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Skaitmeninimo ir skaitmeninio raštingumo
situacija Lietuvoje
Pagrindiniai dokumentai

Skaitmeninimas ir skaitmeninio raštingumo ugdymas Lietuvoje plėtojamas pagal šiuos pagrindinius
dokumentus:
1. Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ (2019) https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
2. 2021 - 2030 Nacionalinės pažangos planas (2020) https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-

vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
3. Nacionalinė 2014–2020 m. pažangos programa (2012) https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.439028
4. Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodis 2019– 2030 (2019) https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys/verslo-aplinka/pramone/pramone-4-0/lietuvos-pramones-skaitmeninimo-kelrodis-2019-
2030

5. Lietuvos dirbtinio intelekto strategija (2019)
https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/DI_strategija_LT(1).pdf

6. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė
darbotvarkė“ (2014) https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a66c0760b04011e3bf53dc70cf7669d9

7. Dėl Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo (2004)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.222092?jfwid=rivwzvpvg

Pagrindinių dokumentų gairės ir priemonės jų įgyvendinimui

Nacionalinės pažangos programos 2021–2030 m. projekte formuluojamas uždavinys „skatinti valstybės
– viešojo sektoriaus, ekonomikos ir visuomenės – skaitmenizavimą, kuriant sprendimus, įgalinančius
verslo įmones, viešąjį sektorių ir akademinę bendruomenę naudotis reikalingomis skaičiavimo,
duomenų tvarkymo ar kibernetinio saugumo galimybėmis, stiprinti pačių gyventojų gebėjimus
pilnavertiškai pasinaudoti naujomis technologijomis, didinti supratimą apie ateinančius technologinius
pokyčius ir įgalinti valstybę prie jų prisitaikyti“.

Ataskaitoje „2021 - 2027 m. visuomenės skaitmeninimo išankstinio poveikio vertinimo paslaugos”1
pažymima, kad:
 2007–2013 ir 2014–2020 m. laikotarpiais Lietuvoje patvirtintos 26 informacinės visuomenės

skatinimo priemonės.
 Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos yra vienas reikšmingiausių Lietuvos skaitmeninės

politikos finansavimo šaltinių.
 2007–2020 m. į visuomenės skaitmeninimą jau investuota 352,182 mln. Eur ES struktūrinių fondų

lėšų, planuojama investuoti dar 9,93 mln. Eur. Daugiausia investicijų skirta el. paslaugų plėtrai.
 2014–2020 m. išaugo investicijos į valstybės informacinių išteklių konsolidavimą ir lietuvių kalbos

ir kultūros skaitmeninimą, pradėtos atvirų duomenų priemonės.

1 https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.439028
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.439028
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/pramone/pramone-4-0/lietuvos-pramones-skaitmeninimo-kelrodis-2019-2030
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/pramone/pramone-4-0/lietuvos-pramones-skaitmeninimo-kelrodis-2019-2030
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/pramone/pramone-4-0/lietuvos-pramones-skaitmeninimo-kelrodis-2019-2030
https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/DI_strategija_LT(1).pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a66c0760b04011e3bf53dc70cf7669d9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a66c0760b04011e3bf53dc70cf7669d9
https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
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 2007–2013 m. laikotarpio priemonėmis „Elektroninės valdžios paslaugos“ ir „Elektroninės valdžios
paslaugos savivaldybėse“ siekta kurti vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas
elektronines paslaugas. Pagal šias priemones įvairios valstybinės institucijos įgyvendino 28 el.
paslaugų projektus ir vieną projektą, kurianį tipines el. paslaugas visoms Lietuvos savivaldybėms.

Lietuvos situacija Europos kontekste

Pagal skaitmeninimo pažangos rodiklius Lietuva yra skaitmeninimo „vidutiniokė“ 2. ES mastu Lietuva
tam tikrose srityse (pvz., viešųjų el. paslaugų teikimas) lenkia ES vidurkį, kai kuriose nuo jo atsilieka
(pvz., skaitmeniniai įgūdžiai). Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse (The Digital Economy
and Society Index,DESI)3 Lietuva 2020 m. užėmė 14 vietą tarp 28 ES valstybių narių (1 diagrama).

1 diagrama. 2020 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) reitingas. Šaltinis: Europos Komisija:
2020 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas/Lietuva4

Aukščiausią vietą (8) Lietuva užima skaitmeninių viešųjų paslaugų ir skaitmeninių technologijų
integracijos srityse. 2020 metais Lietuva padarė pažangą daugelyje vertintų sričių (2 diagrama). Itin
gerus rezultatus šalis pademonstravo integruojant skaitmenines technologijas ir skaitmenines viešąsias
paslaugas. Tačiau kai kurios sritys, pvz., žmogiškasis kapitalas, vis dar nesiekia ES vidurkio.

