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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau
vadinama – Komitetas), įgyvendindamas Komiteto strateginį tikslą – „Siekti, kad Lietuvoje būtų
sukurta moderni informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir
naujausių technologijų teikiamomis galimybėmis“, vykdė programą „Informacinės visuomenės
plėtra“ (toliau vadinama - Programa). Programa tęstinė, ją numatoma įgyvendinti 2001-2010
metais.
Pagrindiniai darbai atlikti 2009 metais įgyvendinant „Informacinės visuomenės plėtros“
programą:
- Parengtas Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2009-2015 metų strategijos projektas.
Strategijos tikslas yra gerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę pasitelkiant informacines ir
elektroninių ryšių technologijas (toliau vadinama – IRT);
- Pradėtas rengti Informacinių išteklių sąveikumo ir plėtros strategijos projektas. Strategijos
pagrindinis tikslas yra užtikrinti apsikeitimą informaciniais ištekliais tarp valstybės institucijų ir
įstaigų, tarp valstybės institucijų bei įstaigų ir piliečių ar verslo sektoriaus, duomenų patikimumą,
supaprastinti informacijos paiešką, sudaryti galimybes keistis informacija bei užtikrinti jos
prieinamumą visiems vartotojams;
- Parengta ir Komiteto direktoriaus 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. T-123 patvirtinta
Elektroninio verslo plėtros skatinimo 2009-2015 metų programa (Žin., 2009, Nr. 152-6875);
- Komitetas sudarė ir paskelbė sąrašą, kuriame pateikta informacija apie Lietuvoje
registruotus ir/ar Lietuvoje akredituotus sertifikavimo paslaugų teikėjus, visuomenei išduodančius
kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus;
- 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;
- Parengtas Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo pakeitimo projektas;
- Parengti rinkimus reglamentuojančių įstatymų pakeitimų įstatymų projektai, nustatantys
balsavimo internetu galimybę;
- Parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1304
patvirtintas Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2007-2010 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 319, pakeitimas (Žin.,2007,
Nr. 40-1487, 2009, Nr. 125-5388);
- Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemoje (toliau
vadinama – VAIISIS) įdiegti papildomi funkcionalumai: asmens tapatybės nustatymas portale,
modifikuotas mokėjimų blokas, elektroninių dokumentų pasirašymas ir elektroninio parašo
tikrinimas, paslaugų teikėjams sudaryta galimybė patiems redaguoti paslaugų aprašus ir parametrus;
- Pratęsta galimybė naudotis Oficialių Europos Sąjungos dokumentų vertimo priemonių
paslaugomis;
- Parengtos ir Komiteto direktoriaus 2009 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. T-105 patvirtintos
Administracinių paslaugų teikimo panaudojant informacinių ir ryšių technologijų priemones
rekomendacijos (Žin., 2009, Nr. 131-5727), skirtos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
įstaigoms, kurios, įgyvendindamos „vieno langelio“ principą viešųjų paslaugų sektoriuje, teikia ar
ketina teikti administracines paslaugas panaudodamos VAIISIS ar kitas IRT priemones.
Programos įgyvendinimas buvo 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“.
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II. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ
APŽVALGA
1. Išoriniai veiksniai
2009 metais toliau didėjo informacinių technologijų naudojimo apimtys Lietuvoje, t.y.
tolygiai augo kompiuterių ir interneto naudojimo rodikliai.
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama –
Statistikos departamentas) duomenimis, asmeninį kompiuterį turinčių namų ūkių skaičius per 2009
m. išaugo iki 52,2 procento (2008 m. buvo – 48 procentai), namų ūkių, turinčių interneto prieigą,
skaičius išaugo iki 54,7 procento (2008 m. buvo – 47,1 procento).
Namų ūkiai, turintys kompiuterius ir prieigą prie interneto (proc.)
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Internetu 2009 m. naudojosi 58,1 procento visų 16–74 metų amžiaus asmenų (2008 m. –
53,1 procento).
Kaip ir ankstesniais metais dažniausiai internetas buvo naudojamas ryšiams, informacijos
paieškai, laikraščiams ir žurnalams skaityti, žaidimams, paveikslėliams, muzikos įrašams
parsisiųsti. Elektroniniu paštu naudojosi 76,1 procento, skaitė laikraščių, žurnalų elektronines
versijas – 71,9 procento, naudojosi paieškos sistemomis – 74,3 procento, klausėsi muzikos ar
siuntėsi muzikos įrašus 68,6 procento internautų.
Eurostat duomenimis, 2009 m. vis dar egzistavo ryškūs IRT naudojimo skirtumai tarp
Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) valstybių narių. Nuolatinių interneto
vartotojų Lietuvoje buvo 55 procentai, ES 27 valstybių narių vidurkis (toliau vadinama – ES
vidurkis) – 60 procentų. Namų ūkių, turinčių prieigą prie interneto – atitinkamai 60 ir 65 procentai.
Namų ūkių, besinaudojančių plačiajuosčiu ryšiu, buvo 50 ir 56 procentai. Įmonių, naudojančių
kompiuterius, rodiklis 2009 m. yra toks pat kaip ir ES vidurkis – 96 procentai. Lietuvoje įmonės
dažniau naudojo internetą lyginant su ES vidurkiu, atitinkamai 95 ir 94 procentai. Įmonių,
gaunančių užsakymus internetu – Lietuvoje yra 18, o ES vidurkis - 12 procentų, įmonių, atliekančių
pirkimus internetu atitinkamai 21 ir 28 procentai. Lietuva ES vidurkį ženkliai lenkia įmonių, kurios
naudojasi elektroninės valdžios paslaugomis rodikliu– 91 procentas, ES vidurkis – 71 procentas.
Statistikos departamento duomenimis 2009 m. kompiuteriais naudojosi 96,1 procento, o
internetu – 94,9 procento šalies gamybos ir paslaugų įmonių.
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Kompiuterių ir interneto naudojimas įmonėse (proc.)
94,8
95

89,7

85

91,7

91,7

90,5
92,7

85,2

87,5

96,1
94,9

88,4

79,8
75
2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.
Įmonės, naudojančios kompiuterius

Įmonės, naudojančios internetą

Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas

Komiteto 2009 m. užsakyto tyrimo duomenimis 1 , 22,9 procento 15–74 metų amžiaus
Lietuvos gyventojų buvo nors kartą kreipęsi internetu į viešojo administravimo institucijas (tai yra
lankęsi jų interneto svetainėse).
2009 m. buvo atlikti elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų tyrimų. Tyrimų metu buvo nagrinėjamos 20 pagrindinių viešųjų ir
administracinių paslaugų, iš kurių 12 yra skirtos piliečiams, 8 – verslui. Tyrimų metu buvo vertintas
viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygis ir apskaičiuotas bendras
pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų, pasiekiamų internetu, rodiklis Lietuvoje – 75 proc.
(viešųjų paslaugų piliečiams vidurkis – 71 proc., verslui – 81 proc.).

