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Atviri duomenys – kas tai?
Atviri duomenys (angl. Open Data). Atviri duomenys dažniausiai suprantami kaip pirminiai viešojo sektoriaus
institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tinkamu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolimesniam naudojimui.
Pavyzdžiui, vieši hidrometeorologiniai, viešojo transporto ar kitų viešųjų paslaugų duomenys galėtų būti laikomi
atvirais duomenimis, jeigu būtų pateikiami atviru formatu (csv ar xml), kuris leidžia tuos duomenis panaudoti
naujoms paslaugoms, aplikacijoms kurti ar pan. Tokią atvirų duomenų koncepciją šiuo metu naudoja jau daugelis
valstybių ir tarptautinių organizacijų.1
2






Galima išskirti tris pagrindinius atvirų duomenų atributus:
Prieinamumas ir prieiga: duomenys turi būti prieinami, o mokestis už jų pateikimą neturėtų viršyti sąnaudų.
Geriausia - jei duomenis galima atsisiųsti internetu ir jie pateikiami patogiu standartizuotu (angl. machinereadable) formatu. Tokiu būdu pasiekiami mažiausi platinimo kaštai.
Pakartotinis naudojimas ir platinimas: turi būti sudarytos sąlygos duomenis naudoti pakartotinai, platinti ir
sujungti su kitais duomenimis (angl. linked data).
Visuotinis dalyvavimas: duomenų naudotojai neturi būti diskriminuojami, pavyzdžiui, dėl to, jog jie siekia
duomenis panaudoti komerciniams tikslams.

Lietuvos teisės aktai nepateikia atvirų duomenų apibrėžimo, tačiau teoriniame lygmenyje savo prasme artimiausia
yra „informacijos teikimo pakartotiniam panaudojimui“ koncepcija.3 Pakartotinis panaudojimas suprantamas kaip
„asmenų naudojimasis informacija komerciniams arba nekomerciniams tikslams.“4 Dauguma viešųjų institucijų renka
ir kaupia įvairiausius duomenis, tačiau jie panaudojami tik institucijų funkcijoms atlikti. Pakartotinis viešojo
sektoriaus informacijos panaudojimas reiškia, kad institucijų kaupiamais duomenimis gali naudotis privatūs fiziniai ir
juridiniai asmenys komerciniais ir nekomerciniais tikslais. Pakartotinio panaudojimo koncepcija yra adaptuota pagal
Europos Sąjungos teisę. ES Direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (angl. Public Sector
Information (PSI) Directive, toliau – Direktyva) 9 str. numato, kad valstybė narė turi sudaryti tokias sąlygas, kad
praktiškai suinteresuoti asmenys galėtų sužinoti apie tai, kokia informacija yra prieinama „pakartotiniam
panaudojimui“.5 Tokio reguliavimo tikslas – kad privatus verslas, panaudodamas tuos duomenis galėtų sukurti
pridėtinę vertę. Lietuvoje šios Direktyvos nuostatos yra įgyvendintos dviem teisės aktais - Teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu bei Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu.6
Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad tiek Direktyvos tiek atvirų duomenų (AD) iniciatyvos kuriamos taisyklės ar
keliami tikslai gali būti skirtingai pritaikyti priklausomai nuo šalies ar teisinės bazės.
Pagrindiniai skirtumai:


1

2

Direktyvoje labiau atkreipiamas dėmesys į dokumentus (angl. documents), kurie kaupiami viešajame
sektoriuje. Ši Direktyva rekomenduoja, kad viešojo sektoriaus kaupiami dokumentai galėtų būti skirti
pakartotiniam panaudojimui, tačiau palieka teisę pačiai valstybei narei ar viešajai institucijai nuspręsti, kurie
dokumentai gali būti panaudojami pakartotiniam panaudojimui, kurie ne.

http://opendatahandbook.org/en/what-is-open-data/index.html

http://opendatahandbook.org/en/what-is-open-data/index.html
3
LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 2 str. 5p., III skirsnis,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423690 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 2 str., 5p.,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442491
4
LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 2 str. 5p.,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423690 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 2 str., 5p.,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442491
5

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 2003/98/EB direktyvos „Dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo,“
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=43194&p_query=&p_tr2=2
6

LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423690 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442491
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Tuo tarpu AD atveju pagrindinis dėmesys yra sutelkiamas ties duomenimis (angl. data). Šiuo atveju tai būtų
įvairūs kaupiami duomenys (dokumentai, failai, įrašyti konferencijų pranešimai ir kt.) ir tai gali būti
duomenys surinkti tiek mokesčių mokėtojų pinigais, tiek privačiomis lėšomis. Duomenų viešinimo
apribojimai suprantami tik iš asmens duomenų apsaugos, slaptumo ar kito konfidencialumo pusės.
Direktyva nenurodo kaip viešojo sektoriaus informacija skirta antriniam panaudojimui turi būti
licencijuojama, taip įgalinant pačias institucijas nuspręsti kas ir kiek galės paskelbtais duomenimis
pasinaudoti.
AD iniciatyva specialiai reikalauja, kad duomenys būtų licencijuojami atvira licencija (pvz., Kūrybinės
bendrijos licencija (angl. Creative Commons) ar Atviros valdžios licencija (angl. Open Government Licence)),
taip sudarant sąlygas duomenimis naudotis tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.

Esama situacija
Viešojo sektoriaus informacijos antrinis panaudojimas
Už viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo Direktyvos įgyvendinimą yra atsakingas Informacinės
Visuomenės Plėtros Komitetas (IVPK) prie Susisiekimo ministerijos7. Minėta Direktyva turėtų būti pirminis žingsnis
atvirų duomenų link.
Šiuo metu IVPK yra sukūrusi svetainę http://opendata.gov.lt/. Čia publikuojama informacija apie skirtingų institucijų
duomenų rinkmenas, pateikiamos nuorodos. Informacijos rinkmenų sąrašo tikslas yra vienoje vietoje sukaupti
informaciją apie informacijos rinkmenas, kurios yra tvarkomos valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų,
informacijos rinkmenose kaupiamus duomenis ir prieigos galimybes. Pasak IVPK, svetainė bus perkuriama iš esmės.
Informacijos rinkmenų sąraše šiuo metu yra pateikti 262 rinkmenų aprašai (skaičius kintantis), tačiau ne visi aprašai
yra patvirtinti. Šios svetainės ateitis nėra aiški ir pačios svetainės pavadinimas „atviri duomenys“ (angl. open data)
neatitinka dabartinio jos turinio. Pagal 2012 m. gruodžio mėn. 10 d. Vyriausybės protokolą, šis rinkmenų sąrašas
turėtų atitikti tokius reikalavimus, kad Valstybės kontrolė galėtų tinkamai atlikti informacinių sistemų auditą.8 Taip
pat nuo 2013 m. vasario mėn. 14 d. institucijos turi užtikrinti, kad „rinkmenų sąraše esanti informacija būtų
atnaujinama per 3 darbo dienas.“9 Šiuo metu nėra informacijos ar ši nuostata yra įgyvendinama ir kaip tai daroma.
Šiuo metu šis rinkmenų sąrašas nepateikia duomenų aprašymo pagal atributus, o tai ar duomenys yra vieši
nurodoma skiltyje „rinkmenos duomenų teikimo sąlygos“.