2 https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
3 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
4 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania

https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
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2 diagrama. DESI: santykiniai rezultatai pagal sritis. Šaltinis: Europos Komisija: 2020 m. skaitmeninės ekonomikos
ir visuomenės indeksas/Lietuva5

Skaitmeninimo ir skaitmeninio raštingumo ugdymo iššūkiai

Analizuodami pastarųjų metų Lietuvos skaitmeninimo politiką ir ES struktūrinių fondų investicijų
rezultatus ekspertai išskiria tris svarbiausius iššūkius: 1) Silpni Lietuvos visuomenės skaitmeniniai
gebėjimai; 2) Nepakankamos verslo investicijos į skaitmenines technologijas ir gebėjimus; 3) Lėta ir
fragmentiška viešojo sektoriaus skaitmeninė transformacija.

Lietuvos visuomenės skaitmeniniai gebėjimai

Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA)6 atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad „gerai“ arba
„labai gerai“ savo skaitmeninį raštingumą vertina 53 proc. 50–59 m. amžiaus gyventojų, 48 proc. 60–
69 m. amžiaus gyventojų ir 26 proc. 70–74 m. amžiaus gyventojų. Didesnis skaičius (virš 70 proc.)
apklaustųjų, savo skaitmeninius įgūdžius vertinančių „gerai“ arba „labai gerai“, yra 15-49 m. amžiaus
grupėje.

DESI7 duomenimis Lietuvos žmogiškojo kapitalo skaitmeninių gebėjimų įvertis žemiausias tarp penkių
DESI indeksą sudarančių rodiklių. 2020 m. bent pagrindinių skaitmeninių įgūdžių turėjo 56 proc.
Lietuvos gyventojų (ES – 57 proc.), už bazinius geresnių skaitmeninių įgūdžių - 32 proc. (ES -33 proc.)

Lietuvos statistikos departamento duomenimis8 2020 m. asmeninius kompiuterius namuose turėjo
77 proc., interneto prieigą – 82 proc. namų ūkių. Mieste kompiuterius ir interneto prieigą namuose
turėjo atitinkamai 80 ir 84 proc. namų ūkių, kaime – 70 ir 78 proc. 79 proc. interneto prieigą turinčių
namų ūkių naudojosi plačiajuosčiu laidiniu ar belaidžiu fiksuotu ryšiu, 66 proc. – mobiliojo ryšio tinklais.

5 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania

6https://strata.gov.lt/lt/naujienos/8-naujienos/775-tik-puse-vyresnio-amziaus-gyventoj-turi-gerus-skaitmeninius-igudzius
7 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
8 https://osp.stat.gov.lt/skaitmenine-ekonomika-ir-visuomene-lietuvoje-2020/zmones-ir-verslas-internete

https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=918
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5852
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5854
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=5772
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania


5

Internetu 2020 m. naudojosi 83,1 proc. visų 16 –74 metų amžiaus gyventojų. Iš 16–24 metų amžiaus
gyventojų internetu naudojosi 99,1 proc., tarp 65–74 metų amžiaus gyventojų – 46,1 proc. Internetu
niekada nesinaudojusių gyventojų skaičius Lietuvoje siekia 16,9 proc. Dauguma (66 proc.) jų nurodė,
kad jiems internetas nereikalingas. Kitos svarbios priežastys, dėl kurių nesinaudota internetu
namuose – reikiamų žinių neturėjimas (44 proc.) ir brangi įranga (18 proc.), 1 proc. įvardijo, kad
nesinaudojimo priežastis - plačiajuosčio interneto nepasiekiamumas namų ūkio gyvenamojoje
vietovėje.

Populiariausia intenetinė veikla tarp Lietuvos gyventojų yra naujienos, bankininkystė, vaizdo telefonija,
socialiniai tinklai, muzika, vaizdo įrašai ir žaidimai. Tačiau pagal naudojimąsi internetu prekybai
internetu ir apsipirkimui lietuviai nesiekia ES vidurkio.

Mokymosi tikslais 2020 m. internetu naudojosi 27,1 proc. Lietuvos gyventojų: 16-24 m. amžiaus – 73
proc., 25-54 m. amžiaus – 28,6 proc. ir 55-74 amžiaus – 7,6 proc.

Lietuvos gyventojai vangiau nei kitų šalių ES piliečiai naudojasi internetu sudėtingesniems veiksmams
atlikti. PIAAC tyrimas9 atskleidė, kad mažiausiai išplėtota įgūdžių sritis yra problemų sprendimas
technologijų pagalba: lietuvių įgūdžių lygis yra vienas žemiausią tarp visų tyrime dalyvavusių šalių,
panašiai kaip Turkijos, Čilės bei Graikijos.

