INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2015 M. VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
(įstaigos (programos vykdytojo) pavadinimas)

Programa
Informacinės visuomenės plėtra
Programos kodas 02 01
Planuoti panaudoti asignavimai
73 271 048
61 081 039
9 686 353
2 503 656

Faktiškai panaudoti asignavimai
66 921 932,65
54 838 224,73
9 663 400,87
2 420 307,05

Panaudojimo %
91,33
89,78
99,76
96,67

Planas

Faktas

Įgyvendinimo %

2

2

100

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS, skirtos įstaigai išlaikyti, IŠ VISO:
iš jų:
Lėšos turtui įsigyti
Lėšos darbo užmokesčiui

1 067 540

1 002 414,1

93,90

48044
376506

47932,84
353830,19

99,77
93,98

TECHNINĖS PARAMOS LĖŠOS, skirtos įstaigai išlaikyti, IŠ VISO:
iš jų:
Lėšos turtui įsigyti
Lėšos darbo užmokesčiui

457 238

447 990,5

97,98

0
109923

0,0
108459,3

98,67

30
30

30

SKIRTI ASIGNAVIMAI (eurais)
IŠ VISO:
IŠ JŲ: ES LĖŠOS
BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS
KITOS LĖŠOS (nurodyti)
Įgyvendinamų projektų skaičius (jeigu programos vykdytojo vykdomi projektai
įtraukti į susisiekimo ministro valdymo srities Valstybės investicijų programos
vykdomų projektų sąrašą, kuris tvirtinamas susisiekimo ministro įsakymu)

Patvirtintų pareigybių skaičius (planinis)
Patvirtintų pareigybių skaičius (laikotarpio pradžioje/ pabaigoje)

I.

APRAŠOMOJI DALIS

1.1.

IVPK strateginis tikslas – siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis. Šiandien didžiąją mūsų visuomenės
dalį jau galima apibūdinti kaip informacinę visuomenę, kuri yra atvira naujovėms, išsilavinusi ir besimokanti, ir kurios nariai gali ir sugeba visose savo veiklos srityse efektyviai naudotis informacijos ištekliais ir jų pasiekimui reikalingomis informacinių
technologijų priemonėmis. Informacinės visuomenės plėtra – dinamiškas ir horizontalus procesas, apimantis įvairias visuomenės gyvenimo sritis ir valstybės ūkio sektorius, kuris tiesiogiai įtakoja tiek valstybių konkurencingumą, tiek gyventojų gyvenimo kokybę
ir įmonių veiklos aplinką. Sėkmingai informacinės visuomenės plėtrai būtinos sąlygos – gerai išvystyta informacinių ir elektroninių ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūra, patrauklus ir naudingas elektroninis turinys ir gyventojų IRT naudojimo
kompetencija. Informacinės visuomenės plėtra taip pat yra vienas iš ES prioritetų iki 2020 metų, nes ES siekia kuo geriau išnaudoti IRT teikiamas socialines ir ekonomines galimybes.
IVPK dalyvauja šios srities valstybės politikos įgyvendinime - planavime, organizavime, koordinavime, reguliavime, vertinime, priežiūroje, siekiant užtikrinti sklandų informacinės visuomenės plėtros procesų vyksmą Lietuvoje.

1.2. - IVPK dalyvavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioriteto I prioriteto „I. Ekonomikos augimo, užimtumo ir socialinės įtrauktiems didinimas“ 1.4 prioritetinę kryptį „Informacinių išteklių infrastruktūros optimizavimas“. IVPK
1.3. 2015 m. prisidėjo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetų, patvirtintų LRV 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094, įgyvendinimo (IVPK prisidėjo įgyvendinant I prioriteto „I. Ekonomikos augimo, užimtumo ir socialinės įtrauktiems
didinimas“ 1.4 prioritetinę kryptį „Informacinių išteklių infrastruktūros optimizavimas“), taip pat IVPK prisidėjo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų LRV 2013 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 228, įgyvendinimo: (IVPK tiesiogiai atsakingas už 143 priemonės įgyvendinimą, o 6, 134, 135, 137, 140, 141, 311 priemones įgyvendins kartu su kitomis atsakingomis institucijomis).
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1.4.

