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Viešojo sektoriaus iššūkiams įveikti – 
GovTech sprendimai
Naujausios technologijos daro įtaką visoms gyvenimo ir 
ekonomikos sritims. Ne išimtis ir viešojo sektoriaus institucijos, kurių 
veikla susijusi su milžinišku duomenų kiekio valdymu, efektyviu 
planavimu ir sprendimų ieškojimu. Šie procesai ne tik imlūs laikui, 
bet ir valstybės institucijose vaidina vieną svarbiausių rolių.

Naujausios technologijos bei jų prieinamumas suteikė daugiau 
galimybių inovatyvius sprendimus kuriantiems startuoliams bei 
įmonėms. Jie jau įrodė, kad skaitmeninių sprendimų pagalba gali 
transformuoti bankų, prekybos, reklamos ar kitas industrijas. Tačiau 
specialistai pripažįsta, jog viešąjį sektorių, kuriam reikia 
neatidėliotinų pokyčių ir sprendimų, startuoliai su savo kuriamomis 
inovacijomis lig šiol dažnai pamiršdavo. Siekiant juos labiau įtraukti 
į viešojo sektoriaus pokyčius, visame pasaulyje paskutiniuosius 
penkerius metus sparčiai išpopuliarėjo GovTech judėjimas. 

Pristatome leidinį, kuriame kviečiame detaliau susipažinti, kaip 
Lietuvos viešojo sektoriaus institucijos sprendė savo veiklos 
iššūkius – startuolių bei įmonių pagalba rado technologinius 
sprendimus savo problemoms. Čia rasite praktiškų patarimų, kaip 
vykdyti inovatyvių viešųjų pirkimų procesus, susipažinsite su 
konkrečiomis sėkmės istorijomis iš „pirmų lūpų“ -  tikrais startuolių 

bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdžiais, jų kūrėjų 
įspūdžiais. 

Lietuvoje iki šiol kurti GovTech sprendimai jau padėjo inovatyviai 
surinkti rinkos priežiūrai reikalingus duomenis, automatizuotai 
identifikuoti draudžiamą interneto turinį, aptikti nesaugius gaminius 
internete. Neseniai savo vertę įrodė ir sveikatos srities startuolių 
sprendimai, tapę nepakeičiamais, kai iki šiol įprastu laikytą gyvenimą ir 
darbą visame pasaulyje sustabdė COVID-19 pandemija. Tai tik keletas 
pavyzdžių, atskleidžiančių GovTech sprendimų potencialą bei daromą 
pokytį. Tikimės, kad šios istorijos, jų dalyvių patirtis įkvėps ir kitus 
drąsiau imtis pokyčių sprendžiant kasdienius iššūkius technologijų 
pagalba – tokių sprendimų ieškant arba juos kuriant. 
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Galimybės viešojo sektoriaus 
problemas spręsti inovatyviai 
ir kūrybiškai
Inovacijų kultūros ir skaitmeninių įgūdžių trūkumas dažnai  riboja 
viešąjį sektorių ieškoti nestandartinių sprendimų. Nors egzistuoja 
nemažai naujų būdų inovacijoms pirkti, įsisenėjusios viešųjų 
pirkimų praktikos dažniausiai „laimi“ prieš rizikingesnius, tačiau 
inovatyvesnius pirkimų būdus, nors neretai įprastais viešųjų 
pirkimų būdais ir nepavyksta nusipirkti inovatyvaus sprendimo.

2021 m. viduryje Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), 
kartu su GovTech komanda, kvietė Lietuvos viešojo sektoriaus 
institucijas pateikti turimą iššūkį bei gauti finansavimą GovTech 
bandomosios versijos sukūrimui.

Kvietimas spręsti viešojo sektoriaus problemas inovatyviu būdu 
tapo naujosios Lietuvos GovTech smėlio dėžės (angl. sandbox) 
pradžia, o jai pagreitį suteikė viešojo sektoriaus institucijos iš visos 
Lietuvos.

Viešojo sektoriaus įstaigos galėjo teikti paraiškas, kuriose išsakomi 
poreikiai konkrečiam technologiškai aktualiam sprendimui. Tuomet 
finansavimą gavę projektai yra įgyvendinami startuolių ir įmonių 
kuriamų inovacijų pagalba. 

Šiemet Lietuvos viešojo sektoriaus institucijos pateikė beveik 100 
iššūkių, iš kurių finansavimas GovTech prototipo sukūrimui buvo 
suteiktas 47-iems inovatyviems projektams. Šių projektų unikalumas – 
ne tik įdomūs bei pasauliniu mastu aktualūs technologiniai iššūkiai, bet 
ir būdas, kaip juos siekiama išspręsti. Institucijos turėjo galimybę 
išbandyti vieną iš inovatyvių viešųjų pirkimų būdų – projekto konkursą 
– ir surado partnerius, kurie vystytų pilotinius GovTech spendimus.
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Inovatyvūs viešieji 
pirkimai: projekto 
konkursas
KAS TAI: galimybė atrasti 
inovatyvų sprendimą 

Projekto konkursas - galimybė naujai pažvelgti į inovatyvių 
sprendimų pirkimą viešajame sektoriuje. Tai perėjimas nuo 
paprasčiausio pirkimo, siekiant nusipirkti iš anksto apibrėžtą 
sprendimą, iki eksperimentavimo, kuris leidžia pasitelkti startuolių 
ir įmonių skaitmeninius įgūdžius ne tik sprendimo kūrimui, bet ir 
idėjos stadijoje. 

Kitaip tariant projekto konkursas yra inovatyvus viešųjų pirkimų 
būdas, kuris suteikia galimybes per tam tikrą numatytą laikotarpį 
inovatyvioms įmonėms išspręsti viešojo sektoriaus iššūkį, 
institucijai nežinant tikslaus sprendimo būdo. 

Iššūkis yra problema, kurią viešojo sektoriaus institucija nori 
išspręsti. Iššūkiai yra formuluojami atvirai, iš anksto nenurodant 
galimo sprendimo būdo. Tokiu būdu iššūkis skatina inovacijų 
kūrimą, lankstumą ir atvirumą.

Iššūkių Lietuvoje 
pavyzdžiai:

Kaip inovatyviai surinkti rinkos 
priežiūrai reikalingus duomenis?

Kaip automatizuotai identifikuoti 
draudžiamą interneto turinį?

Kaip inovatyviai identifikuoti 
nesaugius gaminius internete?
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KADA ORGANIZUOTI: nežinant 
problemos sprendimo būdo

Ne visais atvejais viešojo sektoriaus įstaigos tiksliai žino, kaip 
galima išspręsti tam tikrą problemą ir kokių resursų tam reikia. 
Būtent tada ir verta organizuoti projekto konkursą - kai aiškus 
siektinas rezultatas, tačiau nežinoma, kokiais technologiniais 
sprendimais jį galima pasiekti.

Projekto konkurso metu idėjas problemos sprendimui gali siūlyti 
startuoliai, įmonės, mokslo institucijos ar fiziniai asmenys iš 
Lietuvos ar bet kurios kitos šalies. Idėjas rinkos dalyviai teikia 
anonimiškai, todėl projekto konkurse konkuruojančios idėjos 
vertinamos objektyviai ir nešališkai. Pateiktus sprendimus vertina 
iššūkį pateikusios institucijos vertinimo grupė pagal iš anksto 
paskelbtus vertinimo kriterijus. 

KODĖL ORGANIZUOTI:
svarbu ne kaina, o kokybė

Viešojo sektoriaus įstaigoms neretai kyla sunkumų ieškant 
finansavimo inovatyviems sprendimams. Projekto konkurso metu 
pirkimo tikslu gali tapti bandomoji sprendimo versija arba ieškomo 
sprendimo dalis – tai sumažina pirkimo apimtį ir reikalauja 
mažesnių kaštų.

Projekto konkurso metu didelė atsakomybė tenka ir rinkos 

dalyviams, kadangi jie turi pasiūlyti kuo geresni produktą, leidžiantį 
išspręsti esančią problemą. Tokio pirkimo metu lemiamą vaidmenį 
vaidina ne produkto kaina, o jo kokybė.

KAS GALI ORGANIZUOTI:
viešojo sektoriaus įstaigos

Projekto konkursą gali organizuoti viešojo sektoriaus institucijos, 
susidūrusios su iššūkiais, kurie reikalauja inovatyvių sprendimų. 

KAM TAI NAUDINGA:
viešajam sektoriui ir visuomenei

Inovatyvių technologijų pritaikymas viešajame sektoriuje yra 
neatsiejamas tiek viešojo sektoriaus darbuotojų, tiek ir piliečių 
lūkestis, suteikiantis daugiau alternatyvų problemų sprendimui. 
Inovacijos gali pagerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, taupyti 
kaštus, spręsti įvairias socialines problemas. 

GovTech sprendimus kartu su viešuoju sektoriumi kuria startuoliai, 
novatoriai ir pažangiausios įmonės.  Tai žmonės, kurie gali pasiūlyti 
naujus ir unikalius būdus, kaip pasitelkti technologijas, 
padėsiančias suteikti aukštesnės kokybės viešąsias paslaugas.

Toks inovatyvių sprendimų panaudojimas padeda transformuoti 
viešąjį sektorių ir palengvinti piliečių gyvenimus, užtikrinant 
sklandų viešųjų paslaugų teikimą. 

?
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Projekto konkursas leidžia skirti apdovanojimus geriausiems pasiūlytiems 
projektams ir su laimėtojais pereiti prie neskelbiamų derybų. Vykdydama projekto 
konkursus, institucija pirkimo dalyviams suteikia didelę veiksmų laisvę, kad šie 
siūlytų geriausius sprendimus, atitinkančius konkurso skelbime aprašytus poreikius.
 
Nepriklausoma komisija, kurią sudaro nuo pirkimų dalyvių nepriklausomi nariai bei 
srities ekspertai, atlieka projekto pasiūlymų vertinimą. Taip galima užtikrinti, kad 
vertinimai bus objektyūs. Komisija gali profesionaliai ir nepriklausomai įvertinti ne tik 
patį sprendimą, bet ir kiekvieno pasiūlymo atitiktį tokiems kriterijams kaip 
inovatyvumas, patogumas vartotojams, tvarumas ir pan.

Inovatyvių technologijų pritaikymas viešajame sektoriuje yra 
neatsiejamas tiek viešojo sektoriaus darbuotojų, tiek ir piliečių 
lūkestis, suteikiantis daugiau alternatyvų problemų sprendimui. 
Inovacijos gali pagerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, taupyti 
kaštus, spręsti įvairias socialines problemas. 

GovTech sprendimus kartu su viešuoju sektoriumi kuria startuoliai, 
novatoriai ir pažangiausios įmonės.  Tai žmonės, kurie gali pasiūlyti 
naujus ir unikalius būdus, kaip pasitelkti technologijas, 
padėsiančias suteikti aukštesnės kokybės viešąsias paslaugas.

Toks inovatyvių sprendimų panaudojimas padeda transformuoti 
viešąjį sektorių ir palengvinti piliečių gyvenimus, užtikrinant 
sklandų viešųjų paslaugų teikimą. 

Projekto 
konkurso 
organizavimas 



Proceso pavyzdys: ką verta įsidėmėti?
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• Viešojo sektoriaus institucija iššūkį formuluoja atvirai: pateikiama informacija apie esamą ir norimą pasiekti situaciją, tačiau 
neįvardijamas konkretus technologinis sprendimas, padėsiantis pasiekti rezultatą.

• Nurodomos pagrindinės funkcijos, kurias inovatyvus sprendimas turėtų įgyvendinti. Taip pat išskiriami potencialūs sprendimo 
naudotojai-vartotojai, kitos tikslinės grupės ir sprendimo apimtis. Jeigu yra žinomi su iššūkiu susiję duomenys, institucija juos taip pat pateikia.

Turimo iššūkio išgryninimas ir suformulavimas

• Prieš įgyvendinant pirkimą, institucija gali atlikti rinkos konsultaciją, aptarti iššūkį su potencialiais tiekėjais, gauti atsiliepimus ir 
pakoreguoti pirkimą.

• Parengiamos pirkimo sąlygos, kurios apibrėžia projekto ribas, tačiau neapriboja galimų iššūkio sprendimo būdų.

• Atliekant rinkos konsultacijas, galima informuoti rinkos dalyvius apie būsimą viešąjį pirkimą bei pakviesti juos dalyvauti. 

Pastaba: norint pritraukti daugiau tiekėjų, rekomenduojama sąlygas parengti ir užsienio kalba, pavyzdžiui, anglų.

Pasiruošimas projekto konkursui 

3
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbiamas pirkimas.

Pastaba: galima skelbti ne tik įprastą, bet ir tarptautinį pirkimą. Tai užtruks ilgiau, tačiau atsiranda galimybė pritraukti dalyvių iš kitų užsienio šalių.

Projekto konkurso paskelbimas
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• Siūlyti idėjas paskelbtiems iššūkiams spręsti kviečiami tiek juridiniai, tiek fiziniai rinkos dalyviai.

• Pasiūlymai teikiami CVP IS sistemoje.

Pastaba: viena pasiūlymo dalis privalo būti anonimiška – nenurodant logotipų, vardų ir pavardžių ar kitų priemonių, leidžiančių vertinimo 
komisijai identifikuoti tiekėją. 

Rinkos dalyvių kvietimas siūlyti idėjas
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• Įvertinus idėjas, geriausi pasiūlymai gali būti apdovanoti piniginiais prizais.

• Pirkimo laimėtojas arba laimėtojai gali būti pakviesti į neskelbiamas derybas.

Idėjų vertinimas ir geriausių pasiūlymų atranka 

6
• Jeigu reikalinga, institucija su laimėtojais vykdo neskelbiamas derybas dėl sutarties sudarymo.

• Sudaroma sutartis su tinkamiausia komanda, kuri kuria ir įgyvendina sprendimą.

Pastaba: sutarties objektu gali būti tiek galutinė, tiek bandomoji versija.

Sutarties sudarymas



iššūkių ir
sprendimų
pristatymas
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E-sprendimas 
intelekto negalią 
turintiems 
asmenims
Jaunuolių dienos centras

1. Problemos kontekstas
Žmonių su negalia Lietuvoje ir pasaulyje nuolat daugėja – Europoje neįgaliųjų 
skaičius sudaro apie 10-15 proc. gyventojų. Sutrikusio intelekto asmenims  
ypač sunku būti pilnaverčiais bendruomenės nariais.

Dėl savo negalios – negebėjimo skaityti, skaičiuoti, suprasti pinigų vertės – šie 
asmenys negali savarankiškai naudotis pirkimo-pardavimo paslaugomis ir dėl 
to patiria socialinę atskirtį. Verslas, savo ruožtu, dėl aplinkos pritaikymo 
trūkumų netenka potencialių klientų.

Siekiamybė
Reikalingas alternatyvus, lengvai skaitomas ir suprantamas e-sprendimas, 
kuris užtikrintų asmenų su intelekto negalia savarankišką dalyvavimą 
paslaugų ir prekių pirkimo-pardavimo procese. 

Tokiu įrankiu turėtų būti paprasta naudotis ne tik sutrikusio intelekto 
asmenims, bet ir paslaugų teikėjams. Tai taip pat įgalintų verslą tapti socialiai 
atsakingu, keistų neįgalaus asmens gyvenimo kokybę ir visuomenės požiūrį į 
negalią.

