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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau
vadinama – Komitetas) įgyvendinant Komiteto strateginį tikslą – „Siekti, kad Lietuvoje būtų
sukurta pažangi informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir
naujausių technologijų teikiamomis galimybėmis“ vykdė programą „Informacinės visuomenės
plėtra“. Programa tęstinė, ją numatoma įgyvendinti 2001-2010 metais.
Pagrindiniai darbai atlikti 2007 metais įgyvendinant „Informacinės visuomenės plėtros“
programą:
- Atliktas Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau vadinama – TDS)
reorganizavimas, kurio pagrindinis tikslas – operatyviau valdyti TDS;
- Sukurta Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo informacinė sistema,
kurios tikslas elektroniniu būdu gauti, analizuoti ir derinti valstybės institucijų pateiktus
informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus;
- Buvo plėtojama elektroninio parašo infrastruktūra valstybės institucijose. Sudarytos
reikiamos sąlygos valstybės institucijoms naudoti elektroninio parašo formavimo ir
tikrinimo įrangą, sukurta elektroninio parašo mokymosi ir testavimosi sistema;
- 2007 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė kovo 21 d. nutarimu Nr. 319 patvirtino Lietuvių
kalbos informacinėje visuomenėje 2007-2010 metų programą, kurios pagrindinis tikslas išsaugoti lietuvių kalbą kaip lietuvybės pamatą visose valstybės gyvenimo srityse ir kuo
plačiau už jos ribų, diegti lietuvių kalbą į modernias informacines technologijas, per kalbos
technologijas lygiateisiškai, lygiaverčiai integruotis į daugiakalbę ir įvairialypę Europos
Sąjungos (toliau vadinama – ES) bendruomenę;
- Parengtas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo projektas.
Įstatymas skirtas nustatyti valstybės informacinių išteklių kategorijas, valstybės
informacinių išteklių kūrimą, tvarkymą, priežiūrą ir koordinavimą, naudojimą valstybės
institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti;
- Parengta ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. T-153 patvirtinta Interneto
pradmenų ir elektroninių paslaugų nuotolinio mokymo programa Lietuvos gyventojams
(Žin., 2007, Nr. 115-4734);
- Atliktas Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo poveikio ir prieigos
galimybių įvertinimo tyrimas;
- Buvo lituanizuojama laisvai platinama programinė įranga;
- Buvo atliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų rengimo ir priėmimo
elektroniniu būdu informacinės sistemos kūrimo pirmasis etapas - parengta tarpinstitucinio
teisės aktų projektų derinimo informacinės sistemos techninė specifikacija.
Programos „Informacinės visuomenės plėtra“ įgyvendinimas matuojamas 5 efekto
kriterijais: „Gyventojų, reguliariai naudojančių internetą, procentas“, „Namų ūkių, turinčių prieigą
prie interneto, procentas“, „Gyventojų, naudojančių kompiuterius, procentas“, „Gyventojų,
naudojančių viešąsias elektronines paslaugas (ne žemesnes negu trečio lygio), procentas“, „Įmonių,
savo veikloje naudojančių internetą, procentas“.
Komitetas vykdo Specialiąją Europos regioninės plėtros fondo programą (BPD įgyvendinti),
kuri įgyvendina Komiteto uždavinį „Dalyvauti formuojant valstybės informacinės visuomenės
plėtros Lietuvos Respublikoje politiką ir koordinuoti jos įgyvendinimą“. Programą numatoma
įgyvendinti 2004-2008 metais.
Programa parengta, siekiant užtikrinti ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų informacinės
visuomenės srities darbams, tinkamą ir efektyvų panaudojimą. Komitetas nuo 2004 m. vykdo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestas tarpinės institucijos funkcijas, administruojant ES
struktūrinių fondų paramą informacinės visuomenės srityje.
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2007 m. Komitetas vykdė specialiąją ES struktūrinės paramos 2007-2013 metų programą.
Programa parengta, siekiant užtikrinti ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų informacinės visuomenės
plėtrai, tinkamą ir efektyvų panaudojimą. Nuo 2008 m. ši programa integruota į Komiteto vykdomą
programą „Informacinės visuomenės plėtra“.
Komitetas koordinuoja Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006 – 2008 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 615,
įgyvendinimą.
Komitetas dalyvauja Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012
metams programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 7 d. nutarimu
Nr. 850, įgyvendinime. 2007 m. įgyvendinant šios programos nuostatas buvo atlikta užsienio šalių
praktikos ir Europos bei pasaulio standartizacijos organizacijų standartų, parengtų vadovaujantis
„skirta visiems“ principais, analizė ir parengtos rekomendacijos nustatant reikalavimus viešųjų
pirkimų specifikacijose kuriamai kompiuterinei programinei ir techninei įrangai.
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II. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ
APŽVALGA
1. Išoriniai veiksniai
2007 metai pasižymėjo ypač dideliu informacinių technologijų naudojimo šuoliu Lietuvoje.
Labai sparčiai Lietuvoje augo kompiuterių ir interneto naudojimo apimtys.
Statistikos departamento duomenimis, asmeninį kompiuterį turinčių namų ūkių skaičius per
2007 m. išaugo iki 42 procentų (2006 m. buvo – 36,5 proc.), namuose turinčių interneto prieigą
skaičius išaugo iki 40,3 procento (2006 m. buvo – 31,7 proc.).
Namų ūkiai, turintys kompiute rius ir inte rne to prie igą, proc.
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1 grafikas
Internetu 2007 m. naudojosi 48,7 procentai visų 16–74 metų amžiaus asmenų (palyginimui,
2006 m. – 42 procentai).
Dažniausiai internetas buvo naudojamas ryšiams, informacijos paieškai, laikraščiams ir
žurnalams skaityti, žaidimams, paveikslėliams, muzikos įrašams parsisiųsti. Elektroniniu paštu
naudojosi 79 procentai, ieškojo informacijos apie prekes arba paslaugas – 75 procentai, laikraščius
ir žurnalus internete skaitė ar siuntėsi 65 procentai internautų, žaidė ar siuntėsi žaidimus,
paveikslėlius, muzikos įrašus, kino filmus – 55 procentai.
2007 m. duomenimis vis dar egzistuoja ryškūs informacinių ir ryšių technologijų (toliau
vadinama – IRT) naudojimo skirtumai tarp Lietuvos ir kitų ES valstybių narių. Nuolatinių interneto
vartotojų Lietuvoje buvo 45 procentai, ES (27 šalių narių vidurkis) – 51 procentas. Namų ūkių
turinčių internetą – atitinkamai 44 ir 54 procentai, namų ūkių, besinaudojančių plačiajuosčiu ryšiu
buvo 34 ir 42 procentai. Įmonių, gaunančių užsakymus internetu – 14 ir 15 procentų, o įmonių,
atliekančių pirkimus internetu – 18 ir 30 procentų. Lietuva ES šalių narių vidutinį rodiklį ženkliai
lenkia įmonių, kurios naudojasi elektroninės valdžios paslaugomis procentu – 76, ES vidurkis 2007
metais buvo 65 procentai.
Statistikos departamento duomenimis 2007 m. kompiuteriais naudojosi 90,5 procento, o
internetu – 88,4 procento šalies gamybos ir paslaugų įmonių. Kompiuteriais mažiau naudojosi
nedidelės įmonės, turinčios iki 50 darbuotojų (88,2 procento). Vidutinės (nuo 50 iki 250
darbuotojų) ir stambios (daugiau kaip 500 darbuotojų) įmonės kompiuterius darbe naudojo daug
aktyviau - atitinkamai 98,2 ir 100 procento. Tyrimo duomenimis, internetu naudojosi 100 stambių
įmonių, 97,8 vidutinio dydžio ir 85,6 procento smulkių įmonių.
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Kompiuterių ir interneto naudojimas įmonėse, procentais
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2 grafikas
Komiteto 2007 m. užsakyto tyrimo duomenimis 1 19,8 procentų 15–74 metų amžiaus
Lietuvos gyventojų buvo nors kartą kreipęsi internetu į viešojo administravimo institucijas (tai yra
lankęsi jų interneto svetainėse), 5,5 proc. Lietuvos gyventojų elektroniniu būdu naudojosi ne
žemesnio negu trečio lygio viešojo administravimo paslaugomis. Viešųjų paslaugų teikimas
priklauso nuo valstybės institucijų naudojimosi IRT.
2007 m. Komitetas atliko pagrindinių viešo administravimo paslaugų, kurios pasiekiamos
internetu, tyrimą. Tyrimo metu buvo nagrinėjama 20 pagrindinių viešųjų paslaugų, iš kurių 12 yra
skirtos individualiems piliečiams, 8 – verslui. Tyrimo metu nustatyta, kad bendras pagrindinių
viešųjų paslaugų, pasiekiamų internetu, rodiklis Lietuvoje – 63,1 procento (viešųjų paslaugų
piliečiams vidurkis – 51,2 procento, verslui – 75 procentai).