Vertinant Lietuvos poziciją IRT srityje tarptautiniuose reitinguose, pažymėtina, kad lyginant su 2014 m., situacija nesikeitė arba keitėsi nežymiai: pagal Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) skaičiuojamą IRT išplėtojimo indeksą (ICT Development Index,
IDI) Lietuva 2015 m., kaip ir 2014 m., užėmė 40 vietą iš 167 vertintų šalių; taip pat Lietuva 2015 m. užėmė 11 vietą Europos Komisijos paskelbtame ES skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekse (DESI), apimantį galimybių naudotis elektroniniu ryšiu,
naudojimosi internetu įgūdžius, naudojimosi elektroniniais ištekliais apimtį, svarbiausių skaitmeninių technologijų išplėtojimo ir viešojo sektoriaus elektroninių paslaugų įvertinimą. Pažymėtina, kad per 2015 m. Lietuvos gyventojų naudojimasis IRT toliau augo.
2015 m. asmeninius kompiuterius namuose turėjo 67.6 proc. namų ūkių (palyginimui, 2014 m. - 66,2 proc.), interneto ryšį turėjo 68,3 proc. namų ūkių (palyginimui, 2014 m. – 66 proc.). Pažymėtina, kad per 2015 m. reikšmingai išaugo asmeninius kompiuterius
ir interneto prieigą namuose turinčių namų ūkių, kurie yra kaime, dalis: 2015 m. kompiuterius namuose turėjo 61,5 proc. namų ūkių, kurie yra kaimiškuose gyvenamuosiuose rajonuose (palyginimui, 2014 m. – 56,8 proc.), o interneto prieigą turėjo 62,7 proc. šių
namų ūkių (palyginimui, 2015 m. - 57,6 proc.) Beveik visi (99 proc.) namų ūkiai Lietuvoje, turintys namuose interneto prieigą, naudojosi plačiajuosčiu ryšiu. 2015 m. kompiuteriu ir internetu naudojosi apie 71 proc. visų 16-74 metų amžiaus gyventojų
(palyginimui, 2014 m. - 72 proc.). Sparčiai auga gyventojų, kurie naudojasi valstybės institucijų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, dalis. 2015 m. viešosiomis elektroninėmis paslaugomis naudojosi 44 proc. (palyginimui, 2014 m. - 41 proc., 2013 m. - 34
proc.) Lietuvos gyventojų. Taip pat auga gyventojų, perkančių internetu, dalis. 2015 m. net 31,8 proc. Lietuvos gyventojų įsigijo prekes ar paslaugas internetu (palyginimui, 2014 m. - 26 proc.). 2015 m. pasibaigus ES struktūrinės paramos 2007-2013 m.
finansavimo periodui viešojo sektoriaus institucijos sukūrė ir pradėjo teikti daugiau kaip 670 naujų elektroninių paslaugų, skirtų gyventojams ir verslui. Pažymėtina, kad IVPK administruojamuose Elektroninės valdžios vartuose pateikiamos nuorodos į daugiau
kaip 500 elektronines viešąsias ir administracines paslaugas, per metus juose apsilankė daugiau kaip 1 mln. 800 tūkst. unikalių lankytojų (palyginimui, per 2014 m. – 1,3 mln. unikalių lankytojų).

1.5.

Toliau apžvelgiamos specifinės IVPK veiklos sritys, kurių administravimą įtakojo IVPK kompetencijoje esantys veiksniai: 1. Efektyvų Europos Sąjungos struktūrinės paramos (toliau - ES struktūrinė parama) priemonių administravimą įtakoję veiksniai. Esamas
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo periodas baigėsi 2015 m., o IVPK įgyvendino tarpinės institucijos funkcijas administruojant Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" (toliau - IVV prioritetas)
priemones. Siekiant efektyviai kontroliuoti finansuojamų projektų veiklų savalaikį įgyvendinimą ir lėšų išmokėjimo planų vykdymą, 2015 m. IVPK vykdė aktyvią įgyvendinamų projektų stebėseną ir taikė griežtą projektų tarpinių rezultatų vykdymo kontrolę,
IVPK kartu su CPVA ėmėsi visų kontrolės priemonių, kad projektų vykdytojų suplanuoti mokėjimo prašymai būtų pateikti numatytu laiku, buvo taikytas virškontraktavimas, t.y. skirtas papildomas finansavimas įgyvendinamų projektų tikslinėms veikloms,
prisiimami papildomi finansiniai įsipareigojimai, lyginant su nustatyta IVV prioriteto verte, ko pasėkoje buvo panaudota 99,5 proc. IVV prioritetui skirtų lėšų. 2. Sklandų Lietuvos institucijų pasirengimą 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos informacinės
visuomenės srityje įtakoję veiksniai. IVPK specialistai aktyviai dalyvavo pasirengimo 2014-2020 m. ES struktūrinei paramai procesuose. 2015 m. buvo parengti 4 metodikų projektai (elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos projektas;
sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodikos ir sudėtinių elektroninių paslaugų pagal gyvenimo įvykius sąrašo projektas; elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikos projektas; elektroninių paslaugų kūrimo metodikos projektas), parengti ir
Susisiekimo ministerijai pateikti 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonių „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir IT sauga“, „Pažangios elektroninės paslaugos“,
„Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“, „Intelektinės transporto paslaugos“, „Elektroninės sveikatos paslaugos“, „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“, „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos
infrastruktūroje“ ir „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų pagrindimo dokumentų projektai, parengtas ir IVPK direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. T-282 „Dėl Elektroninės paslaugos kokybės
vertinimo klausimyno patvirtinimo“ patvirtintas elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimynas ir jo pildymo instrukcija. 3. Sklandų pavestų kompensavimo ir priežiūros priemonių, susijusių su euro įvedimu, įgyvendinimą sąlygoję veiksniai. Siekiant
užtikrinti sklandų išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimą savivaldybių administracijoms IVPK 2015 birželio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. T-168 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo
ministerijos direktorius 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. T-103 „Dėl savivaldybių išlaidų, numatomų patirti ar patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo dydžių patvirtinimo“ pakeitimo” tikslino savivaldybių išlaidų, numatomų
patirti ar patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo dydžius; kompensavimui trūkstant skirtų asignavimų IVPK kreipėsi į Finansų ir Susisiekimo ministerijas dėl papildomų asignavimų skyrimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015
m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 metų asignavimuose numatytų lėšų skyrimo asignavimų valdytojui“ Susisiekimo ministerijai skyrė papildomus asignavimus (61 tūkst. Eur) priemonėms, susijusioms su euro
įvedimu, šie asignavimai Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie SM direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 236 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. T-103
„Dėl savivaldybių išlaidų, numatomų patirti ar patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ paskirstyti savivaldybių administracijoms, kurioms trūko lėšų pilnos apimties kompensacijoms išmokėti. Taip
pat 2015 m. IVPK vykdė internetinių parduotuvių tikrinimus, siekiant nustatyti, ar jų valdytojai laikosi euro įvedimo laikotarpiui nustatytų reikalavimų (per 2015 m. buvo patikrinta 1180 internetinių parduotuvių atitiktis Lietuvos Respublikos euro įvedimo
Lietuvos Respublikoje įstatyme numatytiems reikalavimas, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateiktos 6 ataskaitos su informacija apie gautus skundus bei nustatytus pažeidimus).