„Mobiliųjų aplikacijų kūrimas“ sprendimas
Sukurta mobilioji aplikacija, įgalinanti intelekto negalią turintį asmenį pirkti 
produktus prekybos vietose, jam sunkiai suprantant pačią pinigų vertę.
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Augalų apsaugos 
priemonių 
naudojimas ir 
kontrolė skaitmeniniu 
ir inovatyviu metodu 
mobiliajame telefone
Valstybinė augalininkystės tarnyba 
prie Žemės ūkio ministerijos

2.Problemos kontekstas
Vienas didžiausių Valstybinės augalininkystės tarnybos 
prie Žemės ūkio ministerijos iššūkių yra tinkamo ir 
teisėto augalų apdorojimo apsaugos produktais 
priežiūra, siekiant juos apsaugoti nuo kenkėjų.

Daugelis ūkininkų apdoroja laukus augalų apsaugos 
produktais vadovaudamiesi savo asmenine patirtimi arba 
tiesiog remdamiesi patarimais, kurie ne visada yra teisingi.
 
Rinkai tiekiami, saugomi ir naudojami gali būti tik 
Lietuvos Respublikoje registruoti augalų apsaugos 
produktai, kuriuos tinkamai saugant, tiekiant ir naudojant 
nekiltų pavojus žmonių sveikatai, gyvūnams ir aplinkai. 
Jų naudojimas visoje Europos Sąjungoje yra griežtai 
reglamentuotas.

Vis dėlto, kasmet vykdant priežiūrą, surandama daug 
neatitikimų: sulaukiama didelio kiekio gyventojų skundų 
apie netinkamai naudojamus augalų apsaugos 
produktus, atliekamus purškimus, kurie neregistruojami 
paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Siekiamybė
Reikalinga sistema, kuri supaprastintų augalų apsaugos 
produktų naudojimo reikalavimų pasiekiamumą, 
pateikimą ir veiktų kiekvieno vartotojo telefone. 
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„Itree Lietuva“ sprendimas
Sukurta mobili augalų apsaugos priemonių programėlė, 
kurios pagalba laukuose galima skenuoti priemonių 
etiketes, gauti su jų naudojimu susijusią informaciją apie 
apribojimus, purškimo intensyvumą, užpildyti augalų 
apsaugos priemonių panaudojimo žurnalą ir įspėti bičių 
savininkus, vykdančius veiklą netoli planuojamo purkšti 
lauko. Papildomai buvo pritaikyta žemėlapio funkcija, 
kurios pagalba priemones planuojantis naudoti 
ūkininkas matys jam aktualią informaciją: melioracijos 
griovius, pasėlių plotus, gamtos rezervatus ir kita.

Naudodami programėlę, ūkininkai galėtų savarankiškai 
nuskaityti augalų apsaugos produkto etiketę, gautų 
svarbiausius konkretaus produkto naudojimo 
reikalavimus: purškimo normas, žmonių, gyvūnų ir 
aplinkos apsaugos zonų laikymosi reikalavimus ir visą 
kitą privalomą informaciją. Taip būtų sudarytos sąlygos 
apsaugoti laukus supančią aplinką ir greta gyvenančių 
žmonių sveikatą.

Toks sprendimas taip pat galėtų padėti greitai ir 
nesudėtingai pažymėti laukus, kuriuose planuojama 
naudoti konkretaus pavadinimo augalų apsaugos 
produktus – taip būtų automatiškai užpildomi įrašai 
elektroniniame panaudojimo žurnale, kuriuos paprastai 
privaloma pateikti ne vėliau kaip per 2 d. d.



„Itree Lietuva“ sprendimas
Sukurta mobili augalų apsaugos priemonių programėlė, 
kurios pagalba laukuose galima skenuoti priemonių 
etiketes, gauti su jų naudojimu susijusią informaciją apie 
apribojimus, purškimo intensyvumą, užpildyti augalų 
apsaugos priemonių panaudojimo žurnalą ir įspėti bičių 
savininkus, vykdančius veiklą netoli planuojamo purkšti 
lauko. Papildomai buvo pritaikyta žemėlapio funkcija, 
kurios pagalba priemones planuojantis naudoti 
ūkininkas matys jam aktualią informaciją: melioracijos 
griovius, pasėlių plotus, gamtos rezervatus ir kita.

Miesto pramonė – 
atvira ir 
moksleiviams, ir 
turistams
Panevėžio plėtros agentūra

Problemos kontekstas
Tyrimai rodo, kad pramonės įmonių investicijas ir plėtrą Panevėžio 

regione stabdo žmogiškųjų išteklių trūkumas. Tik 2,5 proc. Panevėžio 
regiono profesinių mokyklų mokinių mokosi inžinerinei pramonei 
aktualių specialybių. Viena iš tokią situaciją lemiančių priežasčių – 
neefektyvus profesinis orientavimas. 

Mieste jau įgyvendinamos iniciatyvos, skirtos griauti mitus apie 
pramonės įmones, supažindinti moksleivius ir studentus su miesto 
įmonėms reikalingomis specialybėmis ir karjeros galimybėmis jose, 
atskleisti patrauklų, inovatyvų šiuolaikinės pramonės veidą. 

Tačiau pažintinių vizitų įmonėse organizavimas reikalauja žmogiškųjų ir 
laiko išteklių, kurie įmonėse yra riboti ir skiriami tiesioginėms funkcijoms 
vykdyti. Dėl šios priežasties įmonės yra linkusios vizitams pagal iš 
anksto suderintą grafiką priimti tik ribotą skaičių moksleivių grupių. 

Jau ir taip ribotas galimybes pamatyti miesto pramonę „iš vidaus“ dar 
labiau apribojo COVID-19 pandemija. Dėl viruso grėsmės darbuotojų 
sveikatai ir veiklos tęstinumui, dauguma įmonių atsisakė organizuoti 
pažintinius vizitus neribotam laikui.
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Siekiamybė
Reikalingas inovatyvus, į kintančius vartotojų – moksleivių, turistų – 
poreikius atsižvelgiantis, įtraukiantis sprendimas, kuris leistų „patirti“ 
Panevėžio miesto pramonę, neturint galimybių patekti į įmonę. 

3.
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„Iron Cat“ sprendimas
Siekiant sukurti sužaidybintą pažintinę Panevėžio miesto pramonės 
įmonių patirtį, įgyvendinamas sprendimas buvo paremtas virtualios 
realybės (VR) technologija. Jos pagalba vartotojas gamybines įmones 
lankys iš kosminio laivo, kuriam sugedus remontui bus reikalinga 
modernios pramonės produkcija. 

Užsidėjęs VR akinius, žmogus galės žvalgytis po realias gamyklų 
patalpas, susipažinti su gamybiniais procesas. Taip pat, vykdydamas 
užduotis, vartotojas galės pritaikyti produkciją konkrečiose situacijose, 
o smagus palydovas-robotas supažindins su platesniu Panevėžio 
pramonės istoriniu ir ateities kontekstu. 

Įgyvendinant sprendimą, pagrindinis iššūkis buvo padaryti patirtį 
pakankamai turtingą ir įdomią vartotojui, tačiau  ir labai paprastą 
naudotis. Kadangi tai ne visada suderinama, siekiant atrasti balansą 
buvo stengiamasi naudoti kiek įmanoma daugiau intuityvių valdymo 
sprendimų ir naudoti ribotą interakcijų kiekį.

Sprendimas turėtų turėti edukacinis – juo pasinaudoję moksleiviai arba 
turistai galėtų interaktyviu būdu sužinoti naujos, įdomios, naudingos 
informacijos apie pramonės įmonių istoriją, veiklą, produkciją, jos 
kasdienį panaudojimą. Jis turėtų būti prieinamas kuo didesniam 
moksleivių ar turistų skaičiui – ir individualiai, ir grupėmis. Sprendimas 
taip pat neturėtų būti susietas su viena konkrečia lokacija ir apribotas 
jos darbo valandų ar žmogiškųjų išteklių pajėgumų. 



Teisėkūros 
skaitmeninės 
transformacijos 
įrankiai
LR Teisingumo ministerija

4.Problemos kontekstas
Lietuva pasižymi itin didele ir vis augančia teisės aktų 
gausa ir jų pakeitimų skaičiumi. Dažną teisės aktų keitimą 
neretai lemia nepakankama jų kokybė, kuriai įtakos gali 
turėti techninio pobūdžio priežastys: automatizuotų įrankių 
teisėkūros procese pasitelkimo trūkumas, vis didėjantis 
iššūkis kokybiškai atlikti ir įvertinti teisinio reguliavimo 
pokyčius esančioje teisės aktų gausoje.

Analizuojant automatizuotų įrankių teisėkūros procese 
pasitelkimo galimybes ir instrumentų tam kūrimo 
alternatyvas, identifikuotas ir esančios galiojančių teisės 
aktų duomenų bazės trūkumas. Teisės aktų skelbimas 
nebeatitinka šiandienos technologinių reikalavimų: jie 
skelbiami tik žmonėms, bet ne mašinoms suprantama 
(angl. machine readable) kalba, dėl ko nesukuriama 
inovatyvi terpė veikti įvairiems dirbtinio intelekto 
produktams, kurie įgyvendintų vietinius teisės aktų 
reikalavimus kurti įvairius „LegalTech“ produktus, 
padarančius teisines paslaugas labiau prieinamas. 
Pažymėtina, jog Lietuvoje nėra ir vieningo „legalXML“ 
standarto.

Siekiamybė
Reikalingas teisės akto skaitmeninio formato standarto 
projektas, kuris pademonstruotų bent vieną ar kelis 
sukurto standarto praktinio įgyvendinimo skaitmeninio 
sprendimo prototipus, kurie spręstų bent vieną 
teisėkūroje egzistuojančią problemą. 
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„EG Consulting“ sprendimas
Adaptuojama „Akoma Ntoso Legal XML“ standarto 
versija Lietuvai (AKN4LT) – taip siekiama ištestuoti 
technologiškai pažangiausią elektroninį teisės aktų 
formatą Lietuvos teisėkūroje. Kuriamas prototipas, 
kuris naudotų AKN4LT standartą ir leistų efektyviau 
rengti teisės aktų projektus.

15

Siekiama, kad sukurto standarto projekto pagrindu būtų 
konvertuotas į tinkamą formatą bent vienas su 
pareiškėju suderintas įstatymas ir būtų sukurtas praktinis 
skaitmeninio sprendimo prototipas, leidžiantis pritaikyti 
teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas bei 
automatiškai generuoti įstatymo pakeitimo lyginamojo 
varianto projektus. Siekiama, jog testavimui būtų pateikti 
semantiniu lygiu praturtinti teisės aktai ar jų ištraukos.

Kiekvienos ministerijos strateginiuose tiksluose turėtų 
atsirasti jos atsakomybės ribose esančių sričių inovacijų 
potencialo didinimas bei palankios aplinkos kūrimas.

Tai bus ir naujos Inovacijų agentūros, ir jos „GovTech 
laboratorijos“ padalinio pagrindinis darbas – padėti 
viešajam sektoriui formuoti savo darbotvarkę inovacijų 
vystymo kryptimi, suteikti reikiamas žinias ir pagalbą 
kuriant inovacijų ekosistemas bei prisidėti trūkstamomis 
kompetencijomis. 

Daina Kleponė, verslo, inovacijų ekspertė



Skirtingų žolių 
nustatymas naudojant 
„Sentinel“ palydovų 
duomenis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie 
Žemės ūkio ministerijos

Problemos kontekstas
Gyvulininkystei skirti žemės ūkio naudmenų plotai apima beveik pusę 
Lietuvos agrolandšafto o pašarinių žalienų bei ganyklų augmenijos 
įvairovė pasiekė maksimalų diversifikacijos laipsnį dėl specifinių 
gamtinių sąlygų ir daugiamečių ūkininkavimo praktikų. 

Dėl lėtos sėjomainos ir ilgalaikės deklaruojamų laukų fragmentacijos, 
žolinės dangos specifinių deklaracijų patikros yra labai sudėtingos, o 
dėl ištęsto šienavimo laikotarpio deklaruotų žolinių pasėlių priežiūros 
monitoringas ir kontrolė tampa itin sudėtinga problema.

Šiuo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinėje sistemoje 
trūksta informacijos apie žalienų natūralias bendrijas ir kultūrinių pievų 
augalų rūšinę sudėtį, kuri leistų nustatyti, ar ganyklose vykdoma 
sėjomaina atitinka nustatytus reikalavimus bei deklaruojamų 
daugiamečių pievų natūralios ir kultūrinės kilmės žolių rūšinės sudėties 
proporcijas, lemiančias pievų biologinę įvairovę ir gamtosauginę vertę.

16

Siekiamybė
2021 m. taikant pažangiausius palydovinius vaizdus ir technologijas bei 
tobulinant atrankų nuotolinėms patikroms procesą, siekiama atlikti 
daugiau nuotolinių patikrų skirtingoms žolėms nustatyti. Siekiant 
išvengti ir eliminuoti daugelį fizinių Nacionalinės mokėjimo agentūros 
patikrinimų, būtų galima pasitelkti „Sentinel“ palydovinius duomenis. 

Šiam tikslui būtina sukurti prototipą, kurį būtų galima išbandyti vienoje 
ar keliose savivaldybėse ir vėliau įgyvendinti visoje Lietuvoje.

5.
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„Itree Lietuva“ sprendimas
Tobulinama inovatyvi technologija, kuri žemės ūkio pasėlių ir 
daugiamečių pievų atpažinimui naudoja Europos Sąjungos ir Europos 
kosmoso agentūros vykdomos „Copernicus“ programos „Sentinel-1“ 
radaro sensoriaus poliarimetrinių SAR matavimų serijos agreguotus 
statistinius duomenis ir pažangiausias dirbtinio intelekto technologijas.  

Natūralių pievų ir pašarinių žolių atpažinimo algoritmų kūrimo principas 
yra deklaruotų „mišrių“ pašarinių kultūrų skaidymas į skirtingus 
elementus. Dirbtinio intelekto algoritmų apmokymui etaloniniai pasėliai 
nustatomi  naudojant sudėtingus mašininio mokymo algoritmus, kurie 
iš visos deklaruotų pasėlių masės atrenka laukus, geriausiai 
atitinkančius tam tikras augalų kultūras. 

Kadangi „Sentinel-1“ palydovinių nuotraukų serija yra atnaujinama 2-5 
kartus per savaitę, o šių duomenų srautas praktiniam panaudojimui yra 
per tankus, technologinis sprendimas taip pat apjungia palydovinius 
matavimus į atskirus statistinius laikotarpius – dekadas ar mėnesius. 

Kaip kiekviena įmonė kurdama sprendimus atsižvelgia į klientų poreikius, taip ir 
valstybinis sektorius tam tikruose etapuose turi inovuoti atsižvelgdamas į savo 
klientus – šalies piliečius.
Norint didesnio proveržio, laikas įgalinti ir GovTech kryptį. Vienas iš pagrindinių 
startuolių privalumų yra galimybė itin greitai testuoti, pilotuoti ir tobulinti 
sprendimus.
Tik inovatyvus valdžios sektorius optimizuos nebūtinai efektyviausias veiklos 
sritis ir taip galės nukreipti didesnius resursus ten, kur jų iš tiesų reikia.

Andrius Milinavičius, Baltic Sandbox įkūrėjas



Stumbrų daromos žalos 
apskaičiavimas, naudojant 
pažangius dirbtinio 
intelekto pagrindu sukurtus 
algoritmus ir palydovinių 
vaizdų informaciją
Kėdainių rajono savivaldybės administracija

6.Problemos kontekstas
Stumbrai – dideli gyvūnai, dažniausiai gyvenantys 
bandomis, todėl patekę į ūkininkų laukus neretai juos 
ištrypia, išguli, taip sukeldami žalą žemės ūkio pasėliams, 
daržovėms ir kitam ūkininkų turtui. Kėdainių rajonas yra 
viena iš geriausiai žemės ūkį išvysčiusių savivaldybių, 
todėl, stumbrams pasiekus ūkininkų ir žemės ūkio 
bendrovių laukus, kyla nuolatinė žalos rizika.  

