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SIŪLYMAI PAGAL EK (2019) ŠALIES ATASKAITOS 
REKOMENDACIJAS 

(Intervencijų sritys pagal BNR – nuo 010 iki 013) 

 
 

D PRIEDE REKOMENDUOJAMOS 
INVESTAVIMO SRITYS 

  

 
 

OECD  
REKOMENDACIJOS 

 
- MVĮ pajėgumų itin našaus skaičiavimo ir 
duomenų apdorojimo, dirbtinio intelekto, 
kibernetinio saugumo srityse kūrimas ir 
stiprinimas; 
  
- ...??? 
  

 
didinti informacinių ir ryšių 
technologijų, įskaitant 
pagalbinę infrastruktūrą ir 
paslaugas, naudojimą MVĮ; 
  

 
efektyvinti skaitmeninių 
tinklų naudojimąsi 
visuomenėje ir įmonėse, 
didinti investicijas į 
skaitmeniniais įgūdžiais, 
žiniomis grįstą kapitalą ir 
priemones, kurios didins 
įmonių dinamiškumą ir 
skaitmeninę 
transformaciją (OECD, 95 
psl.) 
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REKOMENDACIJAS 
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D PRIEDE REKOMENDUOJAMOS 
INVESTAVIMO SRITYS 

  

 
 

OECD  
REKOMENDACIJOS 

 
- kultūrinės medžiagos skaitmeninimas ir 
ilgalaikis skaitmeninio turinio išsaugojimas; 
 
- sąveikių sprendimų viešajame sektoriuje 
diegimas, siekiant sudaryti geresnes sąlygas 
piliečiams ir MVĮ naudotis technologijomis ir 
praktine patirtimi; 
 
- naudojimosi elektroninės atpažinties 
priemonėmis ir elektroninių operacijų 
patikimumo užtikrinimo paslaugomis 
skatinimas. 

 
didinti e. paslaugų teikimo 
mastą, kokybę ir sąveikumą ir 
piliečių naudojimąsi šiomis 
paslaugomis, ypatingą dėmesį 
skiriant kaimo vietovėms ir 
vyresnio amžiaus žmonėms bei 
bendradarbiavimui abipus 
sienos; 
  

 
efektyvinti skaitmeninių 
tinklų naudojimąsi 
visuomenėje ir įmonėse, 
didinti investicijas į 
skaitmeniniais įgūdžiais, 
žiniomis grįstą kapitalą ir 
priemones, kurios didins 
įmonių dinamiškumą ir 
skaitmeninę 
transformaciją (OECD, 95 
psl.). 
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D PRIEDE REKOMENDUOJAMOS 
INVESTAVIMO SRITYS 

  

 
 

OECD REKOMENDACIJOS 

 
-  valstybės informacinių išteklių 
infrastruktūros konsolidavimas, valstybės 
informacinių sistemų ir registrų sąveikumo ir 
integralumo užtikrinimas; 
 
- viešųjų institucijų duomenų atvėrimas, 
siekiant paskatinti naudoti šiuos duomenis 
inovatyviems sprendimams ir skaitmeninėms 
paslaugoms kurti. 

 
plėsti ir spartinti atvirųjų 
duomenų ir e. valdžios paslaugų 
diegimą ir naudojimą 

 
efektyvinti skaitmeninių 
tinklų naudojimąsi 
visuomenėje ir įmonėse, 
didinti investicijas į 
skaitmeniniais įgūdžiais, 
žiniomis grįstą kapitalą ir 
priemones, kurios didins 
įmonių dinamiškumą ir 
skaitmeninę transformaciją 
(OECD, 95 psl.). 
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 
 

 
 
 


