INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 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 ITT kūrimo politiką ir koordinuoti jos
įgyvendinimą.
II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS
Programa ir asignavimai, skirti jai įgyvendinti (tūkst. Lt.):
Programa „Informacinės visuomenės plėtra"; skirta 5309 tūkst. Lt.
Programos tikslai:
1.
Užtikrinti Lietuvos gyventojams galimybę įgyti žinių, įgūdžių ir kvalifikaciją, kurie
leistų, pasinaudojus ryšių ir informacijos technologijų teikiamais pranašumais, lanksčiau prisitaikyti
prie greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų, sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkose;
2.
Modernizuoti valstybės valdymą, panaudojus kompiuterizuotus informacijos
šaltinius, sukūrus tam reikiamą teisinę aplinką, plėtoti elektroninę valdžią ir elektroninę
demokratiją, sudaryti gyventojams realias galimybes nevaržomai gauti iš visų valdžios institucijų
informaciją bei palankias sąlygas plėtoti Lietuvos informacinę visuomenę, teikti pasiūlymus,
kritikuoti, dalyvauti priimant sprendimus;
3.
Sudaryti sąlygas žiniomis, informacija, ryšių ir informacinėmis technologijomis
grindžiamo verslo ir pasaulinės ekonomikos plėtrai;
4.
Puoselėti Lietuvos kultūrą, kultūros paveldą, lietuvių kalbą ir išsaugoti juos pasaulio
informacinės visuomenės aplinkoje;
5.
Užtikrinti tinkamą informacinės ir žinių visuomenės plėtrai būtinų darbų vykdymą ir
koordinavimą.
Programos įgyvendinimas pagal atskirus uždavinius
Visos programos priemonės yra tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
veiklos prioritetu „plėtoti informacinę 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“
Įgyvendinant šią priemonę 2004 m. buvo tęsiamas investicijų projektas „Lokalizuotos atviro
kodo programinės įrangos kūrimas“, kuriuo siekiama aprūpinti kompiuterių vartotojus (pirmiausia
dirbančius valstybės, mokslo ir studijų institucijose) atvirojo kodo lokalizuota standartine biuro
programine įranga, lokalizuota operacine sistema su „Linux“ branduoliu, jų aprašymais. Per 2004
m. buvo lokalizuota naujausia atviro kodo biuro programinės įrangos paketo OpenOffice.org 1.1.3
versija, parengtas programuotojo vadovas (spausdinta ir elektronine forma). Spausdinta medžiaga ir

2

programinė įranga pagal paraiškas buvo paskirstyta valstybės institucijoms. 2004 m. taip pat sukurta
vieninga atviro kodo interneto svetainė, kurioje patalpinta lokalizuota atviro kodo programinė
įranga ir programų naudotojo vadovas.
Šios priemonės įgyvendinimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 – 2004 m.
metų programos įgyvendinimo priemonių punktu „Organizuoti atviro kodo programinės įrangos
naudojimą ir pritaikymą valstybės institucijose, mokslo ir studijų įstaigose“.
•

Priemonė „Sukurtos lokalizuotos programinės įrangos tolimesnis vystymas, atsižvelgiant į
atviro kodo programinės įrangos naudotojų poreikius (klaidų registravimas ir taisymas,
konsultacijos ir pan.).“
Įgyvendinant šią priemonę buvo toliau vystoma jau sukurta lokalizuota programinė įranga,
atsižvelgiant į atviro kodo programinės įrangos naudotojų poreikius (klaidų registruojamos ir
taisomos klaidos, konsultuojama ir pan.), vystoma ir palaikoma 2003 m. sukurtos atviro kodo
standartinio biuro programinės įrangos OpenOffice.org (versija 1.0.3) ir Mozilla (versija 1.3).