2. Vidaus veiksniai
Teisinė bazė
2009 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 493 (Žin., 2009, Nr.
66-2624, Nr. 120-5141) patvirtinta Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos strategija. Strategijos tikslas skatinti atminties institucijose saugomų kultūros
paveldo objektų skaitmeninimą, užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo saugojimą, integravimą į
virtualią kultūros paveldo erdvę ir sklaidą pasaulyje.
2009 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 464 (Žin., 2009, Nr.
62-2493) ir 2009 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 465 (Žin., 2009, Nr. 622494) buvo pakeista Viešojo administravimo iki 2010 metų strategija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488. Šiais pakeitimais Viešojo
administravimo iki 2010 metų strategija buvo papildyta Elektroninės valdžios koncepcijos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano nuostatomis.
2009 m. buvo patvirtinti šie Komiteto rengti teisės aktai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. priimtas nutarimas Nr. 1304 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 319 „Dėl Lietuvių kalbos
informacinėje visuomenėje 2007-2010 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr.
125-5388).
Komiteto direktoriaus 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. T-123 „Dėl elektroninio verslo
plėtros skatinimo 2010-2015 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6875).
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Duomenų šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu „SIC Gallup Media“ atliktas „Bendrųjų IRT
naudojimo ir elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų naudojimo rodiklių nustatymas“ tyrimas
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. priimtas nutarimas Nr. 1659 „Dėl
Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistemos naudojimo teikiant
viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėje erdvėje“ (Žin., 2009, Nr. 150-6718).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. priimtas nutarimas Nr. 1721
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2009 m. Nr. 154-6976).
Komiteto direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. T-30 „Dėl Informacinės
visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 471891).
Komiteto direktoriaus 2009 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. T-105 „Dėl administracinių
paslaugų teikimo panaudojant informacinių ir ryšių technologijų priemones rekomendacijų
patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 131-5727).
Komiteto direktoriaus 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. T-111 „Dėl valstybės
informacinių sistemų apskaitos kompiuterinio žurnalo nuostatų ir valstybės informacinių sistemų
apskaitos kompiuterinio žurnalo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 1386111).
Komiteto direktoriaus 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. T-117 „Dėl Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. lapkričio
7 d. įsakymo Nr. T-156 „Dėl bendro visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų
saugyklos naudotojams sukurtose tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose
duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams
tipinių dokumentų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 149-6698).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1659 „Dėl viešojo
administravimo institucijų sistemų informacinių sistemų sąveikumo sistemos naudojimo teikiant
viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėje erdvėje“ (Žin., 2009, Nr. 150-6718).

III. INSTITUCIJOS
REZULTATAI

VYKDYTA

VEIKLA

IR

PASIEKTI

1. Strateginių tikslų įgyvendinimas
Komiteto strateginis tikslas - „Siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni 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.
Strateginio tikslo įgyvendinimą apibūdina penki efekto vertinimo kriterijai, atspindintys IRT
infrastruktūros plėtrą, elektroninio turinio ir elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių
paslaugų plėtrą ir Lietuvos gyventojų IRT naudojimo gebėjimų ir motyvacijos stiprinimą.
Efekto kriterijus: Gyventojų, reguliariai naudojančių internetą, procentas.
Šio efekto kriterijaus 2009 m. planuojamas rodiklis buvo 56,6 procento. Pasiektas rodiklis
55,2 procento. Metinio plano įvykdymo procentas - 97,2.
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Gyventojų, reguliariai naudojančių internetą, procentas
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Efekto kriterijus: Namų ūkių, turinčių prieigą prie interneto, procentas.
Šio efekto kriterijaus 2009 m. planuojamas rodiklis buvo 50 procentų. Pasiektas rodiklis 54,7
procento. Metinio plano įvykdymo procentas - 109,4. Nepaisant sunkios ekonominės situacijos
šalyje, sparčiai didėja namų ūkių, turinčių prieigą prie interneto, skaičius.
Namų ūkių, turinčių prieigą prie interneto, procentas
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Efekto kriterijus: Gyventojų, naudojančių kompiuterius, procentas.
Šio efekto kriterijaus 2009 m. planuojamas rodiklis buvo 61 procentas. Pasiektas rodiklis 59,9
procento. Metinio plano įvykdymo procentas - 98,2. Didžiausia besinaudojančių kompiuteriu
gyventojų dalis – jauni žmonės.
Gyventojų, naudojančių kompiuterius, procentas
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Efekto kriterijus: Gyventojų, naudojančių viešąsias elektronines paslaugas (ne žemesnes
negu trečio lygio), procentas.
Šio efekto kriterijaus 2009 m. planuojamas rodiklis buvo 25 procento. Pasiektas rodiklis 13
procentų. Metinio plano įvykdymo procentas - 52. 2009 m. rodiklis sumažėjo lyginant su 2008
metais. Kol kas išlieka mažas gyventojų, naudojančių viešąsias elektronines paslaugas, procentas.
Gyventojų, naudojančių viešąsias elektronines paslaugas
(ne žemesnes negu trečio lygio), procentas
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Efekto kriterijus: Įmonių, savo veikloje naudojančių internetą, procentas.
Šio efekto kriterijaus 2009 m. planuojamas rodiklis buvo 93 procentai. Pasiektas rodiklis 95
procentai. Metinio plano įvykdymo procentas - 102,2. Beveik visos įmonės internetą naudoja bankų
ir kitų finansinių institucijų paslaugoms bei bendraujant su viešojo administravimo institucijomis.
Įmonių, savo veikloje naudojančių internetą, procentas
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2009 m. buvo pasiekti du efekto kriterijų rodikliai, kitų kriterijų „Gyventojų, reguliariai
naudojančių internetą, procentas“, „Gyventojų, naudojančių kompiuterius, procentas“, „Gyventojų,
naudojančių viešąsias elektronines paslaugas (ne žemesnes negu trečio lygio), procentas“ rodikliai
nebuvo pasiekti, nes rengiant 2009 metų planą buvo nurodyti per daug optimistiniai rodikliai, kurie
rėmėsi dinamišku šių rodiklių augimu ankstesniais metais.
Atsižvelgiant į tai, kad 2010 m. Komitetas prisidės įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 metų veiklos prioriteto „Elektroninių viešųjų paslaugų plėtra“ strateginį tikslą –
viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą srityje Lietuva turėtų pasiekti ES vidurkį, plačiajuosčio
interneto skvarba – ne mažiau kaip 50 procentų namų ūkių turėtų interneto prieigą 2010 metais,
numatoma siekti šių efekto kriterijų įgyvendinimo: „Ne mažiau kaip 50 procentų Lietuvos namų
ūkių turės plačiajuosčio interneto prieigą 2010 metų pabaigoje“, „Gyventojų, reguliariai
naudojančių internetą, procentas“, „Namų ūkių, turinčių prieigą prie interneto, procentas“,
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„Gyventojų, naudojančių kompiuterius, procentas“, Lietuva pagal Europos Komisijos rodiklį (į
Internetą pilnai perkeltų 20 paslaugų lygį) įvertinta 20 vieta tarp ES27+šalių“.

