2021 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės
indeksas (DESI)
Lietuva

2021 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas
Lietuva

2

Apie DESI
Nuo 2014 m. Europos Komisija stebi valstybių narių skaitmeninę pažangą ir teikia skaitmeninės
ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitas. Kasmet ataskaitose pateikiami šalių profiliai,
kurie valstybėms narėms padeda nustatyti prioritetinių veiksmų sritis, ir teminiai skyriai, kuriuose
pateikiama ES lygmens analizė pagrindinėse skaitmeninės politikos srityse.
2021 m. Komisija pakoregavo DESI, kad būtų atsižvelgta į dvi pagrindines politikos iniciatyvas, kurios
artimiausiais metais darys poveikį ES skaitmeninei transformacijai: ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemonę ir skaitmeninio dešimtmečio kelrodį.
Siekdama suderinti DESI su skaitmeninės politikos kelrodžio keturiais aspektais ir tikslais, patobulinti
metodiką ir atsižvelgti į naujausius technologinius ir politikos pokyčius, Komisija padarė keletą
2021 m. DESI leidimo pakeitimų. Pakeitus ankstesnę penkių dimensijų struktūrą, dabar rodikliai
suskirstyti pagal keturias pagrindines skaitmeninės politikos kelrodžio sritis. Vienuolika 2021 m. DESI
rodiklių yra skaitmeninės politikos kelrodyje nustatytų tikslų įgyvendinimo kriterijus. Ateityje DESI bus
dar labiau suderintas su skaitmeninės politikos kelrodžiu siekiant užtikrinti, kad ataskaitose būtų
aptarti visi tikslai.
Be to, į DESI dabar įtrauktas rodiklis, pagal kurį vertinama, kiek diegiamos IRT technologijos padėjo
bendrovėms imtis aplinkai palankesnių priemonių (IRT darniai aplinkai) ir kaip diegiamos gigabitinės
paslaugos, taip pat kiek procentų bendrovių rengia IRT mokymus ir naudoja e. sąskaitas faktūras.
Ankstesnių metų visų šalių DESI balai ir reitingai buvo perskaičiuoti, kad būtų atsižvelgta į pasirinktų
rodiklių pokyčius ir juos pagrindžiančių duomenų pataisymus.
Daugiau
informacijos
pateikiama
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.

DESI

interneto

svetainėje:
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Apžvalga
Lietuva
DESI 2021

ES

vieta

balas

balas

14

51,8

50,7

2021 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) duomenimis, Lietuva užima 14-ą
vietą tarp 27 ES valstybių narių.
Lietuva vis dar turi galimybių gerinti gyventojų skaitmeninius įgūdžius ir investuoti į savo darbo jėgos
perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą (šiuo metu ji užima 17-ą vietą pagal DESI žmogiškojo kapitalo
aspektą). Menki pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai ir IRT specialistų trūkumas yra pagrindinės
Lietuvos perėjimo prie skaitmeninių technologijų kliūtys, trukdančios jai visapusiškai išnaudoti savo
inovacijų potencialą. Nors yra parengta įvairių nacionalinių strategijų ir priemonių, skirtų
skaitmeninei ekonomikai ir visuomenei vystyti, palyginti nedaug bendrovių siūlo darbuotojams
galimybę kelti skaitmeninę kvalifikaciją ir įmonės nurodo, kad labai sunku rasti IRT specialistų.
Kalbant apie galimybes naudotis ryšiu, 65 proc. visų Lietuvos namų ūkių yra užsisakę fiksuotąją
interneto prieigą, o 31 proc. turi bent 100 Mb/s spartos fiksuotąjį plačiajuostį ryšį, t. y. abu rodikliai
yra mažesni už ES vidurkį. Lietuvoje šviesolaidinės skaidulos diegiamos greičiau nei vidutiniškai ES.
Sparčiojo plačiajuosčio ryšio (NKP) aprėptis visuose namų ūkiuose siekia 71 proc., nors skaitmeninė
atskirtis vis dar pastebima kaimo vietovėse, kuriose NKP aprėptis tesiekia 29,6 proc. 4G ryšio
aprėptis yra beveik 100 proc., tačiau judriuoju plačiajuosčiu ryšiu naudojasi 67 proc. gyventojų, t. y.
mažiau nei vidutiniškai ES. Lietuvoje komercinės 5G aprėpties nėra, tačiau 5G bandomieji projektai
jau vykdomi.
Skaitmeninių technologijų integracijos srityje Lietuvos rezultatai šiek tiek viršija ES vidurkį. Jos
pranašumai yra dirbtinio intelekto diegimas, IRT darniai aplinkai, internetu prekiaujančios MVĮ ir
dalijimasis informacija elektroninėmis priemonėmis. Kita vertus, MVĮ, kurių skaitmeninis
intensyvumas yra bent bazinio lygio ir kurios naudoja debesijos paslaugas ir didžiuosius duomenis,
dalis yra mažesnė už ES vidurkį. Nors e. prekybos apyvarta yra didesnė už ES vidurkį, e. sąskaitų
faktūrų naudojimas mažėja ir yra mažesnis už ES vidurkį.
Įgyvendindama skaitmeninės politikos prioritetus, Lietuva per pastarąjį dešimtmetį sprendė viešojo
sektoriaus modernizavimo klausimą. Skaitmeninės politikos prioritetai yra šie: i) valstybės
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informacijos išteklių, IT infrastruktūros ir paslaugų konsolidavimas; ii) patikimų viešojo sektoriaus
duomenų ir galimybės jais dalytis visuose sektoriuose užtikrinimas ir iii) valdžios procesų
skaitmeninimas bei skaitmeninių viešųjų paslaugų plėtimas, kad jos būtų prieinamos ir neįgaliesiems.
Lietuva pirmauja kai kurių skaitmeninių viešųjų paslaugų srityse, o pagal du rodiklius – įmonėms
teikiamų skaitmeninių viešųjų paslaugų ir iš anksto užpildytų formų – patenka į ES geriausiųjų
ketvertuką. Atvirųjų duomenų srityje ir skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis besinaudojančių
asmenų skaičiumi Lietuva viršija ES vidurkį. Žmonėms teikiamų skaitmeninių paslaugų srityje šiek tiek
atsiliekama nuo ES vidurkio.
Pagrindinis dokumentas, kuriame išdėstytos šalies išmaniosios ekonomikos, visuomenės ir valdymo
vizijos įgyvendinimo veiksmų planai ir gairės, yra nacionalinė strategija „Lietuva 2030“1. Lietuva
siekia tapti viena iš dešimties ES šalių, kuriose pasiekiama geriausių rezultatų, vertinant pagal tokius
rodiklius kaip darnios visuomenės indeksas, e. valdžios indeksas ir verslo moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra. Konkretūs strategijos veiksmai išdėstyti specialiuose planuose. Tai, be kita ko,
2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas2, Lietuvos penktosios kartos judriojo ryšio plėtros
gairės (5G) (2020–2025 m.)3, 2014–2025 m. Nacionalinė sveikatos strategija4, 2013–2022 m.
Valstybinė švietimo strategija5 ir 2020–2030 m. Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis6.

Skaitmeninis Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas (RRP)
Bendrame 2,2 mlrd. EUR Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano biudžete
skaitmeninės pertvarkos priemonėms skiriama 700,6 mln. EUR (31,5 proc.). Daugiau kaip pusė
šių lėšų skiriama skaitmeninėms viešosioms paslaugoms ir infrastruktūrai.
RRP 3 komponentas „Skaitmeninė pertvarka ekonomikos augimui“ apima daugumą
skaitmeninių priemonių, įskaitant:

1

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/2953897c103c13043bfabea84b716ae2f8c82f47.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517.
2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90085d5127f911ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=32wf90sn
3

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/669a3b64aa5411ea8aadde924aa85003.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/35834810004f11e4b0ef967b19d90c08/NRPRyqDDim?jfwid=fxdp770g.
5
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463390.
6
https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Lithuanian%20Industry%20Digitisation%20Roadmap%202
020-2030%20UPDATED%20EN%20(1).pdf.
4
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15 skaitmenizacijos projektų įgyvendinimą ir stebėseną (115 mln. EUR);
viešosios debesijos infrastruktūros plėtrą (95 mln. EUR);
duomenų valdymo modelį ir duomenų perdavimą į nacionalinį duomenų ežerą
(30 mln. EUR);
5G ryšio siekimą (73,5 mln. EUR);
lietuvių kalbos technologinius išteklius (35 mln. EUR).

Kiti Lietuvos RRP komponentai – tai esminės skaitmeninės priemonės, pavyzdžiui:
1 komponentas. Sveikata: sveikatos sektoriaus skaitmenizacija (85,7 mln. EUR).
7 komponentas. Socialinė sritis: skaitmeniniai įgūdžiai (46,3 mln. EUR).
4 komponentas. Švietimas: skaitmeninis švietimas (9,8 mln. EUR).
Lietuva nurodė dalyvaujanti šiuose daugiašaliuose projektuose: 5G ryšio, Europos genomo ir
Europos skaitmeninių inovacijų centrų projektuose.
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1 – Žmogiškasis kapitalas
1 – Žmogiškasis
kapitalas
DESI 2021

Lietuva

ES

vieta

balas

balas

17

46,1

47,1

Lietuva
1a1 – Bent baziniai skaitmeniniai įgūdžiai

DESI 2019
55 %

DESI 2020
56 %

ES
DESI 2021
56 %

DESI 2021
56 %

Gyventojų dalis, %

2017

2019

2019

2019

1a2 – Už bazinius geresni skaitmeniniai įgūdžiai

32 %

32 %

32 %

31 %

Gyventojų dalis, %

2017

2019

2019

2019

1a3 – Bent baziniai programinės įrangos įgūdžiai

57 %

58 %

58 %

58 %

2017

2019

2019

2019

1b1 – IRT specialistai

2,7 %

3,1 %

3,3 %

4,3 %

15–74 m. dirbančių asmenų dalis, %

2018

2019

2020

2020

1b2 – IRT specialistės moterys

26 %

24 %

24 %

19 %

IRT specialistų dalis, %

2018

2019

2020

2020

1B3 – IRT mokymus rengiančios įmonės

9%

11 %

14 %

20 %

Gyventojų dalis, %

Įmonių dalis, %

1b4 – IRT absolventai
Absolventų dalis, %

2018

2019

2020

2020

2,7 %

3,1 %

3,7 %

3,9 %

2017

2018

2019

2019

Pagal žmogiškojo kapitalo rodiklį Lietuva užima 17-ą vietą tarp 27 ES šalių ir yra šiek tiek žemiau ES
vidurkio. Tiek baziniai ir už bazinius geresni skaitmeniniai įgūdžiai, tiek programinės įrangos įgūdžiai
atitinka ES vidurkį. Kita vertus, Lietuvos įmonės rengia mažiau IRT mokymų darbuotojams nei ES
bendrovės. IRT specialistų ir absolventų skaičius taip pat yra mažesnis už ES vidurkį, tačiau
moteriškos lyties IRT specialisčių dalis yra didesnė nei ES.
Siekdama stiprinti skaitmeninius įgūdžius, Lietuva priėmė 2020–2030 m. Pramonės skaitmeninimo
kelrodį7 ir 2013–2022 m. Valstybinę švietimo strategiją8. Be to, bendradarbiaudama su EBPO ji
parengė įgūdžių strategiją9 ir peržiūri pradinių bei vidurinių mokyklų mokymo programas ir
suaugusiųjų švietimą.
Nacionalinė švietimo agentūra rengia internetinius mokymus ir kelia IRT mokytojų kvalifikaciją pagal
„DigCompOrg“ sistemą10. Užimtumo tarnyba aktyviai skatina ugdytis skaitmeninius įgūdžius. Tarnyba
bendradarbiauja su „Coursera“, „Microsoft“ įmonėmis ir Baltijos šalių universitetais. Viešosios
bibliotekos, bendradarbiaudamos su vietos bendruomenėmis, organizuoja skaitmeninių įgūdžių
ugdymo mokymus – tai 2020 m. padėjo apmokyti daugiau kaip 245 000 piliečių. Programinės įrangos
bendrovės prisideda prie skaitmeninių gebėjimų ugdymo tokiomis iniciatyvomis kaip „Sourcery
academy“, „Grow with Google“ ir „Skaitmenizuokis.lt“. IRT specialistų perkvalifikavimas ir
7

https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Lithuanian%20Industry%20Digitisation%20Roadmap%202
020-2030%20UPDATED%20EN%20(1).pdf.
8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463390.
9
https://strata.gov.lt/lt/igudziu-strategija.
10
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework.
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kvalifikacijos kėlimas vyksta specialiose įstaigose, tokiose kaip Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos kodavimo
mokyklos, „Code academy“, „Akademija.IT“ ir „Turing Society“ įmonės.
Moksleiviai mokosi programuoti tokiose akademijose kaip „Turing College“, „Sourcery for Kids“ ir
interaktyviuose internetiniuose mokymuose „Angis.net“. 2020 m. ES programavimo savaitėje
sulaukta daugiau kaip 17 000 dalyvių (44 proc. moterų), jie dalyvavo 417-oje edukacinių užsiėmimų.
Siekdamas mokyti visuomenę saugiai naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir e. paslaugomis,
Lietuvos viešasis sektorius, bendradarbiaudamas su Nacionaline skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo
koalicija „Langas į ateitį“, įgyvendina projektą „Prisijungusi Lietuva“11. 2020 m. jis sukūrė 524
skaitmeninių lyderių, 1 600 e. skautų ir 1 260 skaitmeninių konsultantų savanorių tinklą, surengė
pradinio ir bazinio lygmenų mokymus beveik 80 000 žmonių (iš jų 45 980 buvo darbo ieškantys
asmenys), atnaujino ir sukūrė daugiau kaip 30 mokomųjų išteklių bei surengė tris kampanijas:
„Saugesnio interneto savaitė“, „Senjorų dienos internete“ ir „Skaitmeninė savaitė“, kuriose iš viso
dalyvavo daugiau kaip 60 000 žmonių.
Lietuva dalyvauja kasmetiniame tarptautiniame renginyje „Girls in ICT“, kurio tikslas – skatinti
moteris rinktis karjerą IRT srityje. Kita iniciatyva – mentorystės programa „Women Go Tech“, kuria
remiama moterų karjera IT ir inžinerijos srityse.
Įgyvendindama savo nacionalines strategijas, Lietuva skaitmeninius įgūdžius skatina visais
lygmenimis. Pagal daugumą žmogiškojo kapitalo rodiklių Lietuva artėja prie ES vidurkio arba yra
panašaus lygio. Siekiant išnaudoti visą skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos potencialą, Lietuvai
būtina toliau gerinti skaitmeninius įgūdžius, ypač IRT absolventų, specialistų ir IRT mokymus
teikiančių įmonių skaičių.

Žmogiškasis kapitalas Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane
Pagrindinės Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatyta žmogiškojo
kapitalo plėtros veiklos sritys yra skaitmeniniai įgūdžiai ir švietimas (56,1 mln. EUR, taip pat
papildomos su skaitmeninimu iš dalies susijusios priemonės), mokomojo turinio ir išteklių
skaitmeninimas (20 mln. EUR) ir lietuvių kalbos technologinių išteklių, kurie padėtų Lietuvos
piliečiams naudotis pažangiomis dirbtinio intelekto technologijomis ir padėtų saugoti ir
puoselėti lietuvių kalbos gyvybingumą, kūrimas (35 mln. EUR).
Lietuva turėtų reikšmingai padidinti
įgyvendindama šias iniciatyvas:
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savo

žmogiškuosius

skaitmeninius

pajėgumus

10 000 suaugusiųjų turėti įgyti skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų.
500 pedagogų turėtų įgyti magistro laipsnį IT srityje.
2 200 mokytojų ir 800 aukštųjų mokyklų darbuotojų turėtų įgyti skaitmenines
kompetencijas.
Daugiau kaip 21 000 moksleivių ir daugiau kaip 21 000 suaugusiųjų turėtų patobulinti
savo praktinius įgūdžius (iš jų bent – 40 proc. skaitmeninių įgūdžių). 4 000 viešojo
sektoriaus darbuotojų būti išmokyti skaitmeninių įgūdžių.
Skaitmeniniame sektoriuje turėtų pradėti dirbti dar 900 savarankiškai dirbančių
asmenų.
Laboratorinė įranga turėtų būti atnaujinta bent 10-yje gamtos mokslų, technologijų,
inžinerijos ir matematikos centrų.
Turėtų būti pradėti taikyti du nauji neįgaliesiems skirti skaitmeniniai sprendimai.
Reikėtų taikyti kitas priemones, pvz., pameistrystę, profesinį švietimą ir mokymą ir kt.

https://www.prisijungusi.lt/.
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2 – Galimybės naudotis ryšiu
2 – Galimybės
naudotis ryšiu

Lietuva

ES

vieta

balas

balas

25

41,7

50,2

DESI 2021

Lietuva

ES

DESI 2019
64 %

DESI 2020
68 %

DESI 2021
65 %

DESI 2021
77 %

Namų ūkių dalis, %

2018

2019

2020

2020

2a2 – Ne lėtesnio kaip 100 Mb/s fiksuotojo
plačiajuosčio ryšio skverbtis

29 %

32 %

31 %

34 %

2a1 – Bendra fiksuotojo plačiajuosčio ryšio skverbtis

Namų ūkių dalis, %

2018

2019

2020

2020

Netaikoma

< 0,01 %

0,23 %

1,3 %

2019

2020

2020

2b1 – Sparčiojo plačiajuosčio ryšio (NKP) aprėptis

63 %

69 %

71 %

87 %

Namų ūkių dalis, %

2018

2019

2020

2020

2b2 – Fiksuotojo itin didelio pralaidumo tinklo (VHCN)
aprėptis

61 %

61 %

67 %

59 %

2018

2019

2020

2020

2c1 – 4G ryšio aprėptis

99,2 %

> 99,9%

> 99,9%

99,7 %

Apgyvendintų teritorijų dalis, %

2018

2019

2020

2020

2c2 – 5G ryšio parengtis

0%

0%

5%

51 %

2A3 – Ne lėtesnė kaip 1 Gb/s skverbtis
Namų ūkių dalis, %

Namų ūkių dalis, %

Skirto spektro dalis viso suderinto 5G ryšio spektro atžvilgiu, %

2c3 – 5G ryšio aprėptis

2019

2020

2021

2021

Netaikoma

Netaikoma

0%

14 %

2020

2020

60 %

67 %

67 %

71 %

2018

2019

2019

2019

Apgyvendintų teritorijų dalis, %

2c4 – Judriojo plačiajuosčio ryšio skverbtis
Gyventojų dalis, %

2d1 – Plačiajuosčio ryšio kainų indeksas
Balas (0–100)

Netaikoma

79

75

69

2019

2020

2020

Bendras Lietuvos galimybių naudotis ryšiu balas – 41,7, tad ji užima 25-ą vietą tarp ES šalių. Sparčiojo
plačiajuosčio ryšio (NKP) paslaugomis naudojasi 71 proc. namų ūkių, tačiau kaimo vietovėse
sparčiojo plačiajuosčio ryšio (NKP) prieigą turi tik 29,6 proc. namų ūkių. Bent 100 Mb/s spartos
fiksuotuoju plačiajuosčiu ryšiu naudojasi 31 proc. namų ūkių, t. y. mažiau nei vidutiniškai ES
(34 proc.). Kalbant apie fiksuotojo plačiajuosčio ryšio skverbtį, 65 proc. visų namų ūkių naudojasi tam
tikra fiksuotojo interneto prieiga, t. y. mažiau nei vidutiniškai ES (77 proc.). Lietuva patenka tarp ES
šalių, kuriose nėra 5G judriojo plačiajuosčio ryšio aprėpties, bet yra 100 proc. 4G ryšio aprėptis. Pagal
plačiajuosčio ryšio kainų indeksą Lietuva užima 18-ą vietą.
Siekdama įvykdyti ES 2025 m. tikslus, Lietuva įgyvendina naujos kartos interneto prieigos
infrastruktūros plėtros projektą RAIN3. Jo metu planuojama pastatyti apie 30 ryšio bokštų, nutiesti
1 210 km optinių skaidulinių kabelių ir sukurti pasyviojo optinio tinklo (PON) infrastruktūrą baltosiose
zonose, kuriose rinka negali suteikti tokios infrastruktūros ir sparčiojo interneto paslaugų. Šio
projekto tikslas – 2018–2022 m. užtikrinti tolesnę plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrą kaimo vietovėse.
Įgyvendinant projektą operatoriams suteikiama didmeninė prieiga prie naujai sukurto šviesolaidinio
tranzitinio tinklo ir galimybė prijungti galutinius vartotojus užtikrinant didesnę nei 30 Mb/s

9

2021 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas
Lietuva
atsisiuntimo spartą. Tinklo paslaugą teikia valstybinė įstaiga „Plačiajuostis internetas“. Iki šiol
nutiesta 822 km optinių skaidulinių kabelių linijų (iš visų planuojamų 1 210 km) ir sujungtas 271
telekomunikacijų infrastruktūros objektas.
Lietuva įvertino vietoves, kuriose nėra bent 100 Mb/s spartos plačiajuosčio ryšio aprėpties. Tuo
remiantis buvo nustatytos reguliavimo ir finansinės priemonės, skirtos 100 Mb/s spartos
plačiajuosčio ryšio neturinčioms šalies baltosioms zonoms padengti. Šiomis išvadomis ir
priemonėmis bus grindžiamas atnaujintas Nacionalinis plačiajuosčio ryšio planas, kurį ketinama
patvirtinti 2021 m.
2020 m. birželio 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 577 buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos
penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairės. Kol kas Lietuvos didžiuosiuose
miestuose nėra visavertės komercinės 5G ryšio paslaugos. Atsižvelgdama į vieno operatoriaus
prašymą, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) remia jo iniciatyvą išbandyti 5G ryšio
paslaugų veikimą, skirdama šiam operatoriui laisvus radijo dažnius iš 3,5 GHz radijo dažnių juostos
laikinam nekomerciniam naudojimui. Šie dažniai buvo suteikti tik ribotam laikotarpiui, ir trijuose
miestuose 5G ryšio paslaugos galutiniams vartotojams buvo teikiamos nemokamai.
Kalbant apie radijo dažnių spektro skyrimą, kyla problemų dėl kaimyninių šalių, naudojančių tuos
pačius dažnius. 700 MHz dažnių juostos naudojimo klausimas tebėra neišspręstas, nes Baltarusijoje
vis dar teikiamos transliavimo paslaugos naudojant šią dažnių juostą, o iš Rusijos dar negauta
informacijos apie transliavimo plėtros koncepciją. Kalbant apie 3,5 GHz dažnių juostą, tarpvalstybinio
koordinavimo susitarimas su Rusija dar nesudarytas. 2020 m. rugpjūčio mėn. Rusijos administracija
patvirtino, kad ir toliau naudos šią juostą fiksuotojo ryšio ir palydovinėms paslaugoms. Tai gali
kliudyti naudotis mobiliuoju 5G ryšiu didelėje Lietuvos dalyje. Kalbant apie 26 GHz dažnių juostą,
2020 m. rugsėjo 23 d. buvo patvirtintas atitinkamas Radijo ryšio plėtros 24,25–27,5 GHz radijo
dažnių juostoje planas, kuris bus taikomas, jei bus paklausa rinkoje.

Pagrindiniai rinkos ir reguliavimo pokyčiai
Didžiausiu operatoriumi išliko dabartinis operatorius AB „Telia Lietuva“, po jo eina du mobiliojo
ryšio operatoriai – UAB „Tele2“ ir UAB „Bitė Lietuva“. Įmonė AB „Telia Lietuva“ buvo vienintelė
operatorė, teikianti įvairias fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklais grindžiamas paslaugas.
UAB „Bitė Lietuva“ įsigijo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro prieigos prie interneto
paslaugas, duomenų perdavimo paslaugas, fiksuotojo telefono ryšio paslaugas ir IPTV verslą,
priskirtus prekės ženklui „Mezon“. Tai apima AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ priskirtus
ir šioms paslaugoms teikti naudojamus dažnius.
Iki 2020 m. gruodžio 21 d. termino Europos elektroninių ryšių kodeksas nebuvo perkeltas į
nacionalinę teisę, todėl Komisija išsiuntė Lietuvai oficialų pranešimą.
Kalbant apie rinkos apžvalgas, atlikus šalyje gyvenančių ir negyvenančių vartotojų prieigos prie
viešojo tinklo fiksuotoje vietoje rinkos analizę, įpareigojimai buvo panaikinti. Išanalizavus balso
skambučių užbaigimo Lietuvos atskiruose judriojo ryšio tinkluose rinką nustatyta, kad UAB „Bitė
Lietuva“, UAB „TELE2“, AB „Telia Lietuva“, UAB „CSC TELECOM“, UAB „Mediafon Carrier
Services“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ ir UAB „ECOFON“ turi didelę įtaką
rinkoje. Atlikus analizę, UAB „Linkotelus“, UAB „Mediafon“ ir UAB „Omnitel“ įsipareigojimai
buvo panaikinti.
Junglumo priemonių rinkinio įgyvendinimo veiksmų plane Lietuva planuoja padidinti esamos
infrastruktūros ir inžinerinių darbų skaidrumą naudojant naują nacionalinę internetinę
geografinės informacijos sistemą. Ji ketina parengti gaires, kuriomis būtų sudarytos palankesnės
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teisinės, techninės ir administracinės sąlygos judriojo ryšio operatoriams, ir taikyti lanksčią
leidimų išdavimo tvarką, daugiausia dėmesio skiriant vietos licencijavimui, dalijimuisi
infrastruktūra ar kitiems rinkos poreikiams 26 GHz dažnių juostoje.
2020 m. antrąjį ketvirtį padaugėjo galutinių vartotojų skundų: Pirmąjį ketvirtį gauti 82 skundai,
antrąjį ketvirtį – 103 skundai, trečiąjį ketvirtį – 92 skundai, ketvirtąjį ketvirtį – 103 skundai. Be
to, trečiąjį ketvirtį padaugėjo galutinių vartotojų skundų dėl judriojo ryšio paslaugų (antrąjį
ketvirtį – 37 skundai, trečiąjį ketvirtį – 50 skundų, o ketvirtąjį ketvirtį šiek tiek mažiau – 46
skundai). Keletas galutinių vartotojų skundų buvo susiję su interneto prieigos paslaugomis
(antrąjį ketvirtį – 40 skundų, trečiąjį ketvirtį – 23 skundai ir ketvirtąjį ketvirtį – 48 skundai) ir
televizijos paslaugomis (antrąjį ketvirtį – 33 skundai, trečiąjį ketvirtį – 18 skundų ir ketvirtąjį
ketvirtį – 26 skundai).
Pagrindinė 2020 m. skundų priežastis buvo sutarčių sąlygų pokyčiai (galutiniai vartotojai per
metus pateikė nuo 4 iki 17 skundų) ir šių sąlygų pasekmės (skundų padaugėjo nuo 16 ar 15 iki
20). Antrąjį ketvirtį padaugėjo vartotojų skundų dėl sąskaitų (nuo 19 iki 24 skundų; ketvirtąjį
ketvirtį jų sumažėjo iki 14). Trečiajame ketvirtyje skundų dar labiau sumažėjo (iki 9 skundų).
Nuo 2020 m. liepos 1 d. Bendrasis pagalbos centras (BPC) palaiko programėlę, leidžiančią
klausos negalią turintiems galutiniams vartotojams naudotis skubios pagalbos ryšiu (mobilioji
programėlė „112“) „Android“ ir „iOS“ įrenginiuose.
Lietuva investuoja į plačiajuosčio ryšio plėtrą, tačiau šiuo metu atsilieka 5G ryšio diegimo srityje dėl
vėluojančių radijo dažnių spektro skyrimo procedūrų, kurias lemia dažnių koordinavimo su
kaimyninėmis šalimis problemos. Svarbu, kad šalis užbaigtų Europos elektroninių ryšių kodekso
perkėlimą į nacionalinę teisę ir skubiai sukurtų Junglumo priemonių rinkinio įgyvendinimo veiksmų
plane numatytas priemones.

Galimybės naudotis ryšiu Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
plane
Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatytos dvi su galimybėm
naudotis ryšiu susijusios priemonės:




infrastruktūra (49 mln. EUR), įskaitant 50 naujų bokštų statybą, 2 000 km šviesolaidžio ir
susijusios aktyviosios įrangos tiesimą, užtikrinant atitinkamą priežiūrą ir
administravimą. Šiomis investicijomis gigabitinė sparta turėtų būti užtikrinta 5 000
skaitmeninei veiklai imlių įmonių ir (arba) įstaigų. Be to, interneto paslaugų teikėjai
turėtų turėti galimybę baltosiose zonose padidinti savo prieigos tinkle teikiamų
paslaugų spartą;
darbas galimybių naudotis ryšiu inovacijų srityje (25 mln. EUR). Planuojama įgyvendinti
bent 7 projektus, kuriais siekiama sustiprinti sektorių skaitmenizaciją praktiškai
panaudojant judumo inovacijas, pvz.: i) autonominį transportą; ii) bepiločius orlaivius;
iii) daiktų internetą; iv) virtualiąją realybę; v) 5G ryšiu pagrįstą robotizaciją arba
automatizavimą ir pažangius technologinius sprendimus, pavyzdžiui, vi) transporto
važtaraščius ir tvaraus mobiliųjų duomenų valdymo sprendimus, ir vii) vieningas bilietų
pardavimo sistemas ir transporto lengvatų skaitmeninimo sprendimus.

Investicijomis į ryšių infrastruktūrą taip pat bus prisidedama prie Europos 5G ryšio daugiašalių
projektų.
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3 – Skaitmeninių technologijų integracija
3 – Skaitmeninių
technologijų
integracija

Lietuva

ES

vieta

balas

balas

12

41,2

37,6

DESI 2021

Lietuva
3A1 – MVĮ, kurių skaitmeninis intensyvumas bent
bazinio lygio

DESI 2020

DESI 2021

DESI 2021

Netaikoma

Netaikoma

54 %

60 %

2020

2020

48 %

36 %

MVĮ dalis, %

3b1 – Dalijimasis informacija elektroninėmis
priemonėmis

ES

DESI 2019

47 %

48 %

Įmonių dalis, %

2017

2019

2019

2019

3b2 – Socialiniai tinklai

20 %

24 %

24 %

23 %

Įmonių dalis, %

2017

2019

2019

2019

3b3 – Didieji duomenys

14 %

14 %

11 %

14 %

Įmonių dalis, %

2018

2018

2020

2020

3b4 – Debesija

17 %

17 %

23 %

26 %

2018

2018

2020

2020

Netaikoma

Netaikoma

34 %

25 %

Įmonių dalis, %

3b5 – DI
Įmonių dalis, %

2020

2020

66 %

3b6 – IRT darniai aplinkai

Netaikoma

Netaikoma

74 %
2021

2021

3b7 – E. sąskaitos faktūros

29 %

29 %

27 %

32 %

Įmonių, kurios gana ir (arba) labai intensyviai vykdo žaliąją veiklą
naudodamosi IRT, %

Įmonių dalis, %

2018

2018

2020

2020

3c1 – Internetu prekiaujančios MVĮ

21 %

24 %

28 %

17 %

MVĮ dalis, %

2018

2019

2020

2020

3c2 – E. prekybos apyvarta

14 %

12 %

15 %

12 %

MVĮ apyvartos dalis, %

2018

2019

2020

2020

3c3 – Internetu kitose valstybėse prekiaujančios
įmonės

12 %

13 %

13 %

8%

2017

2019

2019

2019

MVĮ dalis, %

Lietuva ES užima 12-ą vietą skaitmeninių technologijų integravimo srityje. ES vidurkį ji viršija pagal
dirbtinio intelekto (DI) diegimo, IRT darniai aplinkai, internetu prekiaujančių MVĮ ir dalijimosi
informacija elektroninėmis priemonėmis rodiklius. Debesijos paslaugų ir didžiųjų duomenų
naudojimas yra mažesnis už ES vidurkį. Nors e. prekybos apyvarta yra didesnė už ES vidurkį,
e. sąskaitų faktūrų naudojimas mažėja ir yra mažesnis už ES vidurkį. Lietuvos įmonės šiek tiek
dažniau naudojasi socialiniais tinklais ir daugiau parduoda kitose šalyse, nei tai vidutiniškai daro ES
įmonės. Kita vertus, MVĮ, kurių skaitmeninės technologijos yra bent bazinio lygio, dalis yra mažesnė
nei ES.
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2020–2030 m. pramonės skaitmeninimo kelrodyje12 nustatytos skaitmeninių technologijų
integravimo gairės. Tai: skaitmeninių technologijų naudojimo privačiajame ir viešajame sektoriuose
didinimas, mokslinių tyrimų ir inovacijų stiprinimas, standartų pritaikymas ir aktyvus dalyvavimas
tarptautinėse vertės grandinėse.
ES S3 kataloge13 užregistruota 18 įvairaus pažangumo lygio Lietuvos skaitmeninių inovacijų centrų,
remiančių verslo skaitmenizaciją ir vykdančių veiklą biotechnologijų, gamybos, laivybos, statybos,
transporto ir viešojo administravimo srityse. 2020 m. Lietuva pateikė tris Europos skaitmeninių
inovacijų centrų, kurie būtų iš dalies finansuojami pagal Skaitmeninės Europos programą,
kandidatūras.
„Startup Lithuania“14 – tai vieno langelio principu veikianti jaunų novatoriškų įmonių, siekiančių
plėtoti IRT ekosistemą, platforma. Paslaugas startuoliams teikia Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra (MITA)15, Lietuvos inovacijų centras (LIC)16, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų
parkas17, VšĮ „Versli Lietuva“18 ir kiti subjektai. Siūlomos šios paslaugos: inkubavimas ir
akceleravimas, ekspertų konsultacijos dėl patekimo į užsienio rinkas, intelektinės nuosavybės teisių,
rinkodaros, galimybės gauti finansavimą, mokslinių partnerių paieškos ir infrastruktūros kūrimo.
Veikia plati ekosistema, kurią sudaro preakceleratoriai ir akceleratoriai, inkubatoriai ir (arba) centrai
(„GovTech Lab“, „Evolut 4.0“, „TechHub“, „Baltic Tech Park“, Saulėtekio slėnis ir kt.) ir privatūs
rizikos investuotojai, tokie kaip „LitCapital“, „Verslo angelų fondai“, „Start-up wise guys“, „Practica
capital“, finansuojantys įvairius startuolių gyvavimo ciklo etapus. Populiarėja ir bandomoji
reglamentavimo aplinka, pavyzdžiui, Lietuvos Banko finansinių inovacijų bandomoji reglamentavimo
aplinka.
Lietuvos inovacijų centras dalyvauja įgyvendinant Baltijos didelio masto kompiuterijos projektą19,
kurio tikslas – sudaryti sąlygas mažesniems dalyviams kurti novatoriškus produktus ir paslaugas. Šiuo
projektu taip pat siekiama išanalizuoti ir sukurti universalų praktinį sprendimą – BalticLSC
(superkompiuterijos) aplinką: aparatinės įrangos platformą ir lengvai naudojamą programinę įrangą.
Lietuva yra viena iš pirmaujančių ES valstybių dirbtinio intelekto srityje ir yra parengusi nacionalinę
dirbtinio intelekto strategiją, kurioje rekomenduojama sukurti stabilią ir dirbtiniam intelektui
palankią duomenų aplinką. Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama viešajam sektoriui, kad Lietuvos
duomenys atitiktų tarptautinių standartų reikalavimus. Strategija įgyvendinama pasitelkiant
iniciatyvą „AI Boost“20, pagal kurią veikia dirbtinio intelekto akceleratorius (padedantis mokyti
dirbtinio intelekto modelius) ir informacijos centras, taip pat organizuojami su dirbtiniu intelektu
susiję renginiai ir tinklalaidės.
Lietuva priėmė Nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją (NKSS)21, iš esmės suderintą su ES TIS
direktyva, ES kibernetinio saugumo strategija, ENISA rekomendacijomis ir tarptautine gerąja
patirtimi. Naujos kartos kibernetinių priemonių rinkinį, skirtą nacionalinėms greitojo reagavimo į
kibernetinius incidentus komandoms kurti, bendrai finansuos Krašto apsaugos ministerija, kuri taip
pat rengia finansinį mechanizmą, skirtą privačiojo sektoriaus dalyvavimui Europos bendradarbiavimo
gynybos srityje programose, įskaitant kibernetinės gynybos projektus. Privačiojo sektoriaus
12

https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Lithuanian%20Industry%20Digitisation%20Roadmap%20
2020-2030%20UPDATED%20EN%20(1).pdf.
13
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool.
14
https://www.startuplithuania.com/.
15
https://mita.lrv.lt/.
16
https://lic.lt/.
17
https://ssmtp.lt/.
18
https://www.enterpriselithuania.com/en/.
19
https://www.balticlsc.eu/.
20
https://aiboost.lt/.
21
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/27107170d04511e8a82fc67610e51066?jfwid=-ub28x8e9q.
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iniciatyvos: dvi įmonės „NRD Cyber Security“22 įgyvendinamos programos: „IntEye“23 ir „CySystem“24;
„Tesonet“ biuro darbas su kriptografiniais protokolais ir įmonės „CUJO AI“ kuriami dirbtinio intelekto
modeliai, skirti tinklo saugumo grėsmėms aptikti.
Siekiant toliau skatinti skaitmeninę ekonomikos transformaciją, svarbu, kad Lietuva toliau kurtų savo
startuolių ekosistemą ir remtų skaitmeninių technologijų integravimą mažosiose ir vidutinėse
įmonėse, ypatingą dėmesį skirdama įmonėms, įsikūrusioms nepalankioje padėtyje esančiuose
regionuose.

Skaitmeninių technologijų integravimas Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo plane
Į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama
gerinti skaitmeninių technologijų integravimą, pvz.:
 skaitmeninių inovacijų plėtra ir diegimas: įsigalioja 14 sutarčių apimančių finansines
paskatas verslo paslaugų centrams diegti, robotikos procesų automatizavimą ir
dirbtinio intelekto sprendimus (3 mln. EUR) ir 170 sutarčių dėl finansinių paskatų
startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti, dirbtinio intelekto, blokų grandinės,
technologijų, robotikos procesų automatizavimo srityse (EUR 15 million).
 kultūros išteklių skaitmeninimas ir prieinamumo užtikrinimas (30 mln. EUR);



IRT kompetencijų centro kūrimas;
dalyvavimo programoje „Europos horizontas“ ir kitose Europos programose, kuriomis
galėtų būti remiamas perėjimas prie skaitmeninių technologijų, skatinimas.
Inovacijų veikla Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane, priskiriama
skaitmeninių inovacijų sričiai, bus susieta su daugiašaliu Europos skaitmeninių inovacijų centrų
projektu.

22

https://www.nrdcs.lt/en/.
„IntEye“ – atvirųjų šaltinių žvalgybos informacijos rinkimo ir analizės sistema, kuri, naudodama kelis dirbtinio
intelekto modulius, nuolat mokysis iš naudotojo ir aktyviai ieškos svarbiausios informacijos internete.
24
„CySystem“ – sprendimas, kuris padės stebėti kibernetinę erdvę, skubiai nustatyti sutrikimus tinkluose ir
apie juos įspėti.
23
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4 – Skaitmeninės viešosios paslaugos
4 – Skaitmeninės
viešosios
paslaugos
DESI 2021

Lietuva

ES

vieta

balas

balas

12

78,0

68,1

Lietuva
4a1 – E. valdžios paslaugų naudotojai
Interneto naudotojų dalis, %

4a2 – Iš anksto užpildytos formos

DESI 2019
63 %

DESI 2020
67 %

DESI 2021
69 %

DESI 2021
64 %

2018

2019

2020

2020

Netaikoma

Netaikoma

89

63

2020

2020

73

75

2020

2020

84

Balas (0–100)

4a3 – Piliečiams skirtos skaitmeninės viešosios
paslaugos

Netaikoma

Netaikoma

Balas (0–100)

4a4 – Įmonėms skirtos skaitmeninės viešosios
paslaugos

Netaikoma

Netaikoma

96
2020

2020

Netaikoma

Netaikoma

86 %

78 %

2020

2020

Balas (0–100)

4a5 – Atvirieji duomenys
Didžiausias balas, %

ES

Skaitmeninių viešųjų paslaugų srityje Lietuva ES užima 12-tą vietą. Įmonėms skirtų skaitmeninių
paslaugų srityje (DESI balas 96 iš 100) Lietuva užima 4-ą vietą ES ir gerokai viršija vidurkį. Tačiau
piliečiams skirtų skaitmeninių paslaugų srityje (73 balai iš 100) jos rezultatai šiek tiek prastesni.
Laipsniškas e. valdžios naudotojų skaičiaus augimas rodo, kad žmonės naudojasi skaitmeninėmis
viešosiomis paslaugomis – šiuo metu šis rodiklis siekia 69 proc. ir viršija ES vidurkį. Ši tendencija taip
pat pastebima iš anksto užpildytų formų srityje, kurioje Lietuvos rezultatai gerokai viršija ES vidurkį ir
ji užima 4-ą vietą ES. Panašus ir šalies reitingas įmonėms skirtų skaitmeninių viešųjų paslaugų srityje.
Siekiama, kad Elektroniniai valdžios vartai25 taptų vienu prieigos tašku prie Lietuvos e. valdžios
paslaugų, taikančiu vienkartinio duomenų pateikimo principą ir veikiančiu per Valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platformą ir Viešojo administravimo institucijų informacinę sistemą. Elektroniniai
valdžios vartai susieti su teisinės informacijos, teismų, mokesčių, e. sveikatos, švietimo, savivaldybių
institucijų ir kt. informacinėmis sistemomis. 2020 m. į vartus integruota daugiau kaip 600
e. paslaugų.
Teisės aktų registre (TAR)26 registruojami ir skelbiami teisės aktai, jų suvestinės redakcijos,
nuasmenintos nutartys ir tarptautinės sutartys. Gyventojai į sprendimų priėmimo procesus
įtraukiami per e. piliečio platformą27, Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamą elektroninę
paslaugą, ir per panašias savivaldybių teikiamas skaitmenines paslaugas. Šios sistemos yra viešai
prieinamos ir paprastai nemokamos.

25

https://www.epaslaugos.lt/portal/.
https://www.e-tar.lt/portal/en/index.
27
https://epilietis.lrv.lt/.
26
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Lietuvos teismai plačiai naudojasi e. paslaugų portalu e. teismas.lt28. 2020 m. maždaug 80 proc. visų
civilinių ir administracinių bylų tvarkymas vyko tik elektroniniu būdu, įskaitant mokesčių mokėjimą,
procesinių dokumentų pateikimą ir platinimą, prieigą prie duomenų apie konkrečią bylą, teismo
nutarčių priėmimą ir vykdymą.
Valstybinės mokesčių inspekcijos e. apskaitos sistema29 suteikia galimybę MVĮ ir savarankiškai
dirbantiems asmenims naudotis supaprastintomis apskaitos paslaugomis naudojant iš anksto
užpildytas formas su mokesčių inspekcijos duomenimis – taip racionalizuojamas mokesčių rinkimas.
Lietuva yra Europos blokų grandinės partnerystės narė. Ji įsteigė savo Europos blokų grandinės
paslaugų infrastruktūros mazgą, kurio tikslas – tapatybės valdymas, patikimas ir patikrinamas
dalijimasis duomenimis įgyvendinant projektą „DLTnode“, kurio metu kuriama mazgo palaikymo
sistema, mokomos valstybės institucijos, dalijamasi gerąja patirtimi, bendraujama su valstybės
institucijomis ir aptariami galimi panaudojimo atvejai.
2014–2025 m. nacionalinėje sveikatos strategijoje30 suplanuota baigti kurti šalies e. sveikatos
sistemą ir ją integruoti į ES e. sveikatos sistemas. Portalas esveikata.lt31, laikantis principo „vienas
pacientas – viena sveikatos istorija“, yra susietas su centrine e. sveikatos sistema (ESPBI IS) ir suteikia
galimybę teikti tokias paslaugas kaip registracija į gydytojo konsultacijas vietoje ir internetu ar ES
skaitmeninio COVID sertifikato gavimas.
Per COVID-19 krizę dauguma medicininių konsultacijų vyko internetu. Elektroninių receptų skaičius
išaugo iki 99,8 proc., išrašų iš ligoninės – iki 84 proc., o ambulatorinių apsilankymų ir elektroninių
siuntimų – iki 100 proc. Planuojama, kad ESPBI IS atvirųjų sveikatos duomenų rinkinius pateiks
nacionaliniam atvirųjų duomenų portalui32, kurį siekiama padaryti neatskiriama ES atvirųjų duomenų
portalo33 dalimi.
Lietuva yra gerokai pažengusi viešųjų skaitmeninių paslaugų srityje. Tačiau gerinant visuomenei ir
įmonėms skirtų e. paslaugų patogumą ir prieinamumą skaitmeninis viešasis administravimas
patobulėtų dar labiau. Geresnis e. paslaugų integravimas ir organizavimas padėtų visuomenei ir
įmonėms rasti reikiamas paslaugas, o valdžios institucijoms – kurti naujas paslaugas ir automatizuoti
esamas.

Svarbiausias 2020–2021 m. akcentas – Iniciatyva „GovTech Lab“34
Siekdama užtikrinti didesnį novatoriškų skaitmeninių sprendimų diegimą viešajame sektoriuje,
Lietuva įsteigė „GovTech Lab“ – iniciatyvą, kuria startuoliams ir novatoriškoms technologijų
bendrovėms suteikiama prieiga prie viešojo sektoriaus įstaigų, kad jie galėtų padėti spręsti
šioms įstaigoms kylančius iššūkius.
„GovTech Lab“ iniciatyva orientuota į tris pagrindines veiklas:
1. viešojo sektoriaus technologijų uždavinių derinimą su inovatorių bendruomenės
idėjomis;
28

https://e.teismas.lt/lt/public/home/.
https://imas.vmi.lt/isaf/.
30
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/608a896236f811e6a222b0cd86c2adfc/.
31
https://www.esveikata.lt/.
32
https://data.gov.lt/.
33
https://data.europa.eu/en.
34
https://govtechlab.lt/.
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2. „GovTech“ startuolių veiklos akceleravimą, apimantį idėjos sukūrimą, bandomąjį
sprendimą ir veiklos plėtimą;
3. „GovTech“ bendruomenės kūrimą vietos ir tarptautiniu mastu.
Sukurta „GovTech iššūkių serija“ siekiant spręsti viešojo sektoriaus iššūkius, kurie neturi aiškaus
sprendimo. 2020 m. iniciatyva „Govtech Lab“ subūrė 13 startuolių, 7 bendrakūrėjų įmones ir
universitetą, sprendusius 10 uždavinių, kuriuos iškėlė 15 viešojo sektoriaus institucijų:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

automatizuotą neteisėto turinio aptikimą internete;
novatorišką patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą;
žaliųjų vartotojų ir žaliųjų produktų suvedimą;
realaus laiko Lietuvos palydovinės nuotraukos padarymą;
nesaugių produktų aptikimą internete;
mokyklai skirtos visuomenės sveikatos stebėsenos priemonės sukūrimą;
neapykantą kurstančios kalbos internete aptikimą ir stebėseną;
greitą ir patikimą veido atvaizdų tikrinimą;
automatinį lėktuvų judėjimo registravimą oro uostuose;
automatizuotą priežiūros duomenų rinkimą Lietuvos bankui.

Skaitmeninės viešosios paslaugos Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo plane
Pagal Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą turėtų būti pradėtos teikti
naujos kartos skaitmeninės viešosios paslaugos. Planuojama daug priemonių, pavyzdžiui:
 15 viešųjų paslaugų skaitmenizacijos projektų (115 mln. EUR), kurių tikslas yra
naudojant pažangias technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas ir duomenų analitika,
galutiniams naudotojams užtikrinti? patogumui ir interaktyvumą;
 valstybės informacinių technologijų reforma: visų valstybės biudžetinių įstaigų valdomo
sistemų migravimas į naują viešojo sektoriaus debesijos infrastruktūrą (95 mln. EUR) ir
pradėjusi veikti nacionalinė kibernetinio saugumo valdymo sistema (15 mln. EUR).
 sveikatos sektoriaus skaitmeninimas (85,7 mln. EUR), kuris sudarytų sąlygas 60 proc.
gyventojų gauti su sveikata susijusias e. paslaugas, o 70 proc. – naudotis
individualizuotomis e. sveikatos priemonėmis ir (arba) produktais, taip pat skaitmeniniu
būdu prižiūrėti 50 proc. sveikatos priežiūros specialistų licencijų;
 skaitmeninės užimtumo platformos sukūrimas (7,1 mln. EUR);
 genomo sekoskaitos infrastruktūros diegimas, kuris turėtų sudaryti sąlygas atlikti 1 570
viso žmogaus genomo sekoskaitos testų, taip prisidedant prie daugiašalio Europos
genomų projekto;
 nauji skaitmeniniai viešieji IRT sprendimai, kurie turėtų sudaryti sąlygas praktiškai
naudotis e. sąskaitomis faktūromis ir e. siuntomis;
 bent 60 proc. neįgaliųjų turėtų būti patenkinti skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis.
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