Atviros vyriausybės partnerystės programa (angl. Open Government Partnership)
Lietuva 2011 metais rugsėjo 1 dieną pareiškė norą prisijungti prie Atviros Vyriausybės partnerystės (angl. Open
Government Partnership) programos10.
Šiuo metu VRM yra parengusi šios programos veiksmų planą. Šis planas numato, kokia turi būti atvira Vyriausybė:




Turima informacija turi būti atvira visuomenei – lengvai prieinama ir suprantama;
Visuomenė turi būti įgalinta aktyviai dalyvauti Vyriausybei ir visuomenei svarbių klausimų sprendime;
Turi būti didinama viešojo valdymo institucijų atskaitomybė visuomenei, viešai skelbiant visuomenei aktualią
institucijų teisinę ir veiklos informaciją;

7

http://www.ivpk.lt/lt/lthm/veikla/veiklos-sritys/viesojo-sektoriaus-informacija
2012 m. gruodžio mėn. 10 d. LR Vyriausybės pasitarimo protokolo 4 p., http://data.ukmin.lt/pasitarimo-protokolas-atviriduomenys-121210_priimtas.pdf
9
2012 m. gruodžio mėn. 10 d. LR Vyriausybės pasitarimo protokolo 2 p., http://data.ukmin.lt/pasitarimo-protokolas-atviriduomenys-121210_priimtas.pdf
10
http://www.opengovpartnership.org/countries/lithuania
8
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Gerinama informacijos pateikimo kokybė - skelbiama visuomenei aiškia, priimtina forma ir turiniu,
pasinaudojant naujų technologijų teikiamomis galimybės;
Turi būti nustatyta iki šiol neviešinamos informacijos apimtis ir neviešinamos informacijos priežastys, o taip
pat nustatyta, kokios informacijos trūksta visuomenei ir kokiu būdu bei forma visuomenei būtų priimtina ją
gauti.

Šie atviros Vyriausybės uždaviniai glaudžiai siejasi su atvirų duomenų keliamais tikslais. Keletas svarbiausių šios
programos įgyvendinimo rezultatų yra :
 Viešojo valdymo institucijos dalinsis su visuomene turimais duomenimis ir informacija bei aktyviau
konsultuosis su visuomene dėl jai svarbių ir aktualių klausimų;
 Didės viešojo valdymo institucijų pakartotinam panaudojimui pateikiamos informacijos apimtys;

Atviri duomenys ir ES
2013 m. antroje pusėje Lietuva pirmininkaus ES Tarybai. Tuo metu apie atvirus duomenis girdėsime gana dažnai dėl
kelių priežasčių. Pirma, Lietuva bus atsakinga už ES skaitmeninę darbotvarkę (angl. Digital Agenda), kurios vienas iš
tikslų – atvirų duomenų politikos skatinimas.11 Taip pat yra numatyta peržiūrėti, kaip valstybių narių viešojo
sektoriaus institucijos leidžia naudoti duomenis ir sudaro vienodai efektyvias sąlygas elektroninėms paslaugoms
teikti ES vidaus rinkoje.12

Atviri duomenys ir EBPO
Atvirų duomenų iniciatyvą palaiko ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD), kurios nare
siekia tapti ir Lietuva.13

Atviri duomenys Lietuvoje – iniciatyvos
Šiuo metu yra keletas iniciatyvų, kurias galima prisikirti ar susieti su pirmaisiais žingsniais atvirų duomenų link.








http://www.atviriduomenys.lt/ - asmeninis domenas ir puslapis CKAN platformos pagrindu. Testinis pirmųjų
atvertų informacinių rinkmenų puslapis. Čia surašyti IVPK surinkti rinkmenų aprašai ir sudėti keli atvirai
paskelbti duomenų paketai.
http://data.ukmin.lt/apie.html - Ūkio ministerijos pilotinio atvirų duomenų projekto rezultatai, skirti viešinti
ir populiarinti atvirų duomenų idėją bei ES atvirų duomenų strategiją. Čia yra patalpinta kelių institucijų
(Bankroto departamento, Turizmo departamento ir Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) duomenų
rinkiniai bei surinkti aprašymai, kokie duomenys yra kaupiami ir koks yra jų viešumas.
Lietuvoje yra įsteigtos mobiliųjų aplikacijų laboratorijos14. Šios laboratorijos gali būti puiki vieta „įdarbinti“
atvertus duomenis ir kurti modernias mobilias aplikacijas.
2013 m. vasario 23 d. buvo organizuotas pirmasis tarptautinei atvirų duomenų dienai skirtas renginys.15
Atvirų duomenų iniciatyva aktyviai domisi pradedantysis verslas.16 Taip pat jau yra sukurtos kelios aplikacijos
išmaniesiems telefonams (marsrutai.lt, orų programėlės). Tačiau dažnai programuotojai norėdami kurti
naujas paslaugas, turi rankiniu būdu ištraukti informaciją iš institucijų puslapių (angl. scraping).

11

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245:EN:NOT ir
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1185281&t=d&l=en
12
Open Data. An Engine for Innovation, Growth and Transparent Governance, Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 2012-1212, http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/opendata2012/open_data_communication/en.pdf
13
OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information, 2008,
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdrecommendationonpublicsectorinformationpsi.htm
14
http://www.lrytas.lt/verslas/it-ir-technologijos/vgtu-atidaryta-didziausia-mobiliuju-aplikaciju-laboratorija.htm
15
http://wiki.opendataday.org/Vilnius2013
16
http://www.startuplithuania.lt/
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Keletas institucijų jau teikia duomenis atviru formatu – Statistikos departamentas: egzistuoja teminės
lentelės, kurias galima išsaugoti kompiuteryje parankiu formatu (.xls, .csv ir kt.), Lietuvos bankas.

Išvados
Lietuvoje egzistuoja nemažai iniciatyvų ir programų, kurios kelia panašius tikslus atviresnių viešųjų institucijų
duomenų link, tačiau nėra bendro įgyvendinimo plano, nėra aiškios vizijos kaip turėtų būti įgyvendinti atviri
duomenys. Nors viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo reguliavimas galėtų būti pirmasis žingsnis
atvirų duomenų link, tačiau praktikoje institucijos nepakankamai įvertina atvirų duomenų potencialą.
Šios studijos tikslas – įvertinti esamą padėtį Lietuvoje, pirminių duomenų aktualumą visuomenei ir verslui, apžvelgti
užsienio valstybių gerąją patirtį, pateikti siūlymus ir rekomendacijas kaip įgyvendinti atvirų duomenų iniciatyvą.