1.6.

Nuo 2015 m. IVPK vykdo Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4
d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, pavestas metodinės pagalbos centro funkcijas, tačiau kol kas šių funkcijų
finansavimo klausimas nėra išspręstas. Atsižvelgiant į tai, kad dalis vykdomų funkcijų nėra finansuojamos nuo 2016 m. daliai IVPK vykdomų priemonių ir veiklų numatytas mažensės, t. y. nepakankamos lėšos, pvz. nuo 2016 m. trims iš penkių IVPK tvarkomų
valstybės informacinių sistemų šiuo metu suplanuota skirti tik minimalią lėšų sumą palaikymui (3 tūkst. Eur), atsisakyta bet kokios šių sistemų plėtros.

1.7.

Atlikus IVPK įgyvendinamos programos uždavinių, priemonių ir veiksmų įgyvendinimo analizę, nustatyta, kad visi trys uždaviniai yra įgyvendinti, taip pat įgyvendintos visos 9 suplanuotos priemonės, jų vertinimo kriterijai pasiekti (išskyris vieną vertinimo
kriterijų, kuris nežymiai nepasiektas). Įgyvendinti visi 44 priemonėms įgyvendinti suplanuoti veiksmai, jų vertinimo kriterijai iš esmės pasiekti (iš 44 dvylika viršyta ir keturios nepasiektos).

1.8.

IVPK 2015 m. atliko galimybių studiją, skirtą parengti atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje architektūros modeliui. Studijos metu apibrėžta atvirų duomenų samprata, atlikta detali Europos Sąjungos ir užsienio šalių taikomos atvirų duomenų
politikos ir praktikos analizė, aptarta Lietuvos situacija, pateikti konkretūs siūlymai ir rekomendacijos dėl teisinės bazės pokyčių ir techninių priemonių poreikio, siekiant didinti valstybės institucijų tvarkomų informacijos rinkmenų duomenų prieinamumą ir
kartotinį naudojimą.
2015 m. IVPK užsakymu atliktas Valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimas - nustatyta, kad įstaigos Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo reikalavimus atitinka 65,8 proc. (palyginimui, 2014 m. - 62,7 proc.) įstaigos atitinka 74,8 proc. bendrųjų nuostatų reikalavimų (palyginimui, 2014 m. – 72,4 proc.,) 60,8 proc. struktūros reikalavimų (palyginimui, 2014 m. – 57,7 proc.), 63 proc.
informacijos reikalavimų (palyginimui, 2014 m. – 59,5 proc.).
IVPK atliko gyventojų naudojimosi elektroninėmis paslaugomis apklausą, kurios rezultatai parodė, kad didėja gyventojų naudojimasis elektroninėmis paslaugomis (2015 m. viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainėse lankėsi 36% gyventojų, arba 49,2%
besinaudojančių internetu, šis rodiklis per metus išaugo 4 proc. punktais), vis daugiau gyventojų teigiamai vertina viešojo sektoriaus svetainėse pateikiamos informacijos kokybę (85 proc. svetainių lankytojų ją vertina teigiamai).
IVPK atliko Pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimą, nustatyta, kad pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę (visiško pasiekiamumo internetu brandos lygiu), procentas pakito nežymiai – 88,3 proc.
(palyginimui, 2014 m. - 88 proc.).
Taip pat IVPK atliko Kompiuterių ir interneto naudotojų tyrimą, kurio metu nustatyta, kad Lietuvos gyventojų naudojimasis kompiuteriu ir internetu palaipsniui didėja.