Skaičiuojama, kad per pastaruosius penkerius metus iš 
viso Kėdainių rajone ūkininkams buvo padaryta žalos 
beveik už 450 tūkst. eurų ir iš viso sunaikinta apie 400 
hektarų pasėlių ploto. Valstybė kompensuoja ūkininkams 
dėl stumbrų patiriamą žalą, tačiau jos apskaičiavimo 
procesas yra ganėtinai ilgas, sudėtingas ir reikalaujantis ne 
tik lėšų, žmogiškųjų išteklių, bet ir ypač didelio tikslumo.

Siekiamybė
Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinėje 
sistemoje nuo 2020 m. yra naudojama Europos kosmoso 
agentūros „Copernicus“ programos „Sentinel“ palydovų 
registruojama statistinė informacija. Deklaruotų pasėlių 
atpažinimui naudojami „Sentinel“ palydovų statistiniai 
duomenys ir dirbtinio intelekto algoritmai, kurių pagrindu 
galima sukurti faktinius pasėlių žemėlapius ir nustatyti 
pasėlių dangos pokyčius tam tikrais vegetacijos sezono 
laikotarpiais, kai galimai dėl laukinių gyvūnų buvo 
padaryta žala pasėliams. 18
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Norima išbandyti stumbrų daromos žalos paskaičiavimą 
panaudojant palydovinius duomenis ir nustatant ištryptus, 
išgulėtus ar kitaip nukentėjusius laukus nuo stumbrų, 
dirbtinio intelekto pagalba aprašant algoritmus, leisiančius 
identifikuoti vietas, kuriose žalą sukėlė stumbrai.

Testuojamame etape problemai spręsti reikia sukurti 
automatizuotą palydovinių duomenų ir „in-situ“ duomenų 
integravimo ir dirbtinio intelekto algoritmų prototipą 
Kėdainių rajono savivaldybėje, kuris leistų identifikuoti ir 
kiekybiškai įvertinti stumbrų daromą žalą tiek laiko, tiek 
teritorijos atžvilgiu.

„Coetus“ sprendimas
Siekiant rasti sutarimą tarp saugomų laukinių gyvūnų ir 
ūkininkų, buvo būtina rasti sprendimus, kaip objektyviai 
nustatyti ir kompensuoti ūkininko patiriamą žalą.

Įgyvendinamas sprendimas leidžia stebėti pasėlius 
„Sentinel“ radarinių palydovų sensoriais ir inovatyvių 
geoinformacinių technologijų algoritmais fiksuoti stumbrų 
ištryptus, išgulėtus ar išnaikintus laukus, apskaičiuoti juose 
nustatytos žalos dydį. 

Nuotoliniai stumbrų daromos žalos nustatymo algoritmai 
veikia interneto pagrindu, todėl nebereikia vykti į vietą, 
žalos dydis nustatomas objektyviai ir pakankamai tiksliai, 
todėl mažėja teisinių ginčų tikimybė. 
 



Mažos vertės viešųjų
pirkimų optimizavimas
Kauno rajono
savivaldybės
administracijoje ir
pavaldžiose įstaigose
Kauno rajono savivaldybės administracija
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7. Problema

Perkančiosios organizacijos, vykdydamos mažos vertės viešuosius 
pirkimus, kurie sudaro didžiąją dalį visų pirkimų, turi vadovautis Viešųjų 
pirkimų tarnybos patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu. 
Perkančioji organizacija privalo parengti ir pasitvirtinti viešųjų pirkimų 
organizavimo tvarką – savo įstaigoje nustatyti viešųjų pirkimų 
organizavimo ir vidaus kontrolės taisykles.

Šio dokumento perkančioji organizacija neprivalo viešinti. Todėl mažos 
vertės viešųjų pirkimų vykdymas neretai tampa procedūriškai ir finansiškai 
neefektyvus, kai į pirkimo procedūrą įtraukiami kompetencijos neturintys 
žmonės, nesinaudojama elektroniniais įrankiais, neišnaudojamos 
platesnės rinkos galimybės ar net pažeidžiami konkurencingumo 
principai.

Kasmet neskelbiamos apklausos būdu vykdomų mažos vertės pirkimų 
skaičius auga. Problema išlieka nedidelis žaliųjų pirkimų skaičius, per 
dažnai tik pagal kainą pasirenkami ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai, 
retai naudojamasi centralizuotų pirkimų teikiamomis naudomis. Taip pat 
nėra sukurta elektroninių įrankių, kurie padėtų efektyviau atlikti 
neskelbiamos apklausos būdu vykdomų pirkimų procedūras, kauptų 
pirkimų duomenis, juos sistemintų ir automatiškai suformuotų Ant-3 
metinę ataskaitą.

Siekiamybė

Reikalinga elektroninė priemonė, leisianti skaitmenizuoti neskelbiamos 
apklausos būdu vykdomų mažos vertės pirkimų procesą, suteikiant 
galimybę pirkimuose taikyti kainos ir kokybės santykio kriterijų bei į 
kokybės kriterijų sąrašą įtraukiant ir žaliuosius kriterijus.
Taip pat elektroninis duomenų analitinis įrankis automatizuotų 
neskelbiamos apklausos būdu vykdomų pirkimų duomenų surinkimą, 
padėtų realiu laiku vertinti pirkimų informaciją ir vykdyti prevencinę 
duomenų kontrolę.
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„Mano konkurso“ sprendimas

Kauno rajono savivaldybei pasiūlyta visose jai pavaldžiose perkančiosiose 
organizacijose įdiegti viešųjų pirkimų administravimo platformą „Mano 
konkursas“, kurios pagalba galima formuoti būtiniausius dokumentus: 
pirkimo planą, pirkimo žurnalą, privalomąsias ataskaitas.

Toks sprendimas suteiks galimybę organizuoti neskelbiamos apklausos 
būdu vykdomus pirkimus taikant ne tik mažiausios kainos, bet ir kainos ir 
kokybės santykio kriterijus. Tai padės pritraukti daugiau tiekėjų, ypač 
smulkų ir labai smulkų verslą. Taip pat bus užtikrintas tikslių duomenų iš 
kiekvienos perkančiosios organizacijos perdavimas į savivaldybės 
valdomą analitinį įrankį. Šio įrankio pagalba Kauno rajono savivaldybė 
realiu laiku turės visą informaciją apie tai, ką perka ir kokius planus turi 
pavaldžios įstaigos. Taip pat savivaldybėje ir jai priklausančiose įstaigose 
bus sutvarkyti viešųjų pirkimų organizavimo aprašai, padėsiantys 
susisteminti ir optimizuoti pirkimų procesus.

Įrankis padės 20 proc. sumažinti viešųjų pirkimų administravimo kaštus ir 
30 proc. sumažinti į viešųjų pirkimų procesą įsitraukusių darbuotojų darbo 
laiko sąnaudas – šie galės vykdyti tik savo tiesiogines funkcijas. „Mano 
konkurso“ platforma taip pat padės skaitmenizuoti viešųjų pirkimų 
procesą, kontroliuoti neskelbiamos apklausos būdų vykdomų pirkimų 
duomenis, padidinti smulkaus verslo įsitraukimą į viešuosius pirkimus, 
atsiras galimybė net ir mažuose pirkimuose taikyti kokybinius kriterijus į 
juos įtraukiant žaliuosius, aplinkosauginius ir kitus kriterijus.



„Mano konkursas“ sprendimas
Kauno rajono savivaldybei buvo pasiūlyta į visas jos mažas Perkančiąsias 
organizacijas (PO) įdiegti Viešųjų pirkimų proceso administravimo įrankį (MK 
platformą), kurio pagalba būtų galima formuoti būtiniausius dokumentus: 
pirkimo planą, pirkimo žurnalą, privalomas ataskaitas.

Toks sprendimas suteiks galimybę organizuoti neskelbiamos apklausos būdu 
vykdomus pirkimus taikant ne tik mažiausios kainos kriterijus, bet ir kainos ir 
kokybės santykio kriterijus. Tai padės pritraukti daugiau tiekėjų, ypač smulkų ir 
labai smulkų verslą. Taip pat bus užtikrintas tikslių duomenų iš kiekvienos PO 
perdavimas į savivaldybės analitinį įrankį. Šio įrankio pagalba Kauno rajono 
savivaldybė realiu laiku turės visą informaciją apie tai, ką perka ir kokius planus 
turi mažos PO. Taip pat savivaldybėje ir jai priklausančiose organizacijose bus 
sutvarkyti procesiniai aprašai, padėsiantys susisteminti ir optimizuoti viešųjų 
pirkimų procesą.

Įrankis padės apie 20 proc. sumažinti Viešųjų pirkimų proceso išlaikymo 
kaštus ir apie 30 proc. sumažinti į viešųjų pirkimų procesą įsitraukusių 
darbuotojų poreikį, kurie galės vykdyti tik savo tiesiogines funkcijas. MK 
platforma taip pat padės skaitmenizuoti viešųjų pirkimų procesą, kontroliuoti 
neskelbiamos apklausos būdų vykdomų pirkimų duomenis, padės padidinti 
smulkaus verslo įsitraukimą į viešųjų pirkimų procesą, atsiras galimybė net ir 
mažuose pirkimuose taikyti kokybės kriterijus į juos įtraukiant tokius kriterijus 
kaip žalieji, aplinkosauginiai ir kiti.

Analitika ir tyrimais 
grįstos informacijos 
portalas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka (projekto partneris - STRATA)

8.Problemos kontekstas
Nacionalinė biblioteka yra įstatymo įgaliota 
parlamentinės bibliotekos paslaugų teikėja ir produktų 
kūrėja. Jos bibliografiniai, informaciniai, 
meta-informaciniai kūriniai, analitiniai tiriamieji darbai yra 
kuriami parlamentarų ir valstybės pareigūnų užsakymu 
arba dėsningai išauga iš viešojo diskurso stebėsenos. 

Šiuo metu Nacionalinė biblioteka neturi programinės 
įrangos, kuri leistų kūrinius sistemingai platinti 
užsakovams, teikti užsakymus vykdymui, stebėti 
vykdymą ir gauti užsakytą kūrinį, naudotis visu sukauptu 
analitinių kūrinių archyvu, suformatuoti užsakovui 
aktualų konkrečios informacijos iš bazės spaudinį.

Projekto partneris, Vyriausybės strateginės analizės 
centras (STRATA), yra ekspertinė institucija, teikianti 
Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja 
veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais 
pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti. 
STRATA valdo daugiau nei 700 vertinimų ir studijų 
kolekciją-archyvą, kuris nuolat pildomas ministerijų ir 
joms pavaldžių įstaigų užsakymu bei kitų institucijų 
atliktais vertinimais. Šie ištekliai yra skelbiami STRATA 
interneto svetainėje, tačiau nėra pritaikyti lanksčiai 
vartotojo paieškai, nėra ištobulintos vertinimų ir kitų 
įrodymų klasifikavimo sistemos, nėra aiškiai 
reglamentuotos vertinimų ir įrodymų pateikimo tvarkos 
– automatinį bibliotekos atnaujinimą užtikrinančio 
mechanizmo. 22



23

Siekiamybė
Reikalinga programinė įranga, kuri atitiktų informacijos 
gavėjų poreikius, įgalintų operatyvią, patogią informacijos 
sklaidą, įgalintų informacijos užsakymo ir teikimo 
individualizavimą. 

Sprendimas taip pat turėtų atitikti Nacionalinės 
bibliotekos bibliografinės, informacinės ir analitinės 
medžiagos kūrinių ir jų kūrėjų darbo pobūdį bei STRATA 
sukurtos viešosios politikos vertinimų bibliotekos 
klasifikavimo, plėtros ir sklaidos poreikį. 
Ilgalaikėje perspektyvoje, programinė įranga turėtų 
sukurti prielaidas plėtoti dirbtiniu intelektu grįstus 
informacinės rūpybos produktus. 

Sukurtas funkcionalumas turėtų atitikti įstatymu 
apibrėžtus Nacionalinės bibliotekos poreikius, taip pat 
būtų naudojamas įveiklinant STRATA parengtą, 
įrodymais grįsto valdymo priemonę – vertinimų ir kitų 
įrodymų biblioteką.

„Dizi“ sprendimas
Numatyta naudoti atvirojo kodo principais grįstus 
sprendimus ir pritaikyti užsienio šalių duomenų 
archyvavimo ir saugojimo gerąją praktiką, paremtą 
sritiniais standartais. Sistemos naudotojams skirtos 
grafinės sąsajos dizaino kūrimo metu planuojama 
įtraukti pačius naudotojus ir kartu atlikti vartotojo 
patirties (angl. user experience/UX) testavimą. 



Kaip įvertinti
mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą 
žinių panaudojimo 
efektyvumo aspektu?
Lietuvos inovacijų centras

Problemos kontekstas
Vienas iš pagrindinių tikslų, kurių siekiama įgyvendinant inovacijų politikos 
priemones, yra sustiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir taip 
paskatinti perėjimą prie aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos.

Siekiant stiprinti  šią partnerystę, pirmiausia yra svarbu gebėti įvertinti 
mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikį bei suprasti, kaip mokslo žinios 
yra panaudojamos įvairiuose sektoriuose, koks yra to panaudojimo 
efektyvumas. Šiuo metu nėra aišku, kaip ir kokios skirtingų mokslo 
institucijų kuriamos žinios yra naudojamos, kokie sektoriai yra imliausi 
šioms žinioms, kam yra kuriama didžiausia pridėtinė vertė.

Mokslo žinių panaudojimo skirtinguose sektoriuose vertinimuose pirminis 
duomenų šaltinis vis dar yra oficialiosios statistikos portalas, tačiau ten 
pateikiami daugiausiai baziniai indikatoriai, o konkretesni duomenys yra 
neprieinami. Be to, duomenų pateikimas bazėje vėluoja ir tai apriboja 
analizės galimybes.
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Siekiamybė
Reikalingas inovatyvus, patogus naudoti sprendimas-įrankis, kuris padėtų 
rinkti ir sisteminti duomenis, sistemingai vertinti mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo poveikį bei mokslo žinių panaudojimo efektyvumą 
skirtingais aspektais.
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„Vilantis“ sprendimas
Atsižvelgiant į iššūkio problematiką ir reikalavimus, yra kuriamas inovatyvus 
įrankis, kuris leis kaupti aktualius duomenis apie Mokslo ir studijų institucijų 
(MSI) kuriamas žinias, juos apdoroti bei sisteminti, pasitelkiant dirbtinio 
intelekto sprendimus.

Susistemintiems duomenims pateikti kuriama vartotojo sąsaja, kuri leis MSI 
indėlį į skirtingus ekonominės veiklos sektorius analizuoti dvejopai: greitai 
palyginti naudojantis interaktyvia sąsajų diagrama arba išsamiai ir įvairiais 
pjūviais nagrinėti naudojantis duomenų suvestine.

Sprendimas turėtų remtis dirbtiniu intelektu ir sudaryti galimybes įvertinti, 
kokį poveikį sukuriamos mokslo žinios turi skirtingiems sektoriams: kas yra 
mokslo žinių naudotojai, kiek ir kam kuriamos mokslo žinios yra aktualios, 
kaip ir kokie sektoriai jas naudoja bei kam kuriama didžiausia pridėtinė 
nauda. 