Atvirų duomenų žinomumas
Rengiant atvirų duomenų galimybių studiją buvo atlikta apklausa, kurios metu apklausti įvairūs verslo,
nevyriausybinių organizacijų ir institucijų atstovai. Tikslas – išsiaiškinti, kiek įmonės ir institucijos žino apie atvirus
duomenis ir koks yra jų poreikis. Žemiau pateikiami apibendrinti apklausos rezultatai.
Pateikiama atsakymų statistika į klausimą: „Ar girdėjote apie atvirus duomenis?“

Ar girdėjote apie atvirus
duomenis?
Taip

Ne

Galbūt/nedaug

26%
44%

30%

Atsakymai rodo, kad dauguma apklaustųjų yra girdėję apie atvirus duomenis. Taip pat dauguma paaiškino, kad savo
veikloje naudojasi viešojo sektoriaus institucijų duomenimis. Kiti nurodė, kad nėra žinoma apie viešųjų institucijų
sukauptų ir kaupiamų duomenų prieinamumą, t.y. vieši duomenys ar ne. Atitinkamai buvo paminėta, kad dažnai nėra
aišku kokius duomenis valstybinės institucijos kaupia. Kitiems, žinantiems apie atvirus duomenis, aktualus klausimas
buvo biurokratijos kompleksiškumas, kai nebuvo aišku kaip ir iš ko reikia prašyti duomenų, tam dažniausiai būdavo
samdomi tarpininkai, konsultantai.
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Ar kyla problemų norint gauti duomenis?
atnaujinimo
operatyvumas
4%
nenoras suteikti
nuasmenintus
duomenis
7%

kita
7%
ilgas atsakymo
terminas
15%

nėra bandę gauti
duomenis
4%

retai atsako arba
išvis neatsako
8%

mažas bendros
informacijos srautas
7%

nepatogus
pateikimas
15%

problemų nekyla
26%
neracionalus
apmokestinimas
7%

Klausiant apie iškilusias/esamas problemas gaunant duomenis buvo patvirtinta, kad daugumai respondentų kyla
problemų gauti duomenis (28% įvardijo, kad problemų nekyla, 72% įvardijo įvairias iškilusias problemas). Tarp
pagrindinių problemų galima paminėti ilgą institucijų atsakymo terminą bei nepatogų duomenų pateikimą –
nepatogus formatas, kiekviena institucija pateikia vis skirtingai. Dažnas atsakymas buvo susietas su tuo, kad nors ir
aktuali informacija yra pateikiama, tačiau ji nėra operatyviai atnaujinama. Kitais atvejais duomenis iš institucijų buvo
delsiama pateikti dėl to, kad nebuvo žinoma ar galimas viešas duomenų teikimas. Taip pat pasitaikė atvejų, kai
duomenų užklausa buvo patvirtinta, tačiau jų pateikimas buvo apmokestintas neracionaliai.
Dažna problema kodėl viešojo sektoriaus duomenys nėra plačiau panaudojami - viešojo sektoriaus nesuvokimas koks
yra poreikis iš verslo ar visuomenės pusės. Dažnas institucijų pasisakymas yra „niekas nežino apie atvirus duomenis,
niekas jais nesidomi“. Iš kitos pusės verslo atstovai dažnai naudojasi specifiniais duomenimis, tačiau norėtų žinoti
institucijų metaduomenų sąrašus, tuomet atsirastų ir didesnis duomenų poreikis.
Daugelis atsakiusiųjų, kad problemų gauti duomenis nekyla, buvo asmenys iš valstybinių institucijų. Jie paminėjo,
kad, kai yra poreikis, duomenys yra gaunami pagal sutartis arba prašymus.
Asociacijos bei įvairūs verslo atstovai buvo apklausti, kurių institucijų kaupiami duomenys juos domintų.
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Įvertinus atsakymus iš užklausų, aiškiai matyti, kurių institucijų duomenys yra minimi dažniausiai. Dažnas asociacijos
ar verslo atstovas susiduria su VMI, muitine, Registrų centru ar Sodra ir norėtų, kad duomenys iš šių institucijų būtų
lengviau pasiekiami. Ne mažiau aktualūs duomenys yra iš savivaldybių, šiuo atveju buvo paminėti statybų leidimai,
detalieji miesto planai, adresų geografiniai duomenys, viešojo transporto duomenys. Panašus sąrašas buvo gautas
atliekant viešojo sektoriaus duomenų panaudojimo analizę Europos Sąjungos mastu17. Šiuo atveju pagrindinės
institucijos, generuojančios duomenis buvo įvardintos šios:


Erdvinės informacijos agentūros kaupiančios įvairius erdvinius ir geografinius duomenis.



Hidrometeorologijos tarnybos kaupiančios orų duomenis.



Statistikos įstaigos kaupiančios išsamią socio-ekonominius duomenis.



Įmonių registrai renkantys bendrus finansinius duomenis.



Ministerijos ar savivaldybės kaupiančios viešojo transporto duomenis.



Teismai ir kitos valstybinės institucijos, kurios kuria ir suteikia teisinę informaciją ir įstatymus.18

Apklausos metu buvo užduotas klausimas dėl Direktyvos įgyvendinimo patobulėjimo. 2008 m. buvo rengiamas
nacionalinis susitikimas tema „Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo politika ir praktika ES šalyse ir
Lietuvoje“19, kurio pagrindinis tikslas buvo įvertinti kokios galimybės privačiam verslui naudotis viešojo sektoriaus
informacija, kokie yra ekonominiai iššūkiai bei apžvelgti asmenų teises į viešojo sektoriaus informaciją (angl. The role
17

Graham Vickery, Information Economics, Review of recent studies on PSI re-use and related market developments, 2011
Graham Vickery, Information Economics, Review of recent studies on PSI re-use and related market developments, 2011
19
Marc de Vries, ePSIplus Analyst , Lithuania National Meeting “Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo politika
ir praktika ES šalyse ir Lietuvoje” 21 February 2008, Vilnius.
18
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of the State as a custodian of protective values for individuals and guaranteeing individual and collective rights).
Respondentai pateikė savo nuomonę klausimu „Kaip vertinate, ar patobulėjo pakartotinio informacijos naudojimo
galimybės lyginant su 2008 m.“

Kaip vertinate, ar patobulėjo pakartotinio
informacijos naudojimo galimybės lyginant su
2008m
Taip

