
 

 
 
 

 

„Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus 

informacijos panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ 

 

Konsultavimo tarnyba, vadovaudamasi 2021-10-26 Jungtinės veiklos sutartimi Nr. S-21/198 

(toliau – Sutartis) tarp Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir VšĮ Lietuvos žemės ūkio 

konsultavimo tarnybos pradėjo vykdyti projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų 

viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“, 

(kodas Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001)  
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-10-26–2023-03-31  
Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  
Projekto tikslas – sukurti centralizuotai valdomas technines priemones, įgalinančias 

valstybės informacinių išteklių valdytojus parengti ir pateikti atvirų duomenų rinkinius bei jų 

metaduomenis, o verslo subjektus ir visuomenę be išankstinių sąlygų, patogiai rasti ir gauti viešojo 

sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis verslo plėtrai ir nevyriausybinėms iniciatyvoms 

įgyvendiniti.  
Projekto uždaviniai: 

1. Sukurti technines priemones – Lietuvos Atvirų duomenų portalą (toliau – ADP), skirtą 

centralizuotam Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų atvėrimui 

pakartotiniam panaudojimui verslui ir visuomenei. 

2. Sukurti duomenų priėmimo integracines sąsajas su duomenų šaltiniais, kurios 

automatizuotų Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų metaduomenų 

pateikimą į ADP. 

3. Užpildyti ADP bandomaisiais 5 projekto partnerių (Nacionalinės mokėjimų agentūros, 

Nacionalinės švietimo agentūros, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, 

Užimtumo tarnybos ir Valstybinės darbo inspekcijos) duomenų rinkinių duomenimis bei 

metaduomenimis (pirmas etapas), atitinkamai užpildyti turiniu visas kitas ADP 

informacines ir paslaugų valdymo dalis – mažiausiai dviejų sričių duomenimis. 

4. Išbandyti visas ADP realizuotas paslaugas. 

5. Integruoti ADP su Europos atvirų duomenų portalu (www.europeandataportal.eu) ir sukurti 

sąlygas prisijungimui prie bendros ES atvirų duomenų erdvės. 

6. Sukurti metodines ir organizacines priemones, skirtas ADP veiklai palaikyti, užtikrinant 

veiklos tęstinumą. 

7. Atverti kitų 50-ies viešojo sektoriaus institucijų duomenis ir jų metaduomenis pateikti į 

ADP (antras etapas). 

 

Projekto veikla. Veiklos, susijusios su pradiniu duomenų atvėrimu: 

1. Pradinių duomenų atvėrimui suinventorinimas. 

2. Metaduomenų parengimas ir  pateikimas į ADP.  

http://www.europeandataportal.eu/


 

1. Dalyvavimas bendrose visiems Projekto dalyviams veiklose (techninių sprendimų parengime, 

aptarime ir priėmime).  

2. Duomenų rinkinių struktūrų parengimas, transformavimo į atvirų duomenų struktūras, jų 

atnaujinimo mechanizmų parengimas ir testavimas. 

3. Atvirų duomenų rinkinių metaduomenų atnaujinimo mechanizmų parengimas. 

4. Duomenų rinkinių atvėrimas: jų transformavimas, anonimizavimas ir kt., užtikrinant atvirų 

duomenų rinkinių kokybę ir publikavimą. 

5. Publikuotų metaduomenų ir duomenų rinkinių, publikuotų Partnerio infrastruktūroje (arba 

ADP), kokybės ir atnaujinimo mechanizmo patikra. 