Kaip efektyviai valdyti 
ekspertinius resursus, 
atliekant projektų 
ekspertinius vertinimus?
Lietuvos verslo paramos agentūra

10.Problemos kontekstas
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) įgyvendina 
Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui 
didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, 
kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams 
tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, 
administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 
valstybės biudžeto lėšas. Atliekant savo funkcijas, LVPA į 
pagalbą pasitelkia išorės ekspertus, kurie atlieka specifinių 
žinių reikalaujančių paraiškų, projektų ekspertinį vertinimą.

LVPA turi ekspertinių paslaugų teikimo sutartis su mokslo 
institucijomis, tiesiogines sutartis su ekspertais. Tačiau 
nepaisant to, gaunant didelius paraiškų kiekius ir specifinių 
tematikų paraiškas, neretai susiduriama su konkrečios 
specializacijos ekspertų trūkumu. Negana to, ekspertų 
paieška užima daug laiko, kuris jau galėtų būti skiriamas 
ekspertiniams vertinimams.

Kai kurios institucijos turi tam tikras ekspertų registracijos 
sistemas, tačiau jos yra ribotų funkcionalumų. Be to, būnant 
ekspertu, registruotis kelių institucijų sistemose, suvedinėti 
duomenis nėra patogu.

Siekiamybė
Reikalinga centralizuota ekspertų registracijos sistema ir 
duomenų bazė. Taip ekspertai turėtų vieną kanalą, kuriame 
užsiregistravę, galėtų būti tikri, jog visos suinteresuotos 
institucijos, esant poreikiui, ras jo kandidatūrą ir galės kreiptis 
dėl konkrečių ekspertinių vertinimų. 26



„Dizaino kryptis“ sprendimas
Siekiama sukurti centralizuotą ekspertų duomenų sistemą, 
kuri būtų žinoma tiek ekspertams, tiek suinteresuotoms 
institucijoms. Ekspertas, užsiregistravęs vienoje sistemoje, 
gali būti tikras, jog jo duomenys bus prieinami visoms 
institucijoms, kurios ieškos jo specializaciją atitinkančio 
eksperto. Tokiu būdu valstybinės institucijos galėtų 
operatyviai rasti ir pasitelkti reikiamos specializacijos 
ekspertus.

Projekto metu kuriama interaktyvi bendradarbiavimo 
platforma leis institucijoms rasti reikiamos kvalifikacijos 
ekspertus, o ekspertams gauti užklausas ir pasiūlymus dėl 
paslaugų teikimo, teikti projektų vertinimo paslaugas, kaupti 
atsiliepimus bei kvalifikaciją pagrindžiančią patirtį.
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Valdant didelį kiekį ekspertinių resursų, taip pat reikalingas 
sprendimas, kuris užtikrintų efektyvų ekspertinio vertinimo 
proceso valdymą tarp šio proceso dalyvių (eksperto, 
vertintojo ir kliento): komunikaciją, dokumentų apsikeitimą, 
ekspertų krūvių valdymą, ekspertinių vertinimų istorijos 
saugojimą, ekspertų darbo vertinimą-reitingavimą, audito 
atsekamumą, ir susijusius funkcionalumus.

Reikia kompleksinio sprendimo, kuris leis efektyviai valdyti 
žmogiškuosius ekspertinius resursus ir užtikrinti maksimaliai 
efektyvų ekspertinio vertinimo procesą. Tai padėtų sutaupyti 
darbuotojų laiką, lėšas, sutrumpintų paraiškų/projektų 
vertinimo terminus, projektų vykdytojus greičiau pasiektų 
investicijos. Taip pat padidėtų ekspertų motyvacija įsitraukti į 
šią sistemą, dalyvauti ekspertiniuose vertinimuose.



„Dizaino kryptis“ sprendimas
Siekiama sukurti centralizuotą ekspertų duomenų sistemą, 
kuri būtų žinoma tiek ekspertams, tiek suinteresuotoms 
institucijoms. Ekspertas, užsiregistravęs vienoje sistemoje, 
gali būti tikras, jog jo duomenys bus prieinami visoms 
institucijoms, kurios ieškos jo specializaciją atitinkančio 
eksperto. Tokiu būdu valstybinės institucijos galėtų 
operatyviai rasti ir pasitelkti reikiamos specializacijos 
ekspertus.

Projekto metu kuriama interaktyvi bendradarbiavimo 
platforma leis institucijoms rasti reikiamos kvalifikacijos 
ekspertus, o ekspertams gauti užklausas ir pasiūlymus dėl 
paslaugų teikimo, teikti projektų vertinimo paslaugas, kaupti 
atsiliepimus bei kvalifikaciją pagrindžiančią patirtį.

Kaip automatizuoti 
SVV subjekto statuso 
deklaravimą ir 
tikrinimą?
Lietuvos verslo paramos agentūra

Problemos kontekstas
Viena iš pagrindinių Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) veiklos 
sričių yra paraiškų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES struktūrinių fondų 
lėšomis, vertinimas. Pareiškėjo, kaip ūkio subjekto statuso vertinimas yra 
tiesiogiai susijęs su visomis paraiškomis, teikiamomis finansavimui gauti 
pagal LVPA administruojamas priemones. Teisingai nustatyti ūkio subjekto 
statusą yra svarbu, nes nuo to priklauso maksimali galima finansavimo 
suma.

Iki šiol pareiškėjai SVV statuso deklaracijas pildo rankiniu būdu turimose 
MS Excel SVV deklaracijų formose. Įmonės darbuotojams ir konsultantams 
tai kainuoja ne tik daug laiko, bet ir nemažai finansinių išteklių, kadangi dalį 
duomenų pareiškėjas turi pasiimti iš įvairių registrų, kurių paslaugos 
kainuoja.

LVPA, kartu su paraiška gavusi pareiškėjo užpildytą SVV statuso 
deklaraciją, yra įpareigota patikrinti deklaracijoje pateiktų duomenų 
teisingumą. Per metus vidutiniškai gaunama ir įvertinama apie 900 
paraiškų, o pakartotinas patikrinimo procesas atliekamas rankiniu būdu. 
SVV statuso deklaracijos patikrinimui LVPA darbuotojai sugaišta daug 
laiko, išeikvojama daug finansinių išteklių.

Negana to, pareiškėjas, kiekvieną kartą norėdamas pateikti paraišką, šį ilgą 
informacijos rinkimo procesą turi atlikti pakartotinai, susirinkdamas tai 
dienai aktualius duomenis. LVPA darbuotojai taip pat turi atlikti visą 
reikalingos informacijos rinkimo ir pateiktos SVV statuso deklaracijos 
tikrinimo procesą iš naujo. 
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Problemos kontekstas
Viena iš pagrindinių Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) veiklos 
sričių yra paraiškų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES struktūrinių fondų 
lėšomis, vertinimas. Pareiškėjo, kaip ūkio subjekto statuso vertinimas yra 
tiesiogiai susijęs su visomis paraiškomis, teikiamomis finansavimui gauti 
pagal LVPA administruojamas priemones. Teisingai nustatyti ūkio subjekto 
statusą yra svarbu, nes nuo to priklauso maksimali galima finansavimo 
suma.

Iki šiol pareiškėjai SVV statuso deklaracijas pildo rankiniu būdu turimose 
MS Excel SVV deklaracijų formose. Įmonės darbuotojams ir konsultantams 
tai kainuoja ne tik daug laiko, bet ir nemažai finansinių išteklių, kadangi dalį 
duomenų pareiškėjas turi pasiimti iš įvairių registrų, kurių paslaugos 
kainuoja.

LVPA, kartu su paraiška gavusi pareiškėjo užpildytą SVV statuso 
deklaraciją, yra įpareigota patikrinti deklaracijoje pateiktų duomenų 
teisingumą. Per metus vidutiniškai gaunama ir įvertinama apie 900 
paraiškų, o pakartotinas patikrinimo procesas atliekamas rankiniu būdu. 
SVV statuso deklaracijos patikrinimui LVPA darbuotojai sugaišta daug 
laiko, išeikvojama daug finansinių išteklių.

Negana to, pareiškėjas, kiekvieną kartą norėdamas pateikti paraišką, šį ilgą 
informacijos rinkimo procesą turi atlikti pakartotinai, susirinkdamas tai 
dienai aktualius duomenis. LVPA darbuotojai taip pat turi atlikti visą 
reikalingos informacijos rinkimo ir pateiktos SVV statuso deklaracijos 
tikrinimo procesą iš naujo. 

Siekiamybė
Reikalinga automatizuoti SVV statuso deklaravimą, kad pareiškėjui 
pakaktų prisijungti prie tam tikro skaitmeninio sprendinio ir save 
identifikavus iškart būtų sugeneruojama dalinai užpildyta SVV statuso 
deklaracija, į kurią būtų importuota valstybiniuose registruose esanti 
informacija apie pačią įmonę bei bendrai apie visą ūkio subjektą, kuriam 
priklauso įmonė. SVV statuso deklaravimo automatizavimas leistų didžia 
dalimi automatizuoti ir pateiktos SVV statuso deklaracijos tikrinimą. 

Išspręstas SVV statuso deklaravimo ir tikrinimo automatizavimo klausimas 
būtų didelis žingsnis naštos verslui mažinime, nes valstybė sukauptus iš 
įmonių duomenis galėtų automatiškai perkelti į SVV statuso deklaraciją. 
Toks SVV statuso deklaravimo patobulinimas taip pat atneštų ir papildomą 
naudą LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kaip SVV politikos 
formuotojui, kadangi sukurto įrankio dėka būtų sudaryta galimybė 
pasinaudoti įmonių grupių duomenimis, kurie apimtų tiek finansinius, tiek 
darbuotojų skaičiaus duomenis bei jų dinamiką laike. Valstybė turėtų 
objektyvesnę ir tikslesnę verslo informaciją sprendimams priimti.

„Dizaino kryptis“ sprendimas
Taikant modernias technologines priemones ir išmanius duomenų 
apdorojimo algoritmus ketinama automatizuoti duomenų apdorojimą 
nustatant esamus ir galimus ryšius tarp verslo subjektų ir (ar) fizinių asmenų 
taip nustatant galutinius paramos naudos gavėjus. Bus suteikta galimybė 
pildyti SVV statuso deklaracijas elektroniniu būdu taip reikšmingai sutaupant 
agentūros ir verslo subjektų darbo kaštus.



Kompleksinis miško dangos 
monitoringas, naudojant 
pažangius dirbtinio 
intelekto pagrindu sukurtus 
algoritmus ir palydovinių 
vaizdų informaciją
LR Aplinkos ministerija

12.Problemos kontekstas
Miškų kirtimai yra didelė problema. Šiuo metu nėra 
tinkamos nuotolinės kirtimų ir želdynų stebėjimo bei 
kirtimų leidimų kontrolės sistemos, kuri užtikrintų 
nuolatinę jų stebėseną. Kirtimų monitoringas ir kontrolė 
yra labai riboti, nes pagrįsti patikromis vietoje ir apribota 
turimaisiais žmogiškaisiais resursais.

Siekiant kontroliuoti ir stebėti visą Lietuvos miškų 
teritoriją yra reikalingi dideli administraciniai ištekliai. 
Negana to,  net ir turint juos, yra gana sudėtinga 
identifikuoti neteisėtus miškų kirtimus dėl žmogiškojo 
faktoriaus: reikalingi nuolatiniai vizitai miškuose, stebint 
aplinką auto ar oro transportu, reikalingos didelės lėšos 
priemonėms, kurui, darbo užmokesčiui.

Siekiamybė
Reikalinga sukurti miškų kirtimų ir želdynų stebėjimo 
sistemą, kuri būtų integruota su kirtimų leidimų sistema. 
Palydovų ir sukurtų algoritmų bei dirbtinio intelekto 
pagalba būtų galima kasdien stebėti miškų pokyčius 
(pvz., iškirstas vietas) nacionaliniu mastu, taip kasdien 
sekant žemės paviršių ir stebint kirtimus. 

Miškų kirtimų ir želdynų monitoringo technologinis 
sprendimas turėtų būti pagrįstas Europos kosmoso 
agentūros atviros prieigos „Sentinel“ palydovų 
kosminėmis nuotraukomis.
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„Coetus“ sprendimas
Planuojama sukurti „Sentinel“ palydovų kosminių 
nuotraukų apdorojimo ir statistinės analizės 
technologinę platformą. Miškų ir medynų monitoringo 
sistemos poreikiams bus sukurti specializuoti algoritmai 
miškų kirtimo ir želdinimo operatyviniam nustatymui, 
naudojant „Sentinel-1“ palydovo poliarimetrinius 
duomenis. 

Poliarimetrinių duomenų panaudojimas integruotoje 
miškų nepertraukiamo monitoringo sistemoje leistų 
išspręsti pačią rimčiausią nuotolinių matavimų 
fragmentacijos problemą, kuri atsiranda dėl 
permainingų orų. Ši problema – aktuali ne tik Lietuvai, 
bet ir kitoms Šiaurės Europos šalims. Lietuvos miškų 
būklės bei savaiminio ar planinio medynų atkūrimo 
monitoringui ir kirtimų nustatymui bus sukurta 
informacinė sistema, kurios funkcinės savybės bus 
pagrįstos Aplinkos ministerijos sukurtais miškų 
automatizuoto monitoringo sistemos algoritmais.
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Vaiko ugdymo 
perspektyvos 
programa
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Problemos kontekstas
Tauragės rajono savivaldybėje vaikai į ugdymo įstaigų ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ugdymo grupes bei pradinio ugdymo pirmas klases 
priimami centralizuotai, naudojantis Centralizuoto vaikų priėmimo 
programos (CVPP) pagalba. 

Programa yra lokali, todėl labai daug laiko sąnaudų tenka skirti duomenų 
suvedimui, informacijos tikslinimui ar jos papildymui. Vaikų tėvai prašymus 
dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes rašo tik gimus vaikui, todėl, 
kol vaikas patenka į ikimokyklinio ugdymo grupę, jie teikia net keletą 
papildomų prašymų, kad būtų patikslinta jų pasikeitusi informacija. 

CVPP tėvams pateikta informacija yra minimali, o norint sužinoti daugiau, 
reikia kreiptis į administracijos specialistus. Toks modelis neefektyvus, 
reikalaujantis daug laiko sąnaudų ir nesudarantis sąlygų tėvams 
sąmoningai formuoti vaiko ugdymo perspektyvą.
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Siekiamybė
Reikalinga Vaikų ugdymo perspektyvos (VUP) programa, kuri būtų susieta 
su Gyventojų, Mokinių registrais. Vaiką užregistravus Gyventojų registre, 
VUP sistema automatiškai turėtų sukurti vaiko anketą. Tėvai VUP sistemoje 
prie savo vaiko anketos galėtų prisijungti per el. bankininkystę.

Toks įrankis leistų tėvus nuo vaiko gimimo įtraukti į jo ugdymo 
perspektyvos formavimą. Tėvams nereikėtų rašyti jokių papildomų 
prašymų, būtų mažinama administracinė našta ne tik tėvams, bet ir 
administracijai. VUP automatiškai generuotų grupes, todėl būtų galima iš 
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„Dizaino kryptis“ sprendimas
Kuriamas sprendimas, kuriuo siekiama pilnai automatizuoti vaikų priėmimo 
į ugdymo įstaigas procedūras savivaldybėse, taip užtikrinant jų 
efektyvumą, skaidrumą, reikšmingai sumažinti savivaldybių ir ugdymo 
įstaigų darbuotojams tenkančią prašymų ir sutarčių administravimo naštą, 
sukurti tėvams (globėjams) patogias šiuolaikines priemones tvarkyti su 
vaikų ugdymu susijusius dokumentus visose (ikimokyklino, 
priešmokyklinio, bendrojo, neformalaus) ugdymo programose. 
Dokumentų pasirašymui naudojamas elektroninis parašas ne tik padės 
taupyti laiką, pagreitins dokumentų tvarkymo procesus, bet ir prisidės prie 
aplinkai žalingo poveikio mažinimo.

