti elektroninio verslo sprendimai", kurioje pateikiami
smulkių ir vidutinių įmonių naudojami elektroninio verslo modeliai, jų teikiamų galimybių,
privalumų ir trukumų, elektronines prekybos bei elektroninės savitarnos suteikiamų privalumų
aprašymai, e-verslo marketingo sprendimų analizė; e-verslo svetainių kūrimo gairės, rizikos
įvertinimo ir valdymo būdų bei investicijų i e-verslą įvertinimo metodų aprašymai.
Ši priemonė padėta įgyvendinti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008
metų programos įgyvendinimo priemonių 48 priemonę.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Lietuvos verslo įmonių, naudojančių internetą, procentas“; planuotas
rezultatas – 55; pasiektas rezultatas – 62.
4.1.Programos uždavinys. Vykdyti lietuvių kalbos naudojimui informacinėse technologijose skirtus
darbus
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Kompiuterinės leksikos aiškinamojo žodyno sukūrimas“
2005 m. buvo sukurta nauja kompiuterinės leksikos aiškinamojo (enciklopedinio) žodyno
versija, papildyta daugiau kaip 2000 naujų žodžių ir 300 aprašų iliustracijų bei žodžių vartojimo
pavyzdžių. Sukurtas žodynas susietas su kompiuterijos anglų-lietuvių žodynu bei atnaujinta
paieškos sistema žodyne. Sukurtas žodynas patalpintas atnaujintoje www.likit.lt svetainėje.
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• Priemonė „Oficialių Europos Sąjungos dokumentų vertimo priemonių sukūrimas“
Įgyvendinant priemonę įsigytos ir įdiegtos valstybės institucijose kompiuterinės vertimo
priemonės: anglų-lietuvių-anglų, vokiečių-lietuvių-vokiečių bei rusų-lietuvių-rusų žodynai;
dabartinės lietuvių kalbos bei sinonimų žodynas; kompiuterinis anglų-lietuvių-anglų teisės terminų,
naudojamų oficialiuose ES dokumentuose žodynas; rašybos ir gramatikos tikrintuvas oficialiems
lietuviškiems dokumentams tikrinti ir taisyti; oficialios lietuvių kalbos raštvedybos standartus
atitinkantys dokumentų šablonai; kompiuterinės rašybos įrankiai, pritaikyti daugiakalbei ES
aplinkai.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Oficialios kalbos vertimo priemonių tikslumas, procentas“; planuotas
rezultatas – 50 vnt.; pasiektas rezultatas – 70 vnt.
Ši priemonė pradėta įgyvendinti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008
metų programos įgyvendinimo priemonių priemonę Nr. 588
5.1. Programos uždavinys. Vykdyti kitus komitetui pavestus darbus
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Su informacinės visuomenės plėtros procesais susijusių pavestų darbų
vykdymas; norminių ir programinių dokumentų rengimas“
2005 m. parengti šie teisės aktų projektai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų „Dėl
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos patvirtinimo“, „Dėl Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2006 – 2008 m. programos“, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
liepos 5 d. nutarimo Nr. 844 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektai, Komiteto direktoriaus
įsakymai „Dėl Valdžios elektroninių vartų funkcionavimo teikiant viešąsias elektronines paslaugas
taisyklių patvirtinimo“ (parengtas vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų
programos įgyvendinimo priemonių priemonę Nr. 614), „Dėl Informacinės aplinkos pritaikymo
žmonių su negalia ugdymui metodikos ir neįgaliesiems skirtų elektroninio mokymo priemonių
pritaikymo ir saugojimo formatų metodinių reikalavimų patvirtinimo“ ir t. t. Taip pat vykdyti
reikšmingi Komitetui pavesti darbai: derinti kitų institucijų parengti informacinės visuomenės
plėtros investiciniai projektai, parengta ir pateikta Informacinės visuomenės plėtros komisijai
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2004 m. ataskaita. Vykdyti darbai prisidėjo prie
informacinės visuomenės plėtros koordinavimo efektyvumo didinimo, užtikrinant, kad šios srities
valstybės institucijų veikla būtų vykdoma efektyviai ir sistemingai.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Parengtų su informacinės visuomenės plėtros koordinavimu, atskirų
procesų reglamentavimu ir kt. susijusių rekomendacinių dokumentų, metodikų, kt. teisės aktų
projektų skaičius“, planuota reikšmė - 18; pasiektas rezultatas - 22.
