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Atvirų duomenų esminiai požymiai

Prieinamumas
Automatinis 

nuskaitymas

Atlyginimas už 

duomenis

Neribotas 

panaudojimas
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Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijos – apibrėžta atvirų duomenų
sąvoka, duomenų atvėrimo sąlygos bei būdai, ir reikalingi nauji ir keistini teisės aktų

projektai

ES strateginiai 
dokumentai

Nacionaliniai 
teisės aktai

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas – registrų ir informacinių sistemų

duomenų naudojimo reglamentavimas

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas –
nuostatų dėl pakartotinio naudojimo suderinimas, išplečiamos atvirosios licencijos

sąlygos ir taikymo sritis

Skaitmeninė darbotvarkė – atviri duomenys turi būti suprantami kaip laisvai prieinami 
duomenys, skirti platinti ir pakartotinai naudotis.

Atvirų duomenų strategija – atviri duomenys tai bendroji informacija, kuria laisvai 
naudotis, pakartotinai naudotis ir platinti gali bet kas.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/37/ES – apibrėžiami atviri formatai ir atviri 
standartai

TEISINĖ APLINKA

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas – pagrindinis dokumentas kurio pagrindu
ribojamas privačios informacijos teikimas
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Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms

aprašas – Įstaigos interneto svetainėje visa informacija pateikiama lietuvių kalba
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Turi būti sudarytos palankios 

dokumentų paieškos 

įvairiomis kalbomis sąlygos

Praplečiama viešojo sektoriaus 
institucijų sritis

išskirtinė teisė dėl kultūros išteklių 

skaitmeninimo, suteikiama ne 

ilgiau kaip 10 metų

Apibrėžiami atviri formatai ir 

atviri standartai

Kiekviename  sprendime  dėl  

pakartotinio  duomenų  naudojimo 

nustatomi teisės gynimo būdai

Suformuojamas bendras principas dėl 
atlyginimo

Direktyvos 2013/37/ES pagrindiniai aspektai
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PARINDINĖS NUOSTATOS, 

PERKELIAMOS Į TEISĖS GAUTI 

INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR 

SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ 

ĮSTATYMĄ

Valstybės informacinių išteklių atvirumo 

principas

Registro ir Valstybės informacinės 

sistemos informacijos ir duomenų 

pakartotinio panaudojimo sąlygos ir 

tvarka

Informacijos pritaikymas ar 

priemonių informacijai teikti 

sukūrimas prašančiajam

01

02

03

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
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Įtvirtinti nuostatas dėl 

specialiosios licencijos 

sudarymo

Reglamentuoti valstybės ir 
savivaldybių institucijų kompetenciją 
informacijos pakartotinio naudojimo 
srityje

Patikslinami mokesčio už 

dokumentų teikimą 

apskaičiavimo principai 

Pakeisti atlyginimo 

dydžio viešinimo tvarką

Reglamentuoti atvirosios licencijos 

sąlygas ir nustatyti jos minimalius 

reikalavimus

Išplėsti bendrų Europos Sąjungos 
informacijos pakartotinio naudojimo 
taisyklių taikymo sritį (t. y. bibliotekoms, 
muziejams ir valstybės archyvams)

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir 
įstaigų įstatymo pokyčiai
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• Apibrėžti atvirus 
duomenis

• Nustatyti duomenų 
atvėrimo 
pakartotiniam 
naudojimui sąlygas 
ir būdus

• Valdo informaciją, 
atlikdamos teisės 
aktuose nustatytas 
funkcijas

• Teikia 
naudotojams savo 
valdomą 
informaciją, 
apdorojamą 
informacinių 
technologijų 
priemonėmis

• užtikrinti patogumą gavėjams

• atlikti disponuojamų duomenų 
inventorizaciją

• nustatyti atvertinų duomenų prioritetus

• pasiruošimą duomenų atvėrimui vykdyti 
proaktyviai

• nusistatyti institucijai tenkančias 
atsakomybes

• naudoti interaktyvųjį  duomenų teikimo 
būdą

• naudoti atvirąją licenciją

Rekomendacijomis 

siekiama

Rekomendacijos 

skirtos institucijoms, 

kurios

Institucijoms rekomenduojama
01 02 03

Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijos
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I II III IV

Teisės gauti informaciją iš 

valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų 

įstatymas

Valstybės informacinių 
išteklių valdymo įstatymas 

Viešojo sektoriaus 

duomenų atvėrimo 
rekomendacijos

Portalo ir atvirų duomenų 
gavėjų aptarnavimo 

infrastruktūros sukūrimo 
paslaugos techninė užduotis

Veiklos 2016 m.

Atvirų duomenų rengimo, 
apdorojimo ir sąsajų infrastruktūros 

sukūrimo paslaugos techninė 
užduotis