Pagrindinis projekto iššūkis – surinkti įvairiose valstybinėse sistemose 
kaupiamus duomenis apie asmenį bei jo šeimos narius bei, panaudojant 
išmanius programinius algoritmus, užtikrinti duomenų apdorojimą, 
prioriteto, suteikiančio pirmumo teisę gauti vietą pasirinktoje ugdymo 
įstaigoje, nustatymą ir eilių sudarymą be įstaigos darbuotojų įsikišimo.

anksto prognozuoti atitinkamo amžiaus grupių/klasių, specialiosios 
pagalbos, pavėžėjimo poreikį.

GovTech Lab yra Lietuvos viešojo sektoriaus vienaragis, negailestingai 
skaitmenizuojantis valstybės institucijas ir įstaigas.

Jekaterina Govina, finansų ekspertė



Sistemizuotas regiono 
darbo rinkos poreikių 
prognozės modelis
Panevėžio plėtros agentūra

14.Problemos kontekstas
Vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria 
Panevėžio miestas ir regionas – kvalifikuotos darbo jėgos, 
atitinkančios darbo rinkos poreikius, stoka. 

2020 m. Panevėžio plėtros agentūros užsakymu atlikta 
studentų skaičiaus didinimo Panevėžio mieste studija 
atskleidė, kad aukštosiose ir profesinėse mokyklose 
nesurenkamos studentų / mokinių grupės į aktualias 
regionui programas neleidžia efektyviai išnaudoti 
švietimo potencialo mieste, o šiai problemai spręsti 
būtina pradėti sistemiškai rinkti duomenis, juos 
analizuoti ir stebėti bei jais remiantis įgyvendinti 
strategines regiono iniciatyvas.  

Šiuo metu atliekamos darbo rinkos poreikių prognozės 
yra vienkartinės, neparemtos sistemingais duomenimis, 
jie tarpusavyje nėra susiejami, o atliekamas jų 
sisteminimas ir analizė reikalauja daug žmogiškųjų 
resursų ir finansinių išteklių. Ypač trūksta duomenų apie 
konkrečius Panevėžio regiono poreikius, o atskiri jo 
elementai pateikiami skirtingose duomenų rinkmenose, 
analizės neleidžia priimti aktualiais duomenimis paremtų 
strateginių sprendimų. Švietimo įstaigoms sunku 
efektyviai reaguoti į darbo rinkos poreikius, glaudžiau 
bendradarbiauti su verslu, numatyti būsimo specialistų 
skaičiaus ir mokymo programų poreikį bei  planuoti kitas 
reikiamas strategines priemones. 
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Siekiamybė
Reikalingas sprendimas – visapusiškai ir aktualiais 
duomenimis pagrįstas, sistemingas ir nuolatinis regiono 
darbo rinkos poreikių prognozavimas, leidžiantis tikslingai 
organizuoti vietos profesinio orientavimo paslaugas bei 
formuluoti mokymo ir darbuotojų perkvalifikavimo 
paslaugas. 

Sprendimas turėtų apimti šiuo metu egzistuojančius 
atvirus duomenų šaltinius – esamus studentų ir mokinių 
skaičius aukštosiose mokyklose, darbuotojų kaitą atskirose 
ekonominės veiklos įmonėse, planuojamas darbo vietas 
pagal numatomas investicijas ir plėtrą, darbuotojų 
demografinius duomenis,  darbuotojų poreikį pagal darbo 
skelbimus atskirose duomenų bazėse ir pan., juos susieti ir 
susisteminti, taip pateikiant išsamų regiono darbo rinkos 
modelio paveikslą, jo kaitą bei šiais duomenimis pagrįstą 
prognozę, ilgiausiam, šiais duomenimis pagrįstam, ateities 
laikotarpiui.

„Neurotechnology“ sprendimas
Pasiūlytas sprendimas, kuris leistų automatiniu būdu 
rinkti laisvai prieinamus duomenis ir daryti išvadas apie 
darbo rinkos situaciją ir ateities poreikius. Darbo rinka yra 
kompleksinė socioekonominė sistema, todėl yra svarbu 
tinkamai pasirinkti labiausiai reprezentatyvius duomenų 
šaltinius ir taip pat parinkti tinkamus giliojo mokymosi 
algoritmus tikslioms ateities prognozėms.
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Melioracijos sistemų 
būklės įvertinimas 
panaudojant 
palydovinių nuotraukų 
informaciją ir
dirbtinio intelekto 
algoritmus
Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Problemos kontekstas
Melioracijos sistemos Lietuvoje buvo įdiegtos pokario kolektyvizacijos 
laikotarpiu ir per pastaruosius tris dešimtmečius didžioji dalis šios 
sudėtingos bei itin brangios infrastruktūros nebuvo renovuota. Požeminė 
drenažo sistema daug kur užako ar buvo mechaniškai pažeista dėl 
pernelyg gilaus arimo ar sunkiosios technikos pagalba naikinant 
sumedėjusios augalijos plotus.

Požeminio drenažo ir melioracijos griovių būklės įvertinimas – inžineriniu 
požiūriu sudėtingas, imlus kvalifikuotų specialistų darbui ir dėl to – labai 
brangus procesas, kurio šiuo metu imasi tik nedaugelis stipriausių 
ūkininkų, dažniausiai pasinaudojusių ES ar valstybės parama, nes savų 
lėšų nepakanka. Šiuolaikinės inovatyvios technologijos leidžia atlikti 
požeminio drenažo „taškinį“ remontą būtent tose vietose, kur jo 
pralaidumas yra sumažėjęs – tai leidžia labai pagreitinti ir atpiginti 
melioracijos sistemų renovacijos procesą.

Tačiau siekiant išlaikyti ir pagerinti žemės ūkio naudmenų produktyvumo 
lygį, neišvengiamai teks imtis melioracijos sistemų atnaujinimo ir 
optimizavimo atskirų savivaldybių ir net visos šalies mastu, todėl jau dabar 
yra būtina atlikti objektyvų ir kompleksinį melioracijos sistemos būklės 
įvertinimą bei nustatyti aiškius prioritetus ir darbų eiliškumą, kad būtų 
pasiektas maksimalus efektas su mažiausiomis sąnaudomis ir per 
trumpiausią laiką.
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Siekiamybė
Reikalinga sukurti integruotą ilgalaikio dirvos įmirkimo monitoringo sistemą, 
pagrįstą atviros prieigos „Sentinel“ palydovų kosminėmis nuotraukomis, 
antžeminiais matavimais ir šiuolaikiniais dirbtinio intelekto algoritmais.

Ilgalaikis kosminių nuotraukų archyvas leistų nustatyti atskirų sklypų įmirkimo 
būklės pokyčius skirtingose pavasario ir rudens hidrologinio režimo 
situacijose per pastarųjų 5 metų ar net ilgesnį laikotarpį. Remiantis šiais 
duomenimis, pagamintais naudojant tuos pačius „Sentinel“ palydovų 
duomenis, būtų galima įvertinti labiausiai apleistus melioracijos sistemos 
plotus ir atlikti pirminį rajono melioracijos sistemos rekonstrukcijos darbų 
projektavimą, pradedant melioracijos griovių ir kolektorių išvalymu ir baigiant 
atskirų požeminės sistemos atšakų taškiniu remontu, atliekamu atskirų laukų 
lygmeniu, kad būtų atkurta efektyvi visos sistemos cirkuliacija.

„Coetus“ sprendimas
Dirvožemyje ir augaluose sukauptą vandens kiekį optinių palydovų 
spektriniais matavimais bandoma įvertinti jau seniai. Tam tikslui mokslininkai 
pasiūlė seriją biofizinių indeksų, nustatančių paviršinio vandens plotus ir 
augalų drėgnumą. Deja, optinių palydovų spektriniai matavimai nėra tinkami 
objektyviam dirvos šlapumo vertinimui. 

Melioracijos sistemų požeminio drenažo būklę įvertinti nuotoliniu būdu galima 
naudojant tiekėjo kuriamą ir tobulinamą radarinį žemės paviršiaus šlapumo 
indeksą, apskaičiuojamą naudojant „Sentinel-1“ poliarimetrinius SAR 
duomenis. Tiekėjo siūlomas Melioracijos sistemų būklės vertinimo paslaugos 
prototipas vertins melioracijos sistemų antžeminę ir požeminę dalį.



„Coetus“ sprendimas
Dirvožemyje ir augaluose sukauptą vandens kiekį optinių palydovų 
spektriniais matavimais bandoma įvertinti jau seniai. Tam tikslui mokslininkai 
pasiūlė seriją biofizinių indeksų, nustatančių paviršinio vandens plotus ir 
augalų drėgnumą. Deja, optinių palydovų spektriniai matavimai nėra tinkami 
objektyviam dirvos šlapumo vertinimui. 

Melioracijos sistemų požeminio drenažo būklę įvertinti nuotoliniu būdu galima 
naudojant tiekėjo kuriamą ir tobulinamą radarinį žemės paviršiaus šlapumo 
indeksą, apskaičiuojamą naudojant „Sentinel-1“ poliarimetrinius SAR 
duomenis. Tiekėjo siūlomas Melioracijos sistemų būklės vertinimo paslaugos 
prototipas vertins melioracijos sistemų antžeminę ir požeminę dalį.

Vilniaus miesto žalinimas, 
naudojant palydovinius 
duomenis ir dirbtinį 
intelektą
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

16.Problemos kontekstas
Vilniaus miestas – viena iš žaliausių Europos sostinių – per 
daugelį metų kantraus, atsakingo bei profesionalaus 
miesto architektų ir kitų darbuotojų darbo dėka sudarė 
miestiečiams puikias gyvenimo kokybės sąlygas. Mieste 
įkurta daugybė žaliųjų zonų, parkų, magistralinių gatvių 
šalikelių ir gyvenamuosius kvartalus bei gatves supančių 
želdinių. Vilnių supa erdvūs privačių valdų priemiesčių 
kvartalai, kurie ribojasi su kurortinėmis zonomis ir 
rekreacinės paskirties regioniniais parkais. Visa ši žalioji 
miesto infrastruktūra reikalauja nuolatinės priežiūros ir 
investicijų, kurioms būtinas efektyvus planavimas ir 
operatyvinė kontrolė.

Siekiant kontroliuoti ir stebėti visą Vilniaus miesto teritoriją, 
yra reikalingi dideli administraciniai ištekliai, be to, net ir 
turint juos, yra gana sudėtinga identifikuoti neteisėtus 
medžių kirtimus dėl žmogiškojo faktoriaus. Reikalingi 
pastovūs kvalifikuotų inspektorių vizitai priemiesčių 
statybvietėse, parkuose ir rekreaciniuose priemiesčių 
miškuose, o stebint aplinką auto ar oro transportu 
reikalingos didelės lėšos priemonėms, kurui, darbo 
užmokesčiui. 
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Siekiamybė
Reikalinga sukurti Vilniaus miesto ir apylinkių želdynų 
monitoringo sistemą, kuri būtų integruota į Vilniaus miesto 
atsakingų komunalinių tarnybų administracinius procesus, 
pradedant nuo statybų ir kirtimo leidimų sąlygų nustatymo 
bei leidimų išdavimo ir baigiant kirtimų bei želdynų būklės 
pokyčių monitoringu, bet ir konkrečiais taksaciniais 
sklypais. Užbaigus miško kirtimo darbus, operatyvinio 
monitoringo procesas turėtų būti tęsiamas, kol kirtavietėje 
būtų patvirtintas pirminio miško atželdinimo faktas. 

Vilniaus miesto želdynų monitoringo technologinis 
sprendimas turėtų būti pagrįstas Europos kosmoso 
agentūros atviros prieigos „Sentinel“ palydovų kosminėmis 
nuotraukomis.

„Coetus“ sprendimas
Planuojama sukurti miesto želdinių stebėsenos prototipą, 
kuris leis identifikuoti problemines vietas: nudžiūvusius 
augalus, kuriuos, tikėtina, reikia pakeisti, stebėti Vilniaus 
augalų sistemą, kuriai yra reikalingas laistymas, 
šienavimas, neteisėtus žalumos pašalinimus ir kt. 

Prototipe bus atvaizduotas Vilniaus žalumas ir bus 
vykdomas nuolatinis jo monitoringas, pasitelkiant 
radarinius ir optinius palydovus, kompiuterio mokymą 
(angl. machine learning) bei dirbtinį intelektą ir kuriamus 
algoritmus. 39
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augalus, kuriuos, tikėtina, reikia pakeisti, stebėti Vilniaus 
augalų sistemą, kuriai yra reikalingas laistymas, 
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Prototipe bus atvaizduotas Vilniaus žalumas ir bus 
vykdomas nuolatinis jo monitoringas, pasitelkiant 
radarinius ir optinius palydovus, kompiuterio mokymą 
(angl. machine learning) bei dirbtinį intelektą ir kuriamus 
algoritmus.

Vilniaus ugdymo 
įstaigų veiklos 
stebėsenos, analizės ir 
vertinimo bandomosios 
platformos sukūrimas
Vilniaus švietimo pažangos centras 
(projekto partneris – „Vilniaus planas“)

Problemos kontekstas
Švietimo stebėsena yra vienas svarbiausių švietimo kokybės užtikrinimo ir 
švietimo politikos formavimo įrankių. Jos paskirtis – surinkti duomenis apie 
švietimo sistemos funkcionavimą, atlikti duomenų analizę, detaliai 
išnagrinėti esamą švietimo situaciją, būklę, identifikuoti  pokyčius, rasti 
priemones ir būdus švietimo tobulinimui. 

Savivaldybei tenka svarbus vaidmuo užtikrinant švietimo kokybę ir lygias 
galimybes. Savivaldybės švietimo institucijos turi atlikti savivaldybės 
lygmens švietimo stebėseną pagal nacionalinio ir savivaldybės lygmens 
švietimo stebėsenos rodiklius. 

Tačiau dauguma stebėsenos procesų sėkmingiausiai vyksta nacionaliniu 
lygmeniu.  Kaip rodo patirtis, savivaldybės lygmenyje veiksmingą švietimo 
stebėseną vykdyti yra gana sunku. Pavyzdžiui, nors daugelį metų 
savivaldybės buvo labai skatinamos rengti metines švietimo pažangos 
ataskaitas, bet 2020 m. tokias ataskaitas sugebėjo pasirengti tik keturios 
šalies savivaldybės. 

Mažėjantį savivaldybių, kurios rengia metines švietimo pažangos 
ataskaitas, skaičių galėjo lemti dvi priežastys: nacionalinis lygmuo 
nepakankamai padeda savivaldybėms vykdyti švietimo stebėseną; 
tradicinei švietimo stebėsenai savivaldybės turėtų skirti santykinai labai 
didelius išteklius, kurių neturi.
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Siekiamybė
Reikalinga sukurti kompiuterizuotą Vilniaus miesto ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo modernios stebėsenos platformą, 
apimančią mokinių, tėvų, mokytojų ir vadovų dalyvavimo sistemos veikloje 
patirties analizę. Šioje platformoje būtų naudojamos idėjos, taikomos 
šiuolaikinėse vadybos informacinėse, rinkodaros ir mokymosi analitikos 
sistemose. 

Naujoji stebėsenos platforma padėtų labiau įtraukti į švietimo vadybos 
procesus mokinius, tėvus, mokytojus, mokyklų administracijos 
darbuotojus ir visuomenę. Duomenys būtų operatyviau renkami ir 
apdorojami. Esant reikalui, lengviau būtų į stebėsenos rodiklių sąrašą įvesti 
naujus, būtent Vilniaus miesto savivaldybei aktualius rodiklius.