Ne

Galbūt/nežinau

27%
33%

40%

Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo galimybės patobulėjimas buvo įvertintas įvairiai. Įvairios
institucijos, tokios kaip Statistikos departamentas, Ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos vyriausiasis archyvaras,
Kultūros paveldo departamentas atsakė, kad situacija pagerėjo. Institucijos paminėjo, kad jų pačių naudojama
informacija tapo labiau prieinama tiek visuomenei, tiek kitoms institucijoms, buvo sukurta naujų registrų, teikiamos
viešos metinės ataskaitos ir kt.
Tuo tarpu atsakiusieji, kad pakartotinio informacijos panaudojimo galimybės nepagerėjo, akcentavo tai, kad
institucijos tarpusavyje keičiasi informacija noriau, nei teikia informaciją pakartotiniam naudojimui. Dažnai buvo
pastebėta motyvacijos stoka iš viešojo sektoriaus pusės, kai nebuvo suinteresuotumo, konkretaus įpareigojimo,
konkrečios atsakomybės, bei pastebėtas per didelis tarnautojų krūvis tiesioginei veiklai. Dažnai prašymas teikti
nuasmenintus duomenis buvo pagrindinis pretekstas duomenų iš vis nepateikti. Taip pat buvo pastebėtas trukdis dėl
informacijos rinkmenos dydžio ir atnaujinimo operatyvumo – jei poreikis smarkiai padidėtų, galėtų sutrikti paslaugos
tiekimas. Buvo pastebėta, kad informacijos viešinimas dažnai atskleidžia netvarką duomenyse, o jų sutvarkymui
reikalingas darbas ir apsunkina duomenų tvarkytojo veiklą.
Atsakyme, gautame iš savivaldų, buvo paminėta, kad informacijos teikimo pakartotiniam naudojimui patobulėjimas
buvo
pastebėtas,
tačiau
nežymus,
dėl
darbuotojų
bei
mokymų
šia
tema
trūkumo.
Apie 33% respondentų negalėjo įvertinti viešojo sektoriaus informacijos antrinio panaudojimo galimybių
patobulėjimo, nes nebuvo arba nežinojo kad buvo susidūrę su šia tema.
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Išvados
Buvo išsiaiškinta, kad dauguma įmonių ar institucijų atstovų žinojo apie atvirus duomenis ir šią sąvoką galėjo susieti
su viešaisiais duomenimis. Dauguma dalyvavusių apklausoje galėjo atsakyti kokių institucijų duomenys juos labiausiai
domintų, t.y. VMI, Sodros, Registrų centro, muitinės, savivaldybių. Kai kuriais atvejais buvo paminėta, kad įvairios
pažymos, leidimai, prašymai galėtų būti lengviau prieinami. Tuo tarpu kitais atvejais buvo paminėti konkretūs
duomenys, t.y. savivaldybių statybų leidimai, detalieji miestų planai, adresų geografiniai duomenys, eksporto
deklaracijų statistika ir kt.
Pagrindinės problemos norint gauti viešojo sektoriaus duomenis buvo ilgas atsakymo terminas ar neracionalus
apmokestinimas. Dažnai minima problema buvo ta, kad duomenys buvo pateikiami institucijų interneto svetainėse,
tačiau ypač neparankiu formatu arba buvo pateikiama jau apibendrinta informacija, o ne pirminiai duomenys.
Respondentai iškėlė klausimą dėl neaiškumo kokie duomenys yra kaupiami valstybinėse institucijose bei, kurie yra
vieši, kurie - ne).

Atvirų duomenų poreikis ir nauda (užsienio patirtis)
Atveriant viešojo sektoriaus duomenis pirmauja JAV, Australija, Naujoji Zelandija ir Didžioji Britanija. Tačiau šioje
srityje savo potencialą išnaudoja ir tokios šalys kaip Ispanija, pavyzdžiui, šios šalies įmonių, kurių veiklos pagrindą
sudaro atviri duomenys, gaunamas pelnas jau skaičiuojamas milijonais eurų.
Nauda valstybei ir visuomenei
 Skaidrumas ir pasitikėjimas
Atviri duomenys prisideda prie institucijų veiklos skaidrumo. Pavyzdžiui, duomenys apie Seimo narių balsavimo
rezultatus ar viešuosius pirkimus yra svarbūs plačiajai visuomenei. Todėl ypač svarbu, kad būtų sudarytos sąlygos
šiuos duomenis pateikti aiškiai ir suprantamai. Atviri duomenys kaip tik ir sudaro tokias sąlygas (pvz.,
http://manoseimas.lt/) Kuomet gyventojai labiau supranta kaip veikia valdžios institucijos, tuomet didėja ir jų
pasitikėjimas jomis.
Pavyzdžiai.
Jungtinėje Karalystėje (JK) vienas iš pagrindinių tikslų, kurio siekiama sukūrus centrinę atvirų duomenų
svetainę, tai užtikrinti valdžios institucijų atsakomybę prieš gyventojus.20 Duedil kompanija suteikia nemokamą
informaciją apie JK ar Airijos įmonių valdymo struktūrą ir jų finansines operacijas. Ši informacija sujungiama su
duomenimis gautais iš įvairių šaltinių – internetinių tinklapių, API, socialinių tinklų ir kt. Šios iniciatyvos tikslas yra
padaryti verslą skaidresniu, paviešinant kaip įvairios įmonės yra valdomos ir kaip jos uždirba pelną.
Taip pat kitose valstybėse, atviri duomenys (pvz., mokyklų išlaidų ir pajamų) padeda garantuoti, kad
mokesčių mokėtojų pinigai yra panaudojami tinkamai.21
 Efektyvesnis valstybės lėšų panaudojimas. Valstybės ir verslo nekonkuravimas
Duomenų pateikimas atviru formatu padėtų išvengti valstybės institucijų ir verslo konkurencijos. Deja, dažnai
Lietuvoje paslaugas, kurias turėtų teikti verslas, apsiima teikti arba pačios institucijos, arba organizuoja viešuosius
pirkimus. Pavyzdžiui, 2012 m. Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) pateiktais duomenimis, institucijos
pateikė prašymų dėl informacinių sistemų sukūrimo ar atnaujinimo projektų finansavimo, kurių sumos siekia net
keliasdešimt milijonų litų. Tiesa, pasitaiko atvejų, kai viešojo sektoriaus institucijų siūlymai dėl viešųjų pirkimų nėra
patvirtinami IVPK.22 Tuo tarpu kitose valstybėse atviri duomenys sudaro sąlygas verslui konkuruoti tarpusavyje,
tobulinant viešojo sektoriaus paslaugas ir stengiantis įtikti vartotojui. Duomenų atvėrimas taip pat padėtų sumažinti
vis augančias viešojo sektoriaus išlaidas.23