II.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO DALIS
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Strateginis tikslas: siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis.
Eil. Tikslas,
Nr. uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas
Tikslas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės
Planas

02-01-01

Faktas

Įvyk. %

Plėtoti elektroninį turinį ir IRT infrastruktūrą,
siekti plataus jų naudojimo

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)

Pastabos, paaiškinimai, priežastys

Planas

Faktas

Įvyk. %

73 271 048

66 921 932,65

91,33

Efekto
kriterijus

E-02-01

Gyventojų,
kurie
naudojosi
elektroniniu
būdu
teikiamomis
viešosiomis ir administracinėmis
paslaugomis, procentas

%

50

44

88,00

Efekto kriterijaus rodiklis 2010 m. ir 2011
m. siekė 35 proc. 2012 m. šio rodiklio
augimas buvo 4 procentiniai punktai ir
rodiklis pasiekė 39 proc. Nuo 2013 m.
pakeistas
šaltinis,
kurio
duomenys
naudojami vertinant šį rodiklį (iki 2012 m.
imtinai buvo naudojami Komiteto užsakymu
atliekamo tyrimo duomenys, o nuo 2013 m.,
Lietuvos statistikos departamentui pradėjus
reguliariai vertinti šį rodiklį, pradėti naudoti
Lietuvos statistikos departamento tyrimo
duomenys). Dėl šaltinio pakeitimo atsiradę
tam tikri metodologiniai pokyčiai įtakojo,
kad 2013 m. kriterijaus rodiklis, lyginant su
2012 m., nukrito 5 procentiniais punktais ir
siekė 34 proc. Per 2014 ir 2015 m. buvo
stebimas ženklus šio rodiklio augimas – 10
procentinių punktų, tačiau iki 2015 m.
pabaigos planuotos reikšmės pasiekti
nepavyko. Daugiau žr. SM2 ataskaitoje.

Rezultatas

R-02-01-01-01

Pagrindinių viešųjų ir administracinių
paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę
(visiško pasiekiamumo internetu
brandos lygiu), procentas

%

90

88,3

98,11

Rezultatas

R-02-01-01-02

Valstybės ir žinybinių registrų,
teikiančių paslaugas elektroniniu
būdu, procentas

%

64

69

107,81

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų
programos
prioritetą
„Informacinė
visuomenė visiems“ įgyvendinti visi
suplanuoti projektai, tačiau jų įtaka
vertinimo kriterijaus pokyčiui nebuvo
tinkamai apskaičiuota.
Planuota vertinimo kriterijaus reikšmė
viršyta, nes 2015 m. buvo įteisinti net trys
nauji registrai (2 valstybės ir 1 žinybinis),
teikiantys paslaugas elektroniniu būdu.

1.1.

1 Uždavinys 02-01-01-01
02-01-01-01-01
Priemonė

1.1.1.

Produktas

Veiksmai

P-02-01-01-01-01

Plėtoti valstybės informacinius išteklius
Palaikyti ir tobulinti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) ir
plėsti jos naudojimą
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos pasiekiamumas per metus,
procentais
Užtikrinti saugią VIISP veiklą

Atliktų VIISP rizikos ir saugos
reikalavimų
atitikties
vertinimų
skaičius

341 462
250 232
%

95

99,87

105,13

vnt.

1

1

100

335 355,49
265805,40

98,21
106,22
Per 2015 metus sistemoje fiksuoti gedimai
truko ženkliai trumpiau, nei priimtina
norma.
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Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

02-01-01-01-02
P-02-01-01-01-02

Veiksmai

Veiksmai

50

50

100

Sukurtų
valstybės
institucijų
naudojamos programinės įrangos
licencijų valdymo paslaugų skaičius

vnt.

1

1

100

Sukurtų ir parengtų naudojimui
valstybės institucijomis nuotolinės
kompiuterijos paslaugų skaičius

vnt.

6

6

100

Sukurti bendrą elektroninių dokumentų Sukurtų
bendrų
elektroninių
valdymo paslaugą, apimančią elektroninių dokumentų
valdymo
paslaugų
dokumentų rengimą, tvarkymą ir saugojimą
skaičius

vnt.

1

1

100

%

98

100

102,04

vnt.

1

1

100

vnt.

3

3

100

Nustatyti trys TDS informacijos kokybės
stebėsenos rodikliai:
- įtartinų teisingumo prasme įrašų dalis
procentais;
- neteisingų įrašų dalis procentais;
- dubliuojamų įrašų dalis procentais.

vnt.

1

1

100

Organizuoti mokymai Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos darbuotojams.

vnt.

1

1

100

Įsigyta papildomų TDS programinės įrangos
licencijų 1 paketas (15 licencijų).