Atlikta atviro kodo sistemų, naudojamų valstybės institucijose, suderinamumo analizė, parengtos
rekomendacijos nesuderinamumams šalinti.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Sukurtos atvirojo kodo programinės įrangos modulių skaičius“; planuotas
rezultatas – 8 vnt.; pasiektas rezultatas – 10 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 organizuota gyventojų informavimo kampanija, kurios metu buvo
vykdomos įvairios viešųjų ryšių priemonės. Komitetas per 2004 m. laikotarpį iniciavo daugiau kaip
150 publikacijų periodinėje spaudoje ir elektroninėje žiniasklaidoje. Gyventojų informavimo
kampanijos metu, Komiteto užsakymu buvo parengtos ir išplatintos keturios straipsnių serijos, kurių
kiekvieną sudarė ne mažiau kaip po dešimt originalių straipsnių, išplatintų šalies laikraščiuose,
prioritetą teikiant apskričių centrų laikraščiams. Taip pat buvo inicijuojami Komiteto darbuotojų
interviu radijo ir televizijos laidose. Vykdydamas gyventojų informavimo kampaniją, Komitetas
rengė įvairius renginius, orientuotus į skirtingas tikslines grupes. Atsižvelgiant į Komiteto veiklos ir
informacinės visuomenės plėtros procesų aktualijas, esminius įvykius, buvo organizuojamos
spaudos konferencijos, seminarai ir kiti renginiai. Komitetas š. m. spalio 20-23 dienomis dalyvavo
tarptautinėje informacinių technologijų, telekomunikacijų ir raštinės įrangos parodoje „Infobalt
2004“, kurios metu pristatė šalies informacinės visuomenės plėtros procesus. Taip pat buvo
vykdomas „Naujojo knygnešio“ konkursas, skirtas įvertinti geriausius Lietuvos informacinės
visuomenės kūrimąsi skatinančius projektus.
• 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 2004 m. statistikos darbų programą.
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•

Priemonė: Dalyvavimas Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2003 – 2004 m.
programos įgyvendinime, organizuojant moterų mokymų naudotis IT ciklą
Įgyvendinant šią priemonę Komitetas organizavo moterų, pagal atskiras tikslines grupes,
mokymų naudotis IT ciklą. 2004 m. buvo organizuoti 20 seminarų, kurių tikslas - padidinti tam
tikrų tikslinių grupių moterų konkurencingumą darbo rinkoje. Seminarai vyko Alytuje, Kretingoje,
Anykščiuose, Jurbarke ir Marijampolėje.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Gyventojų, reguliariai naudojančių internetą, procentas“; planuotas
rezultatas – 27 proc.; pasiektas rezultatas – 29 proc.
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 „Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės bei
ribojamos viešosios informacijos filtravimo ir vertinimo priemonių kūrimas“
Įgyvendinant šią priemonę 2004 m. buvo įgyvendinamas investicijų projektas „Viešo naudojimo
kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės bei ribojamos viešosios informacijos
filtravimo ir vertinimo priemonių kūrimas“, kurį įgyvendinant įsigytos ir Lietuvos vartotojų
reikmėms pritaikytos 5 interneto turinio filtravimo programinės priemonės. Atlikti filtruojančių
programų lokalizavimo, žalingo turinio lietuviškų duomenų bazių sukūrimo, programų testavimo,
pritaikymo ir diegimo darbai. Sukurta Interneto svetainė, skirta saugaus interneto turinio
problematikai, kurioje sudarytos sąlygos visiems interneto vartotojams naudotis interneto turinio
filtravimo priemonėmis.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Sukurtų 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 „Informacijos apie Lietuvą sklaidos užsienio interneto svetainėse stebėsena ir
analizė, tikslios ir aktualios informacijos apie Lietuvą teikimo organizavimas“.
