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STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ, PRIORITETINIŲ KRYPČIŲ IR
VEIKSMŲ PROGRAMOS SĄSAJOS
VEIKSMŲ
PROGRAMA
IRT paklausos ir naudojimo
gyventojų tarpe didinimas (18 mln.
Eur)

El. viešųjų ir administracinių
paslaugų prieinamumo ir kokybės
didinimas (165 mln. Eur)

Informacijos pakartotinio
panaudojimo didinimas (7 mln. Eur)
Plačiajuosčių el. ryšių tinklų
prieinamumo ir naudojamumo
didinimas (43 mln. Eur)
Valstybės informacinės
infrastruktūros ir išteklių apsaugos
efektyvumo didinimas (13 mln. Eur)
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KUR MES ESAME
Lietuva Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse užima 13 vietą tarp 28
Europos Sąjungos (ES) valstybių narių.
Lietuvos rezultatai geresni už ES vidurkį visose skaitmeninės ekonomikos ir
visuomenės srityse, išskyrus naudojimosi internetu įgūdžių srityje, kurios
pažanga nežymi.
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KUR MES ESAME (SKAITMENINIAI ĮGŪDŽIAI)
Pagal pagrindinius naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis įgūdžius (52 proc.) lietuviai
yra 17 vietoje tarp vidutinių europiečių. Pagal interneto naudojimą (72 proc.) Lietuva – 21-a.
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KUR MES ESAME (SKAITMENINIS TURINYS)
•
•
•
•
•
•
•

Lietuvoje el. valdžios paslaugomis per metus naudojosi 43 proc. interneto naudotojų (8
vieta ES).
Pagal galimybės iš institucijų gauti iš anksto užpildytas el. formas – 9 vieta ES.
7 vieta ES Lietuvai atitenka dėl el. paslaugų užbaigtumo.
Lietuvos įmonės yra 6 vietoje (12 proc.) ES pagal apyvartą gaunamą iš el. prekybos.
8 vietą (24 proc.) ES Lietuvos įmonės užima pagal naudojimąsi el. sąskaitomis.
Pagal internetu prekiaujančių mažųjų ir vidutinių įmonių dalį, Lietuvos įmonės yra 10
vietoje (18 proc.) ES.
Atvirųjų duomenų srityje Lietuva yra 26 vietoje ES.
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KUR MES ESAME (IRT INFRASTRUKTŪRA)
Lietuva pagal sparčiojo plačiajuosčio ryšio abonentų dalį yra 7 vietoje ES.
16 vieta ES Lietuvai tenka pagal fiksuotojo plačiajuosčio ryšio aprėptis.
Pagal plačiajuostį ryšį užsisakiusius namų ūkius Lietuva yra 22 vietoje ES.
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KO MES SIEKIAME (1)
Tikslas

Vertinimo kriterijus

Reikšmė
2016 m.

Reikšmė
2020 m.

Naudojantis
IRT
teikiamomis
galimybėmis
pagerinti
Lietuvos
gyventojų gyvenimo kokybę, didinti
įmonių veiklos produktyvumą

Gyventojai, kurie nuolat naudojasi
internetu (ir Veiksmų programos
rodiklis; *siektina reikšmė 2023
m.)

72 %

85%

Kurti pažangias, gyventojų ir verslo
poreikius atitinkančias viešąsias el.
paslaugas, skatinti paslaugų gavėjus
jomis naudotis

Gyventojai, kurie naudojasi el.
būdu teikiamomis viešosiomis ir
administracinėmis paslaugomis (ir
Veiksmų programos rodiklis;
*siektina reikšmė 2023 m.)

45%

87%
60%

63%
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KO MES SIEKIAME (2)
Tikslas

Vertinimo kriterijus

Reikšmė
2016 m.

Reikšmė
2020 m.

Skatinti naudoti IRT
verslui plėtoti

Įmonės, kurios parduoda prekes ar paslaugas el. tinklais
(Veiksmų programos rodiklis – Įmonių, kurios panaudoja
viešojo sektoriaus informaciją savo komercinei veiklai, dalis;
*siektina reikšmė 2023 m.)

20%

45%

Namų ūkiai, kurie naudojasi 100 Mbps ir spartesniu
plačiajuosčio interneto ryšiu (Veiksmų programos rodiklis –
Namų ūkių, esančių 30 Mbps ir spartesniu plačiajuosčio
interneto ryšiu padengtoje šalies teritorijoje, dalis; *siektina
reikšmė 2023 m.)

13%

Gyventojai, kurie pasitiki el. bendravimo su valstybės
institucijomis saugumu (Veiksmų programos rodiklis – Saugos
reikalavimus atitinkančių valstybės informacinių išteklių ir
kritinės informacinės infrastruktūros objektų dalis; *siektina
reikšmė 2023 m.)