Plačiosios visuomenės skaitmeninių įgūdžių ugdymui skirtas projekto „Prisijungusi Lietuva“10 2019 m.
apklausa11 atskleidė, kad net 76 proc. šalies gyventojų, susidurę su IKT naudojimo sunkumais, vengia
klausti ir prašyti pagalbos. Daroma prielaida, kad šie žmonės nedalyvaus net ir nemokamuose
skaitmeninių gebėjimų ugdymo mokymuose, todėl būtinos papildomos tikslinės viešinimo priemonės
pritraukti žmones į šias programas.

Elektroninės viešosios paslaugos

Elektroninių viešųjų paslaugų srityje Lietuva ES užima 6-tą vietą. Beveik visuose skaitmeninių viešųjų
paslaugų srities segmentuose (e. valdžios paslaugų naudotojų, iš anksto užpildytų formų, elektroninių
paslaugų užbaigtumo, skaitmeninių viešųjų paslaugų įmonėms) Lietuva pasiekė daug geresnių
rezultatų nei ES vidurkis12. Vienintelė išimtis – atvirieji duomenys (24 vieta ES). Lietuvos statistikos
departamento duomenimis13 2020 m. Lietuvoje elektroninėmis viešosiomis paslaugomis naudojosi
57,7 proc. gyventojų.

Pagrindinis valdžios ir viešojo administravimo paslaugų portalas yra Elektroniniai valdžios vartai14.
Kaip nurodo Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Elektroninių valdžios vartų portalą 2020 m.
aplankė ir elektroninėmis paslaugomis naudojosi daugiau negu 1103,7 tūkst. Lietuvos gyventojų.

E. sveikatos paslaugas galima gauti naudojantis specialiu portalu esveikata.lt15.

9 http://piaac.lt/
10 https://www.prisijungusi.lt/
11 https://www.prisijungusi.lt/naujienos/tyrimas-76-proc-salies-gyventoju-drovisi-prasyti-pagalbos-susidure-su-skaitmenine-
aplinka/
12 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
13 https://osp.stat.gov.lt/skaitmenine-ekonomika-ir-visuomene-lietuvoje-2020/zmones-ir-verslas-internete
14 https://www.epaslaugos.lt/portal/
15 https://www.esveikata.lt/

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
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Savivaldybių el. paslaugos

LR Vidaus reikalų ministras 2004 m. patvirtino dokumentą „Pavyzdinis savivaldybių institucijų ir įstaigų
teiktinų naudojant skaitmenines technologijas viešųjų paslaugų sąrašas“. Jame išskiriamos net 27
paslaugų grupės, kai kurios jų susideda iš 36 paslaugų. Paslaugos yra siejamos su atskiromis
savivaldybei priklausančių institucijų funkcijomis. Lietuvos savivaldybių svetainių vertinimas16 parodė,
jog savivaldybės ne visada laikosi pateiktos klasifikacijos.

Savivaldybių tarnautojų apklausos 17 duomenimis, savivaldybės personalo kompiuterinis raštingumas
yra bent vidutiniškas (58 % savivaldybių) arba aukštas (42 % savivaldybių). Visų apklaustų savivaldybių
atstovų nuomone, paslaugų perkėlimas į virtualią aplinką padėtų padaryti jas labiau prieinamas.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad pačios paklausiausios Lietuvos savivaldybėse e. viešosios paslaugos yra:
socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas bei socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas;
statinių naudojimo priežiūra, statinio projektavimo sąlygų sąvado bei statybos leidimų išdavimas
įstatymų nustatyta tvarka; valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas;
prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos turgavietėse bei viešosiose vietose nustatymas, leidimų
(licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; keleivių vežimo vietiniais maršrutais
organizavimas; archyvinių dokumentų tvarkymas.

2007–2013 m. investicijomis (priemonė „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ )18 bandyta
investuoti ir į savivaldybių el. paslaugas, tačiau bendras projekto rodiklis rodo, kad paslaugomis el.
būdu naudojosi tik 4,88 proc. savivaldybių paslaugų vartotojų.

Verslo skaitmeninimas (skaitmeniniai inovacijų centrai)

2007– 2020 m. laikotarpiu investicijos į verslo skaitmeninimą buvo atskirtos nuo bendrų investicijų į
visuomenės skaitmeninimą ir dėmesys buvo sutelktas į skaitmeninių inovacijų centrų (SIC) plėtrą19. SIC
yra kompetencijų centrai, vieno langelio principu teikiantys galimybes verslui pasinaudoti
skaitmeninimo teikiama nauda (pvz., verslo ar gamybos procesų, produktų ar paslaugų tobulinimui).
SIC turėtų padaryti skaitmeninimą labiau prieinamą visų sektorių įmonėms (ypač MVĮ) ir taip paskatinti
įmones investuoti į skaitmeninimą bei sudaryti prielaidas įmonių produktyvumo augimui.