Palaikyti ir plėtoti Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą (TDS)
Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos pasiekiamumas darbo valandomis per
metus, procentais
Užtikrinti saugią TDS veiklą
Atliktų TDS rizikos ir saugos
reikalavimų
atitikties
vertinimų
skaičius
Nustatyti
TDS
informacijos
kokybės Nustatytų TDS informacijos kokybės
stebėsenos rodiklius
stebėsenos rodiklių skaičius

Organizuoti TDS vartotojams mokymus kaip Suorganizuotų
mokymų
TDS
naudotis TDS duomenimis ir naudojama naudotojams skaičius
programine įranga
Plėtoti TDS infrastruktūrą
Įsigytų papildomų TDS programinės
įrangos licencijų paketų skaičius

Veiksmai

Veiksmai

2.1.

vnt.

Sukurti centralizuotą informacijos apie
valstybės institucijų naudojamos programinės
įrangos licencijas kaupimo sistemą
Išplėsti
Elektroninių
valdžios
vartų
(www.epaslaugos.lt) infrastruktūrą ir sukurti
nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikimo
valstybės institucijoms priemones, siekiant,
kad viešąsias ir administracines paslaugas
elektroninėmis
priemonėmis
teikiančios
institucijos naudotųsi valstybės centralizuotai
sukurtais paslaugų kūrimo ir teikimo
sprendimais

Veiksmai

1.2. Priemonė
1.2.1. Produktas

Diegti ir teikti VIISP aplinkoje sukonstruotas VIISP aplinkoje sukonstruotų ir
savivaldybių
bei
valstybės
institucijų įdiegtų elektroninių paslaugų skaičius
administracines paslaugas

Įdiegtos 50 valstybės institucijų ir
savivaldybių teikiamos elektroninės
viešosios ir administracinės paslaugos (+1
įdiegta modifikuota).

Sukurtos ir parengtos naudojimui valstybės
institucijomis nuotolinės kompiuterijos
paslaugos:
- duomenų rezervinių kopijų tvarkymo
paslauga;
- tipinės nutolusios darbo vietos sukūrimo,
konfigūravimo ir teikimo paslauga;
- failų saugyklos paslauga;
- duomenų bazių valdymo sistemos teikimo
paslauga;
- individualių tarnybinių stočių nuomos
teikimo paslauga;
- virtualių tarnybinių stočių teikimo nuomos
paslauga.

91 230

69550,09

76,24
Per 2015 metus TDS funkcionalumo
sutrikimų nebuvo neužfiksuota.

2 Uždavinys 02-01-01-02

Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, įgyvendinant informacinės
visuomenės plėtros projektus

70 773 392

64 507 615,1

91,15

Priemonė

Administruoti Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimą

70 292 754

64 053 635,1

91,12

02-01-01-02-01

5

Informacinės visuomenės plėtrai skirtų lėšų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų
programos prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“ panaudojimo procentas

%

100

99,5

99,5

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų
programos
prioritetą
„Informacinė
visuomenė visiems“ įgyvendinti visi
suplanuoti 165 projektai. Dalis skirtų lėšų šio
prioriteto įgyvendinimui (0,5 proc.) liko
nepanaudota dėl to, kad įgyvendinus
projektus atsirado sutaupymų (po įvykdytų
viešųjų pirkimų) ir dėl to, kad CPVA
tikrindama projektų vykdytojų mokėjimo
prašymus, dalį patirtų išlaidų nustatė kaip
netinkamas (dėl nustatytų pažeidimų ir/arba
netinkamai panaudotų lėšų).

Organizuoti
IVPK
IVV
prioriteto Suorganizuotų
IVPK
Paramos
įgyvendinimo priemonių projektų finansavimo sutarčių keitimų ir pažeidimų
ir administravimo sutarčių pakeitimus
nagrinėjimo komisijos posėdžių,
kurių metu priimti sprendimai dėl
IVV
prioriteto
įgyvendinimo
priemonių projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių pakeitimų,
skaičius
Iki 2015 metų pabaigos panaudoti visas Patikrintų, patvirtintų ir apmokėtų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir paraiškų
asignavimų
valdytojui
bendrojo finansavimo lėšas, skirtas IVV skaičius
prioriteto įgyvendinimui

vnt.

30

46

153,33

Paramos sutarčių keitimų ir pažeidimų
nagrinėjimo
komisijos
posėdžiai
organizuojami pagal poreikį dėl IVV
prioriteto įgyvendinimo priemonių projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių
pakeitimų. Suplanuotas vertinimo kriterijus
viršytas.

vnt.

500

627

125,4

Per 2015 m. I pusmetį buvo pateikta daugiau
nei 50 proc. suplanuotų pateikti paraiškų
asignavimo
valdytojui.
Suplanuotas
vertinimo kriterijus viršytas.

Veiksmai

Koordinuoti sprendimų dėl lėšų, išmokėtų Parengtų
ir
patvirtintų
IVPK
pažeidžiant teisės aktus ir/ar projektų direktoriaus įsakymų projektų dėl
finansavimo ir administravimo sutarties lėšų, išmokėtų pažeidžiant teisės
nuostatas, grąžinimo priėmimo ir lėšų aktus, grąžinimo priėmimo, skaičius
susigrąžinimo procedūras

vnt.