„Synopticom“ sprendimas
Siūlomas sprendimas plačiaja prasme padės įgyvendinti į pilietį orientuotą 
viešų paslaugų strategiją. Sprendimas veiks pritaikant „SynopticomCX“ 
klientų patirties arba „Klientų Balso“ platformą. 

Šis programinis sprendimas įgalins vienu metu automatizuotai ir nuolatos 
rinkti vertinimus visose organizacijos sąlyčio su klientu taškuose, 
pasitelkiant įvairius kanalus, tokius kaip el. paštas, SMS, interneto 
sprendimai, terminalai ir kt. Duomenys bus kaupiami, apdorojami ir 
atvaizduojami realiu laiku, specialiame plačių analitinių galimybių portale. 
Valdant informacijos prieigos teises bei aktualius rodiklius, su duomenimis 
galės dirbti visos organizacijų grandys.



„Predictive Policing“ – 
dirbtinio intelekto 
pagrindu veikiantis 
policijos pajėgų reagavimo 
reikalaujančių įvykių 
prognozavimo modelis
Policijos departamentas prie 
Vidaus reikalų ministerijos

18.Problemos kontekstas
Kiekvieną parą Lietuvoje darbuojasi vidutiniškai 620 
policijos pajėgų vienetų. Pajėgų darbo grafikų sudarymas, 
užduočių formavimas bei patruliavimo maršrutų 
numatymas pavestas atsakingiems pareigūnams 
skirtinguose padaliniuose. 

Tam, kad būtų tinkamai suplanuotas pajėgų darbas, reikia 
įvertinti daug įvairių duomenų. Tačiau nenaudojant 
papildomų IT sistemų priemonių, tai yra sudėtinga, todėl 
planavimas atliekamas subjektyviai, atsižvelgiama ne į 
visus susijusius aplinkos veiksnius. Dažnai pastebima, kad 
daugumos pajėgų darbo laikas nesutampa su įvykių piko 
laiku. Be to, pajėgų dislokacija dažnai nesusiejama su 
įvykių tikimybe konkrečioje vietovėje – tai verčia sugaišti 
per daug laiko vykstant į įvykio vietą, neužkertamas kelias 
teisės pažeidimams, nesulaikomi pažeidėjai.

Siekiamybė
Reikalingas dirbtinį intelektą naudojantis algoritmo 
modelis („Policijos pajėgų reagavimo reikalaujančių 
įvykių prognozavimo modelis“), kuris, remiantis turimais 
duomenimis, gebėtų pateikti įvykių prognozę laiko ir 
teritorijos atžvilgiu, kuria galėtų pasinaudoti pajėgų 
užduotis planuojantys pareigūnai. 

Sudarytas modelis turėtų leisti vartotojui pasirinkti 
prognozuojamą laikotarpį, vietą ir pasirinktų įvykių 42



„Telesoftas“ ir Vytauto Didžiojo 
universiteto Informatikos fakulteto 
sprendimas
Sukurtas mašininio mokymosi (angl. machine learning) 
sprendimas, numatantis su nusikalstamumu susijusių 
įvykių karštąsias vietas visoje Lietuvoje.

Dėl problemos sudėtingumo nebuvo aiškaus 
sprendimo, todėl buvo įvertinti keli būdai. Įvairių 
technikų kombinacija „Composite AI“ leido sukurti 
kompiuterio mokymo modelį, kuris galėjo nustatyti ir 
numatyti nusikalstamumo židinius visoje Lietuvoje.

Pagrindinis iššūkis, su kuriuo buvo susidurta kuriant 
sprendimą – maksimaliai išnaudoti policijos ir kitų 
institucijų turimus duomenis, kuriais remiantis 
automatiškai numatomas pajėgų poreikis nurodytam 
laikotarpiui, pajėgoms suteikiami maršrutai ir vietos.
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prognozuojamas tikimybes  (pvz., įvykių prognozę 
ateinančiai parai, savaitei). Modelis turėtų leisti 
panaudoti įvairius tiek policijos, tiek kitų institucijų 
administruojamus duomenų rinkinius iš įvairių šaltinių. 

Modelyje turėtų būti numatoma galimybė išplėsti 
duomenų šaltinių sąrašą. Jis turi būti kuo labiau 
automatizuotas, nereikalaujantis nuolatinės priežiūros.



Skaitmeniniai 
sprendimai tobulinant 
vietinės rinkliavos 
administravimą
Druskininkų savivaldybės administracija

Problemos kontekstas
Nuo 2011 m. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu renkamas 
vietinės rinkliavos (pagalvės) mokestis už naudojimąsi Druskininkų kurorto 
viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra iš apgyvendinimo paslaugomis 
pasinaudojusių miesto svečių. Už pagalvės mokesčio surinkimą iš 
apgyvendinimo paslaugos gavėjų atsakingi kurorto apgyvendinimo 
paslaugų teikėjai. Jį svečias sumoka apgyvendinimo paslaugos teikėjui 
papildomai ir jis nėra įskaičiuojama į kambario kainą. 

Šiuo metu naudojama pagalvės mokesčio administravimo informacinė 
sistema neužtikrina efektyvaus pagalvės mokesčio administravimo bei 
sudaro prielaidas šešėlinei ekonomikai. Pagalvės mokesčio mokėtojas turi 
kaupti duomenis apie atvykusius svečius savo duomenų apskaitos 
sistemoje ar turimoje programoje. Mėnesio pabaigoje rankiniu būdu 
duomenis reikia perkelti į deklaraciją, užpildyti kitus reikalaujamus laukus 
ir, pagal pateiktus duomenis, atlikti mokėjimą į savivaldybės banko 
sąskaitą. Specialistams, administruojantiems pagalvės mokestį, esama 
sistema yra neefektyvi, nepatogi ir imli laikui.
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Siekiamybė
Reikalingas inovatyvus skaitmeninis sprendimas, leisiantis sukurti 
šiuolaikišką, efektyvią, patrauklią ir prieinamą pagalvės mokesčio 
administravimo sistemą. Ji padėtų mokesčių mokėtojams patogiai, 
deklaruoti aktualius skirtingų sistemų duomenis pagalvės mokesčio 
nustatymui bei šį mokestį sumokėti. 

Automatizavus ir sinchronizavus daugelį procesų, pagalvės mokestį 
administruojantiems specialistams darbą pavyktų atlikti tiksliau, greičiau ir 
efektyviau. Būtų gaunami aktualūs duomenys apie atvykstančius  ir 
išvykstančius miesto svečius, prisidedama prie  šešėlio suvaldymo 
apgyvendinimo sektoriuje, sudaromos  sąžiningos konkurencinės sąlygos 
bei skatinamas sąžiningas verslas.

„Kodas nuo nulio“ sprendimas
Ketinama atlikti vartotojų analizę, kuri leis identifikuoti neefektyvias ir 
nepatogias dabartinės sistemos vietas. Pasitelkiant šiuolaikines 
technologijas, siūlomas sprendimas pagreitins pagalvės mokesčio 
deklaravimą, padidins vartotojų pasitenkinimą, bus sukurta žiniatinklio 
programa. Tikimasi sprendimą pasiūlyti ir kitoms kurortinėms 
savivaldybėms.



Kaip automatizuoti 
mokinių priėmimo į 
mokyklas procesą?
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

20.Problemos kontekstas
Švietimo procesų optimizavimas ir automatizavimas yra 
vienas iš kokybės užtikrinimo ir švietimo politikos 
formavimo įrankių. Vilniaus miesto savivaldybė pradėjo 
kurti mokinių priėmimo į mokyklas sistemą prieš 5 metus, 
tačiau iki šiol sistema nėra tobula. Sistema priima 
prašymus, sutikrina duomenis, tačiau priskyrimo į 
mokyklas procesas nėra automatizuotas, reikalauja daug 
žmogiškųjų išteklių bei laiko sąnaudų, kad mokinių 
priėmimo procesas vyktų kuo sklandžiau. 

Mokinių priėmimo procese dalyvauja apie 110 ugdymo 
įstaigų ir mažiausiai 450 šių ugdymo įstaigų darbuotojų. 
Kiekvienais metais sistemoje pateikiama ir apdorojama 
apie 14 000 tėvų prašymų.

Ugdymo įstaigų mokinių priėmimo komisijos rankiniu 
būdu skaičiuoja pirmumo kriterijų taškus, dėlioja 
prioritetus, vėliau įveda duomenis į sistemą bei siunčia 
kvietimus tėvams. Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos personalas taip pat skiria daug laiko šiems 
darbams: priėmimo proceso priežiūrai, sistemos 
administravimui, bendradarbiavimui su priėmimo 
komisijų pirmininkais, komisijos pirmininkų mokymams, 
priėmimo komisijų darbo bei sudarytų pretendentų 
sąrašų tikrinimui, informacinių žinučių tėvams/globėjams 
siuntimui.
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Siekiamybė
Reikalingas sistemos optimizavimas, automatizavimas ir 
integralumas su kitomis sistemomis ir registrais. Tai 
sumažintų žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudas, 
palengvintų ir supaprastintų mokinių priėmimo procesą. 
Jis būtų skaidresnis, paprastesnis ir eliminuotų 
žmogiškąsias klaidas.

 „Kodas nuo nulio“ sprendimas
Planuojama atlikti vartotojų analizę, kuri leis identifikuoti 
neefektyvias ir nepatogias dabartinės sistemos vietas. 
Pasinaudojant gautais tyrimo rezultatais, bus sukurta 
kokybiškesnė, patogesnė bei patrauklesnė mokinių 
priėmimo į mokyklas sistema. Tikimasi sprendimą 
pasiūlyti ir kitoms savivaldybėms.
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Vystyti inovacijas, kurios būtų apčiuopiamos ir tvarios, 
visada yra iššūkis. Ypač viešajame sektoriuje, kuris 
vadovaujasi griežtomis taisyklėmis ir reglamentais. Tačiau 
juk kažko siekiame ir dirbame ne dėl to, kad būtų visada 
lengva, tiesa?

Ieva Žilionienė, GovTech ekspertė, NRD konsultantė



Vilniaus miesto šiaurinės 
dalies esamos situacijos 
vizualizacijos ir 
prognozuojamos 
infrastruktūros ir 
ekosistemos vizualizacijos 
parengimas

„Vilniaus planas“

Problemos kontekstas
Vilnius turi vieną didžiausių valstybės API (angl. Application Programming 
Interface). Vis dėlto, ne visi duomenys, kurie reikalingi priimti trumpalaikius 
ar ilgalaikius sprendimus, yra kaupiami ir analizuojami. Daug duomenų yra 
skirtingose miesto įmonėse, nestandartizuotai traktuojami arba išvis 
nerenkami. 

Dabartinė situacija nėra priimtina – kaupiami duomenys nėra naudojami 
sisteminiam planavimui, apjungiami tarpusavyje, dalinai sprendimai 
priimami grįsti nuojauta, o kartais net pasenusiais duomenimis. Dėl to 
išauga klaidų skaičius, netikslūs sprendimai lemia papildomų kaštų 
atsiradimą, netikslias prognozes. Pavyzdžiui,  sunkiai suprantama, kiek ir 
kokių gatvių reikės 2027 m., ar kokių ir kiek mokyklų reikės naujai 
besikuriančiuose rajonuose.
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21.

Siekiamybė
Reikalinga infrastruktūros poreikio prognozavimo prototipui panaudoti 
GovTech priemones, paremtas moderniomis informacinėmis 
technologijomis, moderniais duomenų rinkimo ir apdorojimo metodais bei 
atvaizdavimu.

Prognozė turėtų būti vertinama praeities, dabarties ir ateities kontekste. 
Reikia sukurti prognozės modelį, kuriuo remiantis būtų galima suprasti 
miesto ekosistemos vaizdą praėjus neribotam laikui. 
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 „Intelligence for Industry“ sprendimas
Planuojama sukurti aplikaciją, skirtą šiaurinės Vilniaus dalies gyventojams 
ir suinteresuotiems asmenims, ieškantiems informacijos apie viešų 
paslaugų prieinamumą. Naudojant Vilniaus miesto turimus didžiuosius 
duomenis ir „ArcGIS“ žemėlapius, aplikacijoje ketinama susisteminti ir 
pateikti papildomą aktualią informaciją. 

Sprendimas leis gyventojams gauti informaciją apie viešąsias paslaugas 
vienoje vietoje. Vilniaus miesto savivaldybei ir jos įmonėms sprendimas leis 
priimti duomenimis pagrįstus sprendimus dėl reikiamų pokyčių 
įgyvendinimo aplinkos ir miesto plėtros, planavimo, sveikatos ir 
sveikatingumo, energetikos ir švietimo paslaugų srityse, stebėti 
įgyvendinamų pokyčių rezultatus, efektyviai reaguoti į situaciją.

Kuriamą sprendimą sudaro 3 dalys: automatinis duomenų surinkimas iš 
visų pateiktų atvirų duomenų šaltinių, aplikacijos sukūrimas ir analitinės 
platformos sukūrimas.



Hidrometeorologinių 
reiškinių poveikio ir 
žalos vertinimo 
inovatyvaus 
sprendimo sukūrimas
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie 
Aplinkos ministerijos

22.Problemos kontekstas
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos (LHMT) rengia meteorologines, 

hidrologines, jūrines hidrometeorologines, 
ultravioletinės Saulės spinduliuotės indekso, karščio 
indekso, vėjo žvarbumo prognozes bei teikia 
perspėjimus apie katastrofinius, stichinius ir pavojingus 
hidrometeorologinius reiškinius. Tačiau šiuo metu 
turimomis LHMT priemonėmis negalima surinkti 
pakankamai patikimos ir kiek galima objektyvios 
informacijos bei duomenų apie tai, koks reiškinių metu 
padaromas poveikis, žala aplinkai ir valstybės ūkiui. 

Neturint galimybės patikimai surinkti duomenų apie 
realiai vykusius meteorologinius reiškinius ir jų 
padaromą poveikį/žalą, sunku sekti prognozių ir 
perspėjimų savalaikiškumą bei jų išsamumą. Taip pat tai 
trukdo tinkamai ir laiku įspėti gyventojus ir ūkio 
subjektus, saugumu besirūpinančias ir nenutrūkstamas 
paslaugas privalančias užtikrinti įstaigas ir tarnybas apie 
galimą pavojų, prognozuojamas pasekmes ir žalą, 
galimas/rekomenduojamas apsaugos priemones.
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Siekiamybė
Reikalingas inovatyvus sprendimas, kuris tiesiogiai 
prisidėtų prie efektyvesnio LHMT funkcijų vykdymo: 
prognozių teikimo, galimo pavojingų, stichinių ir 
katastrofinių reiškinių poveikio vertinimo bei 
operatyvaus gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimo apie 
galimų reiškinių vietą, laiką ir mastą bei poveikį.

 „Dizaino kryptis“ sprendimas
Taikant modernias duomenų apdorojimo ir paieškos 
programines priemones bei panaudojant mašininio 
mokymosi (angl. machine learning) algoritmus, 
kuriamas spendimas leis iš įvairių šaltinių surinkti 
informaciją apie pavojingus reiškinius, vykdyti klimato 
monitoringą ir prognozavimą, vertinti pavojingų, stichinių 
ir katastrofinių reiškinių poveikį bei užtikrinti kokybiškesnį 
gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimą.
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Linkiu mūsų šaliai ir viešajam sektoriui perimti startuolišką 
mastymą - labiau pasitikėti vieni kitais bei pagaliau matyti 
ne procesus, bet rezultatą. Nes einame ten, kur žiūrime.