2. Institucijos vykdyta programa
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA
Programa „Informacinės visuomenės plėtra“ įgyvendina Komiteto strateginį tikslą „Siekti,
kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia
informacija, žinojimu ir naujausių technologijų teikiamomis galimybėmis“. Programa tęstinė, ją
numatoma įgyvendinti 2001-2010 metais.
2009 m. Programoje buvo numatyti 4 tikslai.
1 Programos tikslas – „Skatinti Lietuvos gyventojus įgyti žinių, įgūdžių ir kvalifikaciją,
kurie leistų, pasinaudojus informacijos ir elektroninių ryšių technologijų teikiamais pranašumais,
lanksčiau prisitaikyti prie greitai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų“.
Įgyvendinant šį tikslą, 2009 metais buvo išplatinta 10 pranešimų spaudai, paskelbtos 123
naujienos, parengtos 33 aktualijos bei 11 statistinių tyrimų ataskaitų, pateikti atsakymai į 120
užklausimų informacinės visuomenės plėtros tema. Parengta informacija 3 televizijos laidoms, 5
radijo laidoms, atsakyta į 20-ies žurnalistų klausimus. Taip pat organizuoti seminarai: „IT projektų
valdymas: kaip pasiekti kokybiškus rezultatus“, „Paraiškos dėl projekto įtraukimo į valstybės
projektų sąrašą pildymas: priemonės „Elektroninės valdžios paslaugos“ pareiškėjams“ ir „20072013 m. Europos Sąjungos parama lietuvių kalbos ir kultūros paveldo skaitmeninimo projektams“.
Buvo atliekamas žiniasklaidos monitoringas.
Pirmo Programos tikslo įgyvendinimo rezultato kriterijus - „Gyventojų, turinčių
kompiuterinio raštingumo žinių, procentas“ (planuota reikšmė - 59, pasiektas rezultatas – 57,9)
(1 priedas).
2 Programos tikslas – „Prisidėti plėtojant elektroninį turinį ir viešąsias bei administracines
elektronines paslaugas“.
Įgyvendinant šį tikslą, 2009 metais iš Valstybės investicijų programos lėšų pradėtas
įgyvendinti investicijų projektas „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų
interoperabilumo (sąveikumo) sistemos plėtra“. Įgyvendinant šį projektą įdiegtos elektroninio
identifikavimo ir parašo naudojant asmens tapatybės kortelę (vykdant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 metų vasario 25 d. nutarimu Nr.189 (toliau vadinama –Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės), 83 punktą) ir VĮ „Registrų centras“ sertifikatą
paslaugos. Taip pat sudaryta galimybė paslaugų teikėjams patiems redaguoti paslaugų aprašus ir
parametrus bei nuorodas portalo „Elektroniniai valdžios vartai“ teikėjų dalyje. Modifikuotas
mokėjimų blokas įgyvendinant galimybę mokėti už paslaugas, kurios inicijuotos ne „Elektroninės
valdžios vartuose“ (www.epaslaugos.lt; www.evaldzia.lt). Modifikuota gyvenamosios vietos
deklaravimo paslauga suteikiant galimybę spausdinti ir archyvuoti Gyventojų registro tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – GRT) išduodamas pažymas.
Taip pat sudaryta galimybė pasirašyti elektroninius dokumentus (naudojant asmens tapatybės
korteles bei VĮ „Registrų centras“ sertifikatus) ir tikrinti elektroninį parašą.
Trims metams įsigytos VAIISIS techninės ir programinės įrangos priežiūros paslaugos.
Sukurtos žiniatinklio paslaugos (angl. Web servises), skirtos teikti visus Juridinių asmenų registro
(toliau vadinama – JAR) duomenis apie juridinius asmenis, visus Gyventojų registro duomenis,
atsiskaitymo su valstybės ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų užsakymui bei
Lietuvos Respublikos piliečių tam tikrų duomenų įtraukimui į Lietuvos Respublikos diplomatinės
atstovybės ar konsulinės įstaigos duomenų bazę. Sukurtos ir testuojamos žiniatinklio paslaugos,
skirtos patikrinti įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
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ministerijos (toliau vadinama – VMI) sąskaitas. Sudarytos sąlygos Radiacinės saugos centrui gauti
duomenis iš JAR, GRT ir VMI, atliekami šių duomenų gavimo testavimo darbai.
Įgyvendinant šį tikslą buvo parengtas teisės akto, reguliuojančio Viešojo administravimo
institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos naudojimą žiniatinklio
paslaugų pagrindu, projektas (įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo priemonių 53 punktą) ir patvirtintas 2009 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 1659 „Dėl viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų
sąveikumo sistemos naudojimo teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėje
erdvėje“ (Žin., 2009, Nr. 150-6718), kuriuo nustatė, kad nuo 2010 m. kovo 1 d. Viešojo
administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo (interoperabilumo) sistemos portale
(www.epaslaugos.lt, www.evaldzia.lt) bus galima rasti informaciją apie daugumą viešųjų ir
administracinių paslaugų, kurios teikiamos elektroninėje erdvėje bei jas užsisakyti. Taip pat
valstybės institucijos įpareigotos nuo 2010 m. birželio 1 d. užtikrinti, kad fiziniams ir juridiniams
asmenims būtų sudarytos galimybės atsiskaityti už teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas
elektroninėje erdvėje realiu laiku.
2008 metais buvo parengtas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymo projektas. 2009 metais šis projektas (įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo priemonių 62 punktą) buvo patikslintas atsižvelgiant į pateiktas pastabas
ir pateiktas svarstyti 2009 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje. Šio
projekto svarstymas buvo atidėtas pavedus Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijoms suderinti nuostatas dėl Saugaus valstybinio duomenų
perdavimo tinklo. Kadangi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
2009 m. nebuvo priimtas, nebuvo parengti ir poįstatyminiai teisės aktai.
Kuriant valstybės informacinių išteklių valdymo teisinę bazę Komitetas parengė Lietuvos
Respublikos Valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr., 124-4488) pakeitimo
projektą (įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių
67 punktą) ir pateikė derinti suinteresuotoms institucijoms. Gavus pastabų, projektas pakartotinai
tikslinimas pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
2009 m. pradėtas rengti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių sąveikumo ir
plėtros strategijos projektas (įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo priemonių 69 punktą, įgyvendinimo terminas 2010 m. I ketvirtis).
Atlikta ES ir kitų šalių interneto svetainių, skelbiančių automatinio testavimo priemones,
naudojamas nustatyti atitikimą Tinklaviečių turinio prieinamumo gairių (angl. Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG)) reikalavimams, paieška internete ir automatinio testavimo
priemonių analizė. Pasirinktas pasaulinio žiniatinklio konsorciumo (angl. World Wide Web
Consortium (W3C)) sprendimas, kurio pagrindu parengta ir Komiteto interneto svetainės skyriuje
„Veiklos kryptys“ paskelbta informacija apie W3C svetainėje http://www.w3.org/WAI/eval/
skelbiamą dokumentų apie interneto tinklalapių prieinamumo vertinimo problemų sprendimų
rinkinį bei visų žiniatinklio prieinamumo iniciatyva (angl. Web Accessibility Initiative (WAI))
palaikomų įrankių sąrašą http://www.w3.org/WAI/ER/tools/ .
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių
80 punktą, parengti Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 27, 32, 33, 34,
56, 60, 62, 63, 66, 67, 76, 80 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 641, 791
straipsniais įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 26, 31, 32, 33,
52, 54, 55, 58, 59, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 561, 711
straipsniais įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 28, 33, 34, 35, 58,
59, 62, 64, 65, 69, 70, 78, 82 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 661, 811
straipsniais įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 32, 59,
61, 62, 73, 77 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 641, 761 straipsniais
įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 36, 41, 42, 43, 51, 52, 55, 56, 64,
68 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 541, 671 straipsniais įstatymo
projektas. Įstatymų projektai buvo svarstyti 2009 m. liepos 21 d. ministerijų atstovų pasitarime ir po
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patikslinimo pateikti vizuoti Vidaus reikalų ministrui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje
šiems teisės aktų projektams buvo pritarta, tačiau Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje pateikus
pastabų šie projektai grąžinti ir tikslinami pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
Parengtos ir Komiteto direktoriaus 2009 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. T-105 patvirtintos
Administracinių paslaugų teikimo panaudojant informacinių ir ryšių technologijų priemones
rekomendacijos (Žin., 2009, Nr. 131-5727), skirtos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
įstaigoms, kurios, įgyvendindamos „vieno langelio“ principą viešųjų paslaugų sektoriuje, teikia ar
ketina teikti administracines paslaugas panaudodamos VAIISIS ir kitas IRT priemones.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių 1169
punktą, parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 319
patvirtintos Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2007-2010 metų programos pakeitimas
(Žin.,2007, Nr. 40-1487, 2009, Nr. 125-5388).
Iš Valstybės investicijų programos lėšų pradėtas įgyvendinti investicijų projektas „Oficialių
Europos Sąjungos dokumentų vertimo priemonių licencijos atnaujinimas 2009-2011 metams ir
naujų paslaugų įsigijimas“. Įgyvendinant projektą pratęsta galimybė naudotis Oficialių Europos
Sąjungos dokumentų vertimo priemonių paslaugomis. Taip pat buvo organizuoti mokymai kaip
naudotis lietuviška programine įranga „Tildės Biuras“.
Neįvykdyti darbai:
2009 m. nebuvo parengtas Balsavimo internetu diegimo programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 759, pakeitimo projektas (įgyvendinant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių 81 punktą), nes Lietuvos
Respublikos Seimo posėdyje pateikus pastabas, rinkimus reglamentuojantys įstatymai buvo grąžinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei tobulinti.
Antro Programos tikslo įgyvendinimo rezultato kriterijai - „Per „Valdžios elektroninių
vartų“ portalą užsakomų ir pateikiamų pagrindinių elektroninių viešųjų paslaugų, procentas“
(planuota reikšmė - 30, pasiektas rezultatas – 30), „Pagrindinių viešųjų paslaugų, perkeltų į
elektroninę erdvę, procentas“ (planuota reikšmė - 80 pasiektas rezultatas – 75), „Gyventojų, kurie
yra kreipęsi į viešojo administravimo institucijas internetu, procentas“ (planuota reikšmė - 27,
pasiektas rezultatas – 22,9) (1 priedas).
3 Programos tikslas – „Prisidėti plėtojant IRT infrastruktūrą, siekti plataus jos naudojimo“.
Įgyvendinant šį tikslą, 2009 metais įregistruotas trečias Lietuvos elektroninio parašo
kvalifikuotų sertifikavimo paslaugų teikėjas, parengta ir Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei pateikta kasmetinė Elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo ataskaita.
Buvo renkama ir nagrinėjama informacija apie elektroninio parašo kvalifikuotų sertifikavimo
paslaugų teikėjų veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę, atlikti vertinimai ir teikti pasiūlymai dėl
paslaugų tobulinimo, išnagrinėti prašymai ir skundai dėl sertifikavimo paslaugų teikimo, dalyvauta
Europos elektroninio parašo priežiūros institucijų forumo (FESA) veikloje - dalyvauta Europos
Komisijos ekspertų darbo grupių veikloje elektroninio parašo tarpusavio pripažinimo ir sąveikumo
klausimais. Parengtas ir paskelbtas Lietuvos patikimų sertifikavimo paslaugų aprašas, konsultuoti
elektroninio parašo naudotojai, praktiškai pradėję naudoti elektroninius parašus Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, viešųjų pirkimų sistemose, elektroninės valdžios portalo teikiamose paslaugose ir kt.
Surengti keli seminarai elektroninio parašo klausimais, prižiūrėta ir tobulinta nuotolinio
elektroninio parašo mokymo ir testavimo(si) sistema, pagal naudotojų pasiūlymus tobulinta ir
bandyta laisvai platinama elektroninio parašo formavimo ir tikrinimo kompiuterinė programa.
Tobulinta ir administruota elektroninio parašo priežiūros internetinė svetainė (epp.ivpk.lt) pateikiant
visuomenei visą būtiną informaciją apie elektroninį parašą bei naujienas elektroninio parašo srityje.
Parengtas ir pateiktas derinimui su interesuotomis institucijomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 2108 „Dėl Reikalavimų kvalifikuotus sertifikatus
