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Kontekstas 
• Lietuvos savivaldybių indekso 2012 priedas; 
• Klausimynas iš 35 klausimų; 
• Atsakymus pateikė 57 iš 60 savivaldybių; 

 
• Tik informacija apie IRT valdymą ir diegimą: 

– IRT gali prisidėti prie savivaldybių veiklos 
efektyvumo; 

– Kiekvienas IRT sprendimas turi būti sveriamas 
kaštų ir naudos analize. 



Turinys 

1. IRT valdymas 
2. Strateginis valdymas 
3. Gebėjimų ugdymas 
4. Informacijos sauga 
5. Infrastruktūra 
6. Duomenų valdymas 
7. E-demokratija 
8. Kitos paslaugos 



IRT valdymas (1) 

• Nors daugiau nei pusė savivaldybių savo strateginiuose planuose IRT išteklių 
planavimo nėra išskyrusios atskiru skyriumi; 

• Pusė savivaldybių turi atskirą IRT padalinį. 



IRT valdymas (2) 

• Daugumą IRT ūkio sričių savivaldybės tvarko pačios; 
• Beveik trečdalis savivaldybių serverių techninę ir programinę įrangą tvarko kartu 

su išorine samdoma IRT įmone. 
 



IRT valdymas (3) 

• Daugiau nei pusė savivaldybių nekoordinuoja savivaldybei pavaldžių įstaigų IRT; 
• Dauguma savivaldybių nesivadovauja informacinės sistemos valdymo teorijomis 

(ITIL arba COBIT). 



Strateginis valdymas (1) 

• Beveik pusė savivaldybių turi strateginio planavimo ir valdymo informacines 
sistemas. 



Strateginis valdymas (2) 

90% 

10% 

0% 

Taip

Ne

Neatsakė

79% 

17% 

4% 

Taip

Ne

Neatsakė

• Didžioji dalis savivaldybių, turinčių strateginio planavimo ir valdymo sistemas, jas 
naudoja rengiant strateginius planus, juos stebint ir kontroliuojant. 



Gebėjimų ugdymas 

• Savivaldybėse IRT srities mokymo kursus išklausiusių specialistų dalis 
smarkiai skiriasi. 



Informacijos sauga 

• Daugumoje savivaldybių yra patvirtinti informacijos saugos nuostatai ir paskirtas 
informacijos saugos įgaliotinis; 

• Tačiau daugelyje savivaldybių per pastaruosius 3 metus nėra atliktas informacijos 
saugos auditas. 
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Infrastruktūra (1) 

• Daugumoje savivaldybių internetas į savivaldybės administracijos pastatas yra 
teikiamas optinio ryšio kabeliu, o interneto kanalų bendras plotis siekia 40-100 
Mbps. 



Infrastruktūra (2) 

• Trys ketvirtadaliai savivaldybių turi infrastruktūrą, parengtą dirbti 100 Mbps 
greičiu; 

• Tik penktadalis savivaldybių yra fiziškai iškėlusios bent vieną savo tarnybinę 
stotį į nutolusį duomenų centrą. 



Infrastruktūra (3) 

• Daugiau nei pusė savivaldybių turi mobilias kompiuterizuotas darbo vietas, iš kurių 
galima pasiekti savivaldybės DVS; 

• Virtualius susirinkimus, posėdžius rengia tik 15 proc. savivaldybių. 



Infrastruktūra (4) 

• 82 proc. savivaldybių daro darbuotojų duomenų atsargines kopijas arba 
juos sinchronizuoja, penktadalis tai daro su visais darbuotojų duomenimis. 



Infrastruktūra (5) 

• Dauguma savivaldybių atsargines duomenų kopijas saugo savo 
patalpose. 



Dokumentų valdymas 

• 50 iš 60 Lietuvos savivaldybių naudojama DVS leidžia patikrinti bei 
užregistruoti gautą, arba pasirašyti bei užregistruoti siunčiamą 
dokumentą ADOC formatu; 

• Taip pat daugelis savivaldybių yra sudariusios seniūnijoms galimybę 
naudotis jų DVS. 

 



Dokumentų valdymas 

• Trečdalis savivaldybių neturi jokių dokumentų, kurie būtų ir rengiami, ir 
vizuojami tik elektroniniu; 

• Tik 2 savivaldybėse visi dokumentai yra rengiami, vizuojami, pasirašomi ir 
saugomi tik elektroniniu formatu. 



Dokumentų valdymas 

• Penktadalis savivaldybių visoms paslaugoms turi įdiegtus paslaugų valdymo 
sistemas/modulius, kuriais naudojasi specialistai; 

• Trečdalis savivaldybių paslaugų valdymo sistemų/modulių neturi. 
 



E-demokratija 

• Daugumos savivaldybių internetinės svetainės atitinka Vyriausybės 
reikalavimus interneto svetainėms daugiau nei 90 proc.  

• Maždaug pusė savivaldybių turi įsidiegusios e. pranešimų sprendimą. 



E-demokratija 

• Trys ketvirtadaliai savivaldybių turi e. posėdžių sprendimą; 
• Dauguma savivaldybių skelbia kiekvieno tarybos nario balsavimus. 



Kitos paslaugos 

• Dauguma savivaldybių naudoja GIS 



Kitos paslaugos 



Kitos paslaugos 

• Daugiau nei trečdalis savivaldybių teikia GIS duomenis visuomenei; 
• Trys ketvirtadaliai savivaldybių naudojasi socialine žiniasklaida. 



 
 

Ačiū už dėmesį! 
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