Eimantas Norkūnas, aplinkos ministro patarėjas



Miško medynų 
taksacija naudojant 
nuotolinio skenavimo 
duomenis ir dirbtinio 
intelekto algoritmus
LR Aplinkos ministerija

Problemos kontekstas
Miškuose vykdomos gamybinės veiklos ir medynų ugdymo planavimas, 
organizavimas ir kontrolė yra vykdoma miškotvarkos sklypų pagrindu. 
Miškotvarkos sklypų matavimai, ribų nustatymas, skaitmeninimas GIS 
duomenų bazėje bei jos nuolatinis atnaujinimas yra nepaprastai 
svarbus,didelių žmogiškųjų ir finansinių išteklių reikalaujantis darbas, kurį 
koordinuoja ir vykdo valstybinės institucijos ir privatūs rangovai. 

Visos šios operacijos – tiek miškuose, tiek ir prie sudėtingų kompiuterinių 
sistemų – yra atliekamos rankiniu būdu. Todėl susidaro dideli informacinės 
sistemos palaikymo kaštai bei išlieka didelė subjektyvių ir techninių klaidų 
tikimybė. 
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23.

Siekiamybė
Reikia sukurti pažangią ir efektyvią medynų segmentacijos technologiją, 
kuri panaudotų skirtingų rezoliucijų spektrinius duomenis, poliarimetrinių 
duomenų serijas ir medynų aukščio duomenis, gautus lazerinio skenavimo 
būdu. Medynų klasifikavimo algoritmas turėtų būti pagrįstas dirbtinio 
intelekto technologijomis, išbandant pagrindinius metodus ir parenkant 
optimalų sprendimą. Medynų taksacijos duomenų bazė turėtų būti 
suderinta su esamų kvartalų ribomis, kirtavietėmis, miško infrastruktūra 
taip pat urbanistinio, ūkinio ir gamtinio kraštovaizdžio elementais.
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„Coetus“ sprendimas
Ketinama parengti miško medynų inventorizacijos modelį, išbandytą 
gamybinėmis sąlygomis: 

• apdorojami Aplinkos ministerijos pateikti duomenys savo techninėmis 
charakteristikomis tinkami miško medynų taksacijos uždaviniams 
spręsti; 

• sukurta lauko matavimų duomenų bazė, naudojama nuotoliniu būdu 
surinktiems duomenims apdoroti, miško medynų taksacijos poreikius 
užtikrinančiai informacijai parengti ir gautiems rezultatams įvertinti;

• įvertinami taksaciniai miško sklypų rodikliai, jų tikslumas, nustatymo ir 
operatyvaus atnaujinimo metodiniai aspektai ir tokių duomenų 
tinkamumas valstybės institucijoms;

• suformuluojami pasiūlymai miško medynų taksacijai tobulinti;

• nustatoma medynų rūšies sudėtis taksaciniuose sklypuose 
pasinaudojant "Sentinel" palydovus";

Bus sukurta atliekamų tyrimų patikros duomenų bazė, nepriklausoma 
nuo lauko matavimų duomenų bazės, naudojamos nuotoliniu būdu 
surinktiems duomenims apdoroti.



Išmanus psichikos 
sveikatos asistentas 
atkryčių prevencijai
Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė 
(projekto partneris – Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija)

24.Problemos kontekstas
Psichikos sveikata yra viena iš prioritetinių sveikatos sričių, 
nes psichikos sveikatos sutrikimai paliečia 1 iš 4 žmonių ir 
gali turėti ilgalaikių neigiamų pasekmių žmogaus gerovei. 
Todėl svarbu užtikrinti, kad psichikos specialistų pagalba 
būtų prieinama, savalaikė ir atitiktų personalizuotus 
asmens poreikius, kad būtų užtikrintas pagalbos 
tęstinumas po hospitalizacijos. 

Psichiatrijos ligoninėje žmogaus psichikos sveikata yra 
išsamiai įvertinama ir paskiriamas kompleksinis gydymas. 
Pacientams išvykstant iš ligoninės, suteikiamos 
rekomendacijos, kaip toliau jie turėtų tęsti medikamentinį 
gydymą, kur kreiptis ambulatorinės pagalbos, kokius 
savipagalbos būdus turėtų taikyti, siekdami atkurti gerą 
psichikos sveikatą ir išvengti ligos atkryčio. 

Vis dėlto neretai iš ligoninės išvykę pacientai nutraukia 
medikamentų vartojimą ar keičia jų dozes, delsia kreiptis 
tęstinės pagalbos, bendrai stokoja žinių apie paskirtą 
gydymą ir įgūdžių laikytis sveiko gyvenimo būdo. Tai didele 
dalimi lemia greitesnį psichikos sutrikimo pablogėjimą ir 
pakartotiną gydymą ligoninėje, kuris valstybei yra 
ekonomiškai nuostolingas.

Siekiamybė
Reikalinga programa, kuri susidėtų iš dviejų modulių: 
specialisto (ligoninė, gydytojas) ir vartotojo (pacientas). 
Specialistas sudarytų medikamentų vartojimo, dienos 

54



„Dizaino kryptis“ sprendimas
Kuriama programėlė, kuri, įdiegta paciento išmaniajame 
telefone, nustatytu laiku išsiųs individualius priminimus apie 
tai, kokius veiksmus reikia atlikti, siekiant išpildyti parengtą 
gydymo planą, surinks ir sveikatos įstaigos specialistui 
perduos informaciją apie paciento emocinę ir psichinę būklę. 

Sveikatos priežiūros specialistams skirta informacinė sistema 
leis tvarkyti nuasmenintus paciento duomenis, sudaryti 
individualius gydymo ir atkryčių prevencijos planus, stebėti 
sveikatos būklės, apie kurią praneša pacientas, 
naudodamasis mobiliąja programėle, pokyčius. Išmanūs 
statistinių duomenų analizės algoritmai vykdys surinktų 
duomenų ir rizikos veiksnių analizę suteikdami specialistams 
galimybę laiku pastebėti sveikatos būklės pablogėjimą bei 
vertinti taikomo gydymo efektyvumą. 55

veiklos planą bei gydymo rekomendacijas pacientui, 
baigiančiam gydymą ligoninėje. Paciento duomenys 
būtų šifruojami. Vartotojui būtų skirta mobili aplikacija, 
psichikos sveikatos asistentas. 

Sukurta aplikacija galėtų paskatinti pacientus laikytis 
gydymo rekomendacijų, primintų laiku vartoti 
medikamentus, padėtų stebėti savijautą, laiku nuvykti 
suplanuotam vizitui į psichikos sveikatos centrą ir pan. 
Tai būtų reikšminga pagalba siekiant išvengti psichikos 
sutrikimo pablogėjimo, sumažintų dėl psichikos 
sutrikimų esančius pažintinių funkcijų, veiklos deficitus. 
O taip pat tokia priemonė leistų pačiam žmogui labiau 
įsitraukti į savo sveikatos valdymą ir jaustis labiau 
savarankiškam bei įgalintam. 



„Klaipėda dirba“
arba kaip pritraukti 
investuotojų į 
prioritetinius 
Klaipėdos ekonominės 
plėtros strategijos 
sektorius?
 „Klaipėda ID“

Problemos kontekstas
Viena iš pagrindinių „Klaipėda ID“ agentūros funkcijų – investuotojų 
pritraukimas į prioritetinius Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos 
sektorius. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, vienas esminių agentūros uždavinių 
– pateikti informaciją potencialiems investuotojams. Ji taip pat reikalinga ir 
vietos rinkos žaidėjams, planuojantiems plėtrą savo ar gimininguose 
sektoriuose. Dėl šių priežasčių „Klaipėda ID“ turi nuolat rinkti ir sisteminti 
verslams aktualią informaciją. 

Agentūros resursai yra riboti, veikla finansuojama miesto savivaldybės 
projektinės veiklos principu. Verslui aktualios informacijos rinkimas ir 
sisteminimas – labai imlus laikui,  o tam išskirtinai dedikuoto darbuotojo 
agentūroje nėra. 

Atlikdama ekonomines analizes, konsultuodama verslo atstovus, būsimus 
ir esamus investuotojus, „Klaipėda ID“ susiduria su duomenų rinkimo 
problema. Duomenys, reikalingi įvertinti Klaipėdos regiono investicinės 
aplinkos būklę, yra skirtingose platformose, nuolat kinta, juos sunku 
tarpusavyje palyginti. 
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25.
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Siekiamybė
Reikalingas skaitmeninis sprendimo būdas – įrankis, kuris aprėptų tiek 
duomenų atvėrimą grandyse, kuriose duomenys dar nėra centralizuoti, 
tiek atvertų duomenų sisteminimą ir centralizavimą. 

Turint tokį skaitmeninį įrankį, organizacijos darbuotojai galėtų vykdyti savo 
tiesioginius projektus, neturėtų atidėti prioritetinių užduočių, o 
automatizuotai ir greitai surinkta ir pateikta informacija įrankio pagalba 
būtų ne tik tikslesnė, bet ir greičiau pateikiama. Tai leistų žymiai pagerinti 
tiek organizacijos verslo aptarnavimo kokybę, tiek jos reputaciją miesto 
verslo ekosistemoje. 

 „S2P“ sprendimas
Pasiūlytas „IBM Cognos Analytics“ platformoje sukurtas sprendimas. Ši 
platforma yra naudota kuriant didžiausius Lietuvoje analitikos sprendimus 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, Informacinės visuomenės plėtros 
komitete (TDS), Vidaus reikalų ministerijoje (VASMIS) ir kitur. „Klaipėda 
dirba“ projektui įgyvendinti panaudoti gerai pažįstami atviri duomenys, 
kuriuos jau ne kartą teko naudoti kitų uždavinių sprendimui. 

Atvirų duomenų panaudojimas sukelia iššūkių sukurti lankstų ir poreikius 
atitinkantį sprendimą, nes atviri duomenys teikiami susumuoti, o ne 
asmens lygyje. Todėl pagal „Klaipėda ID“ poreikį papildomi atvirų 
duomenų rinkiniai, kad būtų galima informaciją analizuoti reikiamais 
pjūviais.



Technologijomis 
paremtas rizika 
grindžiamos priežiūros 
sprendimas (SupTech)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT)

26.Problemos kontekstas
FNTT Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos įstatymu yra įgaliota vykdyti 
finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų pinigų 
plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos 
priemonių įgyvendinimo priežiūrą. 

Vykdant šią funkciją, FNTT susiduria su keliais esminiais 
iššūkiais: 

• dideliu prižiūrimų subjektų ratu, kurį sudaro daugiau 
kaip 360 finansų įstaigų ir apie 6400 kitų įpareigotų 
subjektų; 

• įpareigotų subjektų grupių, kurių baigtinis skaičius nėra 
nustatytas, bei rankiniu duomenų apdorojimu.
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Siekiamybė
Reikalinga optimizuoti priežiūros procesą, sumažinant ir 
racionalizuojant žmogiškųjų išteklių panaudojimą 
didelės apimties duomenų apdorojimui. Taip pat reikia 
sustiprinti valstybės finansų apsaugą bei modernizuoti 
priežiūros duomenų analizavimo procesą, kuris 
sumažintų darbo laiko sąnaudas ir leistų žmogiškuosius 
resursus naudoti vykdant kitus uždavinius. Tai leistų 
apsaugoti valstybės finansus nuo nusikalstamo ir 
neteisėto poveikio.

„Dizaino kryptis“ sprendimas
Siekiama sukurti moderniomis technologijomis paremtą 
sprendimą, leidžianti atlikti duomenų rinkimą ir rizikos 
veiksnių vertinimą automatiniu būdu. Kuriamas 
sprendimas leis surinkti, kaupti ir saugoti finansų įstaigų 
ir kitų įpareigotų subjektų kreditingumo ir finansinių 
srautų duomenis, vykdyti jų veiklos analizę, priežiūrą, 
įpareigotųjų subjektų patikrinimus (automatizuoti 
informacijos registravimo, apskaitos ir saugojimo, 
elektroninių bylų rengimo procesus).
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Viešų ir privačių 
pajėgų valdymo 
įrankio aplikacijos 
sukūrimas
Policijos departamentas prie 
Vidaus reikalų ministerijos

Problemos kontekstas
Masiniuose susibūrimuose, kurie vyksta viešose vietose, didžiausia 
grėsmė jų dalyviams yra nukentėti nuo fizinio smurto protrūkio, 
teroristinio akto arba spūsčių, kilus panikai minioje. Už žmonių saugumą 
susibūrimuose atsako policija, renginio organizatorius, patalpų ir erdvių 
savininkas arba operatorius. 

Labai dažnai saugumo užtikrinimo priemonės vykdomos kartu viešų ir 
privačių partnerių. Privatūs partneriai saugumui užtikrinti samdo 
apsaugos tarnybos darbuotojus bei savanorius. Apsaugos tarnybos 
dažnai nėra pajėgios vienos suvaldyti incidentus, kuriems reikalingas 
momentinis reagavimas čia ir dabar. Prasidėjus tokiems incidentams, 
bandoma pasitelkti vietoje budinčius policijos pareigūnus, kviečiamos 
papildomos policijos pajėgos.

Deja, komunikacija su policijos pajėgomis yra neefektyvi: saugos 
tarnybos pajėgų vadovas gauna informaciją iš savo darbuotojų, tuomet, 
priėmęs sprendimą, informuoja vietoje budinčių policijos pajėgų atstovą, 
o tas perduoda informaciją ir nurodymus savo pavaldiems pareigūnams. 
Tik tada įvyksta realūs veiksmai. Kitu atveju, kai kviečiamos papildomos 
policijos pajėgos, jų atvykimas ir patekimas į incidento vietą užtrunka dar 
ilgiau.
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Siekiamybė
Jeigu veiktų tiesioginė komunikacija tarp saugos tarnybų, policijos ir  kitų 
tarnybų, būtų vizualiai suvokiamas pajėgų išdėstymas ir incidento vieta, 
reagavimas vyktų daug greičiau, koordinuočiau, incidentai būtų 
neutralizuojami jų užuomazgose. Tokiu atveju, reagavimui užtektų mažiau 
žmonių, o pasekmės būtų gerokai švelnesnės. Tam reikalinga sukurti 
masiniuose susibūrimuose dirbančių viešų ir privačių partnerių pajėgų 
valdymo įrankį, aplikaciją.

„Hnit-Baltic“ sprendimas
Pasiūlyta sukurti sprendimą „Esri“ programinės įrangos pagrindu. Buvo 
labai svarbu aiškiai suprasti Policijos departamento poreikius, kurie leistų 
geriausiai parinkti techninį sprendimą. Tai nesukėlė sunkumų, kadangi 
„Esri“ turi būtent šiems procesams valdyti skirtą technologinį sprendimą, 
kurį reikia adaptuoti pagal konkrečius Policijos departamento reikalavimus 
ir jį ištestuoti. 



Kaip panaudoti skaitmenines 
technologijas sprendžiant 
bešeimininkių atliekų 
mažinimą?
Šiaulių rajono savivaldybės administracija

28.Problemos kontekstas
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje 2020 m. buvo 
nustatyta ir sutvarkyta 11,51 tonų, 2019 m. – 37,05 tonų 
bešeimininkių atliekų, kurias palieka neatsakingi 
gyventojai arba įmonės, įstaigos. 

Dėl šios priežasties nuolat auga į Šiaulių regioninį atliekų 
tvarkymo centrą (ŠRATC) pristatomų atliekų kiekis, o tai 
kasmet didina rinkliavos už atliekas kainą kiekvienam 
gyventojui. Jeigu kiekvienas pilietis jaustų atsakomybę 
savo atliekas pristatyti į didžiųjų atliekų surinkimo 
aikštelę, kur iš gyventojų jos priimamos nemokamai, 
seniūnai tuos pinigus galėtų skirti naudingesniems 
darbams.