Programa ir asignavimai, skirti jai įgyvendinti
Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti)
Programai skirta 42118 tūkst. Lt.
Programos tikslas: „Užtikrinti Bendrojo programavimo dokumento
„Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimą“.

priemonės

Programos įgyvendinama pagal uždavinį
Programos priemonės yra tiesiogiai susijusios su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
veiklos prioritetu „plėtoti informacinę ir žinių visuomenę“.
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1.1 programos uždavinys. Vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą
informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtros srityje administruojančios tarpinės
institucijos funkcijas
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
•
Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (ES lėšos);
•
Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra (bendrojo finansavimo
lėšos)
Komitetas nuo 2004 m. vykdo Vyriausybės pavestas tarpinės institucijos funkcijas,
administruojant Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) struktūrinių fondų paramą informacinės
visuomenės srityje. Komitetui pavesta administruoti Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo
programavimo dokumento (toliau vadinama – BPD) 3 prioriteto „Gamybos sektoriaus plėtra“ 3
priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“. Priemonė orientuota į
gyventojams teikiamų ITT paslaugų plėtrą ir informacijos apimtis bei kokybę; informacinės
visuomenės galimybių visiems visuomenės nariams plėtrą (socialinės atskirties mažinimą); šalies
gyventojų kompetencijos ITT panaudojimo srityje didinimą.
Įgyvendinant šią priemonę 2005 m. buvo skirta parama 41 vienam projektui, kurių bendra
vertė sudaro 214 mln. Lt, (pagal BPD 3.3 priemonę Informacinių technologijų paslaugų ir
infrastruktūros plėtrai iš viso skirta 217 mln. Lt) sutartys pasirašytos su 35 pareiškėju.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Vidutinis metinis paremtų informacinių technologijų paslaugų ir
infrastruktūros plėtros projektų skaičius“, planuota reikšmė 15; pasiektas rezultatas 41.
Programa ir asignavimai, skirti jai įgyvendinti
PVM Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšoms ir bendrojo finansavimo lėšoms;
Programai skirta 3791 tūkst. Lt
Programos tikslas: „Užtikrinti Bendrojo programavimo dokumento priemonės
„Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimą“.
Komitetas nuo 2004 m. vykdo Vyriausybės pavestas tarpinės institucijos funkcijas,
administruojant ES struktūrinių fondų paramą informacinės visuomenės srityje. Šioje specialiojoje
programoje, atsižvelgiant į Finansų ministerijos nurodymus, yra numatyta sumokėti pridėtinės
vertės mokesčių sumos, susijusios su ES finansinės paramos struktūrinių fondų programomis. Todėl
šios programos tikslas bus įgyvendinamas per uždavinį:
1.1 programos uždavinys. Vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą
informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtros srityje administruojančios tarpinės
institucijos funkcijas.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Pridėtinės vertės mokesčio sumų, susijusių su ES finansine parama vykdant BPD
priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“, apmokėjimas“
Įgyvendinant šią priemonę Komitetas apmoka PVM, kuris yra netinkamas apmokėti iš ES
Struktūrinių fondų.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Vidutinis metinis paremtų informacinių technologijų paslaugų ir
infrastruktūros plėtros projektų skaičius“; planuotas rezultatas - 15; pasiektas rezultatas – 1.
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Planuotas rezultatas nebuvo pasiektas, nes dauguma pareiškėjų, gavusių paramą iš ES
Struktūrinių fondų, įgyvendinant Specialiąją Europos regioninės plėtros fondo programą, nebuvo
PVM mokėtojai.
III. PLANUOJAMOS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETINĖS
KRYPTYS
Planuojamos prioritetinės veiklos kryptys:
•
Viešųjų elektroninių paslaugų kūrimo skatinimas, valdžios elektroninių vartų, per
kuriuos teikiamos viešosios elektroninės paslaugos, plėtra;
•
Elektroninio parašo infrastruktūros plėtra.
Veiksniai, kurie galėtų trukdyti įgyvendinti numatytus artimiausio laikotarpio prioritetus:
 Išorės veiksniai: nepakankamas bendras informacinių technologijų naudojimo lygis tarp
gyventojų ir verslo įmonių; nepakankamai informacinės visuomenės teikiamų galimybių
panaudojimas tam tikruose visuomenės grupėse; nepakankamas gyventojų ir verslo subjektų
suinteresuotumas ir poreikis naudotis informacinėmis technologijomis, motyvacijos ir
naudos suvokimo stoka.