20

Open Data. White Paper: Unleashing the Potential, HM Government, 2012, 12,
http://data.gov.uk/sites/default/files/Open_data_White_Paper.pdf
21
Guo Xu, The Benefits of Open Data – Evidence from Economic Research, openeconomics.net, 2012-10-03,
http://openeconomics.net/2012/10/03/the-benefits-of-open-data-evidence-from-economic-research/
22
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=431709
23
http://verslas.delfi.lt/verslas/lietuvos-diena-per-desimtmeti-pabrango-dvigubai.d?id=60509581
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Pavyzdžiai. Danijoje vyrauja nuomonė, kad tie patys duomenys neturėtų būti kaupiami kelių
institucijų, nes tokiu atveju kelios institucijos apmoka už tokių pačių duomenų kaupimą ir apdorojimą.24 Duomenų
pateikimas atviru formatu, leidžia institucijoms tarpusavyje lengviau keistis duomenimis ir jų nedubliuoti.25
Europos Komisijos užsakymu atlikta studija nustatė, kad 2008 m. ES narių pelnas iš atvirų duomenų
siekė 28 milijardus eurų, o 2010 m. planuota, kad šis pelnas išaugs iki 32 milijardų eurų. Studijoje pateikti vertinimai
rodo, kad šiuo metu tiesioginė ir netiesioginė ekonominė nauda, kurią teiktų duomenų atvėrimas ir naudojimas
visame ES-27 ūkyje, sudarytų apie 140 milijardų eurų per metus26.
Kitos studijos sufleruoja, kad lengvesnis ir efektyvesnis priėjimas prie viešojo sektoriaus informacijos
reikalingos aplinkos poveikio įvertinimui visoje EU27 sutapytų apie 2 milijardus eurų kasmet, taip pat atviri mokslinių
tyrimų (angl. R&D results) leistų sukurti papildomus 6 milijardus eurų per metus26. Dar vienas įdomesnių
paskaičiavimų parodė, kad jei kiekvienas Europos pilietis sutaupytų bent po 2 valandas kasmet, gaudamas viešojo
sektoriaus informaciją greičiau ir efektyviau, - tai būtų verta apie 1.4 milijardų eurų kasmet26.
 Sumažėjusios laiko sąnaudos
Kaip rodo užsienio valstybių patirtis, institucijos, kurios teikia duomenis atviru formatu sutaupo nemažai laiko.27 Visų
pirma, sumažėja prašymų gauti informaciją pagal Teisės gauti informaciją įstatymus (angl. Freedom of Information
Act, FOIA). Antra, prieš atverdamos duomenis institucijos dažnai atlieka kaupiamos informacijos auditą, nes ne
visuomet yra aišku, koks skyrius ir kokius duomenis kaupia. Kuomet informacija yra lengviau pasiekiama sumažėja ir
kitų darbų atlikimo laiko sąnaudos.
 Visuomenės informavimas ir tobulesnės viešosios paslaugos
Atviri duomenys sudaro sąlygas geriau informuoti visuomenę aktualiais klausimais. Atviri duomenys leidžia tobulinti
viešąsias paslaugas, atlikti įvairias prognozes ir optimizuoti statistinius duomenis.
Pavyzdžiai.
JAV ir Suomijoje yra sukurti kriminalinių nusikaltimų, nelaimingų atsitikimų įvykių žemėlapiai
(ChicagoCrimes, Tilannehuone.fi).28 Deja, kol kas Lietuvoje už tokių programų ir aplikacijų kūrimą yra eikvojamos
biudžeto lėšos.
Tyrimų institutų ar kitų asmenų atliktos analizės lengviau nustatytų kokia linkme kinta įvairūs rodikliai,
pasiekiant tikslesnes ateities prognozes.29 Lietuvoje nors Statistikos departamentas pateikia informaciją, susistemintą
ne visais pjūviais, kurie gali dominti verslo ir visuomenės atstovus.
Jungtinėje Karalystėje 2010 m. buvo pradėta Red Spotted Hanky iniciatyva yra internetu platinamų
bilietų tarpmiestiniam transportui sistema Jungtinėje Karalystėje (JK). Ji leidžia užsirezervuoti pigiausius bilietus
išvengiant įvairių administracinių mokesčių. Tam ši kompanija panaudoja geležinkelių industrijos teikiamos
duomenis.30 Dar viena paslauga – tai Mapumental, kuri vaizdžiai pateikia žemėlapius, pavyzdžiui, kurie rodo
keliavimo viršuoju transportu geriausius maršrutus ar aplinkiniuose rajonuose esančių butų kainas.31

24

The eGovernment Strategy, 2011-2015, Good Basic Data for Everyone – A Driver for Growth and Efficiency, The Danish
Government, Local Government Denmark, October 2012, 4-5, http://uk.fm.dk/publications/2012/good-basic-data-foreveryone/~/media/Publikationer/Imported/2012/Gode%20grunddata%20til%20alle/BasicData_UK_web_2012.10.08.ashx
25
The eGovernment Strategy, 2011-2015, Good Basic Data for Everyone – A Driver for Growth and Efficiency, The Danish
Government, Local Government Denmark, October 2012, 4-5, http://uk.fm.dk/publications/2012/good-basic-data-foreveryone/~/media/Publikationer/Imported/2012/Gode%20grunddata%20til%20alle/BasicData_UK_web_2012.10.08.ashx
26
Graham Vickery, Information Economics, Review of recent studies on PSI re-use and related market developments
27
The eGovernment Strategy, 2011-2015, Good Basic Data for Everyone – A Driver for Growth and Efficiency, The Danish
Government, Local Government Denmark, October 2012, http://uk.fm.dk/publications/2012/good-basic-data-foreveryone/~/media/Publikationer/Imported/2012/Gode%20grunddata%20til%20alle/BasicData_UK_web_2012.10.08.ashx
28
http://www.julkinendata.fi/
29
http://www.julkinendata.fi/
30
http://www.redspottedhanky.com/
31
http://mapumental.com/
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Nauda verslui
Užsienio valstybių patirtis rodo, kad paklausiausi yra duomenys, kurie naudojami nekilnojamojo turto, draudimo,
skolų išieškojimo, IT ir finansų srityse.32 Tačiau institucijų kaupiamais duomenimis naudojasi dauguma įmonių, todėl
patogesnis būdas juos gauti ir jais pasinaudoti suteikia pridėtinę vertę ne tik minėtuose sektoriuose veikiančioms
įmonėms.
 Naujų verslų atsiradimas ir naujų darbo vietų sukūrimas
Atviri duomenys – tai Lietuvoje dar neišnaudotas potencialas. Šiuo metu įmonės viešus duomenis atviru formatu
gauna arba pagal sutartis sudarytas su institucijomis, arba „perrašymo“ (angl. scraping) būdu. Taigi, net jei teoriškai
duomenys yra vieši ir prieinami, tačiau praktikoje jų panaudojimas yra apsunkintas. Tuo tarpu kaip jau matyti iš
anksčiau aptartų pavyzdžių, užsienyje atviri duomenys sudaro sąlygas kurtis naujiems verslams (angl. start-ups) ir
tobulinti viešąsias paslaugas.
Pavyzdžiai. Atviri duomenys sukuria naujas darbo vietas Vokietijoje, Australijoje ir Olandijoje.33 JAV
prognozuojama, kad duomenų atvėrimas yra pirmas žingsnis kuriant ne tik naujus verslus, bet ir apskritai naują
industriją.34 Panaši situacija buvo 8-ajame dešimtmetyje, kuomet buvo atverti geografiniai erdviniai duomenys,
sudarę pagrindą atsirasti globaliai pozicionavimo sistemai (GPS).35 Ispanijoje sukurta 4000 naujų darbo vietų
įmonėse, kurios kuria produktus ar paslaugas naudodamos viešojo sektoriaus informaciją. Šioje valstybėje įmonių
veikla, kurioje naudojami atviri duomenys, atneša 350-550 milijonų eurų pelno kasmet36.
 Administracinės naštos mažinimas
Lietuvoje įmonės, norėdamos gauti duomenis atviru formatu, susiduria su nereikalingomis biurokratinėmis kliūtimis.
Įgyvendinus atvirų duomenų iniciatyvą, įmonės galėtų patogiau gauti duomenis, sumažėtų būtinybė teikti prašymus
pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymą.
Pavyzdys. Danijoje atlikta studija įvertino, kad atviri duomenys padeda sumažinti administracinę
naštą verslui, tam tikrais atvejais nebereikia teikti prašymų/užklausų dėl duomenų.37 Šioje valstybėje duomenų
atvėrimas ir skaitmenizacija užtikrina, kad duomenyse bus mažiau klaidų.