2

4

200

Atsižvelgiant į viešosios įstaigos Centrinės
projektų valdymo agentūros pateiktą
informaciją apie projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse nustatytų nuostatų
nesilaikymą, parengti ir patvirtinti 4 IVPK
direktoriaus įsakymai dėl finansavimo
mažinimo 4 projektams. Todėl suplanuotas
vertinimo kriterijus viršytas.

Veiksmai

Rengti ES struktūrinės paramos panaudojimo Parengtų ir Finansų ministerijai
ataskaitas
pateiktų ataskaitų apie IVV prioriteto
ES lėšų naudojimo planų vykdymą ir
įgyvendinimo problemas ir (ar)
rizikas skaičius
Rengti ES struktūrinės paramos panaudojimo Parengtų ir Finansų ministerijai
prognozes
pateiktų
įsipareigojimų
dėl
projektams skiriamo finansavimo bei
pareiškėjų ir partnerių lėšų ir šių lėšų
išmokėjimo
bei
naudojimo
detalizavimo
einamaisiais
ir
ateinančiais metais planų skaičius

vnt.

4

4

100

vnt.

4

4

100

2.1.1. Produktas

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

P-02-01-01-02-01

6

Veiksmai

Organizuoti IVV prioriteto įgyvendinimo Suorganizuotų
Darbo
grupės,
priemonių ir projektų įgyvendinimo stebėseną vykdančios projektų, įgyvendinamų
pagal IVV prioritetą, įgyvendinimo
stebėseną, posėdžių skaičius

vnt.

8

9

113

IVPK
užtikrina
reguliarią
projektų
įgyvendinimo sisteminę stebėseną ir rizikų
aptarimą
pagal
iškilusį
poreikį
organizuojami Darbo grupės, vykdančios
IVV prioriteto projektų įgyvendinimo
stebėseną, posėdžiai, kurių metu detaliai
aptariami visi rizikingi IVV prioriteto
projektai ir priemonės, kylančios problemos,
reikalingi jų sprendimų būdai. Suplanuotas
vertinimo kriterijus viršytas.

7

Rengti informaciją, kurios reikia veiksmų Parengtų
Ekonomikos
augimo
programos metinei ir galutinei įgyvendinimo veiksmų programos įgyvendinimo
ataskaitoms parengti
ataskaitų už 2014 metus skaičius
Įgyvendinti veiklas, užtikrinančias sėkmingą prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems“ administravimą

vnt.

Atliktų prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ efektyviam administravimui
reikalingų apklausų, tyrimų, studijų skaičius

vnt.

4

4

100

Veiksmai

Stiprinti darbuotojų, atliekančių funkcijas, Mokymų skaičius, tenkantis 1
susijusias
su
ES
struktūrinių
fondų darbuotojui atliekančiam Struktūrinių
administravimu, gebėjimus
fondų administravimo funkcijas

vnt.

3

2,6

86,67

Veiksmai

Įsigyti tyrimus, reikalingus IVV prioriteto Atliktų tyrimų, reikalingų IVV
administravimui
prioriteto administravimui, skaičius

vnt.

3

3

100

Veiksmai

2.2.

Priemonė

2.2.1. Produktas

2.3.

Priemonė

2.3.1. Produktas

02-01-01-02-02
P-02-01-01-02-02

2.4.1. Produktas

Veiksmai

100

233 144

209745,34

89,96

Planuoto vertinimo kriterijaus pasiekti 100
proc. nepavyko dėl darbuotojų kaitos 2015
m. III-IV ketvirtį.

Vykdyti Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvos informacinės visuomenės
plėtrai viešinimo veiklas

P-02-01-01-02-03

Įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija, skirta viešinti Europos Sąjungos
struktūrinės paramos informacinės visuomenės plėtrai lėšomis Lietuvoje sukurtus
naujus elektroninius sprendimus ir elektronines paslaugas

vnt.

1

1

100

Suorganizuoti renginį, skirtą IVV prioriteto
projektų vykdytojams, kurio metu aptarti
informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje ir
pasaulyje, apžvelgti IVV prioriteto lėšomis
finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir
pristatyti jų įgyvendinimo metu sukurtas ir/ar
kuriamas e. paslaugos
Informuoti Lietuvos gyventojus apie jų regione
IVV lėšomis kuriamas ar sukurtas e. paslaugas

Renginių IVV prioriteto projektų
vykdytojams skaičius

vnt.

1

2

200

Planuotas vertinimo kriterijus viršytas, nes
2015 m., baigus įgyvendinti visus 20072013 m. periodo IVV prioriteto projektus,
iškilo poreikis suorganizuoti IVV prioriteto
uždarymo renginį, apžvelgiant pasiektus
rezultatus.

Straipsnių regioninėje žiniasklaidoje
skaičius

vnt.