2004 m. buvo parengta ir išleista Lietuvą kaip modernią žinių ekonomikos valstybę pristatanti
kompaktinė plokštelė, kuri buvo platinama įvairioms tarptautinėms organizacijoms, ES
institucijoms, taip pat dalinama tarptautiniuose forumuose. 2004 m. taip pat buvo rengiamos
publikacijos, spausdintos tarptautiniuose leidiniuose. Parengta publikacija apie Lietuvos el. valdžios
iniciatyvas prestižiniame The Parliament Magazine žurnale, kuris buvo išplatintas visiems Europos
Sąjungos parlamentarams ir visoms ES institucijoms, stambiausių Europos įmonių vadovams.
Šalies informacinės visuomenės plėtros apžvalga buvo publikuojama Baltijos šalyse platinamame
laikraštyje Lithuania weekly.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Parengtų ir internete paskelbtų straipsnių ir vaizdo siužetų (oficialiomis
ES kalbomis) apie Lietuvos pasiekimus plėtojant informacinę visuomenę skaičius“; planuotas
rezultatas – 15 vnt.; pasiektas rezultatas – 15 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
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• Priemonė „Valdžios elektroninių vartų sukūrimas“
Įgyvendinant šią priemonę 2004 m. tęstas investicijų projekto „Valdžios elektroninių vartų
sukūrimas“. Projekto tikslas - sujungti visas Lietuvos valstybės institucijas į vieningą oficialios
informacijos tvarkymo sistemą ir taip sudaryti galimybes lengviau ir greičiau gauti informaciją,
susijusią su valstybės institucijų veikla; internetu teikti viešojo administravimo paslaugas. Projektu
siekiama, kad portalas taptų centrine grandimi, kuriant el. valdžią, taip pat reikšmingu postūmiu
plėtojant el. verslą, didinant gyventojų suinteresuotumą naudotis IT. 2004 m. parengtas viešųjų
paslaugų teikimo elektroninėje terpėje modelis, įsigytos 3 tarnybinės stotys ir sisteminė programinė
įranga. Sukurta 15 naujų informacijos blokų, reprezentuojančių Lietuvą, kurie išversti į užsienio
kalbas, sudarant galimybę jais naudotis taip pat ir atviro kodo programine įranga. Taip pat 2004 m.
pagal parengtą modelį atliktas žvalgomasis elektroninės viešosios paslaugos projektas
“Gyvenamosios vietos deklaravimas internete“. Šios paslaugos pagrindu parengta technologija ir
išbandyta programinė įranga, viešąją paslaugą teikiant per „valdžios elektroninių vartų“ portalą, t.y.
pasiskirstant funkcijas: portalas vykdo bendravimo su klientu (identifikavimas, prašymo atlikti
paslaugą priėmimas ir nukreipimas paslaugą teikiančiai institucijai bei rezultato klientui pateikimas)
ir kontrolės funkcijas (Front Office funkcijos), o teikiančioje paslaugas institucijoje (Back Office)
įvykdoma paslauga, rezultatą pateikiat portalui. Taip pat 2004 m. įsigyta 350 vnt. elektroninio
parašo formavimo ir tikrinimo taikomosios programinės įrangos licencijų.
Šios priemonės įgyvendinimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 – 2004 m.
metų programos įgyvendinimo priemonių punktu „sukurti portalą, per kurį gyventojams ir verslo
subjektams bus teikiama viešoji informacija, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
paslaugos“.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Pagrindinių viešųjų paslaugų, pasiekiamų per valdžios elektroninius
vartus, procentas“; planuotas rezultatas – 15 proc.; pasiektas rezultatas – 20 proc.
2.2. Programos uždavinys. Sukurti tarpusavyje susijusių valstybės registrų sistemą, skirtą
įstatymuose numatytų objektų registravimui, apskaitai, registravimo duomenų teikimui.