Kaip duomenys atneša naudą
Atvirų duomenų nauda pasiekiama neiškart. Pavieniai institucijų atverti duomenys atneša minimalią naudą. Kaip
parodė dauguma užsienio pavyzdžių pagrindinė viešojo sektoriaus duomenų vertė yra sukuriama, kai yra
kombinuojami skirtingų institucijų duomenys, ar kombinacija vyksta tarp paviešintų duomenų bei pačių verslų
kaupiamų duomenų38.
Komercinio naudojimo duomenų sukuriamos vertės grandinė atvaizduota žemiau.

Duomenų sukūrimas

Grupavimas ir
organizavimas

Apdorojimas,
taisymas ir
paketavimas

Marketingas ir
pateikimas

32

http://www.longfinance.net/long-finance-blogs/the-pamphleteers/621-big-data-and-city-regulation.html
The Open Data Economy. Unlocking Economic Value by Opening Government and Public Data, Capgemini Consulting, 2013, 13,
http://ebooks.capgemini-consulting.com/The-Open-Data-Economy/files/assets/basic-html/page13.html
34
Cloud and Big Data, Together: A Huge Springboard to Innovation, Forbes, 2013-03-17,
http://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2013/03/17/cloud-and-big-data-together-a-huge-springboard-to-innovation/
35
Cloud and Big Data, Together: A Huge Springboard to Innovation, Forbes, 2013-03-17,
http://www.forbes.com/sites/joemckendrick/2013/03/17/cloud-and-big-data-together-a-huge-springboard-to-innovation/
36
Characterization Study of the Infomediary Sector, 2012 Edition, http://www.ontsi.red.es/ontsi/en/printpdf/4856
37
The eGovernment Strategy, 2011-2015, Good Basic Data for Everyone – A Driver for Growth and Efficiency, The Danish
Government, Local Government Denmark, October 2012, 5, http://uk.fm.dk/publications/2012/good-basic-data-foreveryone/~/media/Publikationer/Imported/2012/Gode%20grunddata%20til%20alle/BasicData_UK_web_2012.10.08.ashx
38
OECD (2006), Digital broadband content: Public sector information and content, 31 July
33
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Pirmoji grandinės dalis pažymi duomenų sukūrimą ir surinkimą (pvz. triukšmo gatvėse matavimai). Šiuo atveju šie
duomenys laikomi pirminiais duomenimis. Šiame etape duomenys nekuria didelės pridėtinės vertės. Vėliau
duomenys yra surenkami iš įvairių nacionalinių, vietinių ar internacionalinių šaltinių ir atitinkamai sugrupuojami,
kuriant galutinį išsamų duomenų rinkinį. Trečioji funkcija atitinka duomenų apdorojimą, sukuriant iš duomenų
rinkinių pridėtinę vertę turinčią informaciją. Toks apdorojimas ir duomenų rinkinių konspektavimas labai priklauso
nuo galutinio produkto ar paslaugos. Geras pavyzdys tokio duomenų apdorojimo atitinka geografinių adresų
duomenų surišimas su sakykim triukšmo situacija gatvėse ar nekilnojamojo turto rinkos kainų atvaizdavimu
žemėlapyje. Paskutinis etapas yra naujai sukurtos paslaugos ar produkto pateikimas į rinką. Šiuo atveju tai būtų
įvairios internetinės svetainės, mobiliosios aplikacijos ar kita.

Kas trukdo vystyti atvirų duomenų iniciatyvą?
Požiūrio problema
Dažnai institucijų darbuotojai jaučiasi atsakingi tik už savo pagrindinių, rutininių funkcijų vykdymą ir „nemato“ savo
atliekamo darbo naudos prisidedant prie institucijos tikslų įgyvendinimo. Tik po truputį įsitvirtina požiūris, kad
institucijos dirba žmonėms.
Pavyzdys. Australijoje institucijų sąnaudos, susijusios su duomenų pateikimu atviru formatu, yra
vertinamos atsižvelgiant į naudą, kurią gauna visuomenė bei valstybės ekonomika dėl pridėtinės vertės, sukuriamos
iš atvirų duomenų.39 Taip pat Viktorijos universiteto atliktoje studijoje apskaičiuota pridėtinė vertė, kurią sukūrė
Australijos Statistikos departamentas, teikdamas duomenis atviru formatu. 40
Teisinės kliūtys atverti duomenis
 Atvirų duomenų neapibrėžtumas ir nediskriminavimo principas
Kaip jau minėta, Lietuvoje nėra atvirų duomenų apibrėžimo. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
įstaigų įstatymas įpareigoja institucijas nediskriminuoti pareiškėjų, kurie naudoja „informaciją tam pačiam tikslui“.41
Šis įstatymas taip pat numato, kad jeigu institucijos savo kaupiamus duomenis naudoja ne tik tiesioginėms
funkcijoms vykdyti, tai šiuos duomenis turi teikti „tokiomis pat sąlygomis kaip ir visiems pareiškėjams“.42
Praktikoje institucijos gali pasirinkti ar duomenis teikti pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
įstaigų įstatymą, ar pagal Valstybės informacinių išteklių įstatymą. Deja, pastarasis įstatymas neįtvirtina
nediskriminavimo reikalavimo. Todėl pasitaiko atvejų kuomet su tų pačių duomenų prašančiomis įmonėmis yra
sudaromos skirtingas sąlygas numatančios duomenų teikimo sutartys.
 Mokestis
Minėtos Direktyvos 7 str. reikalauja skaidrumo, kad įkainiai už informacijos surinkimą ir pateikimą būtų vieši.
Lietuvoje Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas įtvirtina bendrąjį principą, kad
institucijos teikia informaciją neatlygintinai, nebent tam tikras užmokestis yra numatytas teisės aktuose.43 Net jei ir
informacijos pateikimas nėra neatlygintinas, užmokestis už šios informacijos pateikimą neturi viršyti sąnaudų, o