50

80

160

Atsižvelginat į tai, kad 2015-06-12
pasirašytoje sutartyje su paslaugų teikėju
buvo numatytas paslaugų apimties
nuokrypis, taip pat į padidėjusį poreikį
viešinti e. paslaugas paskutiniais IVV
prioriteto įgyvendinimo metais, planuotas
vertinimo kriterijus buvo viršytas.

Veiksmai

Priemonė

1

02-01-01-02-03

Veiksmai

2.4.

1

02-01-01-02-04

Teikti metodinę pagalbą, pasiūlymus, konsultacijas informacinės visuomenės plėtros
projektų planavimo ir įgyvendinimo srityse, atlikti projektų derinimą ir vertinimą

P-02-01-01-02-04

Pateiktų derinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informacinės
visuomenės plėtros investicijų projektų įvertinimas teisės aktų nustatytais terminais

Vertinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų informacinės visuomenės plėtros
investicijų projektus ir teikti pastabas,
pasiūlymus investicijų projektams

Derintų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų informacinės
visuomenės
plėtros
investicijų
projektų skaičius

241 494

6 000

%

90

91,5

101,67

vnt.

150

176

117,33

238245,17

5989,50

98,65

99,83

Derinti 176 informacinės visuomenės plėtros
investicijų projektai, iš jų vėluota suderinti
laiku – 15 (gauti didelės apimties projektai,
reikalaujantys suderinamumo su Europos
Sąjungos paramos lėšomis finansuojamais
projektais pagal prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ priemones).
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
informacinės visuomenės plėtros investicijų
projektai
derinami
pagal
poreikį.
Atsižvelgiant į tai, vertinimo kriterijus
viršytas.

8

Veiksmai

Surinkti informaciją apie valstybės kapitalo Parengtų valstybės lėšų panaudojimo
investicijų
panaudojimą
informacinės įgyvendinamiems/baigtiems
visuomenės plėtrai
įgyvendinti investicijų projektams
(investicijų programoms) ataskaitų
skaičius

vnt.

2

2

100

Veiksmai

Vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos Parengtų
dokumentų
projektų,
struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu pažymų, ataskaitų, teikiant metodinę
pavestas metodinės pagalbos centro funkcijas pagalbą ir konsultacijas 2014-2020
ir teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014- metų
veiksmų
programą
2020
m.
veiksmų
programą administruojančioms institucijoms,
administruojančioms institucijoms
skaičius

vnt.

15

20

133,33

Veiksmai

Parengti
elektroninių
paslaugų
plėtros Parengtų metodikų ir metodinių
prioritetų nustatymo, kokybės vertinimo ir rekomendacijų projektų skaičius
kūrimo metodikų projektus ir metodinių
rekomendacijų dėl sudėtinių elektroninių
paslaugų kūrimo projeką.
Uždavinys: koordinuoti informacinės visuomenės plėtros politikos įgyvendinimo
veiklas

vnt.

4

4

100

3 Uždavinys 02-01-01-03
3.1.

Priemonė

3.1.1. Produktas

02-01-01-03-01
P-02-01-01-03-01

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

3.2.

Priemonė

3.2.1. Produktas

02-01-01-03-02
P-02-01-01-03-02

Derinti ir registruoti valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų
nuostatus ir specifikacijas
Pateiktų derinti valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų
nuostatų ir specifikacijų projektų įvertinimas per teisės aktuose nustatytą terminą

Atsižvelgiant į iškilusį poreikį ir Susisiekimo
ministerijos pateiktus prašymus, parengta 20
dokumentų projektų, pažymų ir ataskaitų,
skirtų 2014-2020 m. investicijų veiksmų
programos prioriteto "Informacinės
visuomenės skatinimas" įgyvendinimui.
Todėl vertinimo kriterijus viršytas.

2 156 194

2 078 962,06

96,42

4 344

0,0

0,00

%

85

85

100

Per 2015 m. pateiktos 282 išvados valstybės
ir žinybinių registrų, valstybės informacinių
sistemų nuostatų ir specifikacijų projektams.
240 išvadų dėl valstybės ir žinybinių
registrų, valstybės informacinių sistemų
nuostatų ir specifikacijų buvo pateikta teisės
aktais nustatytais terminais.

Teikti išvadas pateiktiems derinti valstybės Pateiktų išvadų valstybės ir žinybinių
informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų,
valstybės
informacinių
registrų nuostatų ir specifikacijų projektams
sistemų nuostatų ir specifikacijų
projektams skaičius
Registruoti valstybės informacines sistemas, Laiku
registruotų
valstybės
valstybės ir žinybinius registrus
informacinių sistemų, valstybės ir
žinybinių registrų dalis

vnt.

250

282

112,8

%

98

95

96,94

Vertinimo kriterijus priklauso nuo pateiktų
projektų skaičiaus. Kadangi buvo planuotas
mažesnis institucijų aktyvumas, vertinimo
kriterijus viršytas.
Sumažėjus registruojamų objektų skaičiui
(20), vienos valstybės informacinės sistemos
įregistravimas pavėluotai sudarė didesnį
procentą (5 vietoje planuotų 2).

