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1 Įvadas 

 
 
 
 
 
Strategija ir veiksmų planas 
 
Skaitmeninės savivaldybės/ regioninės valdžios plėtra yra visų pirma orientuota į 
piliečių ir verslo sektoriaus poreikius. Daugiau nei 8 iš 10 norvegų turi interneto 
prieigą. Plačiajuosčio ryšio veikimo aprėptis artėja prie 100 procentų. Praktiškai visi 
piliečiai naudojasi mobiliaisiais telefonais. Bendraujame elektroniniu paštu, 
skaitome naujienas internete, rezervuojame lėktuvo bilietus, naudojame elektroninę 
bankininkystę ir vis dažniau naudojame internetą ieškodami informacijos ir paslaugų 
teikiamų viešajame sektoriuje. Šiandien informacinės ir komunikacinės 
technologijos yra viena iš svarbiausių viešojo sektoriaus modernizavimo ir 
restruktūrizavimo priemonių. Produktyvus IKT naudojimas gali didele dalimi pakeisti 
įprastą techninį darbą, taip atlaisvinant žmogiškuosius resursus tiesioginiam darbui 
paslaugų sferoje. 
 

Technologijų plėtra vyksta itin sparčiai. Nuolat kuriami nauji technologiniai 
sprendimai, didėja pajėgumai, sparčiai integruojamos telekomo ir kompiuterinės 
paslaugos. Intensyviai plėtojamos ir pritaikomos naujos bendravimo priemonės, 
tokios kaip Facebook ir MySpace, kurias itin naudoja jaunesnioji karta. Taip pat 
nuolat didėja elektroniniu būdu prieinamos informacijos kiekis bei gerėja internetinės 
paieškos sistemų kokybė. Tuo pat metu privatumo apsaugos ir saugaus informacijos 
apdorojimo reikalavimams iškyla vis didesni iššūkiai. 2005 m. KS parengė strateginį 
dokumentą ,,e-Savivaldybė 2009 – skaitmeninis šuolis”. Dokumente patariama 
kurioms svarbioms IKT sritims turėtų būti skiriamas dėmesys siekiant veiksmų 
efektyvumo ir kokybiškų paslaugų. Daugelis savivaldybių pasinaudojo leidiniu ,,e-
Savivaldybė 2009" nusistatydamos savo tikslus šioje srityje. Dokumentas ,,e-
Savivaldybė 2009" taip pat pristato iniciatyvas, kurias KS planavo įgyvendinti 
skatinant IKT plėtrą savivaldos sektoriuje. Daugelis iniciatyvų per šį laikotarpį buvo 
įgyvendintos arba pradėtos įgyvendinti. Kasmetinė KOSTRA apžvalga, kuri apžvelgia 
IKT naudojimą savivaldos sektoriuje, parodė stabilų progresą daugelyje sričių. 
 

 

Viešoji IKT politika ir IKT planai turi būti vertinami tame kontekste, kuriame jie veikia. 
Bendradarbiavimas tarp centrinės valdžios ir savivaldos sektoriaus yra svarbus 
faktorius siekiant užtikrinti vienodas elektronines paslaugas. Stortingo ataskaita nr. 17 
(2006-2007) ,,Eit informasjonssam-funn for alle" yra svarbus tokios sąveikos 
pagrindas. KS bendradarbiauja su įvairiomis ministerijomis ir vyriausybinėmis 
įstaigomis, įskaitant Vyriausybės administracijos ir reformų ministeriją. Svarbus 
bendradarbiavimo partneris taip pat bus neseniai įsteigta Viešojo valdymo ir e-
Vyriausybės agentūra (DIFI). Pastaraisiais metais sustiprėjo bendradarbiavimas su 
Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerija, o šio bendradarbiavimo rėmuose 
parengtas naujas ,,Bendradarbiavimo planas”. Kiti svarbūs bendradarbiavimo 
partneriai yra Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija bei Švietimo ir mokymo 
direktoratas, Darbo ir socialinės rūpybos biuras, Statens kartverk, Brønnøysund 
registrų centras ir Duomenų inspekcija. 
 

Viešos IKT strategijos ir veiklų planai turi būti nuolat pritaikomi prie technologinių 
naujovių bei atsižvelgti į visuomenėje vykstančius pokyčius. Strateginis dokumentas 
,,e-Savivaldybė 2012 – skaitmeninė savivaldos darbotvarkė“ siekia suteikti 
savivaldos ir regioninės valdžios institucijoms pagalbą nustatant IKT naudojimo 
artimoje ateityje tikslus bei rengiant strategijas šiam periodui. Nemažai tikslų ir 
iniciatyvų pateiktų dokumente ,,e-Savivaldybė 2009“ yra tęsiami naujame plane. 
Dokumentas siejasi su KS ilgalaikėmis strategijomis laikotarpiui iki 2012 m. 
Daugiausia išteklių reikalaujančioms savivaldos sektoriaus sritims, tokioms kaip 
pagrindinis švietimas, sveikatos ir socialinė apsauga buvo parengti atskiri papildomi 
planai. 
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E-savivaldybės vizija 
 

Norvegijos savivaldybės ir regionai turėtų tapti pasauliniais lyderiais 
elektroninio piliečių dialogo, skaitmeninių paslaugų bei efektyvaus 
elektroninio administravimo srityse. Prie šios vizijos realizavimo prisidės 
savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos, kurios atitiks ,,e-
Savivaldybė 2012“ iškeltus tikslus. 

 
 
 
 
 

 

 
KS vaidmuo 

 

 

KS siekia būti svarbiausiu savivaldybių partneriu plėtojant elektronines paslaugas ir kartu su 
asociacijos nariais prisidėti prie IKT plėtros šiose srityse: 
 

• Atstovauti ir ginti savivaldybių interesus santykiuose su centrinės valdžios 
institucijomis, tiekėjais ir kitomis interesų grupėmis; 

• Prisidėti rengiant (esant galimybei, bendradarbiaujant su centrinės valdžios 
institucijomis) standartų ir reikalavimų specifikacijas  informacijos apsikeitimui, 
integruotiems sprendimams, bendriems instrumentams  

• Inicijuoti ir prisidėti prie savivaldybių kompetencijos ugdymo teikiant pasiūlymus, 
rekomendacijas, vertinant pasiekimus, rengiant gaires ir kuriant keitimosi patirtimi 
tinklus  

 
KS taip pat dalyvauja daugelio tarybų, komitetų ir ministerijų ir įvairių vyriausybinių 
departamentų sukurtose darbo grupėse, dirbančiose su IKT klausimais. KS sukūrė 
standartizacijos tarybą, kuri siekia parengti savivaldos sektoriui bendrus standartus, 
technines specifikacijas bei bendrus technologinius sprendimus. Sveikatos 
apsaugos ir rūpybos srityje buvo sukurta atskira šios srities profesinė taryba. 

 
KS IKT forumo tikslas yra užtikrinti kompetenciją, kaupti informaciją bei patirtį skirtą 
efektyviam IKT naudojimui savivaldybėse. Forumas sukurtas taip pat siekiant 
atstovauti ir ginti savivaldybių interesus IKT srityje centrinės valdžios ir IKT pramonės 
atžvilgiu. KS siekia, kad kuo daugiau savivaldos ir regioninės valdžios institucijų taptų 
KS IKT nariais. Tuomet šiomis žiniomis ir sukaupta patirtimi galėtų pasinaudoti visas 
sektorius. Forumo rėmuose sukurtas žinių portalas (www.ksikt-forum.no), skirtas 
savivaldybių bendradarbiavimo skatinimui ir informacijos bei žinių sklaidai tarp 
savivaldybių. 
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2 Kodėl e-Savivaldybė? 

 
 
 
 
Informacinės ir komunikacinės technologijos pagal savo pobūdį yra horizontalios 
technologijos, turinčios poveikį visiems visuomenės sektoriams ir sritims. IKT yra 
pagrindinis ekonomikos variklis, ženkliai prisidedantis prie produktyvumo didinimo 
tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Be to, skaitmeninės technologijos gali 
sudaryti galimybes vietos demokratijos stiprinimui, užtikrinti geresnes viešąsias 
paslaugas ir bei intensyvesniam bendravimui tarp institucijų, piliečių ir verslo. 
 
 
IKT kaip produktyvumo faktorius 
 
IKT yra viena iš svarbiausių visuomenės vystymosi priemonių. Tyrimai rodo, kad apie 
40 proc. produktyvumo augimo Europos Sąjungoje tenka IKT. Norvegijos 
produktyvumo lygis yra vienas aukščiausių pasaulyje. Ir viena pagrindinių to priežasčių 
yra aukštas technologijos naudojimo lygis šalyje. Didelis produktyvumas yra svarbus 
tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui, kadangi nesant efektyvaus viešojo sektoriaus, 
privačiam verslui būtų sudėtinga pasiekti aukštą produktyvumo lygį. Tuo pačiu IKT yra 
svarbus regioninės plėtros ir vietos bendruomenių plėtros faktorius. Regionai ir 
savivaldybės, pageidaujantys privataus verslo įmones ir piliečius, privalo rūpintis 
plačiajuosčio ryšio ir efektyvių elektroninių paslaugų užtikrinimu. Piliečiai ir verslo 
sektorius šiandien iš savivaldos ir regioninės valdžios institucijų tikisi tokių elektroninių 
paslaugų, kurios atitiktų privačių paslaugų teikėjų produktyvumą ir techninį lygį. 

 

 

Dalyvavimas informacinėje visuomenėje 
 
Skaitmeninė įtrauktis daugelio šalių darbotvarkėje yra vienas iš svarbiausių 
prioritetų. Visi piliečiai turi būti įtraukti į informacinę visuomenę nepaisant jų 
amžiaus, fizinės negalios, įgūdžių, geografinio atstumo ir kultūrinių skirtumų. 
Galimybė naudotis elektronine infrastruktūra (plačiajuostis ryšys) yra svarbi 
skaitmeninio dalyvavimo prielaida. Skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų 
prieinamumas bei vienodas viešųjų interneto svetainių dizainas taip pat yra itin 
svarbios sąlygos. Skaitmeninė įtrauktis taip pat yra būtinas vietos demokratijos 
plėtros faktorius. Užtikrindamos ir skatindamos dialogą ir bendravimą internetu, 
savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos skatina politinių procesų ir debatų 
svarbiais vietos politikos klausimais matomumą ir suprantamumą.  
 

 

Vienodesnis viešasis sektorius 
 
IKT gali prisidėti prie vienodesnio ir geriau koordinuojamo viešojo sektoriaus kūrimo. 
Informacija ir paslaugos gali būti integruotos tarp sektorių ir viešųjų institucijų bei 
pritaikytos prie individualaus vartotojo poreikių. Informacija gali tuo pačiu būti 
registruojama, saugojama ir perduodama tarp viešųjų institucijų, įskaitant taip pat ir  
informaciją, galinčią išsaugoti gyvybę ir sveikatą. 

 
 

 



 
Geresnė paslaugų kokybė 

 
IKT yra svarbi priemonė galinti pagerinti viešųjų paslaugų kokybę. Gerėjantis 
informacijos internetinis prieinamumas bei integruotų elektroninių paslaugų 
sukūrimas gali supaprastinti bei pagerinti paraiškų ir užklausų procesus. Greitas ir 
atsakingas sprendimų priėmimas viešajame sektoriuje itin priklauso nuo aktualios ir 
teisingos informacijos. IKT gali būti taikoma švietimo sektoriuje siekiant užtikrinti 
geresnę mokymosi aplinką ir pritaikyti mokymą prie kiekvieno mokinio galimybių ir 
interesų. IKT gali suteikti prieinamumą prie aktualių informacijos šaltinių ir suteikti 
galimybes bendrauti bei keistis žiniomis tarpusavyje. IKT taip pat galima pasitelkti 
stiprinant bendravimą ir bendradarbiavimą tarp namų ir mokyklos. Sveikatos ir 
socialinės apsaugos srityje, IKT gali užtikrinti tikslesnį dokumentavimą ir greitesnį 
keitimąsi informacija tarp bendrosios praktikos gydytojų (šeimos gydytojų), ligoninių, 
sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos paslaugų savivaldybėje. Patikima pacientų 
sveikatos apsauga priklauso nuo tikslios informacijos gavimo būtent tuo metu kai ši 
informacija reikalinga. 