70%

Užtikrinti geografiškai
tolygią
sparčiojo
plačiajuosčio
ryšio
infrastruktūros plėtrą
Užtikrinti
saugios,
patikimos, sąveikios
IRT
infrastruktūros
plėtrą

85%
50%

100%
70%

98%
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SIEKTINI TARPINIAI REZULTATAI
Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, pripažinta tinkama deklaruoti EK.
Tarpinė reikšmė (2018 m.) – 68 mln. eurų:
- Iki šiol deklaruotinomis EK pripažinta 2,2 mln. eurų;
- Iki 2018 m. pabaigos planuojama, kad deklaruotinomis bus pripažinta 36,9 mln. eurų.

Projektų sutartyse suplanuota produkto rodiklio „Sukurtos el. paslaugos“ reikšmė.
Tarpinė reikšmė (2018 m.) – 100:
- Iki šiol projektų sutartyse suplanuota 29 el. paslaugų sukūrimas (7 el. paslaugos jau
sukurtos).
- Kitais metais planuojama pasirašyti projektų sutarčių, kurios leis pasiekti įgyvendinimo
žingsnio reikšmę.
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KAIP MUMS SEKASI (PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS)

244 milijonų eurų
numatyta
administruojamoms
2 prioriteto
priemonėms.

55.2 milijonų eurų
suplanuota

8 priemonių projektų
finansavimo sąlygų
aprašams

11.5 milijonų eurų
paskirta

2.285 milijonų eurų
investuota
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KAIP MUMS SEKASI (VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAI)
Priemonė

ES investicijos,
mln. eurų

Perskirsčius,
mln. eurų

Projektų sąrašo
vertė, mln. eurų

43

35

0,2

61,7

42,8

2,3

7

5,1

2,5

17,5

14,5

9,1

Elektroninės sveikatos paslaugos

24

10

0

Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida

28

23,1

0

12,1

11,1

11,2

15

12

7,9

35,2

35,2

22

Naujos kartos prieigos plėtra
IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga
Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas
Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje
viešosios interneto prieigos infrastruktūroje

Lietuvių kalba informacinėse technologijose
Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai
Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas
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SPRENDŽIAMI KLAUSIMAI (KONSOLIDAVIMO TIKLSAS)

Ministras Pirmininkas
Vyriausybė
Vyriausybės kanceliarija
Valstybės IT valdymo
biuras

Ministerija
Ministerija
IT veikla
Ministerija
IT veikla
IT veikla

Koordinuoja
IT veiklas
Deleguoja IT infrastruktūros valdymo veiklas

Valstybės IT centas
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SPRENDŽIAMI KLAUSIMAI (KONSOLIDAVIMO APIMTIS)
Valstybės informacinės sistemos
valdymas ir tvarkymas

Taikomoji programinė
įranga
Programinės įrangos
Platformos (virtualizacija,
duomenų bazės)
Tarnybinės stotys

Duomenų centrų patalpos
ir juose įrengiama infrastruktūra

Valstybės informacinių
sistemų ir registrų valdymo ir
tvarkymo funkcijas vykdo
institucijos

IT duomenų centrų
infrastruktūros ir su ja
susijusių sistemų tvarkymą
kiekviena institucija deleguoja
VITC. Ji bus tvarkoma
centralizuotai, taikant
vienodus standartus ir
teikiama kaip paslaugos
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SPRENDŽIAMI KLAUSIMAI (EL. SVEIKATA)
Priemonės vertė

24 mln. Eur (rezervo lėšos 7 mln. Eur.) Paskirstyta 0 Eur.

Siekiamas produkto
rodiklis

Sukurta 30 el. paslaugų

Galimi pareiškėjai

Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliotos institucijos ar įstaigos. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos
subjektai.

Galimi partneriai

Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektai. VĮ
Registrų centras.

Probleminis
klausimas
El. sveikata 20072013

Nepakeistas Sveikatos apsaugos ministerijos strateginis dokumentas.

• Mažas el. sveikatos paslaugų naudojimas – antrais metais po sistemų įdiegimo vidutinis el. paslaugų
vartotojų skaičius ≥ 30 proc. Praėjus vieniems metams - tik 6 proc.
• Veiksmai situacijai pagerinti:
- sistemų diegėjai tinkamai vykdo garantinio aptarnavimo įsipareigojimus;
- užtikrinta centrinės sistemos (ESPBI IS) greitaveika, patikimumas, stabilumas;
- optimizuoti reikalavimai dėl prioritetinių el. dokumentų pildymo.
• Siūlymai dėl 2014-2020 m. investicijų – gerinti e-sveikatos koordinavimą, tobulinti sukurtus el. dokumentus
ir jų teikimą į centrinę sistemą (didinti panaudojamumą).
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AČIŪ!