2019 m. DESI indekso duomenimis20, Lietuva pagal verslo skaitmeninimą yra 10 vietoje ES ir lenkia ES
28 vidurkį. Tačiau didelė dalis Lietuvos įmonių nesinaudoja skaitmeninių technologijų teikiama nauda:
beveik pusė Lietuvos įmonių 2017 m. nevykdė verslo valdymo programinės įrangos ar sistemų
plėtojimo ar palaikymo, 2018 m. tik 10,9 proc. Lietuvos įmonių savo darbuotojams organizavo
mokymus IKT įgūdžiams atnaujinti, tai yra gerokai mažiau nei ES vidurkis (23 proc.). Tik 44 proc.
darbuotojų įmonėse naudojasi kompiuteriais savo darbe (tai – 19-a vieta ES, kurios vidurkis – 54
proc.)21.

16 http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/BPD_vertinimo_ataskaitos/IVPK_18.pdf
17 Ten pat
18 https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
19 https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
20 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
21 https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf

https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-lithuania
https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2020/05/EIM-skaitmeninimas_galutine-ataskaita_suredaguota.pdf
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Švietimo ir mokymo iniciatyvos

Šiuo metu skaitmeninio raštingumo ugdymu Lietuvoje rūpinasi daug įvairių įstaigų ir organizacijų:
formalaus ir neformalaus suaugusiųjų mokymo įstaigos, bibliotekos, privačios mokymo įstaigos,
akademinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir t.t. Tokių mokymų turinys labai įvairus – nuo
bendravimo internetu priemonių, socialinių tinklų, viešųjų e. paslaugų vartojimo, bendruomenės
svetainės kūrimo iki atvirų mokymosi išteklių, nuotolinių kursų naudojimo, įvairialypės terpės kūrimo,
pvz/, skaitmeninės fotografijos, e. leidybos, žurnalistikos skaitmeninėje terpėje įgūdžių naudojimo.
Didelė dalis mokymų vykdoma per įvairius projektus.

Kai kurios skaitmeninio raštingumo ugdymo iniciatyvos
 Asociacija „Langas į ateitį“ (https://www.langasiateiti.lt/) - pelno nesiekianti iniciatyva, kurią 2002

m. pradėjo įgyvendinti socialiai atsakingo privataus verslo įmonės, norėdamos paskatinti interneto
naudojimą Lietuvoje, o visuomenę saugiai naudoti IRT savo kasdieniame gyvenime. „Langas į
ateitį“ inicijavo viešųjų interneto prieigos taškų (PIAP) steigimą viešosiose bibliotekose, šiuo metu
veikia daugiau kaip 1200 PIAP su nemokama interneto prieiga; virš 100 000 suaugusiųjų dalyvavo
IRT pagrindų mokymo kursuose;

 Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir kitos viešosios bibliotekos vien per 2019 m. surengė
mokymus skaitmeninio raštingumo klausimais ar konsultavo 298 674 gyventojus. Regionų
centruose bibliotekos jau turi galimybę pasiūlyti tokių technologijų, kokių gyventojai ar namų ūkiai
dar neturi.

 Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija (http://liedm.net) - savanoriška organizacija,
kuri vienija 46 Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijas bei asmenis, vykdančius
technologijomis grindžiamas (nuotolines) studijas ir (e.) mokymą(si). LieDM tikslas - plėtoti
technologijomis grindžiamą, nuotolinį ir e. mokymąsi Lietuvoje.

 Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NDMA, https://ndma.lt/) - visuomeninis, savanoriškas
susivienijimas (2021 m. - 16 narių), įkurtas 1999 m. Jos tikslas - vystyti distancinį mokymą
Lietuvoje, dalyvauti formuojant šalies distancinio mokymo politiką.