•

Priemonė „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 metų liepos 4 d. nutarimo Nr. 726 „Dėl
valstybės registrų duomenų naudojimo ir Valstybės registrų sąrašo nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo projekto parengimas“
Įgyvendinant šią priemonę parengtas nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
metų liepos 4 d. nutarimo Nr. 726 „Dėl valstybės registrų duomenų naudojimo ir Valstybės registrų
sąrašo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Šio nutarimo nuostatomis siekiama įgyvendinti 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo
nuostatas dėl viešajame sektoriuje sukauptos informacijos šaltinių registrų sukūrimo.
•

Priemonė „Teisės akto, reglamentuojančio valstybės registrų, kadastrų ir klasifikatorių
duomenų teikimą valdžios ir verslo struktūroms bei apmokėjimą už duomenų teikimo
paslaugas, projekto parengimas“
Įgyvendinant šią priemonę parengtas nutarimo „Dėl atlyginimo už valstybės registrų, kadastrų ir
žinybinių registrų duomenų teikimą dydžių nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ projektas.
Tvarka parengta atsižvelgiant į Valstybės registrų įstatymo 17 str. nuostatas, kad atlyginimas už
registro duomenų teikimą neturi viršyti administravimo išlaidų kartu su pagrįsta investicijų grąža, o
atlyginimo dydis turi būti pagrįstas nuolatinėmis sąnaudomis ir diferencijuotas priklausomai nuo
duomenų kiekio ir techninio sprendimo.
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•

Priemonė „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 metų lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1418
„Dėl valstybės registrų steigimo, projektavimo, reorganizavimo ir naudojimo“ pakeitimo
projekto parengimas“
Įgyvendinant šią priemonę parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir Lietuvos
Respublikos Valstybės registro tipinių nuostatų patvirtinimo“ projektas ir pateiktas svarstyti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir
likvidavimo taisyklės parengtos atsižvelgiant į Valstybės registrų įstatymo naująją redakciją.
Įvertinti nauji reikalavimai registro kūrimui, reorganizavimui ir likvidavimui, aprašytas žinybinių
registrų steigimas ir kūrimas. Apibūdintos naujos registrų registravimo procedūros Valstybės
registrų sąraše.
Taip pat parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 852 "Dėl Valstybės registrų integralios sistemos
kūrimo strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo“ projektas (Patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 622).
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Parengtų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės registrų ir duomenų
bazių kūrimą ir funkcionavimą, projektų skaičius“; planuotas rezultatas – 4 vnt.; pasiektas rezultatas
– 4 vnt.
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 „Programinės įrangos licencijavimas valstybės institucijose“
Įgyvendinant šią priemonę 2004 m. tęsti 2001 m. pradėti programinės įrangos licencijavimo
valstybės institucijose darbai, siekiant užtikrinti, kad valstybės institucijose būtų naudojamos
licencijuotos kompiuterinės programos (ši problema sprendžiama ir per ankščiau minėtą
lokalizuotos atviro kodo programinės įrangos kūrimo projektą). 2004 m. buvo atlikta valstybės
institucijų apklausa, dėl kompiuterinių programų naudojimo, kurios metu išsiaiškintas valstybės
institucijų programinės įrangos poreikis. Pagal šiuos duomenis buvo paskelbtas konkursas ir
nupirkta labiausiai valstybės institucijų poreikius atitinkanti programinė įranga. (MS Office Pro XP
- 100 licencijų; Office Pro XP Win32 Lithuanian Disk Kit MVL - 10 vnt. laikmenų; WinZIP - 100
licencijų; Exchange CAL 2003 - 20 licencijų). Licencijos buvo paskirstytos valstybės institucijoms
pagal atliktą programinės įrangos poreikių apklausą.
•

Priemonė „Parengti Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo
koncepciją, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo projektą,
galiojančių teisės aktų pakeitimų, kurie sudarys elektroninio bendradarbiavimo sąlygas,
projektus“;
Įgyvendinant šią priemonę siekiama apibrėžti ir įtvirtinti visuomeninių santykių, susijusių su
informacinės visuomenės paslaugomis, teisinio reguliavimo pagrindus. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 1276 patvirtinta Lietuvos Respublikos informacinės
visuomenės paslaugų įstatymo koncepcija. Šiuo metu parengtas ir su suinteresuotomis
institucijomis derinamas Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo
projektas. Įstatymas užpildys su informacinės visuomenės paslaugų teikimu susijusių santykių
teisinio reguliavimo spragas.
