INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
2002 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI
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: Organizuoti ir koordinuoti informacinės visuomenės plėtros procesus,
siekiant užtikrinti sąlygas efektyviai, sparčiai ir sistemingai Lietuvos informacinės visuomenės
plėtrai, orientuojantis į Europos Sąjungos numatytas kryptis, rengiant valstybinio lygmens
strateginius planus bei įgyvendinimo priemones, ruošiant, atnaujinant bei tikslinant valstybės
informacijos politikos metmenis bei koordinuojant šios srities darbų vykdymą.
II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS*
Programa ir asignavimai, skirti jai įgyvendinti (tūkst. Lt.):
Programa „Informacinės visuomenės plėtra“; skirta 5029 tūkst. Lt.
Programos tikslai:
1.
Užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybę įgyti žinių, įgūdžių ir kvalifikaciją, kurie
leistų, pasinaudojus ryšių ir informacijos technologijų teikiamais pranašumais, lanksčiau prisitaikyti
prie greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų, sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkose;
2.
Modernizuoti valstybės valdymą, panaudojus kompiuterizuotus informacijos
šaltinius, sukūrus tam reikiamą teisinę aplinką, plėtoti elektroninę valdžią ir elektroninę
demokratiją, sudaryti gyventojams realias galimybes nevaržomai gauti iš visų valdžios institucijų
informaciją bei palankias sąlygas plėtoti Lietuvos informacinę visuomenę, teikti pasiūlymus,
kritikuoti, dalyvauti priimant sprendimus;
3.
Sudaryti sąlygas žiniomis, informacija, ryšių ir informacinėmis technologijomis
grindžiamo verslo ir pasaulinės ekonomikos plėtrai;
4.
Puoselėti Lietuvos kultūrą, kultūros paveldą, lietuvių kalbą ir išsaugoti juos pasaulio
informacinės visuomenės aplinkoje.
Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius
Visos programos priemonės yra tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
veiklos prioritetu „plėtoti informacinę visuomenę“.
1.1. Programos uždavinys „Nustatyti kompiuterinio raštingumo kvalifikacinius reikalavimus
valstybės ir savivaldybių tarnautojams ir pedagogams bei sudaryti sąlygas šią kvalifikaciją įgyti“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Teisės akto projekto dėl valstybės tarnautojų kompiuterinio raštingumo
kvalifikacinių reikalavimų nustatymo parengimas“.
Parengtas Kompiuterinio raštingumo standarto projektas bei Tipinė kompiuterinio
raštingumo mokymo programa; projektai pateikti Vidaus reikalų ministerijai, ir atsižvelgiant į
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
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Komitetas) siūlymus, į Valstybės tarnautojų mokymo 2002-2006 metų strategiją (patvirtintą 2002
liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimu Nr. 1073) dalyje
„Prioritetiniai valstybės tarnautojų mokymo tikslai“ įtrauktas punktas Nr. 8.4 „Kompiuterinio
raštingumo Europos standarto (ECDL) įgūdžių formavimas“. Priemone siekiama užtikrinti, kad
Lietuvos Respublikos tarnautojai įgytų Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantį kompiuterinį
raštingumą, leisiantį jiems sėkmingai taikyti informacines technologijas savo darbe.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus: „Valstybės ir savivaldybių tarnautojų, atitinkančių kompiuterinio
raštingumo kvalifikacinius reikalavimus, procentas“; planuota reikšmė 20 %; pasiektas rezultatas 20
%.
1.2. Programos uždavinys „Viename Lietuvos rajonų sukurti bandomąją „skaitmeninę
bendruomenę“, apimančią gyventojus, savivaldybę, policiją, vietinę žiniasklaidą, bibliotekas,
mokyklas, visuomenės sveikatos centrus, kt. institucijas“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Žvalgomojo projekto „skaitmeninės bendruomenės sukūrimas“ paruošiamieji
darbai (analizė ir įvertinimas)“.
Išanalizuoti Lietuvos savivaldybių teikiamų elektroninių paslaugų pavyzdžiai, Europos
komisijos elektroninių paslaugų tyrimų suvestinės ataskaitos, tuo pagrindu parengta medžiaga
žvalgomojo projekto įgyvendinimui.