39

John Houghton, Costs and Benefits of Data Provision, Report to the Australan National Data Service, 2011, iv,
http://ands.org.au/resource/houghton-cost-benefit-study.pdf
40
John Houghton, Costs and Benefits of Data Provision, Report to the Australian National Data Service, 2011, iv,
http://ands.org.au/resource/houghton-cost-benefit-study.pdf
41
LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 5 str. 1d.,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423690
42
LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 5 str. 2d.,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423690
43
LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 8 str. 1d.,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423690
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investicijų grąža turi būti pagrįsta.44 Asmenys taip pat gali prašyti institucijos pagrįsti užmokesčio dydžio
apskaičiavimą.45 Estijoje atlikta studija įvertino, kad nepagrįstas duomenų apmokestinimas riboja galimybes
pasinaudoti tokiais duomenimis.46
Kiti iššūkiai
Pradėjus įgyvendinti atvirų duomenų projektą Ūkio ministerijoje, padidėjo informacijos apie atvirus duomenis
sklaida, todėl paaiškėjo ir kitos platesnio pobūdžio problemos:
Institucijos dažnai ir pačios nežino kiek ir kokių duomenų jos kaupia. Kai kurios institucijos
nusprendė atlikti auditą, kad galėtų pačios efektyviau tvarkyti duomenis prieš pradedant juos teikti atviru formatu.
Tarpžinybinė konkurencija. Dažnai institucijos konkuruoja tarpusavyje dėl turimų duomenų,
vengia bendradarbiavimo, o tai kliudo veiksmingam apsikeitimui informacija.
Nepilnai išvystytos e-paslaugos. Kai kurias pažymas iš VMI (pvz., apie atsiskaitymą su
biudžetu), Registrų centro ir Sodros nors ir galima užsisakyti internetu, norint jas atsiimti reikia vykti į atitinkamą
įstaigą ar instituciją.

Kodėl Lietuvai reikia nuoseklios ir aiškios atvirų duomenų vizijos?
Taigi, atvirų duomenų poreikis yra akivaizdus, tačiau tam, kad atvirų duomenų ekonominis ir ne tik potencialas būtų
išnaudotas veiksmingiausiai būtinas nuoseklus ir aiškus matymas, kokios strategijos reikia Lietuvai ir kaip ją
įgyvendinti.
Užsienio valstybėse įgyvendinant atvirų duomenų politiką dažniausiai pasirenkama tarp dviejų strategijų: „iš apačios į
viršų“ (angl. bottom-up) arba „iš viršaus į apačią“ (angl. top-down). Pirmoji strategija yra įgyvendinta Olandijoje, o
antroji – Jungtinėje Karalystėje. Olandijoje nėra vieningo reikalavimo taikomo visoms institucijoms, ir duomenis jos
atveria pagal savo kompetenciją, atsižvelgdamos, pavyzdžiui, į jų aktualumą.47 Olandijoje atvirų duomenų projektą
įgyvendina iniciatyvinė grupė, kuri turi politikų ir visuomenės palaikymą.48 Grupės nariai bendradarbiauja su
specialistais iš ministerijų ir kitų institucijų, kurie domisi atvirais duomenimis ir užtikrina, kad jų institucija pateiks
reikiamus duomenis laiku.
Jungtinėje Karalystėje, institucijos turi mažiau pasirinkimo laisvės atveriant duomenis, nes už atvirų duomenų politiką
yra atsakingas Ministro pirmininko kabinetas. Tiesiogiai už atvirų duomenų politikos įgyvendinimą atsako Ministro
pirmininko Viešojo sektoriaus skaidrumo valdyba (angl. Public Sector Transparency Board).49 Kiekviena ministerija yra
parengusi atvirų duomenų strategiją. Taip pat yra sukurta svetainė, kurioje yra pateikiamos nuorodos į
egzistuojančius atvirus duomenis.50
Vokietijos valdžiai nepavyko sukurti reprezentatyvios centralizuotos svetainės, kurioje būtų pateikiami institucijų
atviri duomenys.51 Visuomenė ir iniciatyvinės grupės, nors ir dalyvavo konsultacijose dėl atvirų duomenų, nepritarė
44

LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 8 str. 2d.,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423690
45
LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 8 str. 4d.,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423690
46
Jean-David Muller, Kalle Luukkainen, Cloud-based Infrastructure and Open Data Services Assessment, Gartner Consulting,
2011-11-04, 36.
47
J.P.S. van Grieken, Open Data: A Design for the Provisioning of Dutch Government Public and Geo-Sparial Transport Data,
University of Groningen, Industrial Engineering and Management, Bachelor Thesis, 2011-02-28, http://www.lapsiproject.eu/lapsifiles/dissertvangrief.pdf
48
http://epsiplatform.eu/content/ministerial-open-data-meet-netherlands
49
Open Data. White Paper: Unleashing the Potential, HM Government, 2012, 12,
http://data.gov.uk/sites/default/files/Open_data_White_Paper.pdf
50
Open Data. White Paper: Unleashing the Potential, HM Government, 2012,
http://data.gov.uk/sites/default/files/Open_data_White_Paper.pdf
51
Chiponda Chimeblu, Net Activists Slam Germany‘s Open Data Portal, Deutsche Welle, 2013-02-19, http://www.dw.de/netactivists-slam-germanys-open-data-portal/a-16611003
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galutiniams sprendimams dėl atvirų duomenų. Iš esmės todėl, kad nebuvo surinkta pakankamai ir aktualių rinkmenų
(angl. datasets) bei nebuvo sukurta nuosekli licencijavimo tvarka.52
Suomijos atveju yra siūloma konkreti atvirų duomenų strategija53. Atviri duomenys atneša didžiausią naudą, kai yra
pakankamas susidomėjimas iš tikslinių grupių: programuotojų, atitinkamų įmonių, asociacijų ir kt. Atvirų duomenų
iniciatyva turi būti tiksliai nustačiusi kodėl vieši duomenys turi būti prieinami visiems, kas yra atsakingi už duomenų
pateikimą ir jų naujumą bei kokie duomenys bus publikuojami. Pradinis žingsnis - institucijos turi paskelbti, kokius
duomenis kaupia (viešus ir neviešus), kokie duomenys jau yra skelbiami ir kaip būtų galima atverti dar nepaskelbtus
duomenis. Tuomet parengti pilotinį duomenų atvėrimą – paviešinti duomenis kurių atvėrimas yra techniškai
nesudėtingas, ekonomiškai naudingas ir viešinimas yra legalus. Iš atsiradusių gerųjų panaudojimo pavyzdžių aiškėja
kurie duomenys yra aktualiausi verslams, įvairioms asociacijoms ar nevyriausybinėms organizacijoms. Išsiaiškinus
kokie duomenys institucijose yra kaupiami ir kurie yra vieši arba rengiami viešinimui, atliekama kaupiamų duomenų
inventorizacija, tobulinama duomenų dokumentavimo sistema, jų aprašymai, tobulinamas reikalingiausių duomenų
pateikimas. Taip vykdoma ne tik duomenų atvėrimo iniciatyva, bet ir reorganizuojama ir tobulinama duomenų
administravimo sistema pačiose institucijose. Kaip rodo įvairi praktika, atlikus duomenų auditus viešosiose įstaigose
geriau paaiškėja kokie duomenys yra kaupiami, kaip jie aprašyti, kokia jų struktūra – tai pagerina institucijos
darbuotojų priėjimo prie duomenų galimybes bei mažina viešųjų duomenų užklausų vykdymo trukmes. Paskutinis
žingsnis būtų sukurti informacijos sistemų architektūrą. Tuomet yra standartizuojamas duomenų pateikimas bei
pradedami sieti tarp instituciniai duomenys.