 Nacionalinė skaitmeninė koalicija (NSK, skaitmeninekoalicija.lt). Koaliciją sudaro įvairios
institucijos, įmonės ir organizacijos, kurios bendradarbiauja įgyvendinant informacinės
visuomenės plėtros programą „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė 2014–2020“ ir siekia didinti
žinių apie IRT žinias sklaidą bei efektyvesnį skaitmeninio potencialo panaudojimą. NSK vykdo šias
veiklas: žemos kvalifikacijos darbuotojų mokymas ir perkvalifikavimas; skaitmeninių čempionų
nominacija bendruomenėse; informacijos apie ES kampanijas („Get Online Week“, „Coding week“,
Saugesnio interneto diena ir kt.) sklaida; sukūrė 250 el. skautų tinklą viešosiose bibliotekose.
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Skaitmeninio raštingumo įgūdžiai Panevėžio
rajono savivaldybėje
Apklausa atlikta Panevėžio rajono savivaldybėje, kuri yra Nevėžio žemumoje, priklausančioje
Lietuvos vidurio žemumai. Bendras rajono plotas – 217,8 tūkst. hektarų, žemės ūkio paskirties
žemė užima 57,3 %, miškai – 33,1 %, vanduo – 2,1 %, miesteliai – 2,1 %. Rajone gyvena
daugiau nei 35 tūkst. gyventojų (2020 m.). Rajone yra 1 miestas, 8 miesteliai, 752 kaimai, 12
seniūnijų, veikia 5 visuomeniniai muziejai, 12 kultūros centrų, per 200 meno mėgėjų kolektyvų,
21 mokykla, Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka su 36 filialais.

Apklausos anketa buvo išsiųsta el.paštu savivaldybės, socialinės globos centrų, kultūros centrų,
seniūnijų, muziejų, bibliotekų, smulkių įmonių darbuotojams.

Rezultatų analizė

Apklausoje dalyvavo 158 respondentai.

Respondentų charakteristika

Amžius

Pagal amžiaus grupes apklausoje dalyvavo 67,3 proc. 25-64 metų gyventojų, 32,1 proc. 65+ amžiaus
gyventojų ir 0,6 proc. 15-24 metų amžiaus gyventojų. Tai atitinka Panevėžio rajono gyventojų sudėtį
pagal amžių: 2019 m. duomenimis22 darbingo amžiaus gyventojų (nuo 15 m.) yra 61,9 proc., pensinio
amžiaus - 23,0 proc.

22 http://paneveziorvsb.lt/wp-content/uploads/2016/02/Demografin%C4%97-ir-socialin%C4%97-situacija-
Panev%C4%97%C5%BEio-rajono-savivaldyb%C4%97je-2019-m..pdf
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Darbovietė

Daugiausiai apklaustųjų dirba viešajame sektoriuje (61,5 proc., iš kurių 56,7 proc. priklauso 25 - 64
metų amžiaus grupei). Privačioje įstaigoje dirba 3,8 proc., prekybos sektoriuje - 0,6 proc. Didelė dalis
apklaustųjų - 25,6 proc. - nedirbantys, tarp jų 24,8 proc. 65+ amžiaus grupės respondentai. 8,3 proc.
dirba kitur (5,73 proc. jų priklauso 25-64 m. amžiaus grupei).

Skaitmeniniai įgūdžiai darbe

Teiginys „Turiu darbui reikalingų IT įgūdžių“

Paprašyti įsivertinti turimus IT įgūdžius, kurių reikia jų darbe, 10,9 proc. apklaustųjų atsakė, kad turi
daugiau nei reikia, 47,4 proc. - kad turi užtektinai įgūdžių darbui atlikti. Tačiau 41,7 proc. apklaustųjų
mano, kad IT įgūdžius, reikalingus darbinei veiklai, turėtų atnaujinti.
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Klausimas „Ko turėčiau išmokti tobulindama(as) savo skaitmeninį raštingumą darbui ir/ar privačiam
gyvenimui?“ (Kelių variantų pasirinkimas.)

Daugiausiai atsakiusiųjų (48,1 proc.) norėtų įgyti geresnių įgūdžių kuriant garso ir vaizdo
įrašus.Tobulinti įgūdžius, kaip spręsti technines problemas iškylančias dirbant kompiuteriu, norėtų 40,4
proc. atsakiusiųjų. Geresnių įgūdžių kuriant tinklalapius, talpinant juose informaciją, norėtų įgyti 39,7
proc. Darbo „Excel“ programa įgūdžių tobulinimas aktualus 35,9 proc. apklaustųjų. Kitus skaitmeninio
raštingumo įgūdžius tobulinti poreikis yra mažesnis: kurti ir redaguoti tekstus, įkelti paveikslėlius, dirbti
su lentelėmis - 30,1 proc., bendrauti ir bendradarbiauti elektroninėje erdvėje - 26,9 proc., kurti
„Google“ apklausas - 23,1 proc.