2. Vidaus veiksniai
Teisinė bazė
2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 319 patvirtinta Lietuvių
kalbos informacinėje visuomenėje 2007–2010 metų programa, kurios tikslas išsaugoti lietuvių kalbą
kaip lietuvybės pamatą visose valstybės gyvenimo srityse ir kuo plačiau už jos ribų, diegti lietuvių
kalbą į modernias informacines technologijas; per kalbos technologijas lygiateisiškai, lygiaverčiai
integruotis į daugiakalbę ir įvairialypę ES bendruomenę.
2007 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 759 patvirtinta
Balsavimo internetu diegimo programa. Balsavimo internetu programa skirta sukurti ir įdiegti
balsavimo internetu sistemą. Balsavimas internetu – nuotolinio elektroninio balsavimo būdas, kai
rinkėjas gali išreikšti savo valią rinkimuose ar referendume, naudodamasis interneto ryšiu namuose,
darbo vietoje ar kitoje prieigos prie interneto vietoje.
2007 m. spalio 31 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. T-153 patvirtinta Interneto pradmenų ir elektroninių paslaugų
nuotolinio mokymo programa Lietuvos gyventojams (Žin., 2007, Nr. 115-4734).
Komitete nuo 2007 m. sausio 1 d. įsteigtas Tarpžinybinių duomenų valdymo skyrius, kuris
vykdo tarpžinybinės duomenų saugyklos ir duomenų mainų technologinės sąsajos bei elektroninės
valdžios vartų plėtros ir administravimo funkcijas.
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Duomenų šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu „TNS Gallup“ atliktas „Elektroninės valdžios
rodiklių nustatymo“ tyrimas
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III. INSTITUCIJOS
REZULTATAI

VYKDYTA

VEIKLA

IR

PASIEKTI

1. Strateginių tikslų įgyvendinimas
Komiteto strateginis tikslas - „Siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta pažangi informacinė
visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių technologijų
teikiamomis galimybėmis“.
Tikslo aprašymas
Atsižvelgiant į ES nustatytas gaires, rengti valstybinio lygmens strateginius planus bei
įgyvendinimo priemones, ruošti, atnaujinti bei tikslinti valstybės informacijos politikos metmenis
bei koordinuoti šios srities darbų vykdymą, taip užtikrinant sąlygas efektyviai, sparčiai ir
sistemingai Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai.
Šis tikslas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginį tikslą (prioritetą) „plėtoti
informacinę ir žinių visuomenę“.
Strateginio tikslo įgyvendinimas matuojamas 5 efekto kriterijais: „Gyventojų, reguliariai
naudojančių internetą, procentas“, „Namų ūkių, turinčių prieigą prie interneto, procentas“,
„Gyventojų, naudojančių kompiuterius, procentas“, „Gyventojų, naudojančių viešąsias elektronines
paslaugas (ne žemesnes negu trečio lygio), procentas“, „Įmonių, savo veikloje naudojančių
internetą, procentas“.
Efekto kriterijų pasiekimas pavaizduotas 1 lentelėje.
Efekto kriterijai
Gyventojų, reguliariai naudojančių internetą, procentas
Namų ūkių, turinčių prieigą prie interneto, procentas
Gyventojų, naudojančių kompiuterius, procentas
Gyventojų, naudojančių viešąsias elektronines paslaugas,
procentas
Įmonių, savo veikloje naudojančių internetą, procentas
1 lentelė

43
37
51
7

2007 m.
pasiektas
rodiklis
45,1
40,3
51,8
12,4

90

88,4

2007 m.
planas

Daugelis efekto kriterijų 2007 m. buvo pasiekta ir viršyta. Toliau sparčiai auga gyventojų
reguliariai naudojančių internetą procentas (2006 m. - 37,6 proc.). Kitų efekto kriterijų kitimas taip
pat buvo žymus.

