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Vilnius
Projekto rengėja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – EIM).
Projekto tikslas. Projektu siūloma patvirtinti 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programą (toliau – Programa),
kuria įgyvendinamas 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano
patvirtinimo“ (toliau – NPP), 1 tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis,
inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“
1.7 uždavinys „Skatinti valstybės skaitmeninimą“.
Programos paskirtis – skatinti valstybės skaitmeninimą, siekiant sudaryti galimybes viešajam
sektoriui, verslo įmonėms ir akademinei bendruomenei efektyviai ir saugiai kurti ir naudotis
inovatyviais produktais ir paslaugomis, stiprinti gyventojų gebėjimus pasinaudoti naujomis
technologijomis, didinti supratimą apie būsimus technologinius pokyčius ir sudaryti sąlygas valstybei
prie jų prisitaikyti.
Programa apima valstybės informacinių sistemų, registrų kūrimo ir (arba) vystymo ar
konkrečių e. paslaugų kūrimo veiklas, finansuojamas Ekonomikos atgaivinimo ir atsparumo
didinimo plano lėšomis, tačiau neapima verslo skaitmeninimo, formaliojo ir neformaliojo ugdymo,
kibernetinio saugumo, skaitmeninio junglumo priemonių – jos įgyvendinamos per kitas Ekonomikos ir
inovacijų ministerijos ir kitų ministerijų plėtros programas.
Dabartinė situacija. NPP turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymo
įgyvendinamaisiais teisės aktais, rengiant ir įgyvendinant nacionalines plėtros programas. Atsižvelgiant į
tai, EIM parengė Programą, kurioje numatytos priemonės įgyvendina NPP 1.7 uždavinį „Skatinti
valstybės skaitmeninimą“ ir apima inovatyvumo ir lygių galimybių visiems horizontaliuosius principus.
Priėmus Projektą bus įgyvendinamas NPP 1.7 uždavinys „Skatinti valstybės skaitmeninimą“.
Projekto esmė. Projektu tvirtinamoje Programoje numatytomis priemonėmis yra įgyvendinami
inovatyvumo (skaitmeninimas tiesiogiai susijęs su inovacijų kūrimu ir taikymu) ir lygių galimybių
visiems (sudarant galimybes kurti paslaugas, pritaikytas neįgaliesiems, visiems naudotis duomenimis,
organizuojant skaitmeninių įgūdžių ugdymą socialiai pažeidžiamoms grupėms ir pan.) horizontalieji
principai. Darnaus vystymosi principas bus užtikrintas rengiant priemonių veiklų alternatyvas.
NPP 1.7 uždavinio rodiklis ir (ar) tikslo rodiklis – Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės
indeksas (DESI) (siektina 2025 m. DESI reikšmė – 10 vieta, 2030 m. – 7 vieta) (2020 m. – 14 vieta).
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Problema – neišnaudojamos turimos valstybės skaitmeninimo galimybės ir nesudaromos sąlygos
kurti naujomis technologijomis pagrįstus sprendimus, juos diegti kuriant pažangias skaitmenines
paslaugas ir teikti šias paslaugas visuomenei.
Spręstinos problemos priežastys:
1) neefektyvus valstybės informacinių išteklių valdymas;
2) ribotas viešojo sektoriaus duomenų prieinamumas ir (arba) sklaida ir galimybė juos naudoti
pakartotinai;
3) įrankių ir technologinių sprendimų, kuriuos naudojant paslaugos būtų inovatyvios, tolygiai
prieinamos ir saugios, trūkumas;
4) visuomenės skaitmeninių kompetencijų trūkumas;
5) sklaidos ir bendradarbiavimo skaitmeninimo temomis trūkumas.
Problemas sprendžiančios priemonės:
1) skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą (šalinama 1 priežastis);
2) skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį panaudojimą (šalinama 2 priežastis);
3) kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai naudotis paslaugomis
(šalinama 3 priežastis);
4) didinti socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninius įgūdžius“ (šalinama 4 priežastis);
5) penktoji priežastis bus šalinama, įgyvendinant visas pirmiau išvardytas pažangos priemones.
Derinimas. Projektas buvo svarstomas 2021-10-12 Tarpinstituciniame pasitarime (Protokolas
Nr. 41, 1 klausimas). Projektas patikslintas pagal pasitarimo metu pateiktas Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, Kultūros ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos,
Finansų ministerijos, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo
grupės ir Teisės grupės pastabas. Į pateiktas pastabas buvo atsižvelgta arba jos buvo suderintos darbo
tvarka.
Valstybės biudžeto lėšų poreikis Programoje nurodytas 58 330 tūkst. Eur, reikalingų apmokėti
PVM, kuris negali būti finansuojamas ES fondų lėšomis.
Iš viso šiai Programai finansuoti planuojama skirti 449 764 tūkst. Eur – iš jų 277 760 tūkst. Eur
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšos, 113 674 tūkst. Eur Lietuvos 2021–2027
metų ES struktūrinių fondų investicijos, bendrojo finansavimo ir privačių šaltinių lėšos bei 58 330 tūkst.
Eur valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti PVM.
Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas Aštuonioliktosios Vyriausybės programos
tiesiogiai neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada. Projektu tvirtinama Programa parengta vadovaujantis Strateginio
valdymo metodikos, patvirtintos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos
Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4
straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141
straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, trečiojo skirsnio nuostatomis.
Projektu tvirtinamos Programos uždaviniai atitinka NPP uždavinius, Programoje yra pateiktos
nuorodos į kitas plėtros programas. Programos priemonės yra suformuluotos tinkamai ir ar jų aprėptis
yra tinkama (jos nėra per siauros ar per daug apimančios), jų kodavimas atitinka Strateginio valdymo
metodiką. Programos rezultato rodikliai atitinka NPP poveikio rodiklius, Programoje numatomos
veiklos yra susijusios su IT plėtra ir ekonomikos pažanga.
Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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