Šios priemonės įgyvendinimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 – 2004 m.
metų programos įgyvendinimo priemonių punktu „parengti Lietuvos Respublikos informacinės
visuomenės paslaugų įstatymo koncepciją, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės
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paslaugų įstatymo projektą, galiojančių teisės aktų pakeitimų, kurie sudarys elektroninio
bendravimo sąlygas, projektus“.
Priemonės neįvykdymo priežastys: Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų
įstatymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 spalio 11 d. nutarimu Nr.
1276, todėl įstatymo projekto rengimas buvo pradėtas 2004 m. pabaigoje.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Įsigytų ir valstybės institucijoms perduotų programinės įrangos licencijų
skaičius“; planuotas rezultatas – 800 vnt.; pasiektas rezultatas – 200 vnt.
Planuotas rezultatas nebuvo pasiektas, nes programinės įrangos licencijų pirkimas buvo
atliekamas atsižvelgiant į valstybės institucijų programinės įrangos poreikių apklausą.
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“
Įgyvendinant šią priemonę 2004 m. koordinuota ITT žurnalo „Baltic IT&T Review“ keturių
numerių lietuviškosios dalies leidyba, organizuotas leidinio platinimas valstybės ir savivaldybių
institucijoms, bibliotekoms, universitetams, nevyriausybinėms organizacijoms. Komitetas kartu su
Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ryšių
reguliavimo tarnyba, Vilniaus Gedimino technikos universitetu keturiems 2004 m. numeriams
parengė daugiau kaip 20 publikacijų aktualiomis Lietuvai informacinės visuomenės plėtros
temomis.
•

Priemonė „Atstovavimas Lietuvai savo kompetencijos ribose tarptautiniuose informacinės
visuomenės plėtros forumuose ir organizacijose (NeDAP, BMT IT komitete, kt.)“
Įgyvendinant šią priemonę organizuotas Lietuvos informacinės visuomenės plėtros politikos
pristatymas Europos ministrų susitikime Budapešte (Vengrija). Šiaurinės eDimensijos veiksmų
plano Aukštesniųjų pareigūnų, atsakingų už informacinės visuomenės plėtrą, susitikime Lietuva
paskirta atsakinga už Šiaurinės eDimensijos veiksmų plano e-Įterpties krypties įgyvendinimo
koordinavimą. Komiteto atstovai taip pat dalyvavo Pasaulio viršūnių susitikimo informacinės
visuomenės plėtros klausimais (WSIS) pirmojo parengiamojo susitikimo PrepCom1 organizuotoje
veikloje.
•

Priemonė „Informacinių bukletų apie galimus Lietuvos ir užsienio finansavimo šaltinius
parengimas ir išplatinimas valstybės bei savivaldybių institucijose, seminarų apie
dalyvavimą lėšų pritraukimo programose, projektų rengimo įgūdžių ugdymą surengimas“
Įgyvendinant šią priemonę 2004 m. išleistas ir valstybės bei savivaldybių institucijose
išplatintas informacinis leidinys „Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimas Lietuvoje“;
organizuotas seminaras apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimą ir pasirengimą
įsisavinti struktūrinių fondų lėšas Preliminarių paraiškų konkurso dalyviams, taip pat organizuoti
seminarai valstybės institucijų ir savivaldybių tarnautojams apie struktūrinių fondų panaudojimo
galimybes Lietuvoje.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Konferencijų, seminarų ir praktinių mokymų skaičius per metus“;
planuotas rezultatas – 5 vnt.; pasiektas rezultatas – 12 vnt.
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2.5. Programos uždavinys. Pritaikyti svarbiausius informacinės aplinkos komponentus
neįgaliesiems
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Informacinės aplinkos pritaikymo žmonių su negalia ugdymui, mokymui,
profesinei reabilitacijai ir įdarbinimui metodikų parengimas“
Įgyvendinant šią priemonę Komiteto direktorius patvirtino informacinės aplinkos pritaikymo
žmonių su negalia ugdymui metodiką, kuri nustato, kaip informacinę aplinką pritaikyti ribotų
galimybių žmonėms. Ši metodika skirta informacinės aplinkos kūrėjams (turinio kūrėjams,
dizaineriams, projektuotojams, programuotojams). Ji neapriboja informacinės aplinkos kūrėjų
laisvės naudojant grafiką, vaizdo, garso medžiagą, o paaiškina, kaip padaryti daugialypį turinį, kuris
būtų labiau prieinamu neįgaliesiems.
Šios priemonės įgyvendinimas numatytas Nacionalinės žmonių su negalia socialinės
integracijos 2003–2012 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
birželio 7d. nutarimu Nr. 850, priemonės punktu „parengti informacinės aplinkos pritaikymo
žmonių su negalia ugdymui, mokymui, profesinei reabilitacijai ir įdarbinimui metodikas“.
•

Priemonė „Neįgaliesiems skirtų elektroninių mokymo priemonių formato standarto
parengimas“
Įgyvendinant šią priemonę Komiteto direktoriaus įsakymu patvirtinti neįgaliesiems skirtų
elektroninio mokymo priemonių pritaikymo ir saugojimo formatų metodiniai reikalavimai, kurių
tikslas – paaiškinti, kaip padidinti elektroninio mokymo priemonių prieinamumą; kaip padaryti jos
turinį, kuris būtų labiau prieinamas visiems vartotojams; kokius saugojimo formatus naudoti
mokymo medžiagos pateikimui ir saugojimui, neapribojant elektroninio mokymo priemonių kūrėjų
laisvės naudoti grafiką, garso, vaizdo medžiagą, o paaiškinant, kaip padaryti daugialypį turinį labiau
prieinamu.
Šios priemonės įgyvendinimas numatytas Nacionalinės žmonių su negalia socialinės
integracijos 2003–2012 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
birželio 7d. nutarimu Nr. 850, priemonės punktu „parengti elektroninių mokymo priemonių formato
standartą“.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Parengtų norminių dokumentų, reglamentuojančių informacinės aplinkos
pritaikymą neįgaliesiems, projektų skaičius“; planuotas rezultatas – 4 vnt.; pasiektas rezultatas – 2
vnt. (neįgaliųjų metodikas skirtas ugdymui, mokymui, profesinei reabilitacijai ir įdarbinimui buvo
planuota tvirtinti atskirais teisės aktais, tačiau šios metodikos patvirtintos vienu teisės aktu).
3.1. Programos uždavinys. Elektroninio parašo infrastruktūros sukūrimas
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Elektroninio parašo įdiegimo valstybės institucijose pilotinis projektas“
Įgyvendinant šią priemonę 2004 m. baigtas įgyvendinti elektroninio parašo įdiegimo valstybės
institucijose pilotinis projektas, kurio metu buvo diegiamos bandomosios aukšto saugumo lygio
asmenų elektroninio identifikavimo ir elektroninių duomenų autentifikavimo technologijos, įsigyta
ir įdiegta projekte dalyvaujančiose valstybės institucijose saugaus elektroninio parašo formavimo ir
tikrinimo techninė ir programinės įranga bei sertifikatų valdymo sistemos licencijos (500
komplektų); sukurta ir projekte dalyvaujančiose valstybės institucijose įdiegta pasirašyto
elektroninio dokumento siuntos formavimo ir tikrinimo taikomosios programinės įrangos nauja
versija; mokyti taikomosios programinės įrangos vartotojai. Komitete vykdytas mobilaus parašo
projektas - atlikti technologijos bandymai, vartotojų mokymai, nagrinėti techniniai sprendimai.
•

Priemonė „Elektroninio parašo priežiūros reglamento įgyvendinimo priemonių vykdymas“
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Vykdant šią priemonę parengti ir Lietuvos Respublikos Seimo priimti Administracinių teisės
pažeidimų kodekso pakeitimai, reikalingi elektroninio parašo priežiūros funkcijoms vykdyti,
parengta ir pateikta Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo kasmetinė
ataskaita Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, konsultuojami
sertifikavimo paslaugų teikėjai, valstybės įstaigose įgyvendinamų projektų (LINESIS, Viešųjų
pirkimų portalo, Asmens dokumentų išrašymo centro ir kt.) užsakovai ir vykdytojai.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Elektroninio parašo įdiegimo valstybės institucijose pilotiniame projekte
dalyvaujančių institucijų skaičius“; planuotas rezultatas – 20; pasiektas rezultatas – 22.
4.1.Programos uždavinys. Vykdyti lietuvių kalbos naudojimui informacinėse technologijose
skirtus darbus
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
• Priemonė „Lietuvos mažosios skaitmeninės enciklopedijos kūrimo parengiamieji darbai“
Įgyvendinant šią priemonę parengti Lietuvos originalių enciklopedijų skaitmeninimo strategijos
metmenys, sukurtas lietuvių literatūros enciklopedijos skaitmeninto modelio prototipas.
Rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais
Vertinimo kriterijus „Parengtų išsamių medžiagos, skirtos Lietuvos mažajai skaitmeninei
enciklopedijai, atrankos principų skaičius“; planuotas rezultatas – 10 vnt.; pasiektas rezultatas – 12
vnt.
5.1. Programos uždavinys. Vykdyti kitus komitetui pavestus darbus
Programos uždaviniui įgyvendinti vykdomų priemonių aprašymas
•

Priemonė „Kitų su informacinės visuomenės plėtros procesais susijusių pavestų darbų
vykdymas; norminių ir programinių dokumentų rengimas“
Parengti teisės aktų projektai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų „Dėl Informacinės
visuomenės paslaugų įstatymo koncepcijos patvirtinimo“, „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės
plėtros 2004 m. detaliojo plano patvirtinimo“, „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir
įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ projektai, Komiteto direktoriaus įsakymai „Dėl asmeninio
kompiuterio vienetą sudarančių elementų sąrašo patvirtinimo“, „Dėl valstybės informacinių sistemų
kūrimo metodinių dokumentų 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 2003 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 teisės aktų projektų, rekomendacinių dokumentų skaičius“,
planuota reikšmė - 18; pasiektas rezultatas - 18.
Programa ir asignavimai, skirti jai įgyvendinti
Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti)
Programai skirta 22935 tūkst. Lt.
Programos tikslas: „Užtikrinti Bendrojo programavimo dokumento
„Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimą“.
Programos įgyvendinama pagal uždavinį

priemonės
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Programos priemonės yra tiesiogiai susijusios su Lietuvos Respublikos Vyriausybės
veiklos prioritetu „plėtoti informacinę visuomenę“.
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)
(toks išskyrimas atliktas, įgyvendinant Finansų ministerijos nurodymus išskirti programą į
dvi dalis pagal lėšas).
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.
Siekiant efektyviai panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas, 2004 m. atlikti visi būtini
parengiamieji darbai: parengta kvietimų teikti paraiškas dokumentacija (patvirtinta 2004 m. liepos 2
d. Komiteto direktoriaus įsakymu Nr. T-85 (Žin., 2004, Nr.110-4122; 2004, Nr. 132-4781)),
paskelbti kvietimai teikti paraiškas („Valstybės žiniose“, interneto tinklalapyje, specialiuose
informaciniuose leidiniuose), vykdyti potencialių pareiškėjų informavimo darbai (rengti seminarai,
dalyvauta konferencijose, išleisti informaciniai leidiniai ir dalomoji medžiaga, vykdytos
konsultacijos), sudarytas Projektų atrankos komitetas (patvirtinta Projektų atrankos komiteto
sudėtis, patvirtintas darbo reglamentas), taip pat pradėtas projektų vertinimas ir atranka.
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 0.
Planuotas rezultatas nebuvo pasiektas, nes vadovaujantis ES struktūrinių fondų paramos
skyrimą reglamentuojančiais dokumentais, prieš pradedant naudoti lėšas tarpinės institucijos turėjo
parengti dokumentaciją pareiškėjams, suderintą su Finansų ministerijos patvirtintomis nuostatomis
dėl projektų apmokėjimo ir priežiūros. Šios nuostatos buvo įtvirtintos Lietuvos 2004–2006 m.
Bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias
priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2004 m.
gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-204 (Žin., 2004, Nr. 19-599; Nr. 93-3421). Gairės pareiškėjams
kvietimams teikti paraiškas konkursams pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo
dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ buvo
suderintos su Finansų ministerija ir patvirtintos 2004 m. liepos 2 d. Komiteto direktoriaus įsakymu
Nr. T-85, o atitinkami kvietimai teikti paraiškas dalyvauti konkursuose „Elektroninė infrastruktūra“,
„Elektroninė valdžia ir elektroninės paslaugos“ bei „Parama projektams parengti“ paskelbti 2004 m.
liepos 16 d. 2004 m. rugsėjo 15 d. pasibaigė ribotos trukmės kvietimas teikti paraiškas konkursui
„Parama projektams parengti“, taip pat tęstinių konkursų „Elektroninė infrastruktūra“, „Elektroninė
valdžia ir elektroninės paslaugos“ I paraiškų pateikimo etapas. Pateiktos paraiškos buvo vertinamos
Centrinėje projektų valdymo agentūroje, o pirmoji paraiškų vertinimo ataskaita Komitetui pateikta
tik 2004 m. lapkričio 10 d. Pirmasis sprendimas teikti paramą patvirtintas Komiteto direktoriaus
2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. T-150 (Žin., 2004, Nr.173-6427), kuriuo skirta finansinė
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parama Valstybės įmonės „Infostruktūra“ projektui „Saugaus valstybinio duomenų perdavimo
tinklo (SVDPT) kamieninės dalies sukūrimas“ įgyvendinti.
Programa ir asignavimai, skirti jai įgyvendinti
PVM Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšoms ir bendrojo finansavimo lėšoms;
Programai skirta 4128 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 ES struktūrinių fondų paramą informacinių paslaugų ir
infrastruktūros plėtros srityje administruojančios tarpinės institucijos funkcijas.
Komitetas 2004 m. nėra pradėjęs naudoti struktūrinių fondų paramos lėšų, todėl pridėtinės
vertės mokesčio sumos nebuvo mokamos.
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 – 0.
Planuotas rezultatas nebuvo pasiektas, nes užtruko dokumentacijos rengimas ir projektų
vertinimas (žr. ankstesnį paaiškinimą).
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;
•
Lokalizuotos atviro kodo programinės įrangos kūrimas ir jos naudojimo skatinimas.
Veiksniai, kurie galėtų trukdyti įgyvendinti numatytus artimiausio laikotarpio prioritetus:
Išorės veiksniai: nepakankamas bendras informacinių technologijų naudojimo lygis tarp
gyventojų ir verslo įmonių; nepakankamai išplėtota ITT infrastruktūra kaimo vietovėse; aukštos
interneto ryšio kainos; nepakankamas gyventojų ir verslo subjektų suinteresuotumas ir poreikis
naudotis informacinėmis technologijomis, motyvacijos ir naudos suvokimo stoka.
Vidaus veiksniai: nepakankamas planuojamų darbų finansavimas.

