Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. DĮ-1

(Įstaigos pavadinimas)

Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDYMO ĮSTAIGOSE
M. STATISTINĖ ATASKAITA
ITP-02 (KAS 2 METAI)
Y Y Y Y
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Nr.

(Užpildymo data)

Įstaigos kodas registre
Adresas, ekonominė veikla nurodomi tik tuo atveju, jei jie pasikeitė

Adresas

Pagrindinės ekonominės veiklos kodas (EVRK 2 red.)
Pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą
Pateikiama iki kovo 12 d.
Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga

Pateikia įstaigos, pagal EVRK 2 red. priskiriamos O sekcijai.

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

Statistinę ataskaitą pildo darbuotojas,
atsakingas už įstaigos informacines
technologijas (IT)

8 491536 584591

Įstaigos kodas registre

2

ITP-02 (kas 2 metai)
5 491536 584990

Atsakymus žymėkite
Statistinėje ataskaitoje pateikiami įstaigos ir padalinių (pavaldžių įstaigų) duomenys, kurių pagrindinė veikla pagal EVRK 2 red.,
priskiriama O sekcijai. 13 punkte prašome nurodyti padalinius, kurių statistiniai duomenys yra įtraukti.
2020 m. pradžioje

1. Įstaigos ir padalinių statistiniai duomenys:
1. Darbuotojų skaičius (įskaitant ir pavaldžių įstaigų)
2. Darbuotojų, naudojančių kompiuterius darbo tikslais bent kartą per savaitę, skaičius (įskaitant ir pavaldžių įstaigų)
3. Darbuotojų, kurie darbo tikslais naudojasi internetu bent kartą per savaitę, skaičius (įskaitant ir pavaldžių įstaigų)
4. IT specialistų skaičius (įskaitant ir pavaldžių įstaigų)

2. Darbuotojų, kurie 2019 m. dalyvavo IT įgūdžių tobulinimosi (kompiuterio raštingumo)
kursuose, skaičius (įskaitant ir pavaldžių įstaigų)
Taip

Ne

3. Ar Jūsų įstaiga susiduria su IT specialistų trūkumu?
4. Koks Jūsų įstaigoje didžiausias numatytas (sutartimi su interneto teikėju)
duomenų atsisiuntimo greitis, naudojant fiksuotąjį interneto ryšį?

(pažymėkite tik vieną atsakymą)

1. Mažesnis nei 30 Mbit/s
2. Ne mažesnis kaip 30, bet mažesnis nei 100 Mbit/s
3. Ne mažesnis kaip 100, bet mažesnis nei 500 Mbit/s
4. Ne mažesnis kaip 500, bet mažesnis nei 1 Gbit/s
5. Ne mažesnis nei 1 Gbit/s

5. Kokiu būdu vartotojas gali kreiptis į Jūsų įstaigą, norėdamas gauti viešąsias
ir administracines paslaugas?

Taip

Ne

Taip

Ne

7. Ar Jūsų įstaiga naudoja dokumentų valdymo (dokumentų rengimo, registravimo,
skenavimo) sistemą?

Taip

Ne

8. Ar Jūsų įstaiga:

Taip

Ne

1. Per elektroninės valdžios vartus
2. Elektroniniu paštu
3. Per interneto svetainę
4. Per socialinius tinklus (pvz., Facebook, Twitter, Myspace ir kt.)
5. Mobiliosiomis programėlėmis (angl. „apps“ )
6. Interneto telefonijos tinklu (pvz., Skype, Google Talk)

6. Kokias elektronines paslaugas interneto svetainėje teikia Jūsų įstaiga:
1. Galimybę parsisiųsti formas (blankus), pildymo rekomendacijas
2. Galimybę pateikti užpildytas formas
3. Galimybę viešąsias ir administracines procedūras (pvz., deklaravimą, registravimą, leidimų gavimą,
apmokėjimą) atlikti elektroniniu būdu (t. y. be papildomų popierinių procedūrų)

8.1. Siunčia e. dokumentus?
8.2. Gauna e. dokumentus?

9. Įvertinkite e. dokumentų dalį, palyginti su visais gautais ir išsiųstais dokumentais
(procentais), 2019 m.?

%
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Įstaigos kodas registre

ITP-02 (kas 2 metai)
Atsakymus žymėkite

10. Įvertinkite Jūsų įstaigos išsiųstų dokumentų pasiskirstymą pagal siuntimo būdą (procentais), 2019 m.:
Per e. pristatymo*
sistemą, %

El. paštu, %

Paštu ar per
kurjerį, %

Visi išsiųsti
dokumentai, %

Kiti dokumentų
siuntimo būdai

= 100 %

* Elektroninio pristatymo sistema (paslauga) (toliau – e. pristatymo sistema) suteikia galimybę valstybės institucijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims pristatyti dokumentus ir pranešimus elektroniniu būdu, užtikrina siunčiamų elektroninių dokumentų (toliau –
e. dokumentų) ir elektroninių pranešimų (toliau – e. pranešimų) originalumo patvirtinimą (suteikiama galimybė pasirašyti e. dokumentus
saugiu e. parašu), saugumą (e. dokumentai ir e. pranešimai prieinami tik e. dokumento ir e. pranešimo siuntėjui ir gavėjui) ir suteikia tikslų
dokumentų išsiuntimo, pristatymo, gavimo, perskaitymo ir pasirašymo laiko fiksavimą.

„GovTech Lab“ – veiklos ir procesai, kuriuose startuoliai, įmonės, kuria inovatyvius, naujausiomis technologijomis grįstus sprendimus,
efektyvinant viešojo sektoriaus veiklą, pagerinant viešąsias paslaugas gyventojams bei darant tikslesnius viešosios politikos sprendimus.
Taip

Ne

Taip

Ne

11. Ar Jūsų įstaiga dalyvauja „GovTech Lab“ projekte?

12. Ar Jūsų įstaiga savo veikloje naudoja dirbtinio intelekto technologijas?
Jei Taip, išvardykite kokias:

13. Įstaigos (juridiniai asmenys), kurių statistiniai duomenys įtraukti į statistinę ataskaitą (rašyti tik kodą registre):
Nr.

Kodas registre

Nr.

Kodas registre

Nr.

Kodas registre

Nr.

1

9

17

25

2

10

18

26

3

11

19

27

4

12

20

28

5

13

21

29

6

14

22

30

7

15

23

31

8

16

24

32

Kodas registre

6 491536 585101
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Pastabos

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:

val.

min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įstaigos vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Telefonas)

(Faksas)

(El. paštas)

Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4827, faks. (8 5) 236 1401, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 411 153, faks. (8 37) 312 348, el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda.
Pasiteirauti: tel. (8 46) 345 700, faks. (8 46) 340 812, 340 850, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;
Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.
Pasiteirauti: tel. (8 45) 583 439, faks. (8 45) 460 246, 463 941, el. p. panevezys@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 525 033, faks. (8 41) 525 010, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4683, faks. (8 5) 236 4872, el. p. itp-02-metine@stat.gov.lt.

5 491536 585133