• Priemonė „Žvalgomojo projekto vykdymas kartu su pasirinkta (remiantis paruošiamojo
etapo rezultatais) vietos savivaldos institucija“.
Žvalgomojo projekto metu Jurbarko rajono savivaldybėje sukurtos naujos elektroninės
paslaugos, parengta valstybės ir savivaldybės institucijų elektroninių paslaugų nuorodų sistema,
potencialūs vartotojai supažindinti su sukurtomis paslaugomis, parengtos rekomendacijos dėl
elektroninių paslaugų plėtros kitose Lietuvos savivaldybėse. Priemone siekiama skatinti
informacinės visuomenės plėtros procesus šalies vietinėse bendruomenėse.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus: „Pasirinktos Lietuvos savivaldybės tarnautojų, apmokytų dirbti su
įdiegtomis informacinėmis technologijomis ir sistemomis, procentas“; planuota reikšmė – 70 %;
pasiektas rezultatas 70 %.
1.3. Programos uždavinys „Skatinti mokslinius ir praktinius darbus, tam pritaikant atvirų
šaltinių nemokamą programinę įrangą“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Informavimo apie nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos, kuri gali
būti panaudota moksliniams ir praktiniams darbams, programos sukūrimas“.
Parengta programa bei atvirų duomenų apsikeitimo standartų ir atviro kodo programų
naudojimo skatinimo veiklos planas 2003–2004 m.; sukurta ir Informacinės visuomenės plėtros
komiteto interneto svetainėje www.ivpk.lt patalpinta Atviro kodo programinės įrangos duomenų
bazė, kurioje nuolat atnaujinama informacija apie daugiau nei 80 programinių produktų. Šios
priemonės tikslas yra skatinti mokslinius ir praktinius darbus, tam pritaikant atviro kodo programinę
įrangą.
Priemonės įgyvendinimas numatytas Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo
priemonėse.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus: „Sukurto tinklapio, kuriame skelbiama informacija apie atviro kodo
programinę įrangą, lankytojų skaičius (individualių apsilankymų per parą skaičius)“; planuota
reikšmė 100; pasiektas rezultatas 100.
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1.4. Programos uždavinys „Plėtoti darbus, ugdančius gyventojų sampratą apie informacinės
visuomenės plėtros svarbą“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Gyventojų informavimui apie informacinės visuomenės procesus skirtų darbų
vykdymas pagal parengtą programą“.
Parengti ir išleisti informaciniai leidiniai „Informacinė visuomenė Lietuvoje“, „E-verslas“,
„E-Vyriausybė“, „Valstybės registrai“, „Valstybinio sektoriaus kompiuterizavimas“, „Viešosios
elektroninės paslaugos“, „Information Society Development in Lithuania: General trends and
activities of the Committee“; dalyvauta informacinių technologijų ir telekomunikacijų parodoje
„Infobalt 2002“. Priemonės tikslas - didinti Lietuvos gyventojų informuotumą apie informacinės
visuomenės plėtros procesus, jų svarbą, naudą, teikiamas naujas galimybes ir kt.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Gyventojų, nuolat naudojančių internetą, procentas“; planuota reikšmė
13 %; pasiektas rezultatas 13,4 %.
1.5. Programos uždavinys „Sparčiau plėtoti Lietuvos viešųjų informacinių konsultacinių
centrų tinklą (pirmiausia kaimo ir miestelių viešųjų bibliotekų pagrindu), juos aprūpinus reikiama
technine ir programine įranga, interneto prieiga ir mokymo priemonėmis“.
Nepilnai įvykdyta priemonė
• Priemonė „Atvirų visuomenei prieigos prie interneto taškų (bibliotekose, mokyklose ir
panašiai), akcentuojant kaimo vietoves, steigimo programos parengimas“.
Neįvykdymo priežastys: Komitetas parengė programos projektą, kuris buvo apsvarstytas
2002 m. rugsėjo 25 d. Informacinės visuomenės plėtros komisijos posėdyje ir rekomenduota šios
srities darbų vykdymą perduoti Vidaus reikalų ministerijai; Vyriausybės nutarimu pakeitus
Vyriausybės 2001-2004 m. programos įgyvendinimo priemones, už viešųjų interneto taškų steigimo
darbų įgyvendinimą atsakinga paskirta Vidaus reikalų ministerija.