Tvarkyti Registrų ir valstybės informacinių Išsamių
registro
objektus
sistemų registrą
apibūdinančių įrašų Registrų ir
valstybės
informacinių
sistemų
registre dalis

%

90

81

90

Įgyvendinti pavestas kompensavimo ir priežiūros priemones, susijusias su euro
įvedimu
Įgyvendintų Nacionalinio euro įvedimo įgyvendinimo priemonių plano priemonių
skaičius

Neišsamių objekto duomenų tikslinimas gali
būti atliktas tik su institucijų dalyvavimu,
todėl ne visais atvejais galima užtikrinti
operatyvų duomenų patikslinimą.
1 458 417

vnt.

3

3

100

1 440 193,7

98,75

9

3.3.

Veiksmai

Įgyvendinti Savivaldybių išlaidų, patirtų Įvertintų
savivaldybių
pateiktų
pritaikant
informacines
sistemas
euro paraiškų skirti išlaidų, patirtų
įvedimui, kompensavimo tvarkos aprašą
pritaikant informacines sistemas euro
įvedimui, kompensaciją, dalis

%

100

100

100

Veiksmai

Atlikti rinkos priežiūros funkciją – rengti Patikrintų internetinių parduotuvių
patikrinimus, siekiant užtikrinti Lietuvos dėl atitikties Euro įvedimo įstatymo
Respublikos
euro
įvedimo
Lietuvos reikalavimams dalis
Respublikoje įstatyme numatytų reikalavimų
priežiūrą

%

100

100

100

Veiksmai

Pagal kompetenciją teikti Valstybinei vartotojų Pateiktų
ataskaitų
Valstybinei
teisių apsaugos tarnybai statistinius duomenis vartotojų teisių apsaugos tarnybai
ir ataskaitas apie gautus su euro įvedimu skaičius
susijusius vartotojų skundus bei nustatytus
pažeidimus kartu su pasiūlymais, kokių
priemonių imtis siekiant išvengti panašių
pažeidimų ateityje

vnt.

6

6

100

Priemonė

3.3.1. Produktas

Veiksmai

Veiksmai

Veiksmai

02-01-01-03-03

P-02-01-01-03-03

Vykdyti kitus su informacinės visuomenės
plėtros procesais susijusius darbus: rengti
norminius ir programinius dokumentus, atlikti
tyrimus, rengti analizes, informuoti visuomenę
apie informacinės visuomenės procesų raidą ir
pan.
Parengtų su informacinės visuomenės plėtros koordinavimu ir atskirų procesų
reglamentavimu susijusių teisės aktų, rekomendacinių dokumentų, metodikų,
ataskaitų skaičius
Peržiūrėti
reikalavimus
valstybės
ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms
ir
numatyti
reikalavimus
ministerijų interneto svetainių šablonui, taip
pat reikalavimus valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms jų interneto
svetainėse skelbti apibendrintą ir visuomenei
aktualią informaciją apie joms pavaldžias
įstaigas ir jų veiklą
Teikti
metodinę
pagalbą
valstybės
institucijoms ir įstaigoms dėl jų interneto
svetainių atitikimo keliamiems reikalavimams

693 433

vnt.

15

41

273,33

Gyventojų, kurie lankėsi valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto
svetainėse,
teigiamai
vertinančių šiose interneto svetainėse
pateikiamos informacijos kokybę,
dalis

%

72

85

118,06

Suteikta metodinė pagalba valstybės
ir savivaldybių institucijoms ir
įstaigoms, ar jų interneto svetainės
atitinka
bendrųjų
reikalavimų
interneto svetainėms aprašo nuostatas
(proc. nuo gautų paklausimų)

%

100

100

100

vnt.

1

1

100

Kasmet atlikti bendrųjų funkcijų efektyvumo Atliktų
bendrųjų
funkcijų
vertinimus ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus efektyvumo vertinimų skaičius
dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo
užduočių kitiems metams

Buvo įgyvendinta Nacionalinio euro įvedimo
įgyvendinimo priemonių plano priemonė
„Įgyvendinti Savivaldybių išlaidų, patirtų
pritaikant informacines sistemas euro
įvedimui, kompensavimo tvarkos aprašą”,
pagal kurią Komitetas mokėjo
kompensacijas savivaldybių
administracijoms už patirtas išlaidas
pritaikant informacines sistemas darbui su
euru.
Atliekant rinkos priežiūros funkciją, per
ataskaitinį laikotarpį buvo patikrinta 1180
internetinių parduotuvių atitiktis Lietuvos
Respublikos euro įvedimo Lietuvos
Respublikoje įstatyme numatytiems
reikalavimas.

638 768,4

92,12

2015 m. iškilo poreikis parengti daugiau
teisės aktų, rekomendacinių dokumentų ir kt.
metodinių dokumentų daugiau negu buvo
planuota.
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Veiksmai

Derinti valstybės institucijų ir įstaigų,
valdančių ypatingos svarbos informacinius
išteklius, informacinių technologijų plėtