INFORMACINIAI IŠTEKLIAI
LIETUVOS SKAITMENINIS KONKURENCINGUMAS DIDĖJA, TAČIAU YRA TOBULINTINŲ SRIČIŲ
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VIETA ES

>

pagal skaitmeninės
ekonomikos ir visuomenės
indeksą (DESI) 2019 m.

23

pagal informacinių ir ryšių
technologijų srities specialistų,
absolventų dalį

24

pagal viešojo sektoriaus
duomenų atvėrimą

VIETA ES

VIETA ES

25

pagal interneto naudotojus,
parduodančius internetu

27

pagal sparčiojo plačiajuosčio ryšio
aprėptį

VIETA ES

būtini POKYČIAI
1

VIETA ES

KIBERNETINIS SAUGUMAS LIETUVOJE AUGA, TAČIAU VIS DAR SUSIDURIAME SU SUNKUMAIS

3
4

ES

PASAULYJE

pagal
kibernetinio
saugumo
indeksą
2018 m.

~2

KARTUS

daugiau kibernetinių
incidentų užfiksuota
2019 m. nei 2018 m.
Tikėtina, kad 2020 m.
jų mastas dar labiau
augo dėl COVID-19
protrūkio paskatinto
aktyvesnio visuomenės
skaitmenizavimosi

460

TRŪKSTA STRATEGINĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VYSTYMO VIZIJOS
Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija

Valstybės
informacinių
išteklių politika

Susisiekimo
ministerija

Teisingumo
ministerija

Elektroninių
ryšių politika

Registrų politika

Krašto
apsaugos
ministerija

Kibernetinio
saugumo
politika

svarbiausių Lietuvos
institucijų planuojama
sujungti į vystomą
saugų valstybinių
duomenų perdavimo
tinklą, tačiau tinklo
naudotojų kriterijai
neužtikrina visų ir tik
svarbiausių naudotojų
įtraukimo

~60 %

duomenų valdytojų
ir tvarkytojų nebuvo
paskyrę duomenų
apsaugos pareigūnų
2019 m.

VYKSTANTYS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO POKYČIAI

38,3

mln. eur

skirta informacinių
išteklių konsolidavimui,
o tai, tikėtina, sudarys
sąlygas centralizuotai
ir saugiai valdyti
valstybės informacinius
išteklius. Konsolidavimą
planuojama baigti
2023 m.

2,3 %

 2019 m., Išmanioji mokesčių administravimo
sistema

 2018 m., Ypatingos svarbos valstybės
informacinių išteklių valdymas

 2020 m., Ar veiksmingai kovojama su
elektroniniais nusikaltimais

Siekiant įtvirtinti Lietuvai
tinkamiausią viešojo sektoriaus
turimų duomenų teikimo
apmokestinimo principą, turi būti
nustatytas tinkamiausias šių
duomenų teikimo finansavimo
(licencijavimo) modelis.

BVP ekonominės naudos
galėtų sudaryti atviri
duomenys, pasitelkus
kuriamą Lietuvos atvirų
duomenų portalą. Jis
leistų mažinti valstybės
institucijų duomenų
keitimosi ir apdorojimo
sąnaudas

ATLIKTI AUDITAI 2017–2020 M.
 2017 m., Valstybės elektroninių ryšių
infrastruktūros plėtra

2

Siekiant sudaryti sąlygas priimti
strateginius informacinių išteklių
plėtros ir saugumo sprendimus,
bus sukurta ir įtvirtinta nacionalinė
informacinė architektūra ir jos
valdymo mechanizmas.

 Registrų centro informacinių išteklių
tvarkymo auditas (planuojamas pabaigti
2021 m.)

Daugiau aktualių auditų rekomendacijų
įgyvendinimo duomenų nuolatos galite rasti
www.vkontrole.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