2002 m. įgyvendintas strateginiame veiklos plane nenumatytas šios srities darbas - kartu su
Vidaus reikalų ministerija parengtas projektas „Kaimiškų vietovių interneto prieigos taškų
steigimas“ 2003 metų PHARE socialinės ekonominės sanglaudos programai, kurio numatoma
finansinė vertė sudaro 3,19 mln. eurų; projektas skirtas 300 interneto prieigos taškų įsteigimui
kaimiškose Lietuvos vietovėse, apimant infrastruktūros sukūrimą, mokymo priemonių parengimą,
gyventojų apmokymą ir atitinkamų elektroninių paslaugų kūrimą.
2.1. Programos uždavinys „Sukurti interneto portalą, per kurį gyventojai ir verslo įmonės
galėtų gauti visą viešą su valstybės institucijomis ir jų vykdomomis funkcijomis susijusią
informaciją bei viešojo administravimo paslaugas“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms parengimas“.
Parengtas Vyriausybės nutarimo dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto
svetainėms projektas ir pateiktas Vyriausybei. Priemone siekiama užtikrinti galimybę interneto
vartotojams gauti visą viešą su valstybės institucijomis ir jų vykdomomis funkcijomis susijusią
informaciją internetu, apibrėžti valstybės institucijų interneto svetainėms keliamus bendruosius
reikalavimus, standartizuoti valstybės institucijų interneto svetaines, užtikrinti jų funkcionalumą,
informacijos jose aktualumą, patikimumą, taip pat paieškos galimybes bei svetainių sukūrimą,
keitimą ir atnaujinimo darbų periodiškumą.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus: „Pagrindinių viešųjų paslaugų, prieinamų per internetą, procentas“;
planuota reikšmė 5 %; pasiektas rezultatas 12 %.
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2.2. Programos uždavinys „Sukurti tarpusavyje susijusių valstybės registrų ir duomenų
bazių sistemą, skirtą įstatymuose numatytų objektų registravimui, apskaitai, registravimo duomenų
teikimui“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Tarpusavyje susijusių valstybės registrų ir duomenų bazių sistemos kūrimo ir
plėtros strategijos bei reikalavimų valstybės registrų ir duomenų bazių kūrimui parengimas“.
Parengta Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategija (patvirtinta Vyriausybės
2002 rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 1332); parengtas Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybės registrų
integralios sistemos kūrimo strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ projektas;
sukurta Valstybės registrų sąrašo duomenų bazė. Priemone siekiama užtikrinti spartų ir koordinuotą
integruotos valstybės registrų ir duomenų bazių sistemos kūrimąsi.
Šios srities darbų įgyvendinimas numatytas Vyriausybės 2001-2004 metų programos
įgyvendinimo priemonėse.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Teisinės ir techninės bazės, reglamentuojančios valstybės registrų ir
duomenų bazių sistemos kūrimą ir funkcionavimą, pilnumas“; planuota reikšmė 0,6; rezultatai 0,6.
2.3. Programos uždavinys „Diegti modernių informacinių technologijų naudojimu pagrįstas
priemones, padedančias valstybės ir savivaldybių institucijoms vykdyti jų funkcijas“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų elektroninių dokumentų valdymo
sistemoms bei jų diegimo terminams paruošimas“.
Parengtas teisės akto „Bendrieji reikalavimai valstybės institucijų elektroninių dokumentų
valdymo sistemoms“ projektas. Projekte numatyti reikalavimai valstybės ir savivaldybių institucijų,
įstaigų, įmonių, taip pat kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas, elektroninių
dokumentų valdymui, reglamentuojant pagrindinius elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo,
valdymo, perdavimo bei saugojimo procesus.
Priemonės įgyvendinimas numatytas Vyriausybės 2001-2004 metų programos įgyvendinimo
priemonėse.
• Priemonė „Programinės įrangos licencijavimas valstybės institucijose“.
Nupirktos valstybės institucijoms skirtos licencijos antivirusinei programinei įrangai bei
lokalizuotai standartinei biuro programinei įrangai, taip sudarant sąlygas valstybės tarnautojams
naudotis licencijuota programine įranga.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Valstybės institucijų, pilnai aprūpintų licencijuota programine įranga,
procentas“; planuota reikšmė 15 %; pasiektas rezultatas 15 %.