Rekomendacijos ir siūlymai
-

Atlikti pilotinį duomenų atvėrimo projektą, kuriame dalyvautų tiek verslo, tiek ir institucijų
atstovai. Jau dabar kai kurios institucijos yra pareiškusios norą savanoriškai pradėti teikti
duomenis atviru formatu. Taip pat verslo atstovai yra pasirengę bendradarbiauti ir pritaikyti
atvertus duomenis tobulinant viešąsias paslaugas, o gal net sukuriant naujas darbo vietas.

-

Priimti Vyriausybės nutarimą, kuris įtvirtintų reikalavimą institucijų interneto svetaines
papildyti nuoroda „Atviri duomenys,“ ir įpareigotų institucijas standartizuoti duomenų
pateikimą pakartotiniam panaudojimui taip, kad viešojo sektoriaus institucijos viešus
duomenis pradėtų teikti atviru formatu. Taip pat įpareigoti viešojo sektoriaus institucijas
savo interneto svetainių nuorodoje „Atviri duomenys“ pateikti informaciją apie atitinkamos
institucijos kaupiamus duomenis, nurodant, kurie iš šių duomenų yra skirti viešojo
administravimo funkcijoms vykdyti, duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, kurie iš šių
duomenų nėra vieši ir kodėl, bei tai, kurie duomenys gali būti teikiami atviru formatu, o kurie
ne ir dėl kokių priežasčių.

-

Įpareigoti IVPK prie Susisiekimo ministerijos parengti gaires, kuriomis vadovaudamosi viešojo
sektoriaus institucijos galėtų efektyviau atskleisti savo tvarkomus duomenis.

52

Maria Schroder and Christian Heise, Germany Needs the OGP(and the OGP needs Germany), 2013-02-15,
http://blog.opengovpartnership.org/2013/02/from-opengovdata-to-govdata-why-germany-needs-the-ogp-and-the-ogp-needsgermany/
53
http://www.scribd.com/doc/57392397/Public-Data
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-

Papildyti informacinių rinkmenų sąrašą taip, kad duomenys būtų aprašomi pagal atributus ir
nurodoma, „kurie duomenys gali būti skelbiami viešai, o kurie negali būti skelbiami viešai ir
dėl kokių priežasčių.“54

Priedas Nr. 1. Dažniausiai institucijų naudojami argumentai, atsisakant atverti
duomenis, ir kontrargumentai

Institucijų argumentai
- Galėsim pateikti, kai konkrečiai pasakysit kokių
duomenų reikia.

- Duomenų pateikimas atviru formatu nėra viena iš
mūsų funkcijų.
- Mūsų duomenyse gali būti klaidų.

-

Kontrargumentai
- Išskyrus įstatymų numatytus atvejus, institucijos
galėtų įvardinti kokiais duomenimis jos apskritai
disponuoja.
- Taip pat verslo atstovai negali visuomet numatyti,
kokie konkretūs duomenys gali būti naudingi.
- Kai žinoma, kokių konkrečiai duomenų reikia, nėra
skatinamas inovatyvumas.
- Tiesa, tai nėra viena iš tiesioginių institucijų
funkcijų. Tačiau institucijos turi sudaryti sąlygas
informacijos pakartotiniam panaudojimui.
- Taip, gali būti ir klaidų, tačiau tos klaidos anksčiau
ar vėliau vis tiek paaiškės, o duomenų pateikimas
atviru formatu leidžia klaidas pastebėti ir ištaisyti
anksčiau.
-

Priedas Nr. 2 Sąvokos ir apibrėžimai
Pagal Lietuvos standartizacijos departamento (LSD) pateiktais apibrėžimais informatikos požiūriu:
 Informacija - apdoroti, interpretuoti duomenys, ypač pabrėžiant jų sklaidą.
 Duomenys - kompiuterio apdorojami objektai.
 Pirminiai duomenys - duomenų šaltinio formuojami duomenys.
 Dokumentas - kompiuterio programos sukurtų teksto, grafikos ar kitokių žmogui skaityti skirtas
duomenų rinkinys, įrašytas į failą.
 Rinkmena - duomenų rinkinys, turintis vardą (viskas - iš kompiuterijos žodyno).55

Priedas Nr. 3 Atvirumo įvertinimas
54

2012 m. gruodžio mėn. 10 d. LR Vyriausybės pasitarimo protokolo 3 p., http://data.ukmin.lt/pasitarimo-protokolas-atviriduomenys-121210_priimtas.pdf
55

Lietuvos standartas LST ISO/IEC 2382-1:1996 "Informacijos technologija. Terminai ir apibrėžimai. 1 dalis. Pagrindiniai terminai"
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Duomenų atvėrimo įvertinimas pagal 5 žvaigždutes:56
1. Pateikiamas sąrašas viešų duomenų iš valstybinių įstaigų, pateiktas bendru/institucijai patogiu formatu ir yra
prieinamas visiems. Priėjimas prie duomenų ar jų sąrašo nėra apribotas registracijomis ar specialiomis
duomenų gavimo formomis. Turi būti parengta atvira licencija, kuri leistų atvertus duomenis naudoti tiek
asmeniniams, tiek komerciniams tikslams (http://creativecommons.lt/licencijos,
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/). Galutinis produktas – aišku kas ir
kokius duomenis turi.
2. Struktūrizuoti duomenis iš skirtingų institucijų vieningu formatu (Excel ar pan).Turėti tikslų sąrašą institucijų
teikiančių duomenis bei tikslų aprašą kiekvienos duomenų rinkmenos. Užtikrinti pastovų duomenų
atnaujinimą.
3. Duomenų pateikimui naudoti atvirą formatą (.csv ar .xml).
4. Identifikuoti duomenis ir padaryti juos labiau matomais internete (URI).
5. Sudaryti sąsajas tarp skirtingų duomenų rinkmenų (linked data).

56

http://5stardata.info
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