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sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams, Reikalavimų elektroninio parašo įrangai,
Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarkos ir
Elektroninio parašo priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo projektas. Teikti pasiūlymai
naujo pavyzdžio valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimo ir naudojimo reglamentavimui.
Taip pat buvo įsigytos Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau vadinama TDS) techninės ir programinės įrangos priežiūros paslaugos. Buvo vykdomi TDS tvarkymo darbai,
duomenų bazės valdymo sistemos techninis palaikymas, pagal nustatytą reguliarumą atnaujinami
TDS duomenų vitrinų duomenys ir tipiniai dokumentai, tobulinamos TDS duomenų vitrinos ir
tipiniai dokumentai, kontroliuojama ir užtikrinama TDS duomenų ir parengtos pagal juos
informacijos sauga. Įdiegta naujesnė TDS programinės įrangos versija (Business Objects XI).
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių
544 punktą, parengta ir Komiteto direktoriaus 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. T-123
patvirtinta Elektroninio verslo plėtros skatinimo 2009-2015 metų programa (Žin., 2009, Nr. 1526875).
Neįvykdyti darbai:
2009 m. buvo numatyta atlikti ES ir kitų šalių tarptautinių teisės aktų ir jų taikomos
praktikos verslo operacijoms atlikti ir įmonės veiklai organizuoti, analizę bei pateikti išvadas ir
rekomendacijas joms atlikti panaudojant IRT priemones. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad metų eigoje
buvo sumažinti Komitetui skirti asignavimai, ši analizė nebuvo parengta.
Trečio Programos tikslo įgyvendinimo rezultato kriterijai - „Valstybės institucijų ir įstaigų,
kurioms suteikta galimybė naudotis taikomąja programine įranga, leidžiančia garantuoti
elektroninio dokumento autentiškumą ir integralumą elektroninių dokumentų mainuose, procentas“
(planuota reikšmė - 100, pasiektas rezultatas – 100), „Įmonių, gaunančių užsakymus internetu,
procentas“ (planuota reikšmė - 24, pasiektas rezultatas – 20), „Įmonių, atliekančių pirkimus
internetu, procentas“ (planuota reikšmė – 29, pasiektas rezultatas – 24,4) (1 priedas).
4 Programos tikslas - „Užtikrinti informacinės ir žinių visuomenės plėtros darbų
koordinavimą“.
Įgyvendinant šį tikslą buvo parengti ir Komiteto direktoriaus 2009 m. lapkričio 17 d.
įsakymu Nr. T-111 patvirtinti Valstybės informacinių sistemų apskaitos kompiuterinio žurnalo
(toliau vadinama – žurnalas) nuostatai (nustato žurnalo valdytojo ir tvarkytojo teises, pareigas,
funkcijas, žurnalo duomenų tvarkymą ir naudojimą ir kt.) ir žurnalo duomenų saugos nuostatai
(nustato principus ir taisykles, užtikrinančias saugų ir teisėtą žurnalo duomenų tvarkymą).
Taip pat buvo parengtas Komiteto dalyvavimo įgyvendinant ES inicijuotus mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau vadinama – MTEP) projektus taisyklių projektas.
Buvo parengta Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2006-2008 metų programos
ataskaita.
Komitetas parengė Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2009-2015 metų strategijos
projektą ir pateikė jį svarstyti Ministerijų atstovų pasitarime. Ministerijų atstovų pasitarime,
vykusiame 2009 m. rugsėjo 15 d. (protokolo Nr. 37), buvo priimtas spendimas šio klausimo
svarstymą atidėti, nes nėra priimtas sprendimas dėl Komiteto atliekamų funkcijų, tolesnės veiklos
tęstinumo ir vietos valstybės valdymo sistemoje.
2009 m. buvo rengiami kiti norminiai ir programiniai dokumentai.
Vadovaujantis Komiteto direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. T-30 patvirtintu
Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 471891) buvo derinami valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informacinės visuomenės plėtros
investicijų projektai - 2009 m. suderinti 106 investicijų projektai, iš viso buvo gauta derinti – 128
investicijų projektai.
Komitetas dalyvavo derinant kuriamų valstybės informacinių sistemų nuostatus ir
specifikacijas. Informacija apie užregistruotus informacinių sistemų nuostatus ir informacinių
sistemų projektų specifikacijas paskelbta Komiteto interneto svetainėje.
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Komitetas dalyvavo derinant kuriamų valstybės ir žinybinių registrų nuostatus ir
specifikacijas. Registravo valstybės ir žinybinių registrų nuostatus ir specifikacijas po jų
patvirtinimo. Taip pat interneto svetainėje www.registrai.lt skelbė informaciją apie įsteigtus ir
įteisintus valstybės žinybinius registrus. Komitetas atliko Registrų sąrašo duomenų bazės veikimo ir
duomenų tikrinimo darbus, susijusius su Registro sąrašo perkėlimu į naują serverį Valstybės
įmonėje „Infrastruktūra“, perregistravo Registrų sąrašo duomenų teikėjus, pertvarkė jų prieigą,
suteikiant naujus prisijungimo vardus ir slaptažodžius, pašalino neprisijungimo prie Registrų sąrašo
duomenų bazės priežastis.
Komitetas koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms, įgyvendinimą. 2009 m. Komitetas atliko bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms tyrimą ir parengė
išvadas. Tyrimas buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms suinteresuotoms
institucijoms ir įstaigoms. Taip pat buvo teiktos konsultacijos įvairioms institucijoms ir įstaigoms
dėl bendrųjų reikalavimų įgyvendinimo, išvadų.
2009 m. buvo parengtas Elektroninių paslaugų internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, stebėjimo metodikos projektas. Taip pat buvo atlikti Elektroninių paslaugų
internete, teikiamų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, tyrimai.
2009 m. 4 kartus buvo atlikti bendrųjų IRT naudojimo ir elektroniniu būdu teikiamų viešųjų
ir administracinių paslaugų naudojimo rodiklių nustatymo tyrimai.
2009 m. buvo parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavirtinti 3 nauji
Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ (toliau
vadinama – IVV prioritetas) įgyvendinimo priemonių aprašymai („Lietuvių kalba informacinėje
visuomenėje“, „Elektroninės sveikatos paslaugos“ ir „Elektroninės sveikatos paslaugos: regionai“).
Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti 4 IVV prioriteto įgyvendinimo
priemonių aprašymų pakeitimo projektai („Elektroninės valdžios paslaugos“, „Elektroninės valdžios
paslaugos: regionai“, „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“, ,,Elektroninė demokratija: regionai“).
Buvo parengti ir pateikti Stebėsenos komitetui tvirtinti 2 nauji IVV prioriteto įgyvendinimo
priemonių atrankos kriterijai („Elektroninio mokymosi paslaugos“ ir „Elektroninės valdžios
paslaugos: regionai“). Taip pat parengti ir pateikti Stebėsenos komitetui tvirtinti 4 IVV prioriteto
įgyvendinimo priemonių atrankos kriterijų pakeitimų ir papildymų projektai („Elektroninės valdžios
paslaugos“, ,,Elektroninė demokratija“, „Lietuvių kultūra informacinėje visuomenėje“ ir
„Intelektualios valdymo sistemos“).
Buvo parengtas ir patvirtintas IVV prioriteto priemonių įgyvendinimo planas. Parengti ir
patvirtinti 6 IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių („Elektroninio mokymosi paslaugos“, „Lietuvių
kultūra informacinėje visuomenėje“, „Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas“, ,,Elektroninė
demokratija: regionai“, „Elektroninės valdžios paslaugos“ (II-asis) ir ,,Elektroninė demokratija“)
projektų finansavimo sąlygų aprašai. Parengti ir patvirtinti 4 IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių
(„Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“, „Intelektualios valdymo sistemos“, „Lietuvių kultūra
informacinėje visuomenėje“ ir „Elektroninės valdžios paslaugos“ (II-asis)) projektų finansavimo
sąlygų aprašų keitimo projektai.
Suorganizuoti 23 Valstybės projektų planavimo ir atrankos komisijos posėdžiai ir sudaryti 5
nauji IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių valstybės projektų sąrašai („Plačiajuosčiai elektroninių
ryšių tinklai“, „Elektroninio mokymosi paslaugos“, „Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas“,
„Elektroninės valdžios paslaugos“ (II-asis) ir „Lietuvių kultūra informacinėje visuomenėje“) bei
papildytas vienas priemonės „Sąveikumas“ valstybės projektų sąrašas. Į IVV prioriteto įgyvendinimo
priemonių valstybės projektų sąrašus 2009 m. iš viso įtraukti 24 nauji projektai, kurių bendra vertė
395,308 mln. Lt. Taip pat Regionų plėtros tarybos sudarė IVV prioriteto įgyvendinimo priemonės
„Elektroninė demokratija: regionai“ regionų projektų sąrašą ir įtraukė 42 regioninius projektus, kurių
bendra vertė 19,194 mln. Lt. Iš viso 2009 m. į valstybės ir regionų projektų sąrašus įtraukti 66
projektai, kurių bendra vertė 414,502 mln. Lt., t.y. beveik 42,5 procento visų IVV prioritetui skirtų ES
struktūrinių fondų lėšų.
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2009 m. buvo organizuotas IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių projektų derinimas – suderinta ir pasirašyta 19 projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių, kurių bendra vertė 327,97 mln. Lt. Patikrintos ir apmokėtos 23 paraiškos
asignavimų valdytojui dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui, kurių bendra vertė 9,7 mln. Lt.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai nustatyta tvarka buvo teikiamos ES struktūrinės
paramos panaudojimo prognozės ir ataskaitos pagal priemones bei lėšų, reikalingų IVV prioriteto
įgyvendinimo priemonių projektams finansuoti, poreikis.
Atliktas ir viešai pristatytas Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ poveikio vertinimas.
Suorganizuoti 7 informaciniai renginiai skirti IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių
galimiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Dalyvauta 8 Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos organizuotuose 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos viešinimo seminaruose,
kuriuose skaitytas pranešimas „Prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ parama regionams“.
Buvo parengti Tarpinės institucijos vidaus procedūrų, skirtų administruoti ES struktūrinę
paramą, aprašymai.
Dalyvauta rengiant ES struktūrinės paramos valdymą, kontrolę, administravimą ir kitus
aspektus reglamentuojančius teisės aktus.
Parengta ir pateikta metinė (2008 m.) IVV prioriteto įgyvendinimo ataskaita. Parengti
metodiniai dokumentai IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių galimiems pareiškėjams ir projektų
vykdytojams. Taip pat dalyvauta tarpinstitucinėse darbo grupėse.
2009 m. buvo įgyvendinami techninės paramos projektai „Valstybės biudžetinei įstaigai
Informacinės visuomenės plėtros komitetui pavestų ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos
administravimo funkcijų vykdymas“ ir „Informavimas ir viešinimas apie prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ įgyvendinimą“.
Komiteto atstovai 2009 m. dalyvavo įvairių tarptautinių darbo grupių veikloje – i2010 e.
valdžios Aukščiausio lygio grupės susitikime, i2010 programos aukšto lygio pareigūnų darbo
grupės pogrupiuose ir ad hoc darbo grupėse (e. įtrauktis, e. valdžia, e. sveikata), Informacijos ir
ryšių technologijų valdymo komiteto susitikimuose Informacijos ir ryšių technologijų politikos
rėmimo programai, viešojo sektoriaus informacijos darbo grupėje.
2009 m. parengtos rekomendacijos lietuvių kalba, kaip dalyvauti Konkurencingumo ir
inovacijų bendrosios programos IRT Politikos rėmimo programoje (toliau vadinama - CIP ICT
PSP). Taip pat buvo suorganizuota institucijų ir įstaigų atstovams informacinė diena, skirta
dalyvavimui CIP IRT PSP. Pasiektas didesnis Lietuvos institucijų dalyvavimo CIP programoje
(viso 4 projektai iš Lietuvos) skaičius. Nuolat bendradarbiauta su Europos Komisija – teikta
informacija apie i2010 (e.įtraukties) įgyvendinimą Lietuvoje, darbo grupių ir pogrupių atstovus.
Paruoštos naujienos Baltijos Ministrų Tarybos ITT žurnalui „Baltic IT&T Review“.
2009 m. buvo organizuoti Interneto Valdymo Forumo (angl. IGF) darbo grupių susitikimai,
komunikuota su Jungtinių Tautų atstovais dėl Interneto Valdymo Forumo, kuris 2010 m. vyks
Lietuvoje, organizavimo. Taip pat buvo vykdomi šio renginio paruošiamieji darbai. 2009 m. Lietuva
buvo atstovauta Interneto Valdymo Forumo renginyje Egipte..
Ketvirto Programos tikslo įgyvendinimo rezultato kriterijai - „Parengtas Lietuvos
informacinės ir žinių visuomenės plėtros 2009-2015 metų strategijos projektas“ (planuota reikšmė 1, pasiektas rezultatas – 1), „Projektų, kuriems skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama,
skaičius“ (planuota reikšmė - 22, pasiektas rezultatas – 30) (1 priedas).

3. Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas
Komitetas koordinuoja Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2007-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 319,
įgyvendinimą. 2009 m. parengtas šios programos pakeitimas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1304 patvirtinta Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje
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2009-2013 metų programa. Taip pat buvo rengti specialieji kriterijai priemonėms, kurias numatyta
finansuoti iš ES struktūrinių fondų.
Komitetas 2009 m. dalyvavo šių tarpinstitucinių programų įgyvendinime:
- vykdant Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metams
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 850,
priemones buvo atlikta ES ir kitų šalių interneto svetainių, skelbiančių automatinio testavimo
priemones, naudojamas nustatyti atitikimą WCAG reikalavimams, paieška internete ir automatinio
testavimo priemonių analizė. Pasirinktas W3C sprendimas, kurio pagrindu parengta ir Komiteto
interneto svetainės skyriuje „Veiklos kryptys“ paskelbta informacija apie W3C svetainėje
http://www.w3.org/WAI/eval/ skelbiamą dokumentų apie interneto tinklalapių prieinamumo
vertinimo problemų sprendimų rinkinį bei visų WAI palaikomų įrankių sąrašą
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/ .
- vykdant Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007
– 2010 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 6
d. nutarimu Nr. 1097, priemones buvo parengtos ir Komiteto direktoriaus 2009 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. T-105 patvirtintos Administracinių paslaugų teikimo panaudojant informacinių ir ryšių
technologijų priemones rekomendacijos (Žin., 2009, Nr. 131-5727), skirtos valstybės ir
savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kurios, įgyvendindamos „vieno langelio“ principą viešųjų
paslaugų sektoriuje, teikia ar ketina teikti administracines paslaugas panaudodamos VAIISIS ir
kitas informacinių ir ryšių technologijų priemones.
- vykdant Visuotinio kompiuterinio raštingumo programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1176, priemones per 2009 metus
buvo išplatinta 10 pranešimų spaudai, 123 naujienos, 33 aktualijos bei 11 statistinių tyrimų
ataskaitų, pateikti atsakymai į 120 užklausimų informacinės visuomenės plėtros tema. Taip pat
dalyvauta 3 TV laidose, 5 radijo laidose, pateikta 20 atsakymų į žurnalistų užklausimus bei surengti
3 seminarai.
- vykdant Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2007-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr.
1269, priemones buvo parengtas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ priemonės „Elektroninės valdžios paslaugos: regionai“ aprašymas ir
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų
programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“. Taip pat parengti ir Stebėsenos komiteto 2009 m.
gegužės 29 d. posėdžio nutarimu Nr. 16 patvirtinti šios priemonės specialieji (atitikties) atrankos
kriterijai.
Komitetas dalyvavo Geresnio reglamentavimo programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 185, įgyvendinime.
Buvo teikta informacija rengiant Lietuvos nacionalinės Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos metinės pažangos ataskaitą, Lietuvos ūkio ekonominės ir socialinės
būklės apžvalgas.

4. Patvirtintų asignavimų panaudojimas
Komitetui 2009 m. buvo skirta 106 986 tūkst. Lt asignavimai (2 priedas).
Informacinės visuomenės plėtros programa
iš jų:
• asignavimai turtui - 320 tūkst. Lt
• asignavimai išlaidoms 106666 tūkst. Lt,
o iš jų: ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšos – 103064 tūkst. Lt,
Panaudota 13415,1 tūkst. Lt
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iš jų:
• asignavimai turtui įsigyti – 314,5 tūkst. Lt
• asignavimai išlaidoms – 13100,6 tūkst. Lt
o iš jų: ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšos – 9716 tūkst. Lt.
Pagrindinės skirtų asignavimų nepilno panaudojimo priežastys.
Asignavimai investicijų projektui „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų
interoperabilumo (sąveikumo) sistemos plėtra“ buvo sutaupyti vykdant viešųjų pirkimų procedūras.
Įsisavinta maža asignavimų suma, skirta iš ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos
informacinės visuomenės plėtrai. Struktūrinė parama įsisavinama pagal atskiras IVV prioriteto
priemones. IVV prioriteto priemonės „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ įgyvendinimas ir
pagal ją finansuojamo didelės apimties projekto įgyvendinimo pradžia buvo esminis veiksnys,
siekiant įsisavinti 2009 m. suplanuotas IVV prioriteto lėšas. IVV prioriteto priemonė „Plačiajuosčiai
elektroninių ryšių tinklai“ turėjo būti pradėta įgyvendinti 2008 m. II ketvirtį, tačiau užtruko
strateginio dokumento – Lietuvos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005–2010 metų plėtros
strategijos – pakeitimas (pakeitimas įsigaliojo tik 2008 m. spalio 24 d.). Be to, buvo derinamas
valstybės pagalbos klausimas su Europos Komisija (t. y. ar valstybės pagalba, susijusi su projektu,
suderinama su Europos Bendrijos sutarties 87 straipsnio 3 punkto c dalies nuostatomis) (Europos
Komisija priėmė sprendimą 2009 m. liepos 17 d.) ir buvo būtina gauti JASPERS ekspertų išvadą
(išvada gauta 2009 m. gruodžio 15 d.). Planuojama, kad artimiausiu laiku Centrinei projektų
valdymo agentūrai (toliau vadinama – CPVA) bus pateiktas projekto „Kaimiškųjų vietovių
informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ mokėjimo prašymas už 46 mln. Lt.
Pažymėtina, kad dauguma IVV prioriteto priemonių negalėjo būti pradėtos įgyvendinti laiku
ar visa apimtimi, nes nebuvo laiku parengti ir (ar) patvirtinti reikalingi strateginiai dokumentai. Dėl
šios priežasties 2009 m. nepradėtos įgyvendinti net 5 IVV prioriteto priemonės (Elektroninės
sveikatos paslaugos, Elektroninės sveikatos paslaugos: regionai, Elektroninis verslas, Mokslinių
duomenų archyvai, Informacinių technologijų apsauga), o dalies IVV prioriteto priemonių
įgyvendinimas vėlavo.
Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr.
146-5870) patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą ir jos III dalyje numačius
teritorinio valdymo pertvarką, kurios metu 2011-2013 m. planuojama įkurti regionus ir panaikinti
apskritis, jų funkcijas perduodant savivaldybėms, iškilo problema, ar dėl planuojamos teritorinio
valdymo pertvarkos bus galima užtikrinti 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006
L 210, p. 25) 57 straipsnio nuostatą, pagal kurią valstybė narė arba vadovaujanti institucija turi
užtikrinti ES fondų lėšomis finansuojamų projektų veiklų tęstinumą bent 5 metus po projekto
įgyvendinimo pabaigos, įgyvendinimą. Dėl šios problemos priemonės „Elektroninė demokratija:
regionai“ įgyvendinimo paruošiamieji darbai vėlavo, nes nebuvo aišku, ar tikslinga skirti ES
struktūrinių fondų finansavimą apskričių viršininkų administracijoms, kuomet jų numatomų
įgyvendinti veiklų tęstinumas nėra aiškus. Taip pat mažą asignavimų įsisavinimą sąlygojo tai, kad
CPVA 2009 m., Finansų ministerijai leidus, pusantro mėnesio pratęsė 10 IVV prioriteto priemonių
projektų paraiškų vertinimo terminą.
Užtruko arba laiku nebuvo paskelbti viešieji pirkimai, skirti IVV prioriteto įgyvendinimo
priemonių projektams įgyvendinti, todėl Komitetas įpareigojo pareiškėjus (projektų finansavimo
sąlygose numatyta nuostata) iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pateikimo
pasirašymui Komitetui dienos pradėti pagrindinius viešuosius pirkimus (pavyzdžiui, informacinės
sistemos specifikacijos parengimo ir/ar informacinės sistemos kūrimo bei techninės įrangos
įsigijimo pirkimus), skirtus projektui įgyvendinti, bei įsigyti prekes, paslaugas ir (ar) darbus, skirtus
projektui įgyvendinti. Taip pat dauguma IVV prioriteto priemonių pareiškėjų, įtrauktų į valstybės
projektų sąrašus, nusimatė maksimalius paraiškų pateikimo CPVA (nes neparengta projekto
dokumentacija, investiciniai projektai) terminus. Komitetas, siekdamas spręsti šią problemą, ragino
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pareiškėjus paankstinti terminus ir į valstybės projektų sąrašus stengėsi įtraukti tik projektus, kurių
paraiškų pateikimo CPVA terminas iki 6 mėnesių.

IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS
PRIORITETINĖS KRYPTYS
Nustatyti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tikslus ir uždavinius, šiam tikslui bus
parengta Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2010-2015 metų strategija.
Plėtoti viešąsias ir administracines paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų ir verslo poreikius,
šiam tikslui bus atnaujintas portalas „Elektroniniai valdžios vartai“, kuriame bus nuorodos į kitų
viešojo administravimo institucijų teikiamas elektronines paslaugas, taip pat šiame portale bus
įdiegtas modulis tiesiogiai atsiskaityti už mokamas paslaugas bei bus suteikta galimybė viešojo
administravimo institucijoms projektuoti ir diegti antrojo lygio paslaugas.
Užtikrinti nacionalinius sąveikumo pagrindus, reikalingus saugiam, efektyviam ir patikimam
duomenų apsikeitimui tarp valstybės registrų ir informacinių sistemų, šiam tikslui bus parengta
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo ir plėtros strategija.
Siekti užtikrinti tinkamą ir racionalų lėšų sutelkimą informacinės visuomenės plėtrai
neviršijant 2010 metams skirtų valstybės asignavimų ir Europos Sąjungos lėšų, šiam tikslui bus
parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas 2011 metų informacinės visuomenės
plėtros investicijų projektų vertinimas pagal prioritetus.
Numatomas siekis - viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą srityje Lietuva turėtų pasiekti ES
vidurkį. Taip pat bus siekiama, kad ne mažiau kaip 50 procentų Lietuvos namų ūkių turėtų prieigą
prie plačiajuosčio interneto 2010 metų pabaigoje.
Pasinaudojant ES struktūrine 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).

