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Lietuvos policija



Ką turėjome 2016 m.

● 9401 kompiuterizuota darbo vieta (KDV) - stacionarūs ir nešiojami 
kompiuteriai

● Microsoft korporatyvinės nuomos sutartis (nuo 2007 m.)
○ Windows OS Upgrade
○ Enterprise CAL
○ Office Pro Plus
○ Visio, Project
○ Windows Server, Datacenter, SCCM
○ Premier Support

● SharePoint, Lync



Ko neturėjome



Ką turime šiandien

● 7500 KDV

○ daugiau kaip 95 proc.
■ tik 299 KDV su MS Office

○ daugiau kaip 30 proc.
■ 2391 KDV



KDV ūkį valdome

https://www.chef.io/chef/


Tipinė policijos KDV



Specializuotai policijos PĮ pakanka naršyklės



Daugumai policijos IT paslaugų pakanka naršyklės



Ką padarėme 2016 metais

● Pakeitėme Microsoft PĮ naudojimo politiką

○ Nutraukėme korporatyvinės nuomos sutartį

○ Microsoft PĮ licencijas įsigijome 

■ licencijų skaičių sumažindami iki būtino minimumo

● ODF (.odt ir kt.) patvirtinome vidiniu standartu

● Nusprendėme naujus kompiuterius įsigyti be Microsoft PĮ

○ Degiame Ubuntu OS ir Libre Office biuro PĮ paketą



Kodėl ?

● 1 300 000 Eur per metus (2016 metais)
● Perkant: licencijos Kaina x Kiekis

○ 2016 m. pirkome 2400 kompiuterius



Ką manome apie Microsoft PĮ

● Microsoft PĮ yra labai gera
○ Pvz.:



Ką manome apie Microsoft PĮ



Iššūkiai - Libre Office

● Policijos IT nebuvo paruošta Libre Office
○ Naudojamai KT ir PĮ, diegiamoms paslaugoms nebuvo keliamas 

suderinamumo su Libre Office klausimas (arba tik formaliai)
○ Policijos diegiamas DVS nebuvo suderintas su Libre Office

● Kompetencijos ir patirties stoka
○ Neturėjome panašaus migravimo patirties
○ Lietuvoje viešajame sektoriuje nežinojome nė vieno sėkmingo pavyzdžio

● Didžiausios kliūtys yra ne technologinės
○ Naudotojai nepasiruošę darbui su Libre Office
○ Darbuotojų įpročiai

● Dokumentų mainai su kitomis institucijomis
○ dokumentų konvertavimas vis dar problematiškas



Kaip migravome į Libre Office

● I etapas: Į visas KDV automatizuotomis priemonėmis buvo įdiegta Libre 

Office ir Mozilla Thunderbird

● II etapas: po pusės metų automatizuotu būdu išdiegėme Microsoft Office

● Organizacinės priemonės



Kaip dirbome su naudotojais

● Buvo dedikuotas 1 darbuotojas pagalbai ir konsultavimui

● Kiekvieną penktadienį el. paštu buvo siunčiama atmintinė įvairiomis temomis

● Kai kuriuos darbus (pvz. dokumentų konvertavimas) IT atlikdavo už 

darbuotojus



Pasipriešinimas



Kodėl mums pasisekė

● Svarbiausios sėkmės prielaidos:

1. Vadovybės palaikymas

2. Vadovybės palaikymas

3. Vadovybės palaikymas

● Specializuotai policijos PĮ pakanka naršyklės

● Neišnaudojome 80 proc. Microsoft PĮ funkcionalumo



Kodėl mums pasisekė

● Sistemų suderinamumas

○ POLIS sistemos neturėjo kritinio nesuderinamumo

○ Nesuderinamumo ir dabar yra, tačiau yra apėjimai (pvz. ataskaitos - .pdf)

○ DVS’ui buvo perkama suderinimo paslauga

● IT komanda

○ Vidines sistemas susitvarkėme patys



Kodėl mums pasisekė



Šiandienos sunkumai

● Libre Office:
○ Vidinis pasipriešinimas, įpročiai
○ Nėra valstybės politikos, faktiškai palaikomas tik Microsoft dokumentų 

formatas
○ Dokumentų suderinamumo problemos sąlygotos žemos dokumentų 

rengimo higienos
○ Bausmės efektas

● Ubuntu:
○ Bet koks periferinis įrenginys yra iššūkis
○ Sunku įsigyti suderinamų kompiuterių



Kur negalima diegti Libre Office

● Finansų padaliniuose
○ ypač buhalterijoje

● Tarptautinio bendradarbiavimo padaliniuose
● Analitikams dirbantiems su dideliais duomenų masyvais ir Exel’iu
● Specialios paskirties darbo vietose (kriminalistinių tyrimų darbo vietos)

● Policijoje šiandien yra 299 tokios darbo vietos



Kas toliau ?
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