Savivaldybių ir jų institucijų svetainės bei viešosios elektroninės

paslaugos

Klausimas „Ar naudojatės savivaldybės ir jos institucijų svetainėmis kaip informacijos šaltiniu?“

Apklausos duomenys rodo, kad 85,3 proc. apklaustųjų naudojasi savivaldybės ir jos institucijų
svetainėmis kaip informacijos šaltiniu, 14,7 proc. - nesinaudoja. Galima daryti išvadą, kad savivaldybių
internetinės svetainės gyventojams yra svarbus ir reikalingas informacijos šaltinis.
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Teiginys „Jūsų nuomonė apie Jūsų savivaldybės svetainę“ (kelių atsakymų pasirinkimas).

Apklausos rezultatai rodo, kad, daugiau nei pusės atsakiusiųjų nuomone (67,9 proc.) , savivaldybės
internetinės svetainės turinys juos tenkina ir svetaine lengva naudotis. Visgi yra nurodančių, kad
savivaldybės galėtų patobulinti savo svetaines atkreipdamos dėmesį į šiuos dalykus:

 18,6 proc. Respondentų teigia, kad savivaldybės svetainėje rasti kontaktinę informaciją
konsultacijai nėra paprasta;

 14,7 proc. Pasigenda lengvesnės prieigos prie elektroninių paslaugų formų.
 7,7 proc. Teigia, kad paslaugų formos sudėtingos, todėl jiems/joms dažnai reikia konsultacijos jas

pildant.

Visgi yra teigiančių (7,7 proc.), jog gauti elektronines konsultacijas, teikti pareiškimus, gauti paslaugas
yra paprasta. Mažiausiai nepasitenkinimo sukelia negauti el.atsakymai ar konsultacijos - taip atsitiko
tik 0,6 proc. respondentų.

Teiginys „Gebu naudotis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis“ (kelių atsakymų pasirinkimas)
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Atsakymai į klausimą, kokiomis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis geba naudotis respondentai
rodo, kad daugumą respondentų naudojasi kokiomis nors elektroninėmis paslaugomis. Jomis
nesinaudojančių tėra 10,3 proc. Dauguma jų naudojasi interneto banku (78,8 proc.). Elektronine
deklaravimo sistema EDS naudojasi 46,8 proc. respondentų, elektroniniu parašu - 43,6 proc., kuriuo
nors viešųjų portalų (pvz., https:lietuva.lt/; https://lrv.lt/; https://www.epaslaugos.lt/) ir įvairiomis
elektroninėmis konsultacijomis - po 41 proc.

Ženklus skaičius respondentų nurodė, kad elektroninėmis paslaugomis geba naudotis savarankiškai:
pateikti metinę pajamų deklaraciją - 56,4 proc., o kreiptis dėl ligos - 52,6 proc.

Pagalbos reikia 17,9 proc.respondentų pateikiant metinę pajamų deklaraciją ir 8,3 proc. - kreipiantis
dėl ligos pašalpos.

Darytina išvada, kad apklausoje dalyvavusieji turi gerus naudojimosi elektroninėmis viešosiomis
paslaugomis įgūdžius.

Teiginys "Jeigu 7 klausime atsakėte, kad viešosiomis elektroninėmis paslaugomis nesinaudojate,
pažymėkite, kodėl"

14,7 proc. Apklaustųjų gyventojų viešosiomis elektroninėmis paslaugomis nesinaudoja dėl šių
priežasčių: 45,5 proc. labiau patinka kontaktinės paslaugos, 24,2 proc. - perdaug sudėtinga, 18,2 proc.
neturi poreikio, o 12,1 proc. - dėl kitų priežasčių, dėl kokių - nenurodė.

https://www.epaslaugos.lt/
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Informacinis ir skaitmeninis raštingumas

Teiginys „Naudojuosi paieškos įrankiais („Google“, „Wiki“ ir kt.) informacijai susirasti“.

Kaip naudotis elektroninės paieškos įrankiais gerai supranta 59,6 proc. apklaustųjų; 14,7 proc. - puikiai
išmano ir gali paaiškinti kitiems. Ribotą supratimą turi 22,4 proc., o 3,2 proc.neturi žinių, kaip šiais
įrankiais naudotis.

Teiginys „Reguliariai kaupiu duomenis USB ir/ar duomenų debesyse“.

Dauguma - 49,4 proc. - respondentų supranta, kodėl reikia kaupti duomenis USB ir/ar duomenų
debesyse. Ribotą supratimą apie tai turi 25,6 proc. Deja, puikiai išmano, kaip tai daryti, ir gali padėti
kitiems - tik 12,8 proc. Panašus procentas - 12,2 proc. - apie tokius veiksmus neturi jokio supratimo.
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Teiginys „Lyginu įvairių internetinių parduotuvių / paslaugų teikėjų kainas“.

Įvairių internetinių parduotuvių/paslaugų teikėjų kainas užtikrintai palyginti gali 14,7 proc. apklaustųjų,
palyginti gali 54,5 proc., palyginti padedant kitiems - 18,6 proc. Kaip tai atlikti nežino 12,2 proc.
respondentų.