Direktorius

Aurimas Matulis
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Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
veiklos ataskaitos
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ
(EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO)
2009 M. SUVESTINĖ
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
strateginis tikslas – „Siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė, kurios
nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių technologijų teikiamomis
galimybėmis“.

Vertinimo kriterijus

Efekto:
1. Gyventojų, reguliariai naudojančių
internetą, procentas
2. Namų ūkių, turinčių prieigą prie interneto,
procentas
3. Gyventojų, naudojančių kompiuterius,
procentas
4. Gyventojų, naudojančių viešąsias
elektronines paslaugas (ne žemesnes negu
trečio lygio), procentas
5. Įmonių, savo veikloje naudojančių
internetą, procentas
Rezultato:
1. Gyventojų, turinčių kompiuterinio
raštingumo žinių, procentas
Produkto:
1. Surengtų seminarų, renginių, radijo laidų,
kuriose didinamas gyventojų informuotumas ir
suvokimas apie informacinės visuomenės
plėtros procesus, skaičius
2. Išspausdintų straipsnių, parengtų spaudos
leidinių, pranešimų spaudai, aktualijų ir
naujienų Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės tinklapyje, kuriuose didinamas
gyventojų informuotumas ir suvokimas apie
informacinės visuomenės plėtros procesus,
skaičius
Rezultato:
1. Per „Valdžios elektroninių vartų“ portalą
užsakomų ir pateikiamų pagrindinių
elektroninių viešųjų paslaugų, procentas
2. Pagrindinių viešųjų paslaugų, perkeltų į
elektroninę erdvę, procentas
3. Gyventojų, kurie yra kreipęsi į viešojo
administravimo institucijas internetu,
procentas
Produkto:

Metinis
planas

Įvykdyta

Metinio
plano
įvykdymas
proc.

E-01-01

56,6

55,2

97,5

E-01-02

50

54,7

109,4

E-01-03

61

59,9

98,2

E-01-04

25

13

52

E-01-05

93

95

102,2

R-01-01-01

59

57,9

98

P-01-01-02-01

10

11

110

P-01-01-02-02

500

317

63,4

R-01-02-01

30

30

100

R-01-02-02

80

75

93,8

R-01-02-03

27

22,9

84,8

Vertinimo
kriterijaus kodas
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1. Institucijų, kurios naudojasi „Valdžios
elektroninių vartų“ portalo teikiama
identifikavimo paslauga, skaičius
2. Parengtų teisės aktų, reglamentuojančių
valstybės informacinių išteklių valdymą,
skaičius
3. Parengtų rekomendacijų dėl taikytinų
reikalavimų, skirtų IRT produktams,
atitinkantiems „skirta visiems“ principus,
skaičius
4. Parengtų teisės aktų, reglamentuojančių
balsavimą internetu ir balsavimo internetu
informacinės sistemos sukūrimą, projektų
skaičius
5. Parengtų rekomendacijų, valstybės ir
savivaldybių institucijoms, kaip laikytis
techninių ir kitų reikalavimų, susijusių su
administracinių procedūrų tvarkymu
elektroninėmis ryšio priemonėmis ir „vieno
langelio“ principo įgyvendinimu paslaugų
sektoriuje, skaičius
6.Apsilankiusiųjų lietuvių kalbai skirtoje
specializuotoje interneto svetainėje skaičiaus
augimo procentas (2007 m. - 55 tūkst., 2008
m. – 100 tūkst. lankytojų)
Rezultato:
1. Įmonių, gaunančių užsakymus internetu,
procentas
2. Įmonių, atliekančių pirkimus internetu,
procentas
3. Valstybės institucijų ir įstaigų, kurioms
suteikta galimybė naudotis taikomąja
programine įranga, leidžiančia garantuoti
elektroninio dokumento autentiškumą ir
integralumą elektroninių dokumentų
mainuose, procentas
Produkto:
1. Sudarytas ir ES jungtiniame sąraše
paskelbtas patikimų Lietuvos kvalifikuotų ir
akredituotų sertifikavimo paslaugų teikėjų
sąrašas (angl. Trusted List)
2. Elektroninio parašo ir elektroninio
dokumento nuotolinės mokymo sistemos
vartotojų skaičius
3. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, kurios teikia ir/arba naudoja
tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos
duomenis, skaičius
4. Parengtų teisės aktų projektų, skatinančių
elektroninio verslo plėtrą, skaičius
Rezultato:
1. Parengtas Lietuvos informacinės
visuomenės plėtros 2009-2015 metų
strategijos projektas
2. Projektų, kuriems skirta Europos Sąjungos
struktūrinių fondų parama, skaičius
Produkto:
1. Parengtų su informacinės visuomenės
plėtros koordinavimu, atskirų procesų
reglamentavimu ir kitų susijusių
rekomendacinių dokumentų, metodikų, kitų

P-01-02-01-01

15

14

93

P-01-02-02-01

2

1

50

P-01-02-03-01

1

1

100

P-01-02-04-01

2

4

200

P-01-02-05-01

1

1

100

P-01-02-06-01

40

90

136

R-01-03-01

24

20

83,3

R-01-03-02

29

24,4

84

R-01-03-03

100

100

100

P-01-03-01-01

1

1

100

P-01-03-01-02

600

407

68

P-01-03-02-01

20

18

90

P-01-03-03-01

1

1

100

R-01-04-01

1

1

100

R-01-04-02

22

30

136,4

P-01-04-01-01

18

18

100
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teisės aktų projektų skaičius
2. Suderintų valstybės informacinių sistemų
nuostatų ir specifikacijų skaičius
3. Suderintų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų informacinės visuomenės
plėtros investicijų projektų, skaičius
4. Informacinės visuomenės plėtrai skirtų lėšų,
pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategijos Ekonomikos augimo veiksmų
programos prioritetą „Informacinė visuomenė
visiems“, įsisavinimo procentas
5. Išleistų Baltijos Ministrų Tarybos IRT
žurnalo „Baltic IT&T Review“ numerių
skaičius
6. Tarptautinių darbo grupių, kurių veikloje
dalyvauja Komiteto atstovai, skaičius

P-01-04-01-02

10

16

160

P-01-04-01-03

130

106

81,5

P-01-04-02-01

11,26

1

8,9

P-01-04-03-01

4

2

50

P-01-04-03-02

23

23

100

21
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
veiklos ataskaitos
2 priedas
2009 M. VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Programa
Informacinės visuomenės
plėtra
Iš viso

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus) asignavimai,
tūkst. litų
106986

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
13415,1

106986

13415,1

Panaudojimo
procentas
12,5
12,5