2.4. Programos uždavinys „Stiprinti bendradarbiavimą su tarptautiniais (ypač ES) fondais,
dalyvauti tarptautiniuose projektuose, sistemingai ir atvirai teikti informacinės visuomenės plėtrai
skirtų darbų vykdymui reikšmingą informaciją“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Konferencijos ir seminarų apie šios srities bendradarbiavimą su tarptautiniais
fondais, dalyvavimą tarptautinėse iniciatyvose ir programose, kitą informacinės visuomenės plėtrai
reikšmingą informaciją surengimas“.
Organizuoti įvairūs seminarai (pvz. „Suomijos – Lietuvos informacinės visuomenės plėtra“),
pristatymai (pvz. tarptautinės konferencijos „Informacinė visuomenė 2002“ sekcija, skirta ES
informacinės visuomenės plėtros programų pristatymui), diskusijos (apskritojo stalo diskusija
„Kuriant nacionalinius ir regioninius ITT prekinius ženklus skaitmeninėje ekonomikoje“) ir kt.
renginiai, kurių tikslas - sistemingai ir atvirai teikti informacinės visuomenės plėtrai reikšmingą
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informaciją (pvz. apie galimus Lietuvos ir užsienio finansavimo šaltinius, tarptautinį
bendradarbiavimą ir kt.).
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Įvykusių renginių (konferencijų ir seminarų) metinis skaičius“;
planuota reikšmė 7; pasiektas rezultatas 7.
2.5. Programos uždavinys „Pasirengti perėjimui prie IPv6 (interneto protokolo 6 versijos)“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Bandomojo projekto, skirto perėjimui prie IPv6, parengimas ir
įgyvendinimas“.
Parengtas ir VIKT ir LITNET tinkluose išbandytas IPv6 protokolas, parengta išsami
ataskaita ir rekomendacijos dėl šio protokolo diegimo valstybiniuose duomenų perdavimo tinkluose
(VDPT). Priemonės tikslas – pasirengti perėjimo prie IPv6 protokolo VDPT darbams, siekiant
sudaryti sąlygas ateityje teikti kokybiškas balso telefonijos paslaugas per duomenų perdavimo
tinklą bei spręsti su senuoju IPv4 protokolu susijusias technines (pvz. riboto IP adresų skaičiaus)
problemas.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Techninės ir teisinės bazės, reikalingos perėjimui prie IPv6 standarto,
pilnumas“; planuota reikšmė 0,5; pasiektas rezultatas 0,5.
2.6. Programos uždavinys „Priimti interneto tinklapių prieinamumo iniciatyvos (Web
Accessibility Initiative) rekomendacijas“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Informacinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems poreikių tyrimas ir
neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklapių kūrimo ir testavimo metodikos parengimas“.
Priimant interneto tinklalapių prieinamumo iniciatyvos (Web Accessibility Initiative)
rekomendacijas, kuriomis siekiama pritaikyti interneto tinklalapius neįgaliesiems, parengti
neįgaliųjų poreikiams pritaikytų interneto tinklapių kūrimo ir testavimo metodikų projektai.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Valstybės institucijų interneto svetainių, atitinkančių WAI
prieinamumo standartus, procentas“; planuota reikšmė 5; pasiektas rezultatas neįvertintas (2002 m.
nebuvo skirti asignavimai interneto svetainių pertvarkymo pagal WAI standartus darbams, todėl per
2002 m. tik parengti reikalingi metodiniai dokumentai; interneto svetainių pritaikymo darbai bus
pradėti 2003 metais).
2.7. Programos uždavinys „Sukurti geografinių ir statistinių duomenų teikimo internete
sistemą“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Geografinių ir statistinių duomenų teikimo į viešąjį ar institucijos
kompiuterinį tinklą sistemos sukūrimas ir įdiegimas“.
Įdiegtos dvi kompiuterinės programos: Aplinkos ministerijoje (teritorijų planavimo
dokumentų – planų, brėžinių bei schemų – teikimo į viešąjį bei organizacijos kompiuterinį tinklą
programa) ir Valstybiniame turizmo departamente (turizmo paslaugų informacijos teikimo į viešąjį
bei žinybinį tinklą ir turizmo išteklių registravimo programa), 2002 metais vykdoma garantinė šių
abiejų programų priežiūra.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Geografinių ir statistinių duomenų teikimo į kompiuterinį tinklą
sistemos įdiegimo pilnumas“; planuota reikšmė 1; rezultatai 1.