Bendravimas ir bendradarbiavimas

Teiginys „Gebu siųsti, atsakyti ir persiųsti el. laiškus“.

Geresnė situacija yra su el.laiškų siuntimu, persiuntimu ir atsakymais į el.laiškus. Šias operacijas puikiai
išmano ir gali atlikti 41,0 proc., gerai moka - 47,4 proc. 10,9 proc. apklaustųjų turi ribotą supratimą ir
tik 0,6 proc. nežino, kaip tai atliekama.
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Teiginys „Gebu kurti klausimynus, dokumentus ir bendradarbiauti naudojantis internetinėmis
platformomis: „Google Docs“, „Dropbox“, „Pbworks“ ar kt.“

Užtikrintai kurti klausimynus, dokumentus ir bendradarbiauti naudojantis internetinėmis platformomis
gali tik 2,6 proc. apklaustųjų. 28,2 proc. moka tai daryti, 38,5 proc. - gali tai daryti padedant kitiems.
Gana ženklus skaičius -30,8 proc. - apklaustųjų nežino, kaip kurti klausimynus, dokumentus ir
bendrauti internetinėmis priemonėmis.

Teiginys „Gebu vesti grupės susitikimus/vaizdo konferencijas platformose „Zoom“, „Jitsi“, „Teams" ar
kt.“

Dauguma apklaustųjų moka atsiliepti į vaizdo skambutį (51,9 proc.). Darbą nuotoliniu būdu naudojant
įvarias platformas gerai išmano 35,3 proc., tačiau užtikrintai šią veiklą gali atlikti tik 2,6 proc., o 10,3
proc. nieko neišmano apie tai.
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Skaitmeninio turinio kūrimas

Teiginys „Gebu kurti ir redaguoti tekstus, įterpti vaizdus“.

Užtikrintai kurti ir redaguoti tekstus, įterpti vaizdus geba 12,8 proc., savarankiškai šią veiklą gali atlikti
53,2 proc., o su kitų pagalba - 25 proc. apklaustųjų. 9 proc. nemoka to padaryti visai.

Teiginys „Gebu naudoti formules ir kitas „Excel“ galimybes“.

Naudoti formules ir kitas Excel galimybes dauguma atsakiusiųjų gali su pagalba iš šalies - 37,2 proc.
Savarankiškai šią veiklą gali atlikti 28,8 proc., o užtikrintai - tik 3,8 proc. Ženklus skaičius apklaustųjų
visai nemoka naudotis Excel galimybėmis - 30,1 proc.
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Teiginys „Gebu kurti skaitmeninius garso ir vaizdo įrašus“.

Apklausos duomenys rodo, kad kurti skaitmeninius garso ir vaizdo įrašus užtikrintai geba tik 5,8 proc.
apklaustųjų, savarankiškai tai geba daryti 19,9 proc., dauguma - 41,7 proc. - gali tai atlikti su kitų
žmonių pagalba. Nemaža dalis atsakiusiųjų visai nemoka kurti skaitmeninių garso ir vaizdo įrašų - 32,7
proc.

Saugumas

Teiginys „Taikau prevencijos priemones kompiuteriui nuo internetinių atakų apsaugoti (https šifravimas,
antivirusai, užkardos)“.

Dauguma atsakiusiųjų (49,4 proc.) apsaugoti savo kompiuterį nuo internetinių atakų gali tik padedami
kitų, savarankiškai - 12,2 proc., o užtikrinai tai gali padaryti tik 1,3 proc. Didelė dalis atsakiusiųjų
apsaugoti savo kompiuterio iš viso nemoka - 37,2 proc.
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Teiginys „Žinau, kokių asmens duomenų neturėčiau bendrinti ir rodyti internete (pvz., socialinėje
žiniasklaidoje, el. laiškuose ir pan.)“.

Džiugu, kad dauguma (71,8 proc.) dalyvavusių apklausoje žino, kokių asmeninių duomenų neturėtų
bendrinti internete ir pan. priemonėse. 13,5 proc. ne tik žino patys, bet ir gali paaiškinti kitiems. 10,9
proc. Respondenyų norėtų gauti paaiškinimą apie asmeninių duomenų apsaugą internete, tai rodo,
kad jie yra girdėję apie tokį dalyką. Tuo tarpu 3,8 proc. atsakiusiųjų iš viso nežino apie asmeninių
duomenų apsaugą.

Problemų sprendimas

Teiginys „Gebu internete surasti techninių kompiuterio problemų sprendimus“.