2. Institucijos vykdytos programos
2.1. Informacinės visuomenės plėtra
Programa „Informacinės visuomenės plėtra“ įgyvendina Komiteto strateginį tikslą „Siekti,
kad Lietuvoje būtų sukurta pažangi informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia
informacija, žinojimu ir naujausių technologijų teikiamomis galimybėmis“. Programa tęstinė, ją
numatoma įgyvendinti 2001-2010 metais.
Informacinė visuomenė - tai atvira, išsilavinusi, nuolat besimokanti ir žiniomis savo veiklą
grindžianti visuomenė, kurios nariai - paprasti Lietuvos gyventojai ir visų lygių vadovai - gali,
moka ir nori visose savo veiklos srityse efektyviai taikyti šiuolaikinių informacinių technologijų
priemones, naudotis savo šalies ir viso pasaulio kompiuterizuotais informacijos ištekliais, o
valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, pasitelkdamos šias priemones ir išteklius, priimti
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sprendimus, užtikrinti gyventojams prieinamą ir patikimą viešąją informaciją. Atitinkamų
informacinės visuomenės sąlygų sukūrimas yra viena lemiamų sėkmingo šiuolaikinės valstybės
gyvavimo sąlygų.
Programa orientuota pagal keturias pagrindines veiksmų kryptis arba prioritetus,
atitinkančius Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos prioritetus: Gyventojų
kompetencija ir socialinė sanglauda, viešojo administravimo modernizavimas, žinių ekonomika ir
lietuvių kalba bei kultūra. Įgyvendinat programą, bus vykdomos priemonės, skirtos užtikrinti
Lietuvos visuomenės narių galimybę ir gebėjimus naudotis IRT teikiamais privalumais;
modernizuoti viešojo administravimo sektorių, panaudojant šiuolaikines IRT priemones; sudaryti
sąlygas elektroninio, žiniomis ir naujomis technologijomis grindžiamo verslo plėtrai; išsaugoti ir
plėtoti lietuvių kalbą ir kultūrą informacinėje visuomenėje.
Programą įgyvendins Komiteto valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo
sutartis.
Ši programa tiesiogiai įgyvendina Vyriausybės strateginį tikslą (prioritetą) „plėtoti
informacinę ir žinių visuomenę“.
Programos įgyvendinimas matuojamas 5 efekto kriterijais: „Gyventojų, reguliariai
naudojančių internetą, procentas“, „Namų ūkių, turinčių prieigą prie interneto, procentas“,
„Gyventojų, naudojančių kompiuterius, procentas“, „Gyventojų, naudojančių viešąsias elektronines
paslaugas (ne žemesnes negu trečio lygio), procentas“, „Įmonių, savo veikloje naudojančių
internetą, procentas“.
1 Programos tikslas - Užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybę įgyti žinių, įgūdžių ir
kvalifikaciją, kurie leistų, pasinaudojus informacijos ir elektroninių ryšių teikiamais pranašumais,
lanksčiau prisitaikyti prie greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų, sėkmingai konkuruoti
pasaulio rinkose.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Kuriantis globaliai informacinei visuomenei, išskirtinę reikšmę įgyja žmonių žinios ir
kompetencija, tai tampa esminiu rodikliu, gyventojams mokantis, įgyjant išsilavinimą ir specialybę,
dirbant ir pan. Kol kas didelė Lietuvos gyventojų dalis nemoka arba neturi galimybių naudotis
informacinių technologijų teikiamais pranašumais. Įgyvendinant šį programos tikslą vykdomų
darbų plėtojimas leis užtikrinti jų galimybę šviestis ir tobulintis šioje srityje. Šio programos tikslo
įgyvendinimo kriterijai yra „Gyventojų, turinčių kompiuterinio raštingumo žinių, procentas“
(planuota reikšmė - 51, pasiektas rezultatas – 51), „Valstybės institucijų ir įstaigų, kurioms perduota
atvirojo kodo lituanizuota programinė įranga, skaičius“ (planuota reikšmė - 17, pasiektas rezultatas
– 0).
Programos tikslo pasiekimui suformuluoti du uždaviniai.
1 uždavinys - Skatinti mokslinius ir praktinius darbus, tam pritaikant atvirų šaltinių
nemokamą programinę įrangą. Įgyvendinant šį uždavinį, 2007 m. buvo atnaujintas kolektyvinio
darbo priemonių rinkinys EGROUPWARE 1.4 ir vartotojo vadovas, skirtas organizuoti kolektyvinį
darbą biure valstybės ir savivaldos institucijose ir organizacijose bei kitiems vartotojams. Priemonių
rinkinyje yra šie moduliai: projektų planavimo ir eigos sekimo, užduočių ir resursų valdymo, viešų
asmeninių kalendorių, bendrų adresų knygelių, kontaktų duomenų bazių, skelbimų lentų, nuotolinio
darbo su biuro resursais, elektroninių komunikavimo formų vartotojams bei jų grupėms. Parengta
programa dėl programinės įrangos ir atvirųjų standartų naudojimo valstybės institucijose ir
įstaigose, siekiant užtikrinti elektroninių dokumentų suderinamumą ir technologinio neutralumo
principą. Parengtas nutarimo „Dėl programinės įrangos ir atvirųjų standartų naudojimo valstybės
institucijose, siekiant užtikrinti elektroninių dokumentų suderinamumą ir technologinio neutralumo
principą, programos“ projektas.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Sukurtos atvirojo kodo
programinės įrangos modulių skaičius“ (planuota reikšmė - 3, pasiektas rezultatas – 7).
2 uždavinys - Plėtoti darbus, didinant gyventojų informuotumą ir suvokimą apie
informacinės visuomenės plėtros procesus bei gebėjimą pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis.
2007 m. buvo tęsiami Lietuvos gyventojų informavimo, apie informacinės visuomenės plėtros
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procesus, darbai, organizuojami seminarai, rengiami specializuoti leidiniai, platinama ir skleidžiama
informacija TV ir radijo laidose, spaudoje, internete ir kt. Komitetas kaip LIKS „Kompiuterininkų
dienų 2007“ tarptautinės konferencijos organizacinis partneris finansiškai parėmė konferencijos
organizavimą. Surengtas lietuvių kalbos seminaras. Išleista „Žinių visuomenės plėtros procesų
apžvalga“ lietuvių ir anglų kalba. Publikuoti 2 teminiai straipsniai elektroninio parašo ir
interoperabilumo temomis, surengta radijo laida konkurso „Naujasis knygnešys“ tema, organizuotas
kasmetinio jubiliejinio „Naujojo knygnešio“ konkurso apdovanojimų renginys ir diskusija vieno
langelio klausimais, organizuoti WSA konkurso apdovanojimai VMI e.valdymo konferencijos
metu, išleistas leidinys apie WSA konkurso dalyvius, Komiteto darbuotojams teiktos monitoringo
ataskaitos, surengtas „Bendrųjų elektroninių gebėjimų seminaras“.
2007 m. buvo atliktas Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių
tyrimas.
Taip pat, įgyvendinant šį uždavinį, buvo parengta ir Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. T153 patvirtinta Interneto pradmenų ir elektroninių paslaugų nuotolinio mokymo programa Lietuvos
gyventojams (Žin., 2007, Nr. 115-4734).
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Surengtų seminarų, renginių,
kuriuose didinamas gyventojų informuotumas ir suvokimas apie informacinės visuomenės plėtros
procesus, skaičius“ (planuota reikšmė - 20, pasiektas rezultatas – 11), „Išspausdintų straipsnių ir
spaudos leidinių, kuriuose didinamas gyventojų informuotumas ir suvokimas apie informacinės
visuomenės plėtros procesus skaičius“ (planuota reikšmė - 20, pasiektas rezultatas – 20).
2 Programos tikslas - Diegiant informacines technologijas modernizuoti valstybės
valdymą: kurti elektroninę valdžią, didinti viešojo administravimo institucijų veiklos efektyvumą,
plėtoti elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir elektroninę demokratiją.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Valstybės valdymo modernizavimas, diegiant IRT valdymo procesuose, leis plėtoti
elektroninę valdžią teikiant paslaugas ir informaciją gyventojams ir verslo subjektams, taip bus
didinamas viešojo administravimo institucijų veiklos efektyvumas, plėtojama elektroninė
demokratija. Visos šios priemonės prisidės prie tolimesnio informacinės visuomenės plėtojimo. Šio
tikslo įgyvendinimo rezultato kriterijus „Pagrindinių viešųjų paslaugų, pasiekiamų per elektroninius
valdžios vartus, procentas“ (planuota reikšmė - 45, pasiektas rezultatas – 45), „Pagrindinių viešųjų
paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę, procentas“ (planuota reikšmė - 80, pasiektas rezultatas –