 

 

 

Išteklių išlaisvinimas 
 

IKT tampa vis svarbesniu savivaldos sektoriaus įrankiu restruktūrizuojant ir 
palengvinant išteklių išlaisvinimą. Elektroninis duomenų apdorojimas taikomas jau 
keletą dešimtmečių. Tačiau, vis dar įmanoma sulaukti didelių produktyvumo 
pokyčių, ypač dėl padidėjusių elektroninio informacijos perdavimo galimybių 
internetu. Analizė parodė, kad elektroninio apsikeitimo informacija naudojimas tarp 
savivaldybių ir individualių vartotojų gali padidinti kai kurių paslaugų produktyvumą 
daugiau nei 90 proc. Tokius pasiekimus sąlygoja sumažėję techninio darbo apimtys, 
lengviau prieinama informacija bei sutrumpėję paslaugų teikimo terminai. 
Pasiekimai yra didžiausi kuomet atskirų atvejų valdymas gali būti grindžiamas iš 
anksto nustatytais kriterijais, kuomet informacija yra automatiškai gaunama iš 
duomenų bazių ir kuomet naudojamos dalinai užpildytos formos. 

 

Sveikatos ir socialinė apsauga yra sritys, kuriose IKT tikriausiai gali išlaisvinti 
daugiausia išteklių. Robotų technologija ir kita rūpybos technologija taip pat gali 
išlaisvinti išteklius šioje srityje. Tačiau detaliau šie klausimai šiame strateginiame 
dokumente nėra aptariami. 

 
 

 

Produktyvus vidinis darbo organizavimas 
 

IKT sprendimai yra svarbūs savivaldos/ regioninės valdžios institucijų vidiniame darbe. 
Vidutinio dydžio savivaldybėje gali būti taikoma net iki 100 įvairių IKT sistemų. Be to, 
efektyviam institucijos išteklių valdymui yra reikalingos finansinės, atlyginimų bei 
valdymo sistemos. Siekiant užtikrinti gerą administravimo praktiką yra reikalingos bylų 
tvarkymų bei archyvavimo sistemos. Aplinkos duomenų registravimui, planavimui ir 
bendram valdymui taip pat yra reikalingos geografinių duomenų (geodata) sistemos. 
Elektroninis verslas gali sąlygoti žemesnius pirkimų kaštus. Todėl yra aiškus poreikis 
parengti bendras technines specifikacijas savivaldybių naudojamoms atskirtų sričių 
profesinėms sistemoms. Daugelis savivaldybių gali sumažinti kaštus 
bendradarbiaudamos įsigyjant ir eksploatuojant įrangą ir sistemas. Geresnius ir 
pigesnius sprendimus galima pasiekti naudojant ir diegiant nemokama programine 
įranga pagrįstas sistemas. Dar viena aktuali užduotis šiame kontekste gali būti 
personalinio kompiuterio bei serverių patalpos vėdinimui reikalingos didelės energijos 
sąnaudų ir šiam tikslui skirtos energijos naudojimo sumažinimas. 

 
 
 
 

$
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3 Vietos demokratija ir 
dalyvavimas 
informacinėje 
visuomenėje  

3  
Gerai veikiančią vietinę demokratiją rodo piliečių pasitikėjimas vietos politikais ir tai, 
kad piliečių išrinkti atstovai parengia darbotvarkę, administruoja išteklių naudojimą, 
atstovauja piliečius bei įgyvendina duotus pažadus. Visiems šiems veiksmams būtina 
gera komunikacija, dialogas ir bendravimas su piliečiais. Gerai apgalvotas naujų 
technologijų naudojimas gali šį bendravimą palengvinti ir sustiprinti. 
 
IKT yra gera priemonė padidinti savivaldybėje vykstančių formalių politinių procesų 
matomumą. Beveik visos savivaldybės politines aktualijas skelbia internete. 
Informacinių ir komunikacinių technologijų pagalba savivaldybės gali piliečiams 
suteikti galimybę greitai gauti informaciją apie savivaldybės veiklą bei priimtus 
politinius sprendimus. Komitetų bei savivaldybės tarybos posėdžiai gali būti 
transliuojami internetu tiesiogiai arba pateikiant posėdžių įrašą. Tai gali padėti 
padidinti politinių diskusijų ir procesų matomumą piliečiams ir kitoms suinteresuotoms 
grupėms. 
Dialogui su piliečiams naudodami skaitmeninius bendravimo kanalus, savivaldybė bei 
piliečių rinkti atstovai gali išplėsti politinį lauką bei suteikti galimybes piliečiams įtakoti 
politinius procesus. Toks dialogas suteikia daugiau žinių savivaldybei apie piliečiams 
rūpimas problemas bei suteikia pagrindą politiniams sprendimams. Dažniausi tokio 
dialogo klausimai – planavimas ir statybos, organizaciniai aspektai, biudžetas, taip pat 
klausimai susiję su prioritetų nustatytų tarp savivaldybės teikiamų paslaugų prioritetų 
nustatymu, paslaugų aprašymai bei skelbimai. 
Naujos internetinės technologijos skatina naujas bendravimo formas, kurios gali ne tik 
sustiprinti vietos demokratiją, bet ir ją pakeisti. Todėl svarbu įvertinti ir realizuoti 
nepanaudotą demokratijos potencialą, kurį gali suteikti šių technologijų taikymas. 
Didelių ir prieštaringų klausimų sprendimui gali būti naudojamos skaitmeninės 
apklausos, kurios daugeliu atvejų gali pateikti išsamesnę informaciją ir padidinti 
piliečių įtraukimą. Ne mažiau svarbu yra ir užtikrinti, jog šių skaitmeninio 
komunikavimo formų dalyviai nedelsiant gautų atsakymą į pateiktas užklausas, 
kuriame paaiškinama kaip jų užklausa bus nagrinėjama ir atsakoma..  

Elektroninės paslaugos ir savivaldybės skelbiama 
informacija turi būti pateikiama ir skelbiama taip, kad 
ja galėtų naudotis ir ji būtų prieinama visiems 
piliečiams.  
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Viešųjų interneto svetainių kokybės vertinimas 
 
Norge.no kiekvienais metais atlieka viešojo sektoriaus interneto svetainių  
kokybės vertinimą. Vertinimas atliekamas vadovaujantis WAI reikalavimais ir 
kriterijais šiose trijose srityse: 

• prieinamumas visiems 
• pritaikymas vartotojui 
• naudingos informacijos ir paslaugų turinys 

Internetinėms svetainėms, priklausomai nuo bendro vertinimo gauto  
už šiuos kriterijus, yra skiriama nuo vienos iki šešių žvaigždučių.  
 
2007 m. penkiomis ar šešiomis žvaigždutėmis buvo įvertintos 17 savivaldybių. 
Tačiau tiek pat savivaldybių gavo tik po vieną žvaigždutę. Daugumai savivaldos ir 
regioninių institucijų skirta po tris ar keturias žvaigždutes. 
 



 
Šiuo metu yra rengiamas naujų teisės aktų, draudžiančių diskriminaciją fizinės negalios 
pagrindu, projektas. Reikalavimus vienodam visos naujos informacinės ir 
komunikacinės technologijos dizainui siūloma įvesti nuo 2011 m. Šie reikalavimai 
rengiami vadovaujantis Pasaulinio internetinio tinklo konsorciumo gairėmis (WAI 
reikalavimai). KS parengė technines specifikacijas savivaldos ir regioninės valdžios 
institucijų svetainėms vadovaujantis WAI reikalavimais bei Norge.no kokybės kriterijais, 
kurie taipogi remiasi WAI reikalavimais. WAI reikalavimai ypatingą dėmesį skiria 
universaliam dizainui, prieinamumui fizinę negalią turintiems vartotojams bei 
technologiškai nepriklausomai platformai. 

 

Piliečiams, kurie bendraudami su savivaldybe nenori ar negali naudoti elektroninio 
ryšio priemonių, visuomet turi būti sudaryta galimybė kreiptis į savivaldybę kitu 
būdu, pvz. telefonu arba apsilankant savivaldybėje. 

 

 
Tikslai  
1 Per 2009 m. savivaldos ir regioninės valdžios institucijos turi 

būti sukūrę skaitmeninius kanalus dialogui tarp piliečių, 
savivaldybės ir piliečių rinktų atstovų.  

 

2 Per 2010 m. savivaldos ir regioninės valdžios institucijų 
interneto svetainės turi atitinti Norge.no kokybės kriterijus.  

 
Iniciatyvos  
1 KS prisidės prie apsikeitimo informacija ir patirtimi susijusių su 

savivaldos ir regioninės valdžios institucijų interneto svetainių 
kokybe ir prieinamumu.  

 

2 KS peržiūrės ir toliau plėtos gaires ir technines specifikacijas 
skirtas savivaldos/ regioninės valdžios internetinėms 
svetainėms.  

 
3 KS inicijuos tyrimų projektus ir parengs informacinę medžiagą 

pateikiančią patirtį ir gaires kuriant elektroninį dialogą tarp 
savivaldybių, piliečių ir piliečių rinktų atstovų.  
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4 Paslaugos internetu 

 
 

 
Elektroninių paslaugų piliečiams ir verslo sektoriui kūrimas sulaukia vis didėjančio 
dėmesio viešajame sektoriuje. Keletas savivaldos ir regioninės valdžios institucijų 
yra nemažai pažengę teikiant interaktyvias paslaugas visuomenei. Tačiau daugeliui 
dar reikia nemažai nuveikti siekiant pagrindinių tikslų nurodytų, pavyzdžiui, Stortingo 
ataskaitoje Nr. 17 (2006-2007) ir e-Savivaldybė 2009. Apklausos parodė, kad 2007 
m. tik 5 proc. savivaldybių buvo pasiekę 4 pakopos lygį.  
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1 pakopa: 
skelbiama 
informacija 
(,,internetinė 
brošiūra”) 
 
Bendroji informacija 

apie įstaigą ir 

paslaugas. 

  
  4 pakopa: 

 

 

 Sąveika ir  
 

 

 bendradarbiavimas 
 

 

3 pakopa: 
 
 
Paslaugos, kurioms 
reikalingas techninis 
ar organizacinis 
bendradarbiavimas 
tarp keleto įstaigų ar 
įmonių (horizontali 
integracija). 
Paslaugų teikėjas 
gali, pavyzdžiui, 
surinkti duomenis 
/dalines paslaugas 
iš kitu įmonių 
(įstaigų) ir pateikti 
šią informaciją kaip 
vieną paslaugą. 

 

 

Konkretiems 
vartotojams 
pritaikyta  
komunikacija 

 

 

Paslaugos, leidžiančios 
vartotojams patalpinti 
bei gauti informaciją, yra 
pritaikytos atskiram 
vartotojui. Paslauga ir 
susieta su įstaigos 
vidinėmis IT sistemomis 
(vertikali integracija). 

 

 

  

  

2 pakopa:  

 

Tikslingai 
sugrupuota  
komunikacija 

 

 

 

 

PP  

Informacijos 
pateikimas ir 
paprastos 
interaktyvios 
paslaugos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sudėtingumas (ir kaštai) 

 
 
Svarbiausi tikslai, kurių siekia savivaldybės plėtodamos interaktyvias paslaugas 
visuomenei ir viešajam sektoriui yra noras padidinti vidinių procesų efektyvumą ir tai, 
kad piliečiai vis labiau pageidauja su viešuoju sektoriumi bendrauti pasitelkiant 
elektroninius sprendimus. 
 

Savivaldybės, kurios nori siūlyti interaktyvias paslaugas, parengia labai panašius 
sprendimus, tačiau kai kurie iš jų yra pritaikyti prie vietinės specifikos. Taigi natūralu 
siekti savivaldybių bendradarbiavimo kuriant tokio tipo sprendimus tiek vietos, tiek 
regiono, tiek valstybės lygmenyje. Savivaldos sektorius gali plėtoti aukštos kokybės 
paslaugas pasitelkiant standartizaciją, rengiant bendras technines specifikacijas ir 
dalinantis technologijomis bei kompetencija. 
 

KS 2006 – 2008 m. inicijuotas projektas ,,Tjenester på nett”, kuris buvo vykdytas su 
Norvegijos tyrimų tarybos parama, parengė geriausios patirties pavyzdžius 
elektroninių paslaugų įvedimui savivaldybėse. Tad kitoms savivaldybėms rengiamos 
gairės, mokymai ir suteikiama pagalba remsis žiniomis ir patirtimi įgyta šio projekto 
metu. 
 

Centrinės valdžios institucijos yra sukūrę interneto portalus MinSide ir Altinn . 
MinSide buvo sukurtas ir skirtas piliečių vartojimui, o Altinn buvo sukurtas verslo 
sektoriui. Nemažai savivaldybių jau yra sudarę sutartis su Vyriausybės 
administracijos ir reformų ministerija dėl jų teikiamų paslaugų pristatymo MinSide. 
Susiejimas su MinSide savivaldybei suteikia prieigą prie Minid. Tad piliečiai,   
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pageidaujantys pasinaudoti elektroninėmis 
savivaldybių paslaugomis, gali taikyti pasirinkti šį 
saugumo sprendimą. Savivaldybės taip pat turi 
galimybę prisijungti prie Altinn ir naudotis šio portalo 
saugumo sprendimais. 

 
. 

Tikslai 
1 Per 2009 m. savivaldybės ir 

regionai turi pasiūlyti piliečiams 
skirtas elektronines paslaugas per 
MinSide. 

 

2 Per 2009 m. savivaldybės ir 
regioninės valdžios institucijos 
turi sugebėti pasiūlyti 
elektronines paslaugas verslui 
Altinn.  

 

3 Per 2011 m. savivaldos ir regioninės valdžios institucijos turi 
sugebėti pasiūlyti elektroninius savitarnos sprendimus 
atitinkančius 4 paslaugų pakopos lygį dažniausiai naudojamoms 
paslaugoms.  

 

 

Iniciatyvos 
 

1 KS užtikrins, kad ,,Tjenester på nett” (Paslaugos internetu) 
projekto metu įgytos žinios, patirtis ir sprendimai bus plėtojami, 
išsaugojami ir perduodami visoms savivaldybėms.  

 

2 KS parengs dokumentaciją bei gaires, kuriose bus pateikta 
geriausia praktika atliekant pirkimus ir įgyvendinant 
interaktyvias paslaugas, taip pat organizuos mokymus bei 
esant poreikiui teiks individualią pagalbą savivaldybėms.  
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Piliečių portalas MinSide (http://www.norge.no/minside) yra 
viešas elektroninių paslaugų biuras internete, kuriame piliečiai 
gali naudotis elektroninėmis paslaugomis. Prisijungimas prie 
šių elektroninių paslaugų yra pagrįstas asmeniniu puslapiu su 
saugia registracija. 
  
MinSide yra paslauga pritaikyta konkretiems vartotojams. 
Šiame portale informacija apie kiekvieną ir kiekvienam piliečiui 
yra prieinama vienoje vietoje. Šio portalo tikslas – kad visos 
centrinės, regioninės ir vietos valdžios paslaugos būtų 
prieinamos per MinSide. Prie MinSide galima prisijungti per 
Norge.no, taip pat iš savivaldybių ir regioninės valdžios portalų. 



 
 
 
 
 
 
 

 

5 Elektroninis bendravimas 
sveikatos ir socialinės 
apsaugos paslaugose  

 

 
Savivaldybės atsako už efektyvių, vartotojui palankių ir aukštos kokybės pagrindinių 
sveikatos priežiūros bei socialinės apsaugos paslaugų teikimo piliečiams užtikrinimą. 
Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos paslaugos savivaldybėse reikalauja beveik 
tiek išteklių, kiek reikalauja tiesiogiai specializuotos sveikatos paslaugų teikimas. 
Regioninės valdžios institucijos yra atsakingos už viešas odontologijos paslaugas. 
 
Ateinančiais metais prognozuojamas ženklus vyresnio amžiaus visuomenės 
segmento augimas. Išaugs psichiatrinės problemos bei piktnaudžiavimo 
svaiginančiomis medžiagomis atvejai. Slaugos, reabilitacijos ir rūpybos paslaugoms 
savivaldybėse iškils rimti iššūkiai susiję su darbo jėga, efektyvesniu išteklių 
naudojimu, pakankamais gydymo pajėgumais ir gebėjimu teikti kokybiškai geras 
paslaugas. 
 
Viena efektyviausių priemonių didinant efektyvumą ir kokybę sveikatos priežiūros ir 
socialinės apsaugos sektoriuose yra laikoma vienodas požiūris ir vienodos investicijos 
į IKT. Ligoninių operacinės, slaugos namai, odontologijos operacinės bei sveikatos 
priežiūros įstaigos yra pilnai priklausomi nuo gerai funkcionuojančių IKT. Tuo pačiu 
internetas vis didėjančiai visuomenės daliai yra tapęs natūraliu dialogo kanalu. Taip 
pat auga elektroninis bendradarbiavimas tarp skirtingų paslaugų teikimo ir prevencinio 
darbo sričių. 

 
 

 
Ateities vizija 
 
Informacijos apsikeitimas tarp sveikatos ir socialinių paslaugų 
institucijų bei jų viduje vyks elektroniniu būdu. Visos sveikatos ir 
socialinės rūpybos institucijos turės didelio pralaidumo 
internetinį ryšį. Vizitai pas gydytojus, ligos istorija, nukreipimai, 
tyrimų rezultatai ir vaistų išrašymas yra pavyzdžiai informacijos, 
kuri bus perduodama elektroniniu būdu. Elektroniniai pacientų 
medicininiai įrašai taps pagrindiniu sveikatos paslaugų sąveikos 
elementu. Elektroninės medicinos kortelės leis susidaryti 
išsamesnį vaizdą apie paciento vartotus medikamentus. 
Pacientams bus lengviau prieinama informacija apie jų sveikatą, 
galės gauti ir siųsti informaciją įvairių įstaigų sveikatos 
priežiūros specialistams. Į pacientų prevencinę mediciną, 
gydymą ir stebėjimą bus įtraukta namų erdvė. Internetas bus 
naudojamas savitarnai ir konsultacijoms priimant sprendimus. 
Namuose dirbantis sveikatos priežiūros personalas žymiai 
aktyviau naudosis elektrinėmis priemonėmis darant įrašus, 

pateikiant ir surenkant medicininę informaciją. Bus išplėtotos 
telemedicinos paslaugos kartu su naujomis galimybėmis 
atsiradusiomis plėtojant robotų pramonę, nanotechnologijas, 
genų technologijoje ir kitus pažangius gydymo metodus. 

 
Tarp bendrosios praktikos gydytojų, ligoninių, 
savivaldybių, traumatologijos klinikų, vaistinių bei 
kitų sveikatos priežiūros įstaigų yra persiunčiama 
apie 40 mln. pranešimų (nukreipimų, epikrizių, 
receptų irk t.). Elektroninis pranešimų registravimas 
ir perdavimas gali ženkliai prisidėti prie išteklių 
sutaupymo. Įdiegiant elektroninę komunikaciją ir 
keitimąsi pranešimais tarp dirbančiųjų chirurgijos 
klinikose, ligoninėse ir savivaldybėse gali sutaupyti 
daug laiko, kuris gali būti skiriamas tiesioginiam 
darbui sveikatos priežiūros ir rūpybos srityse. Jeigu 
kiekvienas asmuo dirbantis sveikatos priežiūros 
srityje, naudodamasis IKT priemonėmis, galėtų 
padidinti produktyvumą 20 minučių per dieną, 
tuomet nacionaliniu mastu tai sudarytų daugiau nei 
5500 darbo metų. 
 

Tačiau, kad investicijų į IKT potencialas yra 
išnaudojamas tik dalinai. Dažnai popieriniai ir IKT 
sprendimai taikomi lygiagrečiai. Tai reiškia, kad 
darbas dvigubėja ir informacijos tvarkyme atsiranda 
tam tikras netikrumo laipsnis. Skirtingi technologiniai 
sprendimai ir standartų nebuvimas užkerta kelią 
bendradarbiavimui ir informacijos perdavimui tiek tarp 
įstaigų, tiek įstaigų viduje. 
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Itin svarbus iššūkis savivaldos ir regioninės 
valdžios institucijoms ateityje bus infrastruktūros, 
kuri sudarytų galimybes elektroniniam 
bendradarbiavimui su kitais sektoriaus žaidėjais, 
plėtojimas. Elektroniniai sprendimai, pagrįsti 
nacionaliniais standartais ir rekomendacijomis turi 
būti naudojami sveikatos priežiūros ir rūpybos 
paslaugose, odontologijos paslaugose, tokiose 
srityse kaip medicininiai įrašai, ataskaitų teikimais, 
darbų planavimas, keitimasis informacija apie vaistų 
naudojimą, profesinė pagalba ir prieiga prie įvairių 
žinių šaltinių. 

 
KS strategijoje ir veiksmų plane skirtame IKT 
taikymui sveikatos priežiūros ir rūpybos srityje 
išskiriamos šešios prioritetinės kryptys: 

 
 
• IKT plėtros sveikatos apsaugos ir rūpybos srityse 

koordinavimas bei elektronine sąveika pagrįsto 
abipusio bendradarbiavimo sukūrimas tarp 
sveikatos priežiūros įstaigų ir savivaldybių 

• Elektroninių pacientų įrašų (EPJ) įvedimas ir taikymas visai dokumentacijai 
sveikatos priežiūros ir rūpybos paslaugų sektoriuje  

• Saugaus elektroninio komunikavimo su kitais žaidėjais per sukūrimas 
Norsk Helsenett  

• Dokumentacijos ir komunikacijos pritaikymas prie nacionalinių struktūros, 
funkcionalumo ir turinio standartų  

• Naujų technologinių sprendimų telemedicinoje, video konferencijos, mobiliųjų 
komunikacijos technologijų naudojimas ir kt.  

• Sveikatos priežiūros ir rūpybos sektoriaus vadovų ir darbuotojų kompetencijos 
kėlimas, darbo su IKT priemonėmis srityje bei darbo procesų ir procedūrų 
pasikeitimai.  

 

Šiose prioritetinėse kryptyse yra suformuluoti skirtingi tikslai ir iniciatyvos iš kurių 
svarbiausi yra pateikiami žemiau. Taip pat yra nustatyti tikslai ir iniciatyvos 
odontologijos paslaugų sektoriui. 

 

Tikslai  
1 Per 2009 m. visa dokumentacija sveikatos priežiūros ir rūpybos 

paslaugų sektoriuje turi būti įtraukta į elektroninių medicinos 
įrašų sistemą ir turi būti pagrįsta nacionaliniais struktūros, 
funkcionalumo ir turinio standartais. 

 

2 Per 2011 m. visos savivaldybės turi būti prijungtos prie Norsk 
Helsenett ir turi būti įdiegę elektroninę komunikaciją su sveikatos 
priežiūros įstaigomis ir bendrosios praktikos gydytojais. 

 

3 Per 2011 m. visos regioninės valdžios institucijos turi būti prijungę 
odontologijos paslaugų teikėjus prie Norsk Helsenett ir įdiegę 
elektroninį komunikavimą su NAV, sveikatos priežiūros įstaigomis, 
bendrosios praktikos gydytojais ir savivaldybėmis.  

 

4 Per 2011 m. sveikatos priežiūros ir rūpybos paslaugų sektoriaus 
darbuotojai savivaldybėse turi būti įgiję pakankamas žinias 
skaitmeninių priemonių naudojimo srityje, kad galėtų elektroniniu 
būdu bendrauti su sveikatos priežiūros institucijomis, bendrosios 
praktikos gydytojais ir traumatologijos klinikomis. 
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Nacionalinis pagrindų susitarimas dėl 
sveikatos priežiūros ir rūpybos  

Sveikatos ir rūpybos paslaugų ministerija kartu su KS sudarė 
nacionalinį pagrindų susitarimą dėl bendrų veiksmų sveikatos 
priežiūros ir rūpybos srityje. Šis pagrindų susitarimas skirtas 
paremti vietinius susitarimus ir sukurti pagrindą 
bendradarbiavimui tarp lygių šalių. Taip pat siekiama prisidėti prie 
sistemingo stebėjimo bendradarbiavimo srityje nacionaliniu lygiu. 
Vietiniai susitarimai sudaromi siekiant prisidėti prie geresnio 
bendradarbiavimo pacientų ir vartotojų atžvilgiu, kuriems yra 
reikalingos tiek savivaldybės teikiamos sveikatos priežiūros ir 
rūpybos paslaugos, tiek sveikatos priežiūros specialistų 
paslaugos. KS bendradarbiauja su regioninėmis sveikatos 
priežiūros įstaigomis rengiant elektroninio bendravimo vietos ir 
regioniniame lygmenyse modelį. 

Išsamiau žr. http://www.regjeringen.no (Nacionalinis 
susitarimas dėl sveikatos priežiūros ir rūpybos) 



 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciatyvos  
1 KS prisidės prie sprendimų, skirtų elektroninių pranešimų 

perdavimui tarp sveikatos priežiūros ir rūpybos paslaugų 
savivaldybėse bei bendrosios praktikos gydytojų bei tarp 
savivaldybių ir sveikatos priežiūros įstaigų (ELIN-k iniciatyva) 
sukūrimo ir įgyvendinimo.  

 

2 KS prisidės prie elektroninio komunikavimo sprendimų 
sukūrimo ir įdiegimo odontologijos paslaugų sektoriuje (ELIN-t 
projektas).  

 

3 KS kartus su regioninėmis sveikatos priežiūros institucijomis 
parengs elektroninio bendravimo tarp sveikatos priežiūros 
institucijų ir savivaldybių modelį.  

 

4 KS kartu su Sveikatos priežiūros direktoratu prisidės prie 
sprendimų sukūrimo elektroniniam bendravimui tarp savivaldybių, 
sveikatos priežiūros įstaigų ir bendrosios praktikos gydytojų.  

 

5 KS sieks užtikrinti, kad Norsk Helsenett būtų organizuojama tokiu 
būdu, kuris užtikrintų lygybę tarp savivaldos lygmens ir 
vyriausybės lygmens vartotojų. KS taip pat sieks, kad 
savivaldybėms būtų suteiktos galimybės įtakoti Helsenett 
paslaugų plėtojimą. 

 

6 KS prisidės prie žinių ir patirties mainų įsisavinant IKT 
sprendimus sveikatos priežiūros ir rūpybos paslaugų sektoriuje 
bei diegiant elektroninę komunikaciją tarp sektoriaus dalyvių.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 NAV reforma ir IKT 

 
 
 
 
 

 
Norvegijos darbo ir socialinės rūpybos administracijos 
(toliau - NAV) skyrių veikla savivaldybėse skiriasi 
priklausomai nuo savivaldybės pasirinktų socialinių 
paslaugų. Bendradarbiavimas su NAV sąlygoja rimtus 
iššūkius, susijusius su elektroninio bendravimo 
sprendimų įvedimu bei bendrų sąsajų (interfeisų) 
sukūrimu bylų tvarkytojams. Pagrindiniai iššūkiai šioje 
srityje yra savivaldybių socialinių sistemų 
adaptavimas ir paralelinių/ besidubliuojančių 
sprendimų išvengimas. 
 

Vadovaujantis Darbo ir socialinės gerovės 
administravimo aktu, kiekviena savivaldybė su 
Vyriausybe turi sudaryti vietos bendradarbiavimo 
susitarimą. Pagrindų susitarimas dėl naujo darbo ir 
socialinės gerovės administravimo buvo 
pasirašytas tarp KS ir Darbo bei Socialinės 
rūpybos ministerijos. 

 
 
 
 
 
 

 
Pagrindų susitarimas dėl NAV 
 
Darbo ir socialinės įtraukties ministerija su KS pasirašė pagrindų 
susitarimą dėl naujo darbo ir socialinio gerbūvio administravimo. 
Šio pagrindų susitarimo tikslas yra priartinti reformos tikslus 
skatinant bendrų vietinių biurų kūrimą. Pagrindų susitarimas turėtų 
būti pagrindas kuriant lygiaverte partneryste pagrįstą bendravimą 
tarp vyriausybės ir savivaldos sektorių. Pagrindų susitarimas 
pateikia pagrindinius šios srities principus ir apibrėžia kuriais 
klausimais turi būti parengta pirkimų dokumentacija ar kur turi būti 
įdiegti bendri procesai, skirti palaikyti vietinių susitarimų veikimą.  
 
Išsamiau žr. http://www.regjeringen.no (Naujasis pagrindų 
susitarimas tarp KS ir AID) 

 
 
Jungtiniam NAV biurui bus pateikti Darbo ir socialinės gerovės tarybos bei 
savivaldybės parengti sprendimai. Taip pat būtina sąveika tarp skirtingų sprendimų. 
Tai reiškia (pavyzdžiui), kad savivaldybė turės užtikrinti galimybes ištraukti 
informaciją iš socialinės sistemos taip, kad informacija apie priklausančią finansinę 
paramą galėtų būti pateikiama asmeninėje kortelėje. Be to, savivaldybė turi užtikrinti, 
kad savivaldybės infrastruktūra suteikia saugų priėjimą prie socialinės sistemos NAV 
sąsajoje (interfeise). 
 

 
Tikslai  
1 Per 2010 m. visos savivaldybės bendradarbiaudamos su 

nacionaline Darbo ir socialinio gerbūvio tarnyba turi būti įdiegę 
IKT sprendimus skirtus vietiniams NAV biurams.  

 
 

Iniciatyvos  
1 KS prisidės prie savivaldybių interesų atstovavimo ir gynimo 

Darbo ir socialinio gerbūvio tarnybos atžvilgiu planuojant ir 
įdiegiant IKT sprendimus skirtus vietiniams NAV biurams.  

 

2 KS kartu su tokiomis institucijomis kaip Darbo ir socialinio 
gerbūvio tarnyba parengs techninius reikalavimus savivaldybių 
socialinėms sistemoms.  
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7 IKT pagrindinio 
lavinimo mokyklose 

 

 

 
 
Žinių skatinimo programa skaitmenines priemones įvardina kaip vieną iš pagrindinių 
įgūdžių prilyginamų skaitymui, rašymui, aritmetikai ir socialiniams įgūdžiams. IKT yra 
įtrauktos į visų sričių mokomųjų dalykų kompetencijos tikslus. Į pagrindų planą taip 
pat yra įtrauktos IKT naudojimo ikimokyklinėse vaikų ugdymo įstaigose gairės. 
 

Skaitmeninio mokymo priemonių naudojimas ir IKT prieiga pagrindinio lavinimo 
mokyklose pastaraisiais metais itin išaugo. Daugelyje mokyklų yra pradėtas IKT 
integravimas į mokymą ir jau stebimi geresni mokymosi rezultatai bei geresnės 
žinios tokiose srityse kaip geroji darbo su internetu patirtis. Net kelios atliktos 
apklausos patvirtina, kad IKT taikymas mokymo procese padeda pasiekti geresnių 
mokymosi rezultatų. 

 

 
 
 
Skaitmeninė kompetencija 
 
 
Kasmet Oslo universiteto Tyrimų ir kompetencijos tinklas, skirtas 
IT švietimui, atlieka IKT naudojimo stebėjimą. Tyrimas pateikia 
skaitmeninių priemonių naudojimo norvegiškose mokyklose 
apžvalgą. Šio tyrimo metu surenkama informacija ne tik apie 
skaitmeninių priemonių vartojimą mokyklose, bet taip pat 
atkreipiamas dėmesys į pagrindines technologijų naudojimo 
kryptis pagrindinio lavinimo lygmenyje bei analizuojama 
metodinė ir organizacinė pažanga skaitmeninės kompetencijos 
srityje. Mokyklų vadovai ir administratoriai susipažinę su šia 
apžvalga gauna daug naudingos informacijos. Visų pirma, jie gali 
palyginti kitų mokyklų su savo patirtimi ir praktika, ir greta to,  gali 
pasinaudoti šiuo dokumentu kaip gairėmis tolesniam 
skaitmeninės kompetencijos ugdymui. 
Išsamiau žr. Aarseth, H.C. mfl. (2007): ITU-monitor 2007. Oslo: 

Univer-sitetsforlaget. 

 
IKT naudojimas ženkliai skiriasi įvairiose 
savivaldybės mokyklose, dar didesni skirtumai yra 
tarp skirtingų savivaldybių mokyklų. Daugelis septintų 
– aštuntų klasių moksleivių įvairių dalykų pamokose 
nuolat nesinaudoja IKT. Aukštesniojo viduriniojo 
lavinimo mokyklos paprastai yra labiau pažengę šioje 
srityje. Tačiau ir šiame lygmenyje tarp mokyklų ir 
savivaldybių pastebimi ryškūs skirtumai. IKT 
naudojimas pagrindinio lavinimo mokyklose iki šiol 
buvo taikomas nesistemingai ir per daug priklausė 
nuo atskirų mokytojų. Ir nors prieinamumas pagerėjo, 
tačiau paprastai IKT taikomas paprastesnėms 
užduotims, tokioms kaip darbas su Word programa ir 
informacijos paieška. Tai parodo, kad daugelis 
mokyklų iki šiol pilnai neišnaudoja informacinių ir 
komunikacinių technologijų potencialo, kuris galėtų 
padėti siekti geresnių moksleivių mokymosi rezultatų 
ir pakeistų įprastą mokymo praktiką. 

 
Platesnis IKT naudojimas mokyklose reiškia didesnę technologijų taikymo įvairovę bei 
daugiau kompiuterių, turinčių skirtingus nustatymus ir pritaikytus įvairiems vartotojams. 
Ne mažiau svarbu, kad mokyklos sukurtų efektyvias procedūras užtikrinančias gerą ir 
stabilų sistemų veikimą, sistemų lankstumą ir jų atitiktį mokyklos reikalavimams bei 
poreikiams. Reguliarus skaitmeninių priemonių bei mokymo išteklių pakeitimas ir 
atnaujinimas turėtų būti numatomas iš anksto ir įtraukiamas į nustatytas išlaidas. 
 

Itin svarbus principas pagrindinio lavinimo mokyklose yra prieinamumas visiems. 
Šiuo principu turėtų remtis visi IKT sprendimai mokyklose. Taip pat turėtų būti 
naudojami atviri IKT standartai. Tai užtikrina geresnę IKT sistemų integraciją ir 
suteikia prieigą visiems vartotojams nepriklausomai nuo technologinės platformos. 
Todėl tai turėtų vienas ir numatytų reikalavimų vykdant pirkimus. 
 

Feide yra bendra prisijungimo paslauga visiems Norvegijos mokiniams ir 
mokytojams. Feide yra pagrįstas atvirais standartais ir visiems mokiniams, 
studentams ir mokytojams užtikrina priėjimą prie saugaus elektroninio 
identifikatoriaus, kuriuo galima naudotis kaip prieiga prie papildomų skaitmeninių 
mokymo šaltinių. Tai suteikia labiau sistemingą ir paprastesnį vartotojų 
administravimą mokykloms, taip palaipsniui mažinant reikalingų vietinių išteklių 
poreikį. 
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Norėdamos pasiekti bendruosius lavinimo tikslus bei skaitmeninės kompetencijos 
mokyklos tikslus, mokyklos turi planuoti bei vykdyti būtiną ir sistemingą mokyklos 
vadovybės ir mokytojų personalo kompetencijos ugdymą. IKT naudojimas 
pagrindinio lavinimo mokyklose turi būti planuojamas ir pasitelkiamas pagrindinių 
mokymo tikslų siekimui. Pagrindinio lavinimo mokykloje taikomi vertinimo metodai 
taip pat turi būti pakeisti ir pritaikyti prie naujo mokymo požiūrio. Tam reikalingos 
stebėjimo ir nuoseklaus vertinimo sistemos ir procedūros. Mokyklų vadovai turi 
prisidėti ir propaguoti IKT mokymo kultūrą kiekvienoje mokykloje, keistis gerąja 
patirtimi, metodais ir procedūromis su kitomis mokyklomis. IKT taip pat turėtų būti 
įtraukta kaip pastovi mokyklų rengimo programos dalis kiekvienoje savivaldybėje. 
 

Šioje srityje yra parengta atskira subsidiari pagrindinio lavinimo mokyklų IKT 
strategija. Šis strateginis dokumentas orientuojasi į e-Savivaldybė 2012 m. išdėstytus 
tikslus ir iniciatyvas. 

 
 

 
Tikslai  
1 Per 2010 m. IKT turi būti integruota į mokyklų plėtos programas 

kiekvienoje savivaldybėje ir kiekviename regione.  
 

2 Per 20120 m. visos savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos 
turi užtikrinti Feide kaip bendrą prisijungimo paslaugą visiems 
mokiniams bei mokytojų personalui.  

 

3 Per 2011 m. skaitmeninio mokymo ištekliai, naudojami 
pagrindinio lavinimo mokyklose turėtų būti prieinami kiekvienam 
nepriklausomai nuo technologinės platformos.  

 

4 Per 2011 m. pagrindinio lavinimo mokyklų mokytojai turi įgyti 
pakankamas žinias, reikalingas skaitmeninių priemonių ir 
mokymo išteklių naudojimui kasdieniame mokymo procese.  

 

 
Iniciatyvos  
1 KS sukurs atskirą profesinę tarybą, skirtą IKT plėtrai 

pagrindinio lavinimo mokyklose.  
 

2  KS prisidės prie Feide programos įgyvendinimo. 
 

3 KS bendradarbiaudama su atitinkamais partneriais prisidės prie 
gairių rengimo, geriausios praktikos pavyzdžių perdavimo ir 
skleis skaitmeninės kompetencijos tyrimų rezultatus.  

 

4 KS skatins mokymo išteklių tiekėjus padaryti šiuos išteklius 
prieinamus visiems nepriklausomai nuo technologinės 
platformos.  
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8 Geografinė informacija 

 
 
 

 
Geografinė informacija vaidina svarbų vaidmenį tiek atliekant 
socialinį planavimą ir vykdant gamtos išteklių valdymą, tiek ir 
plėtojant verslui ir piliečiams skirtas paslaugas. Geografinių 
duomenų prieinamumas ir tikslumas yra lemiamas faktorius 
priimant sprendimus savivaldybės taryboje ir plėtojant aukštos 
kokybės paslaugas. Plėtojant paslaugas pagrįstas geografiniais 
duomenimis, savivaldybės turi dideles neišnaudotas galimybes 
vystyti ir verslo sektoriui pasiūlyti  geografiniais duomenimis 
pagrįstas paslaugas. 
 
Savivaldybėms tenka nemenkas vaidmuo sudarant 
žemėlapius, kaupiant ir platinant geografinius duomenis. 
Šioje srityje savivaldybės bendradarbiauja su tokiomis 
institucijomis kaip Statens kartverk. Bendradarbiavimas 
vyksta per Geoeks ir Norway Digital. Geovekst yra 
orientuotas į bendrą finansavimą ir pagrindinių geografinių 
duomenų pateikimą. Tuo tarpu Norway Digital greta šių 
paslaugų pateikia teminę informaciją tokiose srityse kaip 
gamtos ir aplinkos apsauga, kultūrinio paveldo 
išsaugojimas, žemės ūkis, geologija, infrastruktūra, 
nuosavybė ir nuosavybės ribos, kt. 
  

Didžioji dauguma savivaldybių ir regioninės valdžios institucijų dalyvauja Norway 
Digital. Geoveks sudėtyje buvo sukurta speciali savivaldybių bendradarbiavimo grupė 
(Geoveks savivaldybė), kurią koordinuoja KS. 
 
Norway Digital suteikia galimybę modernizuoti viešojo sektoriaus darbo metodus 
pasitelkiant IKT. Itin aktualu, jog galima įdiegti ir pritaikyti tokius technologinius 
sprendimus, kurie gali susieti informaciją su skirtingomis profesinėmis sritimis. Tokia 
lengvai prieinama lokalizuota savivaldybių ir regioninių valdžios vienetų informacija 
internete prisidės prie žinių visuomenės plėtros ir paskatins optimalų ir darnų 
valdymą bei plėtrą. Svarbu, kad savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos 
aktyviai dalyvautų Norway Digital tinkle ir nuolat atnaujintų savo duomenis 
padarydami juos prieinamus per Norway Digital bendradarbiavimo tinklą. Ne mažiau 
svarbu, kad bendrų pagrindinių duomenų pateikimas būtų įtrauktas į Geoveks 
bendradarbiavimą. 
 

Kadastras yra netrukus pradėsiantis veikti šalies oficialus nekilnojamojo turto registras. 
Numatyta, kad jis pakeis šiuo metu veikiantį nekilnojamojo turto, adresų ir pastatų 
registrą (GAB) ir nuosavybės kartografijos eilę (DEK). Nenumatoma, kad kadastro 
įvedimas turėtų ženklias administracines arba finansines pasekmes savivaldybėms.  
 

Tikslai  
1 Per 2008 m. visos savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos 

privalo dalyvauti Norway Digital bendradarbiavimo tinkle.  
 

2 Visos savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos privalo 
užtikrinti, kad piliečiai ir verslas galėtų lengvai ir paprastai 
naudotis savivaldybės geografiniais duomenimis.  

 

3 Per 2009 m. visos savivaldybės turi pradėti naudoti kadastrą.  
 

Iniciatyvos 
 

1 KS atstovaus ir gins savivaldos sektoriaus interesus Geoveks ir 
Norway Digital bendradarbiavimo tinkluose.  
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ålsettinger 

Skaitmeninė Norvegija 
(Norway Digital) 

Norway Digital yra platus bendradarbiavimo tinklas tarp 
organizacijų, atsakingų už vietinės informacijos surinkimą ir/ 
arba kurios yra pagrindiniai tokios informacijos vartotojai. 
Bendradarbiavimas yra pagrįstas Stortingo ataskaita Nr. 30 
(2002-2003 m. ) ,,Norway Digital –bendras pagrindas vertės 
kūrimui” (,,Norway Digital – et felles fundament for 
verdiskaping“). Šio bendradarbiavimo tinklo sekretoriatas yra 
Statens kartverk. Beveik 400 savivaldybių ir regioninės
valdžios institucijų jau yra sudarę partnerystės susitarimus 
su Statens karterk. 

KS koordinuoja ir atstovauja savivaldybių ir regioninės valdžios 
interesus sudarant šiuos susitarimus.  

Išsamiau žr. http://www.statkart.no (Norway Digital) 



 

9 Elektroninis verslas 

 
 
 
 
 

 
Elektroninio verslo priemonės ženkliai prisideda prie pirkėjų ir pardavėjų sąveikos 
skatinimo bei leidžia jiems pasinaudoti privalumais, susijusiais su pirkimų proceso 
efektyvumo padidėjimu. 

 
Viešuosius pirkimus saisto daugybė apribojimų, kuriuos nustato vidiniai prekybos 
susitarimai ir Viešųjų pirkimų aktas bei jį lydintys teisės aktai. Šiuose teisės 
aktuose apibrėžiami pagrindiniai reikalavimai taikomi konkurencijai, 
nediskriminacijai, patikrinamumui ir nuspėjamumui. 

 
Siekiant apibendrinti šiuos reikalavimus bei padidinti viešojo sektoriaus institucijų 
viešųjų pirkimų efektyvumą buvo sukurta vieša pirkimų erdvė - tinklapis ehandel.no. 
Elektroninis verslas prisideda prie skaitmeninio bendravimo tarp tiekėjų ir viešojo 
sektoriaus pirkėjų sprendimų plėtojimo ir taikymo. Šiame procese itin svarbūs 
faktoriai yra standartizacija ir keitimasis patirtimi. Nuo 2008 m. sausio 1 d. daugiau 
nei 50 savivaldybių sudarė prenumeratos susitarimus ar pasirašė ketinimų laiškus su 
ehandel.no. Tačiau pirkimų apimtys pakol kas yra pakankamai nedidelės. 

 
Daug savivaldybių pradėjo skanuoti gaunamas sąskaitas faktūras ir taip 
supaprastina patvirtinimo, instrukcijų ir mokėjimo procedūras. 2006 m. daugiau nei 
50 proc. savivaldybių buvo įdiegę elektroninę sąskaitybą (įskaitant skanavimą). 
Maždaug 25 proc. savivaldybių jau 2006 m. buvo įdiegę išsiunčiamų elektroninių 
sąskaitų skanavimo funkciją. Gaunamų ir siunčiamų sąskaitų faktūrų tvarkymas 
suteikia galimybę pasiekti reikšmingo produktyvumo išaugimo. 

 
 

Tikslai  
1 Per 2009 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 

apsibrėžti pirkimų tikslus, strategijas ir planus, į šias 
procedūras įtraukdamos elektronines priemones.  

 

2 Per 2010 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 
įdiegti elektroninės sąskaitybos sprendimus.  

 

3 Per 2011 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 
pradėti vykdyti elektroninius pirkimus ir turi pradėti naudoti pirkimų 
erdvę ehandel.no.  

 

 
Iniciatyvos 

 
1 KS parengs gaires ir prisidės prie informacijos ir patirties mainų 

tokiose srityse kaip elektroninių pirkimų įvedimas.  
 
 
 
 
 
 
2 
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10 Archyvavimas ir 
bylų tvarkymas 

 
 
 
 
 

 
Administravimo bylų dokumentai yra vieši. Reikalavimus taikomus viešojo sektoriaus 
įstaigų archyvų tvarkymui apibrėžia Archyvų aktas, Informacijos laisvės aktas, Viešo 
administravimo aktais ir Asmens duomenų aktas. Archyvai apima dokumentus, kurie 
tam tikra forma yra saugomi vėlesniam skaitymui, klausymui, pateikimui ar 
perdavimui. Archyvų aktas ir susiję taisės aktai yra taikomi visų rūšių archyvams ir 
nustato reikalavimus archyvų saugojimui, tvarkymui ir informacijos viešinimui. Tai taip 
šios nuostatos yra taikomos informacijai ir dokumentacijai tvarkomai bylų/ archyvų 
sistemose ir profesionaliose sistemose. Savivaldybės ir regioninės valdžios 
institucijos turi turėti priėjimą prie skaitmeninės duomenų bazės, kuri užtikrintų 
ilgalaikį dokumentų prieinamumą. 
 
Elektroniniai archyvai yra viena iš būtinųjų elektroninio komunikavimo sąlygų ir 
vidinių procesų efektyvumo didinimo prielaida. Elektroninio bylų tvarkymo 
sprendimams, kurie užtikrina duomenų perdavimo galimybes tarp portalų, duomenų 
bazių, bylų/ archyvavimo sistemų ir profesionalių sistemų, taip pat ypač 
sudėtingiems ir svarbiems sprendimams būtina parengti organizacinius, semantinius 
ir technologinius standartus. 
 
Nacionalinis archyvas inicijavo projektą skirtą sukurti naujam Noark standartui 
,,Noark 5”, kuris remiasi ,,Noark 4” taikymo metu įgyta patirtimi ir atsižvelgia į 
naujus pasikeitimus bylų tvarkymo ir archyvų struktūroje. Šiuo metu Noark 5 
standartas yra pateiktas vertinimui ir turi būti pilnai parengtas per 2008 - 2009 m.  
 

Tikslai  
1 Per 2009 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 

būti peržiūrėję esamas ir įdiegę naujas procedūras, skirtas 
visokio pobūdžio užklausų tvarkymui ir paieškų apdorojimui. 

 

2 Per 2010 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 
sukurti skaitmeninį bylų archyvą, pagrįstą atitinkamais 
standartais ir procedūromis. Šis archyvas turi būti parengtas 
prijungimui prie skaitmeninės duomenų bazės.  

 

3 Per 2010 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 
būti parengę bylų/ archyvavimo sistemų, profesionalių sistemų ir 
duomenų rinkimo sistemų integravimo planą.  

 
Iniciatyvos  
1 KS IKT forume KS sukurs darbo grupę skirtą elektroniniams 

archyvams.  
 

2 KS parengs ir koordinuos integravimo tarp duomenų surinkimo 
sistemų, bylų/ archyvavimo sistemų ir profesionalių sistemų 
standartus.  

 

3 Vadovaujantis Archyvų aktu, KS parengs užklausų tvarkymo, 
įskaitant ir elektronines užklausų formas, gaires.  
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11 Informacijos 
saugumas 

 
 
 
 
 

 
Naujos technologijos bei vis didėjantis technologinių sprendimų sudėtingumas kelia 
reikalavimus informacijos saugumui savivaldos sektoriuje. Mobilūs prietaisai, 
atminties kortelės ir bevielės jungtys šiandien kuria grėsmes saugumui apie kurias 
nebuvo net galima pagalvoti prieš keletą metų. 

 
Informacijos saugumo priemonių įtvirtinimas ir 
įgyvendinimas reikalauja, jog duomenų saugumo 
tikslus ir priemones suvoktų visa organizacija. 
Saugumo gerinimas turi būti nuolat besitęsiantis 
procesas. Anksčiau atsakomybė už saugumo 
priemones buvo koncentruojama vadovybės 
rankose. Tačiau gero saugumo lygio užtikrinimui 
būtina, jog visi darbuotojai suvoktų bei laikytųsi bei 
laikosi konkrečių rutininių saugumo užtikrinimo 
procedūrų. 

 
Viešojo sektoriaus IKT sistemose duomenų 
surinkimui ir kitais tikslai itin plačiai yra naudojami 
socialinio draudimo numeriai ir įmonių kodai. 
Socialinio draudimo numerių naudojimas 
internetinėse paslaugose padidina tapatybės 
duomenų vagysčių tikimybę. Norvegijos duomenų 
apsaugos inspekcija yra parengusi atskiras gaires 
vietos ir regionų valdžių institucijoms, kuriose 
ypatingas dėmesys skiriamas jautrios asmeninės 
informacijos tvarkymui. Sveikatos ir socialinių reikalų 
direktoratas parengė informacijos valdymo 
standartus sveikatos ir socialinės apsaugos srityje. Informacijos saugumo 
reikalavimai taip pat buvo nustatyti Reglamente dėl elektroninio komunikavimo 
viešajame sektoriuje, Asmens duomenų akte ir Asmens duomenų reglamente. 

 
Norint užtikrinti pilnavertį elektroninį savivaldybių bendravimą su piliečiais ir verslo 
sektoriumi, būtina įdiegti elektroninį parašą ir elektroninį ID. Standartizuotų elektroninių 
parašų naudojimas sudarys galimybes sukurti ir plėtoti platų spektrą viešųjų 
elektroninių paslaugų. Minside ir Altinn yra vieni iš tokių nacionalinių portalų pavyzdžių, 
kuriame siekiant atlikti saugų informacijos perdavimą vartotojai turi būti identifikuojami. 
Šis reikalavimas taip pat yra taikomas savivaldybėms, kurios nori sukurti ir įdiegti 
pilnos savitarnos paslaugas internete. 

 
Viešajame sektoriuje buvo sukurtas elektroninės komunikacijos identifikavimo ir  
patikrinimo bazinės nuostatos. Visos viešojo sektoriaus įstaigos, kurios yra įdiegę ar 
planuoja įdiegti elektroninio identifikavimo/ patvirtinimo ir elektroninio parašo 
sprendimus, turėtų remtis šiomis bazinėmis nuostatomis.  

12 
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Bendro viešo identifikavimo sprendimas (Minid) 

Norge.no naudoja viešą identifikavimo sprendimą saugiam 
prisijungimui Minsite portale (Minid). Šis sprendimas bus ir toliau 
taikomas tol, kol bus sukurtas naujas viešojo identifikavimo 
saugumo sprendimas. Prisijungimo sprendimas suteiks 
identifikavimo ir parašo galimybę piliečiams. Identifikavimas 
Minside portale yra pagrįstas PIN kodais, kurie piliečiams yra 
suteikiami per mokesčių korteles. Sprendimai taip pat apima 
elektroninio identifikavimo perdavimą, todėl piliečiai gali pereiti į 
kitą viešų paslaugų tinklapį be pakartotinės registracijos. 
Savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos, kurios siūlo 
paslaugas turi turėti galimybę naudoti prisijungimo sprendimą 
savo portaluose. 
www.norge.no/minside 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Šių bazinių nuostatų pagrindu KS parengė ,,Saugių interneto paslaugų vadovą” 
(,,,Sikker-hetshåndbok for tjenester på nett”). Šiame vadove pateikiamos gairės ir 
informacija savivaldybėms, norinčioms teikti savo paslaugas internetu per atskirą 
savivaldybės portalą arba per Minside. Elektroninio parašo ir ID įdiegimas sustiprins 
IKT saugumą. Tačiau svarbu, kad savivaldybės ir regioninės valdžios institucijas 
atliktų rizikos analizę įvertindamos potencialias saugumo spragas ir pasirengtų įdiegti 
procedūras, užtikrinančias, kad jautri informacija nebūtų prieinama ar perimama 
neidentifikuotų trečiųjų asmenų. 
 
Vyriausybė turi suteikti vidutinio saugumo lygio bendrą viešą elektroninę ID skirtą 
prisijungimui prie viešųjų paslaugų internete visiems to pageidaujantiems 
piliečiams. Pirmąja tokio bendro elektroninio ID versija yra naudojamasi portaluose 
Minside ir Altinn. 
 
Viešojo administravimo ir e-Vyriausybės agentūra (DIFI) turi sukurti tarpusavio 
jungčių paskirstytoją/ šakotuvą (interconnect hub), kuris atliktų skirtingų naudojamų 
elektroninių ID apdorojimą ir patikrą. Jis tikrintų tiek bendrus viešus elektroninius 
ID, tiek ir rinkoje naudojamus elektroninio ID sprendimus. Šis paskirstytojas taip pat 
turėtų suteikti bendrą prisijungimą prie viešųjų paslaugų internete. 
 
 

 
Tikslai  
1 Per 2008 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 

pilnai įgyvendinti Duomenų inspekcijos atitinkamose gairėse 
nurodytas integruotas saugumo procedūras.  

 

2 Per 2009 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 
užtikrinti identifikavimo galimybę prisijungiant per Minid. 

 

3 Per 2009 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos, 
kurios teikia paslaugas per savo atskirą portalą ar per 
Minside/Altinn, turi atlikti asmens duomenų apsaugos rizikos 
analizę.  

 
 

Iniciatyvos  
1 KS plėtos bendradarbiavimą su atitinkamais sektoriaus dalyviais 

siekiant užtikrinti, kad saugumo gairės ir instrukcijos būtų 
atnaujinamos atsižvelgiant į vykstančius pasikeitimus savivaldos 
sektoriuje.  

 

2 KS parengs geriausios praktikos gaires savivaldybėms, kuriose 
bus konsultuojama kaip apjungti paslaugas teikiamas 
savivaldybių tinklapiuose ir Minside.  

 
3 KS skatins ir prisidės prie keitimosi informacija ir patirtimi, 

susijusia su asmens duomenų apsauga ir savivaldybių portalų 
teikiamomis paslaugomis.  

 
 



 

12 IKT architektūra 

 
 
 
 
 

 
Savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi stebėti ir kontroliuoti išteklių 
naudojimą IKT srityje. IKT architektūra apibrėžia santykį tarp savivaldybės 
strateginių tikslų ir technologinių poreikių. Architektūra susieja viziją, verslo planą, 
strategiją bei procesus su IKT strategijomis ir IKT ištekliais. IKT architektūra gali 
būti palyginta su gyvenamojo rajono planu, apimančiu gyvenamuosius namus, 
viešuosius pastatus ir kt. Plėtros planas apibrėžia santykį tarp šio plano ir kitų 
planų. Jis taip pat nustato kaip bus išdėstyta ir integruota svarbi infrastruktūra ir 
numato infrastruktūros mąstą. 

 
IKT architektūrą sudaro šie komponentai: 

 

• Informacinė architektūra, apimanti visas paslaugas, darbo procesus ir bendrą 
informacinį modelį. Informacijos modelis apibrėžia kokius duomenis 
savivaldybė tvarko ir santykį tarp tų duomenų.  

 
• Integravimo architektūra, apimanti integravimą, pranešimų perdavimą, 

programinę įrangą ir kt.  
 

• Sprendimų architektūra, apibrėžianti principus ir gaires susijusias su schemų 
taikymu, sistemų schemomis ir įdiegimo metodologija.  

 
• Techninė architektūra, apimanti tinklo komponentus, komunikaciją, 

kompiuterinę įrangą ir kt.  
 
 

Tikslai  
1 Per 2010 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 

parengti savo IKT architektūros aprašymą susietą su bendraisiais 
tikslais ir strategijomis.  

 
 

Iniciatyvos  
1 KS parengs bendrus IKT architektūros savivaldos 

sektoriuje aprašymo rėmus.  
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13 Atvirieji 
standartai 

 
Viešojo sektoriaus IKT standartizavimo 
taryba 
 
2006 m. buvo sukurta Standartizavimo taryba viešajam 
sektoriui. Standartizavimo tarybos užduotis – Vyriausybės 
administravimo ir reformų ministerijai teikti rekomendacijas dėl 
IKT standartų taikytinų viešojo sektoriaus įstaigoms. IKT 
standartai ir rekomendacijos yra pateikiami viešajam sektoriui 
skirtų IT informaciniame kataloge. Tarybą sudaro vyriausybės 
departamentų, savivaldos sektoriaus ir užsiimančių įstaigų 
atstovai. 
 
 
 
 
KS standartizacijos taryba 
 
KS standartizacijos taryba buvo sukurta 2007 m. sausio mėn. 
Standartizacijos taryba sukurta siekiant koordinuoti savivaldybių/ 
regioninės valdžios institucijų taikomus standartus. Be to, KS 
standartizacijos taryba turi užtikrinti savivaldos interesų 
atstovavimą ir gynimą Vyriausybės administracijos ir reformų 
ministerijos standartizacijos taryboje. Taipogi viena ši taryba 
siekia, kad viešųjų pirkimų procedūrose būtų įvesti atvirų 
standartų reikalavimai. Šiuo tikslu yra rengiamos techninės 
specifikacijos, į kurias yra įtraukti atitinkami standartai. Svarbus 
tarybos veiklos tikslas yra supaprastinti duomenų perdavimą tarp 
sistemų taikant standartizuotą metodą. Tai ženkliai supaprastintų 
persijungimą tarp IKT sistemų. 

 

 

 
 
 

Tikslai 

 
 
 
 
 

 
Programinės įrangos rinkoje daugiausia galimybių turi 
tie produktai, kuriuos gali naudoti dauguma vartotojų. 
Tačiau tuo pačiu tokia situacija gali sąlygoti ir 
savivaldybėms nepageidaujamą tiekėjų monopolijos 
atsiradimą. Kai kurios savivaldybės yra pririštos prie 
tam tikrų tiekėjų, kadangi jokie konkurentai negali 
pateikti produktų, suderinamų su tomis sistemomis, į 
kurias savivaldybė anksčiau yra investavusi. 
 
Elektroninio administravimo įdiegimas savivaldybės 
sektoriaus administravime priklauso nuo to ar pagerės 
viešojo sektoriaus sistemų sąveika tarpusavyje ir 
taipogi su piliečiais bei verslo sektoriumi. Bendrų IKT 
standartų viešajam sektoriui apibrėžimas, 
vadovaujantis tarptautiniais atvirais standartais, 
užtikrins geresnę sąveiką tarp viešųjų įstaigų ir tarp 
administracinių lygmenų, nepriklausomai nuo skirtingų 
tiekėjų. Savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos 
ateityje vykdydamos viešuosius pirkimus turėtų 
reikalauti iš tiekėjų pateikti sprendimus pagrįstus 
atvirais standartais ir atitinkančius viešajam sektoriui 
skirtas gaires, išdėstytas IT standartų informacinio 
katalogo instrukcijose.  

 

 
1 Per 2009 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 
įtraukti atvirų standartų reikalavimus į savo planavimo 
dokumentus skirtus IKT.  

 

2 Per 2010 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 
įgyvendinti atitinkamus reikalavimus dėl atvirų standartų 
naudojimo visose srityse.  

 
 
Iniciatyvos  
1 KS skatins tiekėjus jų siūlomose sistemose pritaikyti atvirų 

dokumentų formatų naudojimą ir atitinkamus vyriausybinius ir 
tarptautinius atviruosius standartus.  

 

2 KS užtikrins keitimosi duomenimis ir dokumentais standartų 
administravimą ir plėtojimą savivaldos sektoriuje.  

 
 
 
 
 



 

14 IKT sistemų integravimas
 
 
 
 
 

 
Pastaraisiais metais itin daug dėmesio skiriama portalų sprendimų, bylų/ 
archyvavimo sistemų integravimui. Integracijos bei nuoseklaus duomenų perdavimo 
tarp skirtinų IKT sprendimų dažnai įvardinama kaip didžiausia kliūtis ribojanti 
automatizuotą bylų valdymą. Taip yra todėl kad skirtingų tiekėjų parengti sprendimai 
,,nesusikalba” tarpusavyje. Siekiant užtikrinti efektyvų paslaugų tiekimą piliečiams ir 
verslui, būtina rasti būdą integruoti skirtingas sistemas. Nuoseklaus duomenų 
perdavimo tarp skirtingų sistemų užtikrinimas taip pat ženkliai prisidėtų ir prie 
duomenų kokybės didinimo bei efektyvaus viešojo sektoriaus bylų administravimo. 

 
KS parengė administracinius standartus, skirtus bylų/ archyvavimo sistemų bei 
profesionalių sistemų integravimui ( (Noark 4 Interneto paslaugos). Šis standartas 
yra pagrįstas sąveikia su kitais atvirais standartais. Standarto administravimas yra 
perduotas Nacionalinei archyvų tarnybai ir yra įtrauktas į Noark 4 kaip atskiras 
priedas. KS ėmėsi kurti metodologiją skirtą standartizuoti integraciją tarp monitoriaus 
dialogo sprendimų, profesionalių sprendimų ir bylų/ archyvavimo sistemų. Šiuos 
darbus numatoma atlikti per 2008 m. 

 
KS parengė bendras technines specifikacijas monitoriaus dialogo sprendimų ir 
eServicetorg pirkimui. Siekiant užtikrinti integraciją tarp įvairių sistemų ir 
supaprastinti specifikacijų rengimo darbus savivaldybėms vykdant viešuosius 
pirkimus, techninių reikalavimų rengimo darbai turėtų būti plečiami į vis naujas 
sritis. 

 
 

 
Tikslai  
1 Per 2010 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos įdiegs 

IKT sprendimus, kurie užtikrins vientisą duomenų perdavimą tarp 
portalų, duomenų bazių, bylų/ archyvavimo sistemų ir 
profesionalių sistemų vienoje ar keliose pagrindinėse paslaugų 
srityse.  

 
 

Iniciatyvos 
 

1 

KS parengs technines specifikacijas pagrindinėms 
efektyvaus administravimo ir dokumentų valdymo 
sistemoms.   

2 KS parengs ir koordinuos standartus skirtus duomenų surinkimo 
sistemų, bylų/ archyvavimo sistemų ir profesionalių sistemų 
integravimui. 
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15Nemokama programinė įranga 

 

 
 

 
 
Profesinė darbo grupė nemokamai programinei įrangai ir 
atviriems standartams 

 

KS IKT forume buvo sukurta atskira teminė darbo grupė 
nemokamos programinės įrangos taikymo ir naudojimo 
klausimų aptarimui. Ši darbo grupė bus varančioji jėga platinant 
nemokamą programinę įrangą bei atvirus standartus savivaldos 
sektoriuje. Šios darbo grupės veikla apima nemokamos 
programinės įrangos skleidimą, licencijų politiką, taip pat 
reikalavimų susijusių su atvirų standartų naudojimu įtraukimu į 
technines specifikacijas bei geresnį elektroninį bendravimą tarp 
viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų.  

 
 
Nacionalinis nemokamos programinės įrangos kompetencijos 
centras 

KS kartu su ICT Norge, Drammen regiono taryba, Buskerud 
regioninės valdžios institucija, Troms savivaldybe ir Buskerud 
universiteto koledžu sukūrė nacionalinį nemokamos programinės 
įrangos kompetencijos centrą. Kompetencijos centro būstinė yra 
įsikūrusi Drammen regione. Šis centras skirtas prisidėti prie 
platesnio nemokamos programinės įrangos naudojimo viešajame 
sektoriuje. Siekiama, kad šis centras taptų varomąja jėga, 
skleidžiančia informacija, palengvinančia naudojimąsi ir 
prisidedančia prie nemokamos programinės įrangos 
kompetentingumo (www.friprog.no). Kompetencijos centras taip 
pat sukūrė ,,Delingsbazaren” erdvę, kurioje viešojo sektoriaus 
įstaigos gali dalintis programine įranga, sukurta naudojant viešąjį 
finansavimą (www.delingsbazaren.no) 
 
 
 

Tikslai 

 
 
 
 
 

 
Nemokamos programinės įrangos naudojimas 
viešajame sektoriuje išaugo tiek Norvegijoje, tiek ir 
daugelyje kitų Europos šalių. Gartner grupės atliktas 
vertinimas rodo, kad net 80 proc. visos 2012 m. 
sukurtos programinės įrangos turės atviro šaltinio 
kodo elementus. Nemokama programinė įranga 
suteikia didesnę tiekėjų pasirinkimo laisvę, geresnes 
galimybes vietinio verslo plėtrai ir didesnei 
konkurencijai. Todėl ir vietinės IKT įmonės bus itin 
priklausomos nuo nemokamos programinės įrangos 
naudojimo siūlant technologinius sprendimus ir nuo jų 
gebėjimų atlaikyti didžiųjų nacionalinių ir tarptautinių 
žaidėjų konkurenciją. 

 
Nemokama programinė įranga yra pagrįsta 
koncepcija, kad technologija ir kompetencija turi 
būti dalinamasi. Visoms savivaldybėms paslaugų 
plėtrai yra reikalinga programinė įranga, turinti 
panašų funkcionalumą. 

  
Todėl didžiausią produktyvumą galima pasiekti 
sukuriant savivaldybių ,,ekosistemą”, kurioje būtų 
plėtojami sprendimai, pagrįsti nemokama programine 
įranga, ir šiais sprendimais dalinamasi su kitomis 
savivaldybėmis. 
  
Didžiausia kliūtis nemokamos programinės įrangos 
naudojimui ir diegimui yra vartotojų kompetencijos ir 
žinių trūkumas, būtent teisinių žinių, licencijavimo 
taisyklių, saugumo ir kitų klausimų, susijusių su 
programinės įrangos kūrimu, diegimu ir palaikymu. 

 
1 Per 2009 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos, turi 

atlikti nemokamos programinės įrangos naudojimo 
administraciniame lygmenyje ir pagrindinio lavinimo mokyklose 
įvertinimą.  

 

2 Per 2012 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 
atlikti nemokamos programinės įrangos naudojimo sveikatos 
priežiūros ir socialinės rūpybos srityje, taip pat kitose svarbiose 
savivaldos veiklos srityse vertinimą.  

 
Iniciatyvos  
1 KS rems ir skatins iniciatyvas skirtas žinių plėtimui ir supratimo 

ugdymui vykdant pirkimus ir diegiant nemokama programine 
įranga pagrįstus sprendimus.  

 

2 KS skatins savivaldybių keitimąsi patirtimi, pristatančia 
nemokamos programinės įrangos naudojimą savivaldos 
sektoriuje.  

 
 
 
 
 
 
 



 

16 Žaliosios informacinės 
technologijos 
 
Apytiksliai 40 proc. IKT kaštų visame pasaulyje sudaro energijos sąnaudos. Jeigu 
esamas pajėgumų poreikis didės, tuomet šis skaičius artimiausiais metais 
dramatiškai išaugs. Apskaičiuota, kad 2010 m. energijos sąnaudų kaštai sudarys 
maždaug pusę visų kompiuterinės įrangos kaštų. 

 

Serveriams ir serverių patalpoms tenka didžiausia savivaldybės patalpose 
suvartojamos energijos sąnaudų dalis ir, reikia pastebėti, šios sąnaudos nuolat 
didėja. Tačiau tokį energijos sąnaudų poreikį gali sumažinti serverių konsolidavimas 
bei virtualūs serveriai, taip pat energijos valdymo sistemų naudojimas. 

 

IKT rinkos tiekėjai aplinkai draugiškų produktų pasiūlą vertina kaip vieną iš 
konkurencinių pranašumų. Tačiau iššūkį kelia tai, kad savivaldybės ir regioninės 
valdžios institucijos vykdydamos viešuosius pirkimus tokių produktų pageidauja 
itin retai. 

 

Produkto naudojimo laikotarpis yra reikšmingas faktorius energijos vartojimo ir 
poveikio aplinkai kontekste. Todėl vykdant viešuosius pirkimus savivaldybės ir 
regioninės valdžios institucijos turėtų nustatyti reikalavimus personaliniams 
kompiuteriams, spausdintuvams ir kitai įrangai, taip pat ir šalinimui. Lygiagrečiai 
turėtų būti parengta strategija, kurioje būtų aptariami tokie klausimai – kaip pratęsti 
produkto naudojimo laikotarpį, įvertinti perdirbimo ar perskirstymo bei pakartotinio 
produktų panaudojimo galimybes. 

 
Energijos sąnaudas galėtų sumažinti darbo proceso automatizavimas. Skaitmeninės 
paslaugos, tokios kaip on-line paraiškų formos internete sudaro galimybes piliečiams 
kreiptis dėl paslaugų suteikimo nenaudojant popieriaus ir siuntimo paslaugų 
Elektroninio verslo ir elektroninės sąskaitybos įvedimas taip pat yra dar vienos 
papildomos priemonės galinčios sumažinti energijos naudojimą. 

 

Savivaldos sektoriuje vyksta intensyvus bendravimas tarpusavyje, be to nemažai 
daliai savivaldos personalo užduočių įvykdyti reikalingos kelionės. Pasinaudodamos 
technologijų suteikiamomis galimybėmis, tokiomis kaip video konferencijos ir 
konferenciniai pokalbiai, savivaldybės galėtų sumažinti į aplinką išmetamų teršalų 
kiekį. Plačiau taikomas darbo namuose principas sumažintų transporto naudojimą. 
Platesnis IKT sistemų, skirtų savivaldos techninių sistemų, tokių kaip siurblinių 
stočių, stebėjimui ir eksploatavimui, įdiegimas taip pat prisidėtų prie transporto 
naudojimo sumažinimo. 

 

Tikslai  
1 Per 2009 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 

pasirengti ir į savo IKT strategijas įtraukti energijos ir 
aplinkosaugos iniciatyvas.  

 

2 Per 2009 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 
pasirengti ir į savo pirkimo dokumentus įtraukti aplinkosauginius 
reikalavimus.  

 
Iniciatyvos  
1. KS kartu su IKT Norge ir kitais atitinkamais šio sektoriaus 

žaidėjais sieks atkreipti didesnį dėmesį į energijos ir 
aplinkosaugos klausimus IKT srityje.  
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17 
Plačiajuostis 
ryšys 

 

 

 
 

 
Siekiant didesnio elektroninio bendravimo tarp administravimo lygmenų, sektorių ir 
savivaldybių, savivaldos sektoriui yra būtinas atitinkamo pralaidumo plačiajuostis 
ryšys. Plačiajuostis ryšys taip pat yra būtina prielaida naujų elektroninių paslaugų 
plėtrai. 
 
Plačiajuostis ryšys yra ypač svarbus pridėtinę vertę kuriančioms veikloms Jo 
pagalba nuošaliuose regionuose įsikūręs verslas gauna beveik tokias pačias 
patekimo į tarptautines rinka galimybes, kaip ir centriniuose regionuose įsikūrę 
įmonės. Įmonėms ir piliečiams plačiajuosčio ryšio prieiga yra būtinybė. Todėl itin 
svarbu, kad savivaldybės tenkinant šiuos poreikius vietos ir regiono lygiu planuotų 
tinkamą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą.  
 
Nustatyta, kad privatūs tiekėjai nesugeba užtikrinti didelio pralaidumo ryšio visose 
šalies dalyse. Todėl, siekiant ryšio veikimo zoną užtikrinti visoje šalyje, yra reikalingas 
viešasis finansavimas. Nemaža dalis plačiajuosčio ryšio plėtros pastaraisiais metais 
vyko gavus viešąjį finansavimą ar pasitelkiant regioninį bendradarbiavimą tarp 
savivaldybių/ regioninės valdžios institucijų ir vietinių energetikos įmonių. Tai leido 
Norvegijai tapti viena iš pasaulinių lyderių užtikrinant itin didelį plačiajuosčio ryšio 
prieinamumą, kuris Norvegijoje siekia beveik 100 proc. (minimalus ADSL pajėgumas). 
Tačiau vis dar yra nedidelės teritorijos, kuriose nėra plačiajuosčio ryšio prieigos nėra 
arba ši prieiga labai ribota. Taip pat nedidelė namų ūkių dalis turi šviesolaidį ryšį. Tai 
reiškia, kad vis dar egzistuoja skaitmeninis netolygumas tarp tų, kurie neturi ar turi 
labai ribotą priėjimą prie plačiajuosčio ryšio ir tų, kurie turi prieigą prie didelio 
pralaidumo ryšio. 
 

Vienodo prieinamumo visiems ir laisvos konkurencijos principai turi būti valdomi 
siekiant išvengti monopolijų atsiradimo ir vartotojams užtikrinant prieigą prie 
reikiamos infrastruktūros. Šiuo klausimu aktyvių veiksmų turi imtis ir savivaldybės. 
Nors teisės aktai turėtų užkirsti kelią monopolijų atsiradimui ir skatinti laisvą 
konkurenciją, tačiau greta privataus sektoriaus turėtų būti sukurta vieša 
infrastruktūra - kaip atviras tinklas prieinamas visiems paslaugų teikėjams. 
 
 

Tikslai  
1 Per 2009 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 

užtikrinti pakankamo pralaidumo plačiajuosčio ryšio prieigą 
visoms savivaldybėms įstaigoms.  

 

2 Per 2010 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 
savo planuose numatyti atitinkamą plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą vietos ir regiono lygmenyje.  

 
Iniciatyvos  
1 KS prisidės prie keitimosi informacija ir patirtimi plačiajuosčio 

ryšio planavimo ir plėtros srityje. 
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18 B Bendradarbiavimas tarp 
savivaldybių IKT srityje 
 

 

 
Savivaldybių bendradarbiavimas yra priemonė užtikrinti 
geresnes ir efektyvesnes savivaldybių paslaugas. IKT 
suteikia galimybę bendradarbiauti sprendžiant užduotis, 
nepaisant fizinės personalo ir technikos alokacijos. 
Svarbiausia sąlyga šiam bendradarbiavimui – įrengti 
gero pralaidumo plačiajuostį ryšį, kurio pakaktų 
iškeltoms užduotims atlikti. 

 
Daugelis savivaldybių bendradarbiauja pasitelkdamos 
IKT tokiose srityje kaip viešieji pirkimai, bendras 
vartotojų konsultavimas, kompiuterinės ir programinės 
įrangos bei prietaisų naudojimas ir eksploatavimas. 
Daugelis savivaldybių taip pat bendradarbiauja 
įgyvendindamos tokias administracines funkcijas kaip 
statybos leidimų išdavimas, žemės ūkis, aplinkosauga ir 
planavimas. Nemaža dalis savivaldybių bendradarbiauja ir plėtojant plačiajuosčio 
ryšio tinklus. 

 
Savivaldybių bendradarbiavimas išnaudojant IKT įrankius atveria labai plačias 
galimybes padidinti efektyvumą ir pasiekti geresnį išteklių panaudojimą. Tai ypač 
aiškiai matoma tokiose resursų reikalaujančiose srityse, kaip sveikatos ir socialinės 
apsaugos paslaugos, globa bei rūpyba ar ugdymo įstaigos. Šiose srityse didžiausias 
galimybes bendradarbiavimas pasitelkiant IKT sprendimus atveria ypač nedidelėms, 
ribotais ištekliais disponuojančioms savivaldybėms. 

 
IKT bendradarbiavimas tarp savivaldybių ir savivaldybių įstaigų yra itin įvairaus 
pobūdžio. Tokio bendradarbiavimo mąstą ir sritį dažnai apsprendžia įstaigos 
pobūdis. Bendradarbiavimas išimtinai pagrįstas IKT paslaugomis turėtų būti 
organizuojamas taip, kad patenkintų esamus savivaldybės veiklos poreikius 
atsižvelgiant į konkurencingumą reglamentuojančius teisės aktus. Svarbu žinoti, kad 
priimančios savivaldybės modelis tokiam paslaugų pobūdžiui nėra laikomas 
,,priimtinu”. Taip pat svarbu žinoti, kad ne visos IKT funkcijos gali būti perkeltos į 
bendradarbiavimo tarp savivaldybių erdvę. Kiekviena savivaldybė turėtų pati ugdyti 
kompetenciją IKT srityje, vykdyti planavimą, pirkimų tvarkymą ir gilinti žinias kaip 
naudojant IKT galima pasiekti papildomą naudą. 

 
Tikslai  
1 Per 2008 m. visos savivaldybės turi būti įvertinę galimybes padidinti 

efektyvumą ir administravimo kokybę bei paslaugų teikimą 
pasitelkdamos IKT bendradarbiavimą tarp savivaldybių.  

 

2 Per 2009 m. IKT bendradarbiavime dalyvaujančios savivaldybės, 
turi parengti savo strateginius dokumentus, pagrįstus pirkimų 
tvarkymo vaidmeniu.  

 

3 Per 2009 m. visos IKT bendradarbiavimo schemos turi parengti 
strateginius dokumentus savo įstaigoms.  
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Savivaldybių bendradarbiavimo IKT srityje gairės 

 

KS kartu su Vyriausybės administravimo ir reformų ministerija 
parengė savivaldybių bendradarbiavimo IKT srityje gaires. 
Elektroninę gairių versiją internete galite rasti adresu 
http://www.iktsamarbeid.no. Gairėse pateikiama informacija kaip 
savivaldybės žingsnis po žingsnio turėtų įsijungti į IKT 
bendradarbiavimą, nuorodų forma pateikiami šaltiniai bei 
atitinkamų teisės aktų tekstai, santraukos, atitinkamos gairės, 
susitarimų projektai ir kita aktuali informacija. 



 
 

Iniciatyvos 
 

1 
KS prisidės prie patirties mainų ir kompetencijos ugdymo šioje srityje, 
taip pat per KS IKT forumą ir konferencijas. - 

 

2 
KS sukurs teminį tinklą skirtą savivaldybių bendradarbiavimui IKT 
srityje. 

 

3 

KS sieks, kad bendradarbiaudamos IKT srityje, kiekviena 
savivaldybė išlaikytų ir ugdytų IKT kompetenciją ir išmanymą pirkimų 
organizavimo srityje.  
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19 Strateginis IKT valdymas 

 
 
 
 
 

 
Savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos į IKT sprendimų pirkimą bei 
eksploatavimą investuoja daug lėšų. Norint, kad šios lėšos atsipirktų ir kad IKT 
investicijų suteikti technologiniai pranašumai būtų pilnai išnaudojami, visi įstaigoje 
dirbantys administratoriai bei įvairių lygių vadovai privalo turėti atitinkamus įstaigos 
administravimo ir plėtros gebėjimus bei žinias kaip galima pagerinti paslaugų 
efektyvumą ir kokybę, pasinaudojant  technologijų suteikiamomis galimybėmis. 

 

Piliečių rinkti atstovai savivaldybėse ir regioninės valdžios institucijose taip pat privalo 
turėti atitinkamo lygio žinias, tam, kad suprastų skaitmeninių priemonių svarbą ir 
galėtų priimti strateginius sprendimus IKT srityje. 

 

Naujų sprendimų paieška turi kilti iš konkrečių poreikių, orientuotų į pagrindinius 
strateginius įstaigos tikslus. Pokyčių procesų diegimas turi vykti administracijoje. 
Pokyčiai negali būti įvesti, jeigu visi dalyvaujantys nėra motyvuoti siekti geresnių 
rezultatų. Technologiškai pagrįstas projektas gali nepasiteisinti, jeigu nėra parengtas 
išsamus planas kaip numatoma pasinaudoti atsilaisvinusiais ištekliais ir padidėjusiu 
efektyvumu. Geresni rezultatai, kuriuos gali sąlygoti investicijos į IKT paprastai 
negali būti pasiekti tol, kol įstaigoje nėra pasibaigę pokyčiai ir nėra apmokytas 
personalas. IKT diegimo teikiama nauda dažnai tampa nepastebima, nes 
atsilaisvinę ištekliai, paprastai žmoniškieji resursai, nedelsiant yra perkeliami kitų 
funkcijų vykdymui ar esamų paslaugų kokybės gerinimui. 

 
Todėl, jeigu siekiama pateisinti ir pagrįsti investicijas į IKT ir jeigu jos yra vertinamos 
kaip svarbi priemonė kokybės gerinimui, efektyvumo didinimui ir išteklių 
atlaisvinimui, reikia užtikrinti geresnį IKT investicijomis pasiektų rezultatų 
dokumentavimą bei gerą IKT projektų įgyvendinimo kontrolę. Tokiam vertinimui 
reikia parengti atitinkamus metodus bei pasitelkti žinių ir patirties mainus. 

 

Strateginis IKT planavimas palengvina teisingų strateginių sprendimų priėmimą. 
KS parengė priemonių rinkinį skirtą IKT planavimui. Šiuo priemonių rinkiniu 
savivaldybės galės pasinaudoti analizuodamos savo veiklą ir rengdamos į 
konkrečios savivaldybės poreikius orientuotą IKT strategiją. 

 
 

Tikslai  
1 Per 2009 m. aukščiausio lygio vadovai savivaldybėse ir 

regioninės valdžios institucijose turi būti įgiję pakankamą 
kompetenciją, leidžiančią vadovauti IKT strategijos rengimo 
darbui ir pasinaudoti IKT investicijų sukurtais rezultatais.  

 

2 Per 2010 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 
atlikti strateginį IKT planavimą susietą su bendraisiais 
savivaldybės tikslais.  

 
3.  Per 2010 m. piliečių išrinkti atstovai savivaldybėse ir regioninės 

valdžios institucijose turi būti įgiję žinias apie IKT svarbą 
restruktūrizuojant savivaldybę, didinant jos veiklos efektyvumą bei 
gerinant teikiamų paslaugų kokybę.  
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4 

Per 2011 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi sugebėti 
užfiksuoti IKT investicijų sąlygotus rezultatus. 

 

Iniciatyvos 
 

1 
KS vykdys strateginio IKT valdymo ir rezultatų panaudojimo mokymus 
savivaldybių ir regioninės valdžios institucijų administratoriams. 

 

2 KS teiks konsultacines paslaugas IKT strateginio valdymo ir IKT 
planavimo srityse. 

 

 

  

3 KS vykdydama piliečių rinktų atstovų mokymus vieną dieną šioje 
oficialioje programoje skirs IKT. 

 

 

  

4 
KS parengs metodų ir priemonių aprašymą skirtą efektyviam 
pasiekto produktyvumo panaudojimui. 

 

 



 

20 Gebėjimų ugdymas 

 
 

Būtina prielaida modernaus skaitmeninio 
administravimo plėtrai yra atitinkama darbuotojų 
kompetencija ir gebėjimai. Norvegijos savivaldybėse 
dirbantys vadovai ir administratoriai IKT gebėjimų 
trūkumą įvardino kaip vieną pagrindinių kliūčių 
siekiant programoje e-Savivaldybė 2009 užsibrėžtų 
tikslų. Savivaldos sektoriuje skirtingo administracinio 
lygmens IKT gebėjimų ugdymo poreikis skiriasi. 
Savivaldybių vadovams, šis poreikis yra daugiausiai 
susijęs su IKT kaip strateginio įrankio naudojimu. 
Tuo tarpu kitiems darbuotojams kompetencijos 
poreikis itin aktualus specialių profesinių sistemų 
naudojimo srityje. 

 
Tikriausiai didžiausias gebėjimų ugdymo poreikis yra 
jaučiamas sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos 
paslaugų srityse. Atliktų apklausų metu nustatytas 
žemas gebėjimų šioje srityje lygis, tiek pagrindinių 
darbo su IKT žinių, tiek ir darbo su svarbiomis IKT 
priemonėmis, tokiomis kaip elektroniniai pacientų 
medicininiai įrašai, atžvilgiu. Vienas iš būtiniausių 
reikalavimų šiame kontekste artimiausiu metu bus 
atitinkama visų darbuotojų kompetencija dirbant su elektroninėmis priemonėmis. Šis 
poreikis bus ypač aktualus tuomet kai visos savivaldybės palaipsniui pereis prie 
elektroninio bendravimo su sveikatos priežiūros tinklu ir sveikatos priežiūros bei 
socialinės rūpybos specialistai turės elektroniniu būdu bendrauti su sveikatos 
priežiūros institucijomis, bendrosios praktikos gydytojais, traumatologijos klinikomis 
ir kt. 

 
Darbuotojų kompetencija dirbant su IKT įrankiais yra esminis faktorius siekiant 
efektyvaus administravimo ir užtikrinant kokybiškas paslaugas. Todėl savivaldybės 
turėtų įvertinti savo personalo skaitmeninę kompetenciją. Šis vertinimas turėtų apimti 
IKT pagrindinių žinių ir darbo su konkrečia temine sritimi gebėjimus. Būtina užtikrinti, 
kad visi darbuotojai turėtų minimalias šios srities žinias. Konkrečiai teminei sričiai 
skirtų IKT išmanymo poreikis skiriasi tarp darbuotojų grupių ir turėtų būti tenkinamas 
atsižvelgiant į atliktas analizes ir organizuojant mokymus. Itin svarbu, kad 
savivaldybės tiek vidinius, tiek išorinius mokymus parinktų pagal atitinkamą 
darbuotojų lygį. Šioje srityje daugelis savivaldybių taip pat gali pasinaudoti esamais 
elektroniniais sprendimais. 

 
 

Tikslai  
1 Per 2009 m. savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos turi 

būti parengę planą darbuotojų kompetencijos IKT srityje 
ugdymui.  

 

 
Iniciatyvos  
1 KS prisidės prie kompetencijos ugdymo per KS IKT forumą. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 

 
3
4 
 

 

FriKomPort 

FriKomPort yra kompetencijos portalas skirtas užsirašymui į 
mokymus, mokymų registravimui ir administravimui. Sistema 
savivaldybėms suteikia galimybę susidaryti bendrą vaizdą/ 
įvertinti kokios kvalifikacijos kėlimo priemonės yra siūlomos 
darbuotojams ir kokiu laiku, taip pat portale galima užsirašyti į 
elektroninio mokymo programas. Portalas sudaro galimybes 
savivaldybės organizuoti bendrus kvalifikacijos kėlimo mokymus 
kartu su kitomis savivaldybėmis. 

Tai yra informacinis projektas parengtas naudojant nemokamą 
programinę įrangą ir atvirus standartus. Sprendimu šiuo metu 
naudojasi maždaug dvidešimt savivaldybių, regioninės 
valdžios institucijų ir politinių partijų. Išsamiau žr. 
http://www.frikomport.no/ 