3.1. Programos uždavinys „Elektroninio parašo infrastruktūros sukūrimas“.
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Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Elektroninio parašo funkcionavimo užtikrinimo paruošiamieji darbai: el.
parašo infrastruktūros funkcionavimą reglamentuojančių teisės aktų analizė, poįstatyminių teisės
aktų projektų rengimas, elektroninio parašo priežiūros institucijos įkūrimo paruošiamieji darbai“.
Parengti ir Vyriausybės nutarimu patvirtinti teisės aktai, skirti elektroninio parašo
funkcionavimo užtikrinimo teisinės bazės plėtrai, kuriais įsteigta elektroninio parašo priežiūros
institucija (Vyriausybės 2002 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 568), nustatyti reikalavimai
kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams, reikalavimai elektroninio
parašo įrangai, taip pat kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų
registracijos tvarka bei elektroninio parašo priežiūros vykdymo reglamentas (Vyriausybės 2002 m.
gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108). Taip pat parengta užduotis 2003 m. planuojamam žvalgomajam
projektui, padėsiančiam išbandyti ir aprobuoti sprendimus el. parašo ir el. dokumento naudojimo
srityje.
Šios srities darbų vykdymas numatytas Vyriausybės 2001-2004 metų programos
įgyvendinimo priemonėse.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Teisinės bazės, reglamentuojančios el. parašo infrastruktūros
funkcionavimą, pilnumas“; planuota reikšmė 0,8; rezultatai 0,7.
3.2. Programos uždavinys „Valstybinių institucijų kompiuterių tinklo (VIKT) plėtra ir
tolesnė integracija į internetą“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „VIKT tinklo pagrindinių komunikacijų mazgų ir monitoringo sistemos
išplėtimas“.
Toliau plėtojant valstybės institucijų kompiuterių tinklą (VIKT), nupirkta įranga, reikalinga
VIKT tinklo pagrindinių komunikacijų mazgų ir monitoringo sistemos išplėtimui.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Pagrindinių VIKT komunikacijų mazgų duomenų srautų apdorojimo
pajėgumai (Mb/s)“; planuota reikšmė 100; pasiektas rezultatas 60 (dėl nepakankamo finansavimo
planuoti darbai nebuvo įvykdyti pilna apimtimi, ir numatytas rodiklis buvo pasiektas tik dalinai).
4.1. Programos uždavinys „Vykdyti lietuvių kalbos naudojimui informacinėse
technologijose skirtus darbus“.
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
Vykdant atviro kodo programinės įrangos lokalizavimo ir vertimo darbus, lokalizuoti
atvirojo kodo programų paketai Mozilla ir OpenOffice bei parengtos dokumentacijos vartotojams
(komiteto interneto svetainėje patalpinta programinė įranga, taip pat aprašymai bei instaliavimo
instrukcijos). Trijose valstybės institucijose atliktas žvalgomasis atviro kodo programų naudojimo
projektas. Priemonių tikslas – sudaryti sąlygas kompiuterių vartotojams naudotis lokalizuotomis,
t.y. pritaikytomis Lietuvos vartotojų poreikiams, informacinėmis technologijomis.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Lituanizuota dažniausiai naudojama programinė įranga (įgyvendinimo
pilnumas)“; planuota reikšmė 0,3, pasiektas rezultatas 0,3.
5.1. Programos uždavinys „Vykdyti komitetui priskirtas funkcijas“
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių aprašymas
• Priemonė „Informacinės visuomenės plėtros procesų koordinavimo parengiamieji darbai
(išankstinės situacijos analizės, dokumentų projektų ekspertizės, moksliniai tiriamieji darbai ir kt.)“.
Parengta Informacinės visuomenės plėtros teisinės būklės ir perspektyvų Lietuvoje apžvalga
bei Interneto naudojimo Lietuvos Respublikoje jurisdikcijos bei problematikos apžvalga; atliktas
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Valstybės registrų kūrimo ir funkcionavimo teisinio reguliavimo tyrimas; sukurta Interneto
svetainės (prie IVPK tinklapio), kurioje skelbiama informacija apie galimus Lietuvos ir užsienio
finansavimo šaltinius, dalyvavimo pagalbos teikimo programose galimybės ir sąlygas ir kt.; sukurta
Informacinės visuomenės plėtros vykdomų projektų stebėsenos duomenų bazė „IVP vykdomi
projektai“ ir kt.