63,1), „Gyventojų, kurie yra kreipęsi į viešojo administravimo institucijas internetu, procentas“
(planuota reikšmė - 17, pasiektas rezultatas –20), „Įstatymuose numatytų objektų (valstybės
registrai ar valstybės informacinės sistemos), registruotų integralioje registrų sistemoje, skaičius“
(planuota reikšmė - 75, pasiektas rezultatas – 83), „Sukurtų valstybės informacinių sistemų,
padedančių valstybės institucijoms ir įstaigoms vykdyti pavestas funkcijas, skaičius“ (planuota
reikšmė - 2, pasiektas rezultatas – 2) .
Programos tikslo pasiekimui suformuluoti šeši uždaviniai.
1 uždavinys - Sukurti interneto portalą, per kurį gyventojai ir verslo įmonės galėtų gauti visą
viešą su valstybės institucijomis ir įstaigomis, ir jų vykdomomis funkcijomis susijusią informaciją
bei viešojo administravimo paslaugas. 2003 – 2004 m. įgyvendinus investicijų projektą buvo
sukurtas „Valdžios elektroninių vartų“ portalas. Šio projekto tikslas - sujungti visas Lietuvos
valstybės institucijas ir įstaigas į vieningą oficialios informacijos tvarkymo sistemą ir taip sudaryti
galimybes lengviau ir greičiau gauti informaciją, susijusią su valstybės institucijų ir įstaigų veikla,
bei internetu teikti viešojo administravimo paslaugas. 2005 m. pradėta priemonė „Valdžios
elektroninių vartų portalo palaikymas ir funkcionalumo modifikavimas“, kurią vykdant buvo
plėtojamos portalo funkcijos elektroninėms paslaugoms teikti „vieno langelio“ principu: jungiamos
viešosios paslaugos, diegiamos standartinės duomenų archyvavimo, administravimo funkcijų
procedūros. 2006 m. šie darbai apėmė visas „Front Office“ funkcijas. Sukurtos ir diegiamos
apmokėjimo už elektronines paslaugas, asmens identifikavimo sistemos, duomenų saugumą
užtikrinančios priemonės. 2007 m. šie darbai buvo tęsiami. Siekiant padidinti portalo saugumą,
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buvo įdiegta internetinių aplikacijų saugumo priemonė ir atlikti jos konfigūravimo darbai.
„Valdžios elektroninių vartų“ portalas bus centrine grandimi, kuriant elektroninę valdžią, taip pat
reikšmingu postūmiu plėtojant elektroninį verslą, didinant gyventojų suinteresuotumą naudotis
informacinėmis technologijomis ir pan. Be to, siekiant išspręsti valstybės institucijų ir įmonių,
tvarkančių registrus bei teikiančių viešąsias elektronines paslaugas, interoperabilumo (sąveikumo)
problemą, Komitetas įgyvendina iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamą projektą „Viešojo
administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo – sistemų sąveikos gebos
sukūrimas“. 2007 metais atliktos pirkimo procedūros sistemos diegėjui parinkti, vyko projekto
specifikavimo stadija.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Per „Valdžios elektroninių
vartų“ portalą prieinamų viešojo administravimo paslaugų skaičius“ (planuota reikšmė - 830,
pasiektas rezultatas – 833).
2 uždavinys - Sukurti tarpusavyje susijusių valstybės registrų sistemą, skirtą įstatymuose
numatytų objektų registravimui, apskaitai, registravimo duomenų teikimui. Siekiant patikslinti
valstybės registrų įsteigimo reglamentavimą, valstybės registrų duomenų teikimą, detalizuoti
valstybės registrų eksploataciją 2007 m. buvo parengtas Lietuvos Respublikos valstybės registrų
įstatymo 15 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kuriuo siekiama patikslinti
registro duomenų teikimo formas ir būdus, nustatyti neatlygintiną registro duomenų teikimą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka įsteigtoms valstybės informacinėms sistemoms,
patikslinti atlyginimo už registro duomenų teikimą nustatymo (apskaičiavimo) tvarką bei
investicijų, į kurias atsižvelgiama apskaičiuojant atlyginimą už registro duomenų teikimą, sampratą.
Buvo parengta ir analizuojama pirminė Valstybės registrų funkcionavimo būklės patikros ataskaita
pagal ministerijų atsakymus į Komiteto paklausimus dėl informacijos apie ministerijų reguliavimo
srities registrus ir dėl informacijos apie registruose registruojamą valstybei nuosavybės teise
priklausantį materialųjį turtą.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Parengtų teisės aktų, kurie
reglamentuotų valstybės registrų sistemos kūrimą ir funkcionavimą, skaičius“ (planuota reikšmė - 1,
pasiektas rezultatas – 1).
3 uždavinys - Diegti modernių informacinių technologijų naudojimu pagrįstas priemones,
padedančias valstybės ir savivaldybių institucijoms vykdyti jų funkcijas. 2007 m. buvo atliktos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų rengimo ir priėmimo elektroniniu būdu informacinės
sistemos kūrimo pirmasis etapas - parengta tarpinstitucinio teisės aktų projektų derinimo
informacinės sistemos techninė specifikacija. Sukurta informacinės visuomenės plėtros investicijų
projektų derinimo informacinė sistema. Padidintas TDS funkcionalumas ir parengti teisės aktų,
reglamentuojančių TDS funkcionavimą ir plėtrą, projektai. Atliktas teisinis TDS reorganizavimas pagrindinis teisinio reorganizavimo tikslas - vietoje septynių TDS steigėjų palikti tik vieną Komitetą, ir operatyviau valdyti TDS. Taip pat 2007 m. atnaujinta ir funkcionaliai praplėsta Žalingo
interneto turinio svetainė (www.ivpk.lt/filtrai/lt) bei papildyta filtravimo priemonių duomenų bazė.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Ministrų kabineto pasitarimų, Vyriausybės ir Ministerijų valstybės sekretorių posėdžių
dokumentų, pateikiamų per informacinę sistemą, procentas“. (planuota reikšmė – 40 (nuo visų
paskutinį ketvirtį pateiktų dokumentų), pasiektas rezultatas – 0).
4 uždavinys – Sudaryti galimybes fiziniams ir juridiniams asmenims pasinaudoti viešojo
administravimo institucijose sukaupta informacija. Parengtas Lietuvos Respublikos valstybės
informacinių išteklių valdymo įstatymo projektas, kurio pagrindinis tikslas – reglamentuoti valstybės
informacinių išteklių valdymą, aptariant jų kūrimą, tvarkymą, priežiūrą ir koordinavimą, naudojimą
įgyvendinant valstybės valdymo uždavinius, teikiant duomenis ir informaciją valstybės institucijoms
ir įstaigoms bei asmenims, įstaigų, disponuojančių valstybės informaciniais ištekliais, taip pat
atsakingų už valstybės informacinių išteklių vientisumo, kūrimo, plėtros, naudojimo ir saugos
koordinavimą bei priežiūrą teises, pareigas ir atsakomybę, nustatyti sąnaudų, kylančių tvarkant ir
prižiūrint valstybės informacinius išteklius, finansavimo šaltinius.
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2007 m. buvo nustatyta prieiga prie Informacijos rinkmenų sąrašo „Valdžios elektroninių
vartų“ portale internetiniais adresais www.govonline.lt, www.evaldzia.lt, www.epaslaugos.lt arba
tiesioginiai internetiniu adresu http://rinkmenos.ivpk.lt/ivpkr/, publikuojamos 176 informacijos
rinkmenos, sąrašas nuolat papildomas įstaigoms pateikiant naujus informacijos rinkmenų aprašus.
2007 m. buvo atliktas Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo poreikio ir
prieigos galimybių įvertinimo tyrimas. Nustatyti trūkumai dėl prieigos būdų prie informacijos ir
pateikti siūlymai dėl sąlygų tobulinimo.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijus „Valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kurios teikia duomenis informacijos rinkmenų sąrašui, skaičius“ (planuota
reikšmė - 50, pasiektas rezultatas – 52), „Parengtų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės
informacinių išteklių valdymą, skaičius“ (planuota reikšmė - 1, pasiektas rezultatas – 1).
5 uždavinys - Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą informacinės visuomenės plėtros srityje,
dalyvauti tarptautiniuose projektuose, sistemingai ir atvirai teikti informacinės visuomenės plėtrai
skirtų darbų vykdymui reikšmingą informaciją. 2007 m. Komitetas atstovavo Lietuvai, leidžiant
tarptautinį Baltijos Ministrų Tarybos IRT žurnalą „Baltic IT&T Review“ bei savo kompetencijos
ribose atstovavo tarptautiniuose informacinės visuomenės plėtros forumuose ir organizacijose.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Išleistų Baltijos Ministrų