Techninių kompiuterio problemų sprendimus užtikrintai gali atrasti labai maža dalis (0,6 proc.)
atsakiusiųjų, savarankiškai technines problemas gali išspręsti kiek daugiau - 10,9 proc. Daugiausiai
respondentų tai gali padaryti su kitų pagalba - 50,6 proc., tačiau 37,8 proc. Iš viso nemoka to daryti.
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Teiginys „Gebu pakeisti įvairius kompiuterio nustatymus (įterpti komentarus, išnašas, pakeisti tarpus
tarp eilučių ir pan.)“.

Nors užtikrintai kompiutero nustatymus pakeisti gali tik 7,7 proc. atsakiusiųjų, tačiau net 48,7
proc.moka tai daryti savarankiškai. Dar 28,8 proc. nustatymus pakeisti gali su kitų pagalba, bet visgi yra
ir tokių, kurie visai nemoka to padaryti - 14,7 proc.

Apibendrinimas

Panevėžio rajono gyventojų apklausa parodė, kad respondentai mano turį pakankamai gerus IT
įgūdžius, reikalingus darbinei veiklai. Tačiau tuo pačiu jie mano, kad kai kuriuos įgūdžius reikėtų
tobulinti. Labiausiai jie norėtų tobulinti garso ir vaizdo įrašų bei tinklalapių kūrimo, darbo
„Excel“ programa ir techninių problemų dirbant prie kompiuterio įgūdžius.

Apklausos rezultatai rodo, kad savivaldybių internetinės svetainės gyventojams yra svarbus ir
reikalingas informacijos šaltinis. Daugumos respondentų nuomone, juos tenkina savivaldybių svetainių
turinys, taip pat pažymima, kad jomis lengva naudotis. Dauguma apklausos dalyvių naudojasi kokiomis
nors viešosiomis elektroninėmis paslaugomis, iš kurių populiariausios internetinė bankininkystė,
elektroninė deklaravimo sistema EDS, elektroninis parašas bei koks nors viešasis portalas. Apklausos
rezultatai rodo, jog dauguma respondentų savarankiškai geba pateikti metinę pajamų deklaraciją ir
kreiptis dėl ligos pašalpos. Tik apie 26 proc. respondentų reikia pagalbos pildant ir pateikiant
elektroninius dokumentus, o viešosiomis elektroninėmis paslaugomis nesinaudoja 14,7 proc.
respondentų. Galima teigti, kad respondentai turi gerus naudojimosi elektroninėmis viešosiomis
paslaugomis įgūdžius. 45,5 proc. Apklaustųjų, kurie elektroninėmis viešosiomis paslaugomis
nesinaudoja, teigia labaiu mėgstą kontaktines paslaugas.

Paminėti rezultatai koreliuoja su atsakymų į klausimą apie gebėjimą naudotis elektroninės paieškos
įrankiais. Kaip jais naudotis Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai puikiai išmano ir netgi gali
kitiems paaiškinti - rodo rezultatai.
Tačiau reikia pastebėti, kad informacijos kaupimo USB ir/ar duomenų debesyse įgūdžiai yra silpnoki.
Nemaža dalis respondentų supranta, kodėl reikia naudoti tokias informacijos kaupimo priemones.
Tačiau nemažas procentas apie tai turi ribotą supratimą arba visai nežino, kaip taikyti šiuos įrankius.
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Bendraudami ir bendradarbiaudami internetinėmis/elektroninėmis priemonėmis respondentai puikiai
geba siųsti, persiųsti el.laiškus ir juo atsakyti. Kiti įgūdžiai - dokumentų ir klausimynų kūrimas,
naudojimasis internetinėmis bendradarbiavimo platformomis, nuotolinių renginių vedimas - yra gana
silpni.

Respondentai užtikrintai geba kurti, redaguoti tekstus ir įterpti vaizdus, įterpti komentarus, išnašas ir
pan. Tačiau labai silpni yra gebėjimai dirbti „Excel“ programa, kurti skaitmeninius garso ir vaizdo įrašus.
Šie rezultatai koreliuoja su gebėjimais, kuriuos respondentai nori tobulinti.
Mokymų poreikis ir būtinybė išaiškėjo ir internetinio saugumo dalyje. Čia labiausiai išsiskiria
negebėjimas apsaugoti savo kompiuterio nuo internetinių atakų.

Išvados

1. Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai turi pakankamai gerus bendruosius IT raštingumo įgūdžius.
2. Specifiniai, kasdieninėje veikloje rečiau naudojami IT raštingumo įgūdžiai („Excel“ programa,
nuotolinio darbo platformos, garso ir vaizdo įrašų kūrimas ir pan.) yra tobulintini ir patys gyventojai tai
supranta.
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