•
Priemonė „Su informacinės visuomenės plėtros procesais susijusių pavestų darbų
vykdymas; norminių ir programinių dokumentų rengimas“.
Parengtas Lietuvos Respublikos Telekomunikacijų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin.,
2002, Nr.75-3215), Telekomunikacijų įstatymo pataisos pagal LR Konstitucinio teismo 2002-09-19
dienos sprendimą bei Elektroninių ryšių įstatymo koncepcijos projektas; Vyriausybės nutarimo dėl
viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės bei ribojamos viešosios
informacijos platinimo laikinosios tvarkos patvirtinimo projektas (patvirtintas Vyriausybės 2003 m.
vasario 19 d. posėdyje); parengta Informacinės visuomenės plėtros koordinavimo metodika
(patvirtinta Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d, nutarimu Nr. 182); Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros 2002 m. detalusis planas (patvirtintas Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr.
984); atstovauta Lietuvai leidžiant Baltijos ministrų tarybos ITT komiteto žurnalą „Baltic ITT
Review“ (rengti straipsniai ir susijusi medžiaga, pristatantys Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros procesus, atskirus aspektus, valstybės iniciatyvas, svarbiausius šalyje vykdomus šios srities
projektus); derinti kitų institucijų parengti informacinės visuomenės plėtros srities investicijų
projektai ir kt. Parengti teisės aktai prisidės prie informacinės visuomenės plėtros koordinavimo
efektyvumo didinimo, užtikrinant, kad šios srities valstybės institucijų darbai būtų vykdomi
efektyviai, sistemingai bei užtikrinant jų tęstinumą.
Vertinimo kriterijus „Parengtų teisės aktų projektų, rekomendacinių dokumentų projektų
skaičius“; planuota reikšmė 10; pasiektas rezultatas 14.
III. PLANUOJAMOS ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETINĖS
KRYPTYS
Planuojamos prioritetinės veiklos kryptys
•
Universalios ir viešos interneto prieigos galimybių plėtra, dalyvaujant viešų interneto
prieigos taškų steigime, rengiant būsimiems jų vartotojams skirtas mokymo priemones, vykdant
interneto tinklalapių pritaikymo neįgaliems žmonės darbus, įgyvendinant informacinių technologijų
pritaikymo Lietuvos vartotojams priemones ir kt.;
•
Viešųjų elektroninių paslaugų plėtros skatinimas, sukuriant valdžios elektroninius
vartus, toliau kuriant tarpusavyje susijusių valstybės registrų sistemą, įteisinant viešosios
informacijos teikimą elektroninėmis priemonėmis, tobulinant elektroninio parašo infrastruktūrą ir
kt.;
•
Atviro kodo programinės įrangos vartojimo skatinimas, remiant jos kūrimą,
organizuojant jos pritaikymą valstybės institucijose, mokslo ir studijų įstaigose, informuojant
potencialius vartotojus apie programinius produktus ir pan.;
•
Vietos savivaldos ir regioninės plėtros institucijų iniciatyvų informacinės visuomenės
plėtros srityje skatinimas, tęsiant skaitmeninės bendruomenės kūrimo darbus, teikiant metodinę ir
kitokią pagalbą savivaldybėms ir regionams informacinės visuomenės plėtros planavimo ir
įgyvendinimo procese, pavyzdžiui, rengiant investicijų projektus.

Veiksniai, kurie galėtų trukdyti įgyvendinti numatytus artimiausio laikotarpio prioritetus:
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•
Išorės veiksniai: tam tikrų visuomenės grupių atsiskyrimas nuo informacinės
visuomenės (nauja socialinė diferenciacija); žemas informacinių technologijų naudojimas tarp
gyventojų; nepakankamas gyventojų ir verslo subjektų suinteresuotumas ir poreikis naudotis
moderniomis IT, motyvacijos stoka;
•
Vidaus veiksniai: nepakankamas planuojamų darbų finansavimas; nepakankamai
aiškiai apibrėžta atskirų valstybės institucijų kompetencija ir funkcijos informacinės visuomenės
plėtros koordinavimo procese.
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