Tarybos IRT žurnalo „Baltic IT&T Review“ numerių skaičius“ (planuota reikšmė - 4, pasiektas
rezultatas – 2).
6 uždavinys - Pritaikyti kompetencijos ribose esančius informacinės aplinkos komponentus
neįgaliesiems. Įgyvendinant šį uždavinį 2007 m. buvo atlikta užsienio šalių praktikos ir Europos bei
pasaulio standartizacijos organizacijų standartų, parengtų vadovaujantis „skirta visiems“ principais,
analizė ir parengtos rekomendacijos nustatant reikalavimus viešųjų pirkimų specifikacijose
kuriamai kompiuterinei programinei ir techninei įrangai.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Parengtų užsienio šalių
praktikos ir standartų taikymo kompiuterinei ir taikomajai programinei įrangai tyrimų skaičius“
(planuota reikšmė - 1, pasiektas rezultatas – 1).
3 Programos tikslas - Skatinti žiniomis, mokslo laimėjimais ir inovacijomis ryšių bei
informacinių technologijų srityje grindžiamos ekonomikos plėtrą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Efektyvus IRT panaudojimas, žiniomis ir mokslo laimėjimais grindžiama ekonomika –
būtina šiandienos konkurencingos ekonomikos kūrimo prielaida. Šios srities darbų vykdymas padės
įmonėms plėtoti savo verslą, skatins mokslo ir verslo struktūras bendradarbiauti, skatins privatųjį
sektorių perkelti savo verslą į elektroninę terpę, diegti inovacijas. Šio tikslo įgyvendinimas
vertinamas pagal rezultato kriterijus „Valstybės institucijų, kuriose įdiegta taikomoji programinė
įranga elektroninių dokumentų mainams, procentas“ (planuota reikšmė - 90, pasiektas rezultatas –
100), „Įmonių, gaunančių užsakymus internetu, procentas“ (planuota reikšmė - 19, pasiektas
rezultatas – 14,2), „Įmonių, atliekančių pirkimus internetu, procentas“ (planuota reikšmė – 24,5,
pasiektas rezultatas – 20,1).
1 uždavinys - Sukurti elektroninio parašo infrastruktūrą. Nuo 2005 m. vykdomi elektroninio
parašo infrastruktūros valstybės institucijose ir įstaigose kūrimo darbai, t.y. valstybės institucijoms
ir įstaigoms sudaromos reikiamos sąlygos naudoti elektroninį parašą dokumentų pasirašymui ir
mainams tarp valstybės institucijų ir įstaigų, bei viešųjų paslaugų teikimui elektroniniu būdu. 2007
m. buvo toliau įgyvendinimas investicijų projektas „Elektroninio parašo infrastruktūros valstybės
institucijose plėtra“, valstybės tarnautojai aprūpinti sertifikatų sudarymo įranga, taip pat buvo
vykdomi mokymai pagal elektroninio parašo naudotojų poreikius, teikiamos sertifikatų sudarymo
paslaugos. Išplėstos elektroninio parašo sertifikavimo sistemos galimybės: įsigytos ir įdiegtos
elektroninio parašo sertifikatų valdymo sistemos licencijos sertifikavimo ir registravimo
moduliams, skirtos valstybės tarnautojų registre esantiems valstybės tarnautojams, pasirengta
sudaryti ir aptarnauti 23 tūkstančius sertifikatų, numatytų naudoti išduodant naujo pavyzdžio
valstybės tarnautojo pažymėjimus, išbandytas sertifikavimo sistemos ryšis su Asmens duomenų
išrašymo centru prie VRM.
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Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Elektroninio parašo įrangą
naudojančių valstybės institucijų ir įstaigų, kurioms teikiamos sertifikavimo paslaugos, procentas“
(planuota reikšmė - 100, pasiektas rezultatas – 100).
2 uždavinys - Skatinti informacinėmis technologijomis pagrįstų inovacijų naudojimą.
Įgyvendinant šį uždavinį 2007 m. buvo skatinamas informacinių technologijų praktinių sprendimų
taikymas mažose ir vidutinėse įmonėse, publikuota ir išplatinta parengta metodinė medžiaga apie
elektroninio verslo teikiamas galimybes, naudojamus specializuotus elektroninio verslo sprendimus.
2007 m. Komitetas dalyvavo rengiant „Inovacijų versle programos 2007-2010 m.“ projektą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė šios programos parengimo terminą perkėlė į 2008 m. II ketvirtį.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Parengta naujos inovacijų
versle programos dalis, susijusi su inovacijų taikymu informacinės visuomenės plėtros srityje“
(planuota reikšmė - 1, pasiektas rezultatas – 1).
3 uždavinys – Tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius santykius programinės įrangos
panaudojimo srityje. 2007 m. parengta studija, kurioje išanalizuoti Europos Sąjungos ir Lietuvos
teisės aktai, reglamentuojantys programinės įrangos intelektinės nuosavybės ir teisinę apsaugą,
technologinio neutralumo principo užtikrinimo teisiniai aspektai Lietuvoje bei atlikta esamos
padėties Lietuvos programinės įrangos rinkoje apžvalga. Identifikuotos esminės problemos Lietuvos
teisės aktuose ir pateikti bendri pasiūlymai galimam jų sprendimui.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Parengta programinės
įrangos teisinės apsaugos reguliavimo analizė“ (planuota reikšmė - 1, pasiektas rezultatas – 1).
4 Programos tikslas - Pasinaudojant informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis,
puoselėti ir skleisti Lietuvos kultūrą, didinti galimybes Lietuvos vartotojams naudotis
informacinėmis technologijomis turinčiomis Lietuviškas sąsajas.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Lietuvai integruojantis į daugiakultūrę pasaulio aplinką, atsiranda poreikis išsaugoti
nacionalinę kultūrą ir lietuvių kalbą, šiam tikslui gali būti efektyviai panaudotos šiuolaikinės
informacinės technologijos. Šio tikslo įgyvendinimo rezultatas vertinamas pagal kriterijus
„Apsilankiusiųjų skaičius lietuvių kalbai skirtoje specializuotoje interneto svetainėje“ (planuota
reikšmė - 6000, pasiektas rezultatas – 55000), „Viešųjų bibliotekų teikiamų elektroninių paslaugų
lygis, procentais“ (planuota reikšmė - 100, pasiektas rezultatas – 60).
Pirmas uždavinys - Vykdyti lietuvių kalbos naudojimui informacinėse technologijose skirtus
darbus. Įgyvendinant šį uždavinį, 2007 m. pradėtas investicijų projektas, kuriuo lituanizuojama
laisvai platinama programinė įranga. 2007 m. buvo lituanizuotas visuomenei aktualus, laisvai
platinamas programinės įrangos rinkinys, susidedantis iš ClamAV atvirosios antivirusinės
programos, DIA atvirosios diagramų kūrimo programos, GIMP atvirosios piešimo programos,
GAIM atvirosios bendravimo internete programos, 7-ZIP atvirosios archyvavimo programos,
GRASS atvirosios geografinės informacinės sistemos. Taip pat atnaujinta Lietuvių kalbai
informacinėje visuomenėje skirta svetainė http://likit.lt, kuri papildyta aktualia informacija apie
programinę įrangą, turinčią lietuvišką sąsają.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Lokalizuotos visuomenei
aktualios, laisvai platinamos programinės įrangos paketų skaičius“ (planuota reikšmė - 6, pasiektas
rezultatas – 6).
5 Programos tikslas - Užtikrinti tinkamą informacinės ir žinių visuomenės plėtrai būtinų
darbų vykdymą ir koordinavimą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Informacinės visuomenės plėtra yra horizontali, t.y. jos procesai yra svarbi įvairių sektorių –
švietimo ir mokslo, krašto apsaugos, pramonės, smulkaus ir vidutinio verslo, sveikatos apsaugos,
regioninės plėtros ir kt. – dalis. Informacinės visuomenės plėtros horizontalumas lemia ir šios srities
valstybinio administravimo funkcijų ir darbų pasiskirstymą tarp įvairių valstybės institucijų ir
įstaigų. Tačiau siekiant užtikrinti šių darbų efektyvų, spartų, sistemingą ir suderintą įgyvendinimą,
yra būtinas tinkamas jų koordinavimas. Šio tikslo įgyvendinimas vertinamas pagal rezultato
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kriterijų „Laiku parengtų teisės aktų, susijusių su informacinės visuomenės plėtra, procentas“
(planuota reikšmė 100, pasiektas rezultatas – 100).
Įgyvendinant šio tikslo uždavinį - Vykdyti Komitetui priskirtas funkcijas - 2007 m. buvo
toliau vykdomi informacinės visuomenės plėtros procesų koordinavimo parengiamieji darbai,
rengiami norminiai ir programiniai dokumentai, koordinuojamas valstybės institucijų ir įstaigų IRT
srities investicijų projektų rengimas, vykdomi kiti Komitetui pavesti darbai.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „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 –
18).

2.2. Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti)
Programos parengimo argumentai
Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) įgyvendina
Komiteto uždavinį „Dalyvauti formuojant valstybės informacinės visuomenės plėtros Lietuvos
Respublikoje politiką ir koordinuoti jos įgyvendinimą“. Programą numatoma įgyvendinti 20042008 metais.
Programa parengta, siekiant užtikrinti ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų informacinės
visuomenės srities darbams, tinkamą ir efektyvų panaudojimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1679 „Dėl pritarimo suderintam su Europos Komisija
Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento projektui“ (Žin., 2003, Nr. 1235609) pritarė suderintam su Europos Komisija Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo
dokumento (BPD), pagal kurį bus naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos, projektui. Remiantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 649 „Dėl Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų administravimo Lietuvoje“, Komitetas nuo 2004 m. vykdo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pavestas tarpinės institucijos funkcijas, administruojant ES struktūrinių
fondų paramą informacinės visuomenės srityje.
Komitetui pavesta administruoti BPD trečio prioriteto „Gamybos sektoriaus plėtra“ 3
priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“.
Ši programa tiesiogiai įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginį tikslą
(prioritetą) „plėtoti informacinę visuomenę“.
Programos tikslo pavadinimas - Užtikrinti Bendrojo programavimo dokumento priemonės
„Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Komitetas nuo 2004 m. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestas tarpinės
institucijos funkcijas, administruojant ES struktūrinių fondų paramą informacinės visuomenės
srityje. Tai ypatingai svarbi šalies vystymuisi sritis, lemianti spartesnę šalies ekonomikos raidą,
žinių ekonomikos plėtrą, ūkio tarptautinio konkurencingumo didėjimą. Lietuva pasižymi sąlyginai
pigia ir kvalifikuota informacinių technologijų sektoriaus darbo jėga ir gerai išplėtota informacinių
technologijų infrastruktūra miestuose, be to, Lietuva, būdama nedidele valstybe, turi galimybę
greitai prisitaikyti prie sparčiai kintančių pasaulinių informacinių technologijų sektoriaus
tendencijų. Yra būtina išnaudoti šiuos privalumus, informacinės visuomenės plėtros pirmaeiliams
darbams efektyviai ir rezultatyviai panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas. Šio tikslo
įgyvendinimas vertinamas pagal kriterijų „Įrengto plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo ilgis
(km)“ (planuota reikšmė 800, pasiektas rezultatas – 800).
Programos tikslas bus pasiektas įgyvendinus šį uždavinį:
1 uždavinys. Vykdyti ES struktūrinių fondų paramą informacinių paslaugų ir infrastruktūros
plėtros srityje administruojančios tarpinės institucijos funkcijas.
Uždavinys įgyvendinamas per dvi priemones – „Informacinių technologijų paslaugų ir
infrastruktūros plėtra (ES lėšos)“ ir „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra
(bendrojo finansavimo lėšos)“.
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Pagal šias priemones iš viso 2004-2006 m. informacinės visuomenės plėtros projektams
buvo numatyta daugiau nei 217 mln. litų Europos regioninės plėtros fondo (jo dalis sudaro 158,9
mln.Lt. ) ir bendrojo nacionalinio finansavimo lėšų.
Iki 2007 m. gruodžio 31 d. pagal BPD 3.3 priemonę buvo įsisavinta 126 mln. litų, kas
sudarė 58 proc. nuo visų priemonei skirtų lėšų (217,7 mln. lt.), ir įgyvendinti 55 proc. visų BPD 3.3
priemonės projektų (pabaigti 23 kvietimo „Parama projektams parengti“ projektai).
Atsižvelgiant į tai, kad BPD 3.3 priemonės paramos sutartys buvo pasirašomos skirtingais
laikotarpiais, įgyvendinamų projektų pažanga taip pat skyrėsi. Tačiau per 2007 metus daugumos
projektų įgyvendinimas ženkliai pasistūmėjo į priekį – daugelyje projektų užbaigti vykdyti viešųjų
pirkimų konkursai pagrindinėms projektų veikloms įgyvendinti, vykdomi realūs darbai, atitinkamai
teikiami mokėjimo prašymai atliktų darbų, paslaugų, pristatytų prekių apmokėjimui. Su
rimtesnėmis problemomis susidūrė keli projektai, kurių įgyvendinimas ženkliai atsiliko nuo
suplanuotų veiklų tvarkaraščių, šiuose projektuose tik dabar baigiami vykdyti viešųjų pirkimų
konkursai pagrindinėms projektų veikloms įgyvendinti.
Informacinių technologijų srities projektų įgyvendinimą apsunkina ir tam tikri jiems būdingi
ypatumai: inovatyvumas (kiekvieno projekto atveju yra kuriamas individualus sprendimas, el.
paslauga, informacinė sistema), sudėtingumas, imlumas laikui, lėtas įgyvendinimo tempas. Didžioji
dalis viešųjų pirkimų konkursų yra tarptautiniai ir užtrunka ganėtinai ilgai – apie 4-6 mėnesius. Taip
pat gana dažnai pateikiami skundai dėl vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų (kurių dauguma vėliau
pasirodo nepagrįsti). Visa tai prailgina viešųjų pirkimų konkursų procedūras, stabdo projektų
įgyvendinimą bei kelia grėsmę savalaikiam lėšų įsisavinimui.
Atsižvelgiant į tai, pagrindinis dėmesys šiuo metu yra skiriamas projektų įgyvendinimo
priežiūrai – atliekama projektų vykdytojų vykdomų viešųjų pirkimų kontrolė, atliekamos projektų
įgyvendinimo patikros vietose, organizuojami susitikimai, konsultacijos su probleminių ir rizikingų
projektų vykdytojais.
BPD 3.3 priemonės pagrindinis tikslas - sudaryti būtinas sąlygas informacinės visuomenės
plėtrai, kuri skatina ūkio plėtrą ir augimą bei perėjimą prie žinių visuomenės, kurios nariai turi
galimybę ir gali veiksmingai naudotis modernių informacinių ir telekomunikacijų technologijų
priemonėmis visose gyvenimo srityse. Šis tikslas yra įgyvendinamas per keturis uždavinius:
1 uždavinys „Modernizuoti viešojo administravimo sektorių didinant valdžios institucijų
veiklos veiksmingumą ir atvirumą, plėtojant elektronines viešąsias paslaugas ir plečiant internete
esančius viešosios informacijos šaltinius“. Šio uždavinio įgyvendinimui skirta daugiausiai dėmesio
ir paremta daugiausiai su juo susijusių projektų (13), kadangi BPD 3.3 priemonės parama buvo
skiriama viešojo sektoriaus institucijoms ir didžiąja dalimi – naujų elektroninių paslaugų kūrimui,
kurios padėtų užtikrinti valstybės institucijų, piliečių ir verslo įmonių efektyvų bendravimą. Taip
pat yra įgyvendinami keli infrastruktūriniai projektai, kurių metu bus sukurtas saugus valstybės
institucijų tinklas bei įdiegtos šiuolaikinės informacinių sistemų saugos priemonės 4 valstybės
institucijose, taip sudarant prielaidas teikti Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims saugias
viešąsias paslaugas internetu vadovaujantis „vieno langelio“ principu.
2 uždavinys „Užtikrinti galimybes šalies gyventojams įgyti IT žinių ir įgūdžių, gauti
informaciją, studijuoti ir tobulinti gebėjimus naudoti naujas technologijas ir tuo užtikrinti
išliekamųjų darbo vietų kūrimą“ yra įgyvendinamas per projektą, kurio metu viešosios interneto
prieigos taškų (toliau vadinama - VIPT) tinklas bus plečiamas į nuošalias kaimiškąsias Lietuvos
vietoves, įsteigiant 400 naujų VIPT ir modernizuojant 83 jau veikiančius. Nauji VIPT bus
atrenkami ir steigiami siekiant, kad bet kurioje Lietuvos vietoje 8 kilometrų spinduliu būtų bent
vienas viešasis interneto prieigos taškas, kuriame šalies gyventojai galės nemokamai naudotis
internetu. Išplėtus VIPT tinklą, kur kas daugiau kaimo gyventojų turės galimybę naudotis
informacinėmis technologijomis, nepriklausomai nei nuo jų pajamų dydžio, nei nuo socialinės
padėties (šis projektas prisideda ir prie 4 uždavinio įgyvendinimo).
3 uždavinys „Pritaikyti programinę įrangą vietos vartotojų poreikiams, suteikti jiems
galimybes gauti išsamią, patikimą ir aktualią informaciją lietuvių kalba“ yra įgyvendinamas per 3
projektus, kurie kuria naujas viešąsias elektronines paslaugas bei elektroninį turinį (tiek tiesiogiai –
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perkelia esamą lietuvišką turinį į skaitmeninę aplinką, tiek netiesiogiai – kuria priemones,
suteikiančias galimybę susipažinti su informacija užsienio kalba). Vieno iš projektų metu bus
sukurta galimybė vartotojams nemokamai naudotis Lietuvos bibliotekose, muziejuose ir archyvuose
sukauptais kultūros paveldo objektais, perkeltais į skaitmeninį formatą ir pasiekiamais internetu.
Kitas projektas siekia sukurti viešą nacionalinės televizijos produkcijos virtualią biblioteką,
užtikrinant elektroninę prieigą prie jos audiovizualinio paveldo. Įgyvendinus trečiąjį projektą bus
teikiama nemokamo interneto puslapių mašininio vertimo paslauga (šiuo metu jau veikianti), kuri
įgalins angliškai nemokančius Lietuvos gyventojus suprasti internete anglų kalba pateikiamą
informaciją.
4 uždavinys „Užtikrinti galimybes visiems šalies gyventojams, nepaisant jų socialinės būklės
ar geografinės padėties, naudotis informacinėmis technologijomis ir šių technologijų teikiamais
informaciniais ištekliais“ bus įgyvendinamas per 2 infrastruktūrinius projektus, kurie siekia sukurti
plačiajuosčių duomenų perdavimo tinklus kaimo vietovėse bei kelių rajonų savivaldybių
teritorijose.
Uždavinio įgyvendinimas vertinamas pagal produkto kriterijų „Projektų, remiančių
informacinių technologijų infrastruktūros ir viešųjų el. paslaugų plėtrą (naujų ir atnaujintų),
skaičius“ (planuota reikšmė 5, pasiektas rezultatas – 4).

2.3 Specialioji ES struktūrinės paramos 2007 – 2013 metų programa
Programos parengimo argumentai
Specialioji ES struktūrinės paramos 2007-2013 metų programa įgyvendina Komiteto
uždavinį „Dalyvauti formuojant valstybės informacinės visuomenės plėtros Lietuvos Respublikoje
politiką ir koordinuoti jos įgyvendinimą“. Programą numatoma įgyvendinti 2007-2015 metais.
Programa rengiama, siekiant užtikrinti ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų informacinės
visuomenės plėtrai, tinkamą ir efektyvų panaudojimą.
ES struktūrinė parama Lietuvai 2007–2013 m. bus teikiama pagal Lietuvos 2007–2013 m.
ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai
įgyvendinti. Europos Komisija 2007 m. balandžio 26 d. šią strategiją patvirtino, o parengti veiksmų
programų projektai šiuo metu yra derinami ir turėtų būti Europos Komisijos patvirtinti 2007 m.
Viena iš keturių veiksmų programų yra Ekonomikos augimo veiksmų programa, kurios 3
prioritetas – „Informacinė visuomenė visiems“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 252 „Dėl atsakomybės už Europos Sąjungos 2007-2013 metų
struktūrinės paramos, gaunamos pagal Europos Sąjungos sanglaudos politikos konvergencijos
tikslą, administravimą paskirstymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos
struktūrinės paramos komiteto 2004-2006 metų ir 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos klausimams spręsti sudarymo“ (Žin., 2006, Nr. 31-1085), Komitetas yra paskirtas tarpine
institucija, atsakinga už prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimą.
Ši programa tiesiogiai įgyvendina Vyriausybės strateginį tikslą (prioritetą) „plėtoti
informacinę visuomenę“.
Programos tikslas - Užtikrinti Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Komitetui pavesta vykdyti tarpinės institucijos funkcijas, užtikrinant Europos Sąjungos
struktūrinės paramos informacinės visuomenės plėtrai administravimą. Komitetas, kaip tarpinė
institucija, dalyvauja rengiant strategiją, veiksmų programas, veiksmų programų priedus, kitus
dokumentus; rengia projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus; planuoja, kuriems strateginio
veiklos plano ir institucijos programos tikslams bus naudojama ES struktūrinė parama, planuoja
kitus projektų finansavimo šaltinius; planuoja, kokia ES struktūrinės paramos dalis bus skirta per
regioninę projektų atranką atrinktiems projektams, kokia – per valstybinę projektų atranką, ir kokia
– konkurso būdu; rengia gaires pareiškėjams; nustato kvietimų teikti paraiškas sąlygas ir lėšų, skirtų
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konkrečiam kvietimui, sumas; taikydama valstybinę projektų atranką, planuoja ir atrenka projektus,
kuriuos bus siūloma bendrai finansuoti iš ES struktūrinės paramos, sudaro ir tvirtina šių projektų
sąrašą; priima sprendimus dėl projektų finansavimo; dalyvauja projektų atrankos komitetų veikloje,
priima sprendimus dėl projektų finansavimo ir kt.
Šio tikslo įgyvendinimas vertinamas pagal tokius kriterijus: „Parengtas ES 2007-2013 m.
struktūrinės paramos informacinės visuomenės krypties viešųjų investicijų planas“; „Projektų,
kuriančių elektroninį turinį ir viešąsias elektronines paslaugas, plėtojančių infrastruktūrą, skaičius“.
Programos tikslas bus pasiektas įgyvendinus šį uždavinį:
„Užtikrinti ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos informacinės visuomenės krypties
įgyvendinimą“.
Uždavinys įgyvendinamas per dvi priemones – „Informacinė visuomenė visiems (ES lėšos)“
ir „Informacinė visuomenė visiems (bendrojo finansavimo lėšos)“.
Informacinės visuomenės kūrimas – sudėtingas procesas, darantis įtaką ne tik visų šalies
gyventojų kasdieninei veiklai, bet ir visos valstybės gyvenimui. Informacinės visuomenės plėtra yra
susijusi su esminiais politiniais, socialiniais, ekonominiais, kultūriniais visuomenės gyvenimo
pokyčiais – keisdama įprastus veikimo būdus, ji keičia gyventojų, verslo įmonių, viešojo
administravimo institucijų ir nevyriausybinių organizacijų kasdienines veiklas. Šiuo metu Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros procesuose galima išskirti kelias problemines sritis:
1. Žemas bendras IRT naudojimo lygis tarp gyventojų, palyginti su ES rodikliais;
2. Neišnaudojamos informacinės visuomenės teikiamos galimybės tarp vyresnio amžiaus,
kaimo vietovėse gyvenančių, žemas pajamas gaunančių gyventojų;
3. Nepakankamas viešųjų elektroninių paslaugų (ypač sveikatos apsaugos srities) ir
intelektualių transporto ir valdymo paslaugų įdiegimo, jų tarpusavio integracijos lygis;
4. Skaitmeninės informacijos ir duomenų lietuvių kalba stygius.
Prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ tikslas – sumažinti geografinių ir ekonominių
veiksnių nulemtą skaitmeninę atskirtį ir skatinti informacinės visuomenės procesus, įgyvendinant
šiuos uždavinius:
• plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir
skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje;
• sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje.
Įgyvendinant šio prioriteto finansuojamus projektus, numatoma diegti viešąsias elektronines
paslaugas verslui ir šalies gyventojams, taip didinant viešojo administravimo institucijų veiklos
efektyvumą, teikti sveikatos, mokymosi, viešųjų pirkimų paslaugas. Taip pat planuojama kurti
sprendimus, skatinančius elektroninės demokratijos procesus. Plėtojant elektroninį turinį siekiama
didinti lietuviško turinio apimtį internete: skaitmeninant ir skleidžiant Lietuvos kultūros paveldą,
sudarant sąlygas Lietuvos gyventojams naudotis IRT, turinčiomis lietuviškas sąsajas. Šios plėtros
kryptys turėtų numatyti skaitmeninės atskirties mažinimo politiką, užtikrinančią, kad
informacinėmis technologijomis būtų lengva naudotis, jos būtų pritaikytos žmonėms su negalia.
Plėtojant infrastruktūrą bus sudaromos palankios sąlygos viešųjų paslaugų teikimui
suderinus valstybės informacijos šaltinius (registrus, informacines sistemas). Paslaugų teikimo
sistemoms tampant atviromis būtina užtikrinti jų saugumą, o nepakankamas ryšių infrastruktūros
išplėtojimas šalyje lemia investicijų į plačiajuosčio ryšio tinklų statybą kaimiškosiose šalies
vietovėse.
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3. Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas
Komitetas koordinuoja Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006 – 2008 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 615,
įgyvendinimą. Ši programa yra tarpinstitucinė. Institucijos, rengdamos strateginius atitinkamų metų
veiklos planus, planuoja, įtraukia į savo programas informacinės visuomenės plėtros priemones
įgyvendinančias Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programą, taip pat priemones, skirtas
informacinei infrastruktūrai eksploatuoti. Visas šias priemones, susijusias su informacinės
visuomenės plėtra, institucijos, vadovaudamosi Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 572312), 37 punktu, nurodo formoje „Informacija apie dalyvavimą tarpinstitucinėje programoje“
(Strateginio planavimo metodikos 3 priedas). Institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant Lietuvos
informacinės visuomenės plėtros programą, ne vėliau kaip 10 dienų prieš metinės veiklos ataskaitos
pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia Komitetui informaciją apie joms pavestų
uždavinių įgyvendinimo priemones, vadovaudamosi Strateginio planavimo metodikos 63 punktu, ir
nurodo jas formoje „Informacija apie tarpinstitucinės programos priemonių vykdymą per ataskaitinį
laikotarpį“ (Strateginio planavimo metodikos 7 priedas). Institucijos taip pat pateikia Komitetui
papildomą informaciją apie atliktus darbus ir pasiektus rezultatus pagal Komiteto direktoriaus
patvirtintą formą, kurios pagrindu Komitetas rengia kasmetinę Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros ataskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Apie Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2006-2008m. programos įgyvendinimą pateikiama informacija pridedama
(Strateginio planavimo metodikos 8 priedas).
Komitetas dalyvauja Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012
metams programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 7 d. nutarimu
Nr. 850, įgyvendinime.
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4. Patvirtintų asignavimų panaudojimas
Komitetui 2007 m. buvo skirta 44391 tūkst. Lt asignavimai.
1. Informacinės visuomenės plėtros programa – 5776 tūkst. Lt (asignavimai turtui įsigyti
1195 tūkst. Lt.) Panaudota 5311,2 tūkst. Lt (asignavimai turtui įsigyti – 1077,4), tai sudaro 92 proc.
šiai programai skirtų lėšų.
Pagrindinės skirtų asignavimų nepilno panaudojimo priežastys.
Asignavimai turtui įsigyti buvo sutaupyti atlikus investicijų projektų viešųjų pirkimų
procedūras. Kita dalis lėšų buvo nepanaudota dėl neužimtų etatų, nevisos lėšos buvo panaudotos,
kurios buvo skirtos komandiruočių išlaidoms apmokėti.
2. Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) – 21021 tūkst.
Lt. Panaudota – 81149 tūkst. Lt.
Pagrindinės skirtų asignavimų nepilno panaudojimo priežastys.
Šiuo metu įgyvendinami 19 projektų. 23 projektai skirti paramai projektams parengti baigti
įgyvendinti. Iki 2007 m. gruodžio 31 d. panaudota apie 126 mln. litų, t.y. apie 58 proc. šiai sričiai
skirtų lėšų. (iš viso projektams skirta 217 mln. litų paramos). Per 2007 metus buvo panaudota
81,149 mln. Lt. Kadangi vykdoma programa yra specialioji, tai yra einamaisiais metais
nepanaudotos lėšos yra perkeliamos, todėl buvo panaudotos ne tik 2007 metais skirtos lėšos, bet
ankstesniais metais nepanaudotos lėšos. Programa bus baigta įgyvendinti 2008 metais.
3. Specialioji ES struktūrinės paramos 2007-2013 metų programa – 17594 tūkst. Lt.
Panaudota - 0 tūkst. Lt. Lėšos nebuvo panaudotas, kadangi vyko parengiamieji darbai projektų
įgyvendinimui. Kadangi vykdoma programa yra specialioji, tai yra 2007 metais nepanaudotos lėšos
yra perkeliamos naudoti 2008 metais.
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IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS
PRIORITETINĖS KRYPTYS
2008 m. Komitetas planuoja parengti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2008-2013
m. strategiją, kurioje bus nustatyti Lietuvos prioritetai, tikslai ir uždaviniai iki 2013 plėtojant
informacinę visuomenę. Taip pat planuojama parengti informacinės visuomenės plėtros strateginio
planavimo dokumentus: E. integracijos veiksmų planas, suderintas su Europos Komisijos 2005 m.
birželio 1 d. komunikatu COM/2005/229 Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui „i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui
ir užimtumui skatinti“, Informacinės visuomenės ir elektroninių paslaugų plėtros ir diegimo
savivaldybėse programa, Elektroninio verslo plėtros skatinimo programos projektas.
2008 m. bus baigtas įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas. Projekto
tikslas sudaryti sąlygas įgyvendinti efektyviai veikiantį „vieno langelio“ principą teikiant viešąsias
ir administracines elektronines paslaugas per centrinį Elektroninės valdžios portalą
(www.evaldzia.lt; www.epaslaugos.lt), sumažinti kaštus bei ženkliai paspartinti naujų kompleksinių
viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų kūrimą. 2008 m. įgyvendinus šį projektą bus
sukurta duomenų mainų platforma, kuri įgalins organizuoti ir valdyti duomenų mainus tarp įvairiose
technologinėse terpėse funkcionuojančių informacinių sistemų valstybės institucijų ir įmonių,
dalyvaujančių diegiant viešąsias ir administracines elektronines paslaugas. Kartu bus sukurtas
portalas (elektroninių valdžios vartų) susietas su duomenų mainų platforma, teikiantis centralizuotas
identifikavimo ir autentifikavimo, apmokėjimo už suteiktas paslaugas, elektroninių paslaugų ir jų
procesų konstravimo, stebėsenos, apmokėjimo ir kitas paslaugas.
Pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013 m. finansiniu
periodu numatoma diegti viešąsias ir administracines elektronines paslaugas verslui ir šalies
gyventojams, taip didinant viešojo administravimo institucijų veiklos efektyvumą, teikti sveikatos,
mokymosi, viešųjų pirkimų paslaugas. Taip pat planuojama kurti sprendimus, skatinančius
elektroninės demokratijos procesus. Plėtojant elektroninį turinį siekiama didinti lietuviško turinio
apimtis internete: skaitmeninant ir skleidžiant Lietuvos kultūros paveldą, sudarant sąlygas Lietuvos
gyventojams naudotis IRT, turinčiomis lietuviškas sąsajas. Šios plėtros kryptys turėtų numatyti
skaitmeninės atskirties mažinimo politiką, užtikrinančią, kad technologijomis būtų lengva naudotis,
jos būtų pritaikytos žmonėms su negalia.
Plėtojant infrastruktūrą bus sudaromos palankios sąlygos viešųjų ir administracinių
elektroninių paslaugų teikimui suderinus valstybės informacijos šaltinius (registrus, informacines
sistemas). Paslaugų teikimo sistemoms tampant atviromis būtina užtikrinti jų saugumą, o
nepakankamas ryšių infrastruktūros išplėtojimas šalyje sąlygoja investicijų į plačiajuosčio ryšio
„paskutinės mylios“ poreikį.
Technologijų sklaida prisidės prie ekonominės infrastruktūros vystymo, bus plėtojama
įmonių, ypač mažų ir vidutinių, tarpusavio sąveika, tai skatins regionų vystymąsi, bus didinama
gyventojų socialinė sanglauda. Veiksmingos ir efektyvios viešosios paslaugos, turinio plėtra apima
didelį ekonomikos augimo ir naujų veiklų atsiradimo potencialą. Numatomi atlikti darbai sudarys
palankias galimybes Lietuvos gyventojams daugiau naudotis informacinės visuomenės teikiamais
pranašumais, sėkmingiau tobulinti gebėjimus ir konkuruoti darbo rinkoje.

Direktorius

Aurimas Matulis
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Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
veiklos ataskaitos
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ
(EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO)
2007 M. SUVESTINĖ
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
strateginis tikslas - Siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta pažangi informacinė visuomenė, kurios nariai
savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių technologijų teikiamomis galimybėmis.
Vertinimo kriterijus
Gyventojų, reguliariai naudojančių
internetą, procentas
Namų ūkių, turinčių prieigą prie
interneto, procentas
Gyventojų, naudojančių
kompiuterius, procentas
Gyventojų, naudojančių viešąsias
elektronines paslaugas(ne
žemesnes negu trečio lygio),
procentas
Įmonių, savo veikloje naudojančių
internetą, procentas
Gyventojų, turinčių kompiuterinio
raštingumo žinių, procentas
Valstybės institucijų ir įstaigų,
kurioms perduota atvirojo kodo
lituanizuota programinė įranga,
skaičius
Sukurtos atvirojo kodo
programinės įrangos modulių
skaičius
Surengtų seminarų, renginių,
kuriose didinamas gyventojų
informuotumas ir suvokimas apie
informacinės visuomenės plėtros
procesus, skaičius
Išspausdintų straipsnių ir spaudos
leidinių, kuriuose didinamas
gyventojų informuotumas ir
suvokimas apie informacinės
visuomenės plėtros procesus,

Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-01-01

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

43

45.3

105.35

37

40.3

108.92

51

51.8

101.57

7

12.4

177.14

90

88.4

98.22

R-01-01-01

51

51

100.00

R-01-01-02

17

0

0.00

P-01-01-01-01

3

7

233.33

P-01-01-02-01

20

11

55.00

P-01-01-02-02

20

20

100.00

E-01-02
E-01-03
E-01-04

E-01-05
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Vertinimo kriterijus
skaičius
Pagrindinių viešųjų elektroninių
paslaugų, pasiekiamų per valdžios
elektroninius vartus, procentas
Pagrindinių viešųjų paslaugų,
perkeltų į elektroninę erdvę,
procentas
Gyventojų, kurie yra kreipęsi į
viešojo administravimo institucijas
internetu, procentas
Įstatymuose numatytų objektų
(valstybės registrai ar informacinės
sistemos), registruotų integralioje
registrų sistemoje, skaičius
Sukurtų valstybės informacinių
sistemų, padedančių valstybės
institucijoms ir įstaigoms vykdyti
pavestas funkcijas, skaičius
Per „Elektroninių valdžios vartų“
portalą prieinamų viešųjų
elektroninių paslaugų skaičius
Parengtų teisės aktų, kurie
reglamentuotų valstybės registrų
sistemos kūrimą ir funkcionavimą,
skaičius
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Ministrų kabineto pasitarimų,
Vyriausybės ir Ministerijų
valstybės sekretorių posėdžių
dokumentų, pateikiamų per
informacinę sistemą, procentas
Valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kurios teikia
duomenis informacijos rinkmenų
sąrašui, skaičius
Parengtų teisės aktų,
reglamentuojančių valstybės
informacinių išteklių valdymą,
skaičius
Išleistų Baltijos Ministrų Tarybos
IRT žurnalo „Baltic IT&T
Review“ numerių skaičius
Parengtų užsienio šalių praktikos
ir standartų taikymo kompiuterinei
ir taikomajai programinei įrangai
tyrimų skaičius
Valstybės institucijų ir įstaigų,
kuriose įdiegta taikomoji

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

R-01-02-01

45

45

100.00

R-01-02-02

80

63.1

78.88

R-01-02-03

17

20

117.65

R-01-02-04

75

83

110.67

R-01-02-05

2

2

100.00

P-01-02-01-01

830

833

100.36

P-01-02-02-01

1

100.00

P-01-02-03-01

1
40 (nuo
visų
paskutin
į ketvirtį
pateiktų
dokume
ntų)

0

0.00

P-01-02-04-01

50

52

104.00

P-01-02-04-02

1

1

100.00

P-01-02-05-01

4

2

50.00

P-01-02-06-01

1

1

100.00

R-01-03-01

90

100

111.11
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Vertinimo kriterijus
programinė įranga elektroninių
dokumentų mainams, procentas
Įmonių, gaunančių užsakymus
internetu, procentas
Įmonių, atliekančių pirkimus
internetu, procentas
Elektroninio parašo įrangą
naudojančių valstybės institucijų ir
įstaigų, kurioms teikiamos
sertifikavimo paslaugos, procentas
Parengta naujos inovacijų versle
programos dalis, susijusi su
inovacijų taikymu informacinės
visuomenės plėtros srityje
Parengta programinės įrangos
teisinės apsaugos reguliavimo
analizė
Apsilankiusiųjų skaičius lietuvių
kalbai skirtoje specializuotoje
interneto svetainėje
Viešųjų bibliotekų teikiamų
viešųjų elektroninių paslaugų lygis
procentais
Lokalizuotos visuomenei
aktualios, laisvai platinamos
programinės įrangos paketų
skaičius
Laiku parengtų teisės aktų,
susijusių su informacinės
visuomenės plėtra, procentas
Parengtų su informacinės
visuomenės plėtros koordinavimu,
atskirų procesų reglamentavimu ir
kt. susijusių rekomendacinių
dokumentų, metodikų, kt. teisės
aktų projektų skaičius
Bendrojo programavimo
dokumento priemonei
"Informacinių technologijų
paslaugų ir infrastruktūros plėtra"
skirtų lėšų įsisavinimo procentas
Įrengto plačiajuosčio duomenų
perdavimo tinklo ilgis (km)
Projektų, remiančių informacinių
technologijų infrastruktūros ir
viešųjų elektroninių paslaugų
plėtrą (naujų ir atnaujintų),
skaičius
Parengtas ES 2007-2013 m.

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

R-01-03-02

19

14.2

74.74

R-01-03-03

24.5

20.1

82.04

P-01-03-01-01

100

100

100.00

P-01-03-02-01

1

1

100.00

P-01-03-03-01

1

1

100.00

R-01-04-01

6000

55000

916.67

R-01-04-02

100

60

60.00

6

6

100.00

R-01-05-01

100

100

100.00

P-01-05-01-01

18

18

100.00

R-02-01-01

80

80

100

P-02-01-01-01

800

800

100

P-02-01-01-02
R-03-01-01

5
1

4
1

100
100

P-01-04-01-01
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Vertinimo kriterijus
struktūrinės paramos informacinės
visuomenės krypties viešųjų
investicijų planas
Projektų, kuriančių elektroninį
turinį ir viešąsias elektronines
paslaugas, plėtojančių
infrastruktūrą, skaičius

Vertinimo
kriterijaus
kodas

P-03-01-01-01

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

5

0

0
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Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
veiklos ataskaitos
2 priedas
2007 M. VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus) asignavimai,
tūkst. litų
1.
Informacinės 5776
visuomenės plėtra

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
5311,2

92

2. Specialioji Europos 21021
regioninės plėtros fondo
programa (BPD įgyvendinti)

81149

386

3.
Specialioji
ES 17594
struktūrinės paramos 20072013 m. programa

0

0

86460,1

194,8

Programa

Iš viso

44391

Panaudojimo
procentas