Siekiamybė
Siekiama neabejingus piliečius įtraukti į aplinkos 
tvarkymą pasitelkiant skaitmenines technologijas, kad 
sumažėtų pažeidėjų, sukuriančių nelegalių atliekų 
šalinimo vietas.

Sutrumpinti kelią nuo atliekų turėtojų iki atliekų šalinimo 
leistų optimalus skaitmenizuotas procesas nuo 
netinkamo įvykio fiksavimo iki problemos išsprendimo: 
laiku nustatant teršėjus ar bešeimininkių arba 
netinkamai rūšiuotų atliekų susidarymą savivaldybėje, 
susiejant informaciją apie esamas atliekų vietas su 
atliekų vežėjais ir atliekų tvarkytojais. 
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Siekiamybė
Siekiama neabejingus piliečius įtraukti į aplinkos 
tvarkymą pasitelkiant skaitmenines technologijas, kad 
sumažėtų pažeidėjų, sukuriančių nelegalių atliekų 
šalinimo vietas.

Sutrumpinti kelią nuo atliekų turėtojų iki atliekų šalinimo 
leistų optimalus skaitmenizuotas procesas nuo 
netinkamo įvykio fiksavimo iki problemos išsprendimo: 
laiku nustatant teršėjus ar bešeimininkių arba 
netinkamai rūšiuotų atliekų susidarymą savivaldybėje, 
susiejant informaciją apie esamas atliekų vietas su 
atliekų vežėjais ir atliekų tvarkytojais. 

 „Vilantis“ sprendimas
Kuriama mobilioji aplikacija „Android“ ir „iOS“ 
operacinėms sistemoms bei šios aplikacijos turinio 
valdymo sistema.

Aplikacijos naudotojas galės lengvai ir greitai pateikti 
pranešimą apie bešeimininkes, netvarkingai rūšiuojamas 
atliekas, netvarkingas atliekų surinkimo aikšteles ar 
kitokias su atliekų rūšiavimu susijusias problemas. 
Naudotojas galės prie pranešimo pridėti garso ar vaizdo 
įrašus. Įregistruotas pranešimas pagal geografines 
koordinates bei problemos tipą nukeliaus atitinkamai už 
atliekų tvarkymą atsakingai institucijai.

Aplikacija turės ir daugiau funkcionalumų: interaktyvų 
žemėlapį su informacija apie atliekų surinkimo aikšteles, 
navigacijos nustatymą nuvykimui į pasirinktą aikštelę.
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Nors esame maža šalis, turime daug sėkmingų startuolių, 
įmonių, kurios gali padėti išspręsti įvairias problemas ir 
viešojo sektoriaus institucijoms. Nuo inovatyvių sprendimų 
kaip rinkti, analizuoti ar atverti duomenis, daryti įrodymais 
grįstus sprendimus, ar teikti viešąsias paslaugas, 
atitinkančias arba viršijančias skaitmeninio pasaulio 
standartus - startuoliai ir įmonės gali padėti transformuoti 
viešąjį sektorių.

Eglė Markevičiūtė, ekonomikos ir 
inovacijų viceministrė



„Atliekų turėtojo raktas“ 
arba kaip užtikrinti, kad 
didžiagabaričių atliekų 
surinkimo aikštelės 
paslaugos būtų teikiamos 
tik už atliekų tvarkymą  
rinkliavą mokantiems 
gyventojams?

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras

Problemos kontekstas
Siekdamos užtikrinti geros kokybės ir prieinamų komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugų teikimą visiems savivaldybės teritorijos gyventojams, 
savivaldybės privalo įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, 
teikiančias didelių gabaritų atliekų surinkimo paslaugą. Vilniaus regione 
paslaugą teikia Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC).

Šiuo metu teikiant didelių gabaritų atliekų surinkimo ir tolimesnio 
sutvarkymo paslaugas nėra užtikrinamas principo „teršėjas moka“ 
įgyvendinimas. Šalyje nėra patogių, gyventojų biurokratiniais 
formalumais neapsunkinančių sprendimų, leidžiančių identifikuoti 
rinkliavos mokėtojus. Dabar taikomas asmenų identifikavimas, remiantis 
asmens dokumentais, neleidžia identifikuoti nei asmens gyvenamosios 
vietos, nei jo priklausymo rinkliavos mokėtojams, kuriems ta paslauga 
gali būti teikiama. Tai sudaro prielaidas piktnaudžiavimams naudojantis 
paslauga. 

Teikiamos paslaugos apimtys taip pat neretai siejamos su gyventoju, o tai 
apsunkina paslaugos teikimą keliems viename ūkyje gyvenantiems 
asmenims – reikalauja kiekvieno iš jų identifikavimo. 
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29.
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Siekiamybė
Reikalinga sukurti skaitmeninį sprendimą, kuris leistų identifikuoti atliekų 
turėtojus/rinkliavos mokėtojus, kontroliuoti jų pristatomus atliekų kiekius, 
teikti jiems informaciją apie pasinaudojimą paslaugomis bei naudojimosi 
jomis galimybes. Tai leistų užtikrinti, kad paslaugos bus suteiktos būtent 
tiems asmenims,  kurie ir finansuoja sistemą, o taip pat gerintų suteikiamų 
paslaugų kokybę bei patrauklumą, mažintų aptarnavimo laiko sąnaudas. 

 „Promis“ sprendimas
„Atliekų turėtojo raktas“ – tai sprendimas gyventojui, norinčiam greitai ir 
patogiai pristatyti atliekas į surinkimo aikšteles. Prisijungus prie savitarnos 
portalo ir nurodžius norimas pristatyti atliekas, sistema pateiks informaciją 
kur ir kaip tai geriausia padaryti . Gyventojas galės matyti viršijamus limitus, 
jam bus pasiūlytos aikštelės, galinčios priimti norimą kiekį, bus galimybė 
pasirinkti laiką ir nelaukti eilėse. Rakto turėtojams taip pat bus suteikta 
galimybė pasinaudoti savitarnos sistema – panašiai, kaip parduotuvės ar 
degalinės savitarnos kasose. Paslaugos veiksmų seka: Registruokis -> 
Pristatyk -> Pasinaudok raktu -> Sek savitarnos nurodymus -> Gauk 
duomenis.   



Dinamiška automobilių 
srautų valdymo realiu 
laiku sistema
Birštono savivaldybės administracija

30.Problemos kontekstas
Kiekvienais metais didėjant turistų srautams, Birštono 
kurortas susiduria su automobilių eismo srautų ir 
automobilių stovėjimo vietų problemomis. Šis iššūkis 
ypač išryškėjo COVID-19  pandemijos ir karantino metu, 
kuomet Lietuvos gyventojai galėjo keliauti tik Lietuvos 
teritorijoje. Birštonas, kaip ir kiti kurortai, susidūrė su 
vienadieniais turistais, keliavusiais po teritorijas, kurios 
nėra pritaikytos tokiems gausiems momentiniams 
turistų automobilių srautams. Dėl šios priežasties ne tik 
smarkiai padidėjo oro tarša, bet ir buvo išbalansuota 
eismo sistema.

Siekiamybė
Siekiama sukurti dinamišką, prisitaikančią automobilių 
srautų valdymo ir stovėjimo vietų sistemą, kuri leistų 
efektyviai paskirstyti ir valdyti eismo srautus konkrečiu 
metu bei mažinti transporto priemonių keliamą taršą 
miestų teritorijose.

Dinamiškos automobilių srautų valdymo realiu laiku 
sistemos sukūrimas leistų išspręsti momentinių eismo 
srautų valdymo problemą mažoje teritorijoje.
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 „Parkita“ sprendimas
Pasiūlytas praktiškai pritaikomas ir veiksnus sprendimas 
– dinaminė eismo srautų valdymo sistema, paremta 
automobilių valstybinių numerių atpažinimo bei 
parkavimo vietos jutiklių technologijomis.
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Viešajame sektoriuje kaupiama gausybė Lietuvos 
gyventojų, verslo ir kitų duomenų, kurių atvėrimas sukurtų 
didelę ekonominę, visuomeninę ir socialinę vertę, įgalintų ir 
įveiklintų juos priimant bet kurio lygmens sprendimus.

COVID-19 pandemijos duomenų atvėrimas parodė, kad 
visuomenė pradeda suprasti atvirų duomenų vertę. 
Perėjome į naują lygmenį – kai atviri duomenys pradėti 
naudoti taip plačiai ir visuotinai. Tai įpareigoja mus, kaip 
valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos 
valdytojus, tęsti atvėrimo darbus, centralizuoti viešojo 
sektoriaus duomenų atvėrimą, užtikrinant šio proceso 
mastą ir duomenų kokybę.

Dr. Jūratė Petrauskienė, Lietuvos statistikos 
departamento direktorė



Teisės aktų projektų 
lyginamųjų variantų 
rengimo proceso 
tobulinimas
Klaipėdos rajono savivaldybė

Problemos kontekstas
Klaipėdos rajono savivaldybė, rengdama teisės aktus, vadovaujasi 
Teisėkūros pagrindų įstatymu ir Teisės aktų projektų rengimo 
rekomendacijomis. Vadovaujantis rekomendacijų skirsniu „Teisės akto 
pakeitimo projekto lyginamasis variantas“, rengiant teisės akto pakeitimo 
projektą, kartu rengiamas ir to teisės akto pakeitimo projekto lyginamasis 
variantas. 

Rekomendacijose yra pateikti reikalavimai, kuriuos reikalinga išpildyti 
rengiant teisės akto pakeitimo projekto lyginamąjį variantą. Tiek naujai 
rengiamas teisės akto pakeitimo projektas, tiek kartu teikiamas ir to 
keičiamojo teisės akto pakeitimo lyginamasis variantas rengiami rankiniu 
būdu, naudojant „Microsoft Word“ suteikiamas galimybes. 
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31.

Siekiamybė
Reikalinga sukurti įrankį, kuris, darant keitimus ant galiojančios redakcijos 
teisės akto, automatiškai perkeltų reikalingus pokyčius ir suformuotų tiek 
teisės akto pakeitimo projektą, tiek keičiamo teisės akto lyginamąjį 
variantą, laikantis rekomendacijose nustatytų reikalavimų. 
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 „EG Consulting“ sprendimas
Kuriamas sprendimas, leisiantis efektyvinti teisėkūros veiklą. Pagrindinis 
sprendžiamas uždavinys – generuoti lyginamąją projekto redakciją pagal 
teisėkūros reikalavimus. 

Taip pat pasiūlyta padaryti patogią, išsamią teisės aktų šablonų bazę (ne tik 
pagal teisės akto rūšį, bet ir porūšius, kadangi savivaldybėje priimama 
nemažai šabloniškų, besikartojančių teisės aktų), kuri leistų maksimaliai 
sutaupyti teisės akto paruošimo laiką; automatizuoti teisės akto projekto 
rengimo procesus automatiškai generuojant teisės akto projektą iš 
koreguoto teisės akto teksto bei automatiškai atnaujinant vidines teisės 
akto nuorodas, pasikeitus teisės akto struktūrai. Sukurtas sprendimas 
leidžia dalinai automatizuoti ir teisės akto projekto lydintį dokumentą – 
aiškinamąjį raštą.



sprendimai,
lemiantys
pokyčius

GovTech:
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Nors Lietuva ir turi tvirtus skaitmeninius pagrindus, vis sparčiau 
taiko pažangius duomenų apdorojimo įrankius įvairiose srityse, 
tačiau skaitmenizacija ir toliau išlieka vienu iš svarbiausių viešojo 
sektoriaus prioritetų. Technologijos taip sparčiai keičiasi, kad 
viešojo sektoriaus atsinaujinimas bei inovacijų taikymas yra būtini 
valstybės progresui. 

Inovacijų pasaulis ne kartą įrodė, kad šiandien galime į senas 
problemas pažiūrėti iš naujo ir pagaliau jas išspręsti. Lietuva jau 
spėjo pastebėti GovTech rinkos potencialą — vis daugiau institucijų 
ieško inovatyvių sprendimų, o startuoliai atranda rinką 
sprendimams, kurie galėtų padaryti reikšmingą socialinį pokytį.
Šiame leidinyje turėjote galimybę pamatyti puikius pavyzdžius, 
kaip GovTech sprendimai, pasitelkiant įvairias technologijas ir 
metodus, gali būti įgyvendinami ir pritaikomi bet kurioje viešojo 
sektoriaus srityje – nuo švietimo iki sveikatos apsaugos ar viešųjų 
paslaugų. 

Šiuo metu kuriami ir įgyvendinami inovatyvūs sprendimai padės 
neįgaliesiems įgyti didesnę finansinę nepriklausomybę, palengvins 
mokinių priėmimo į mokyklas procesą, suteiks galimybes psichikos 
sutrikimų turintiems pacientams išvengti atkryčio, supaprastins 
įvairių įstaigų atliekamus procesus, sumažins žmogiškųjų išteklių 
panaudojimą, padės suvaldyti automobilių srautus ir išspręs dar 
daugelį kitų tiek viešajam sektoriui, tiek visuomenei aktualių 
problemų.
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GovTech sprendimų pritaikymas gali išspręsti aktualiausius šių dienų iššūkius, 
paspartinti sprendimų priėmimo procesą, prisidėti prie svarbių tikslų 
įgyvendinimo – skaitmenizacijos, aplinkos taršos mažinimo, laiko ir lėšų 
taupymo. Įgyvendindama GovTech sprendimus ministerija siekia žengti 
užtikrintus žingsnius Lietuvos transporto srautų duomenų bazės kūrimo, 
elektromobilių įkrovimo infrastruktūros sisteminimo ir atvaizdavimo, viešojo 
transporto priemonių duomenų bazės sukūrimo bei transporto sektoriaus 
profesijos patrauklumo didinimo galimybių modeliavimo srityse.

Agnė Vaiciukevičiūtė, susisiekimo viceministrė



Ateitį kuria progresyvus požiūris
Europos Sąjungos misijų programos architektė Mariana Mazzucato 
sako, kad inovacijų variklis yra ne vieniši genijai, o kryptingos 
valstybės investicijos. Viešasis sektorius ir technologijų įmonės 
turėtų drąsiau užmegzti partnerystes ir imtis sprendimų kūrimo 
kartu, tai padėtų išspręsti ne tik vienos institucijos iššūkius, bet ir 
atlieptų globalias skirtingų institucijų problemas. Žvelgiant plačiau, 
galbūt ne tik vienos institucijos: sukurti sprendimai, pavyzdžiui, 
galėtų būti lengviau parduodami visame pasaulyje ir garsintų 
Lietuvos vardą už šalies ribų.

„GovTech sprendimų finansavimas 2021 m. paskatino institucijas 
drąsiau eksperimentuoti ieškant technologinių sprendimų.
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Tikime, jog šis sėkmingas bandymas bus puikus pavyzdys, jog skirti 
finansinių resursų inovatyviems sprendimams organizacijos ryšis ir 
ateityje. Startuolius ir inovatyvias įmones tai paskatintų toliau kurti 
sprendimus, galinčius pakeisti viešąjį sektorių ne tik Lietuvoje, bet 
transformuoti piliečių kasdienius susidūrimus su viešosiomis 
paslaugomis ir kitose šalyse,“ – teigia „GovTech laboratorijos“ 
komanda.

Šiame leidinyje pateikta informacija ir pavyzdžiai paskatins išbandyti 
naujas koncepcijas, atverti galimybes GovTech sprendimams, kurie 
spręstų ateities iššūkius, svarbius ne tik viešajam sektoriui, bet ir plačiai 
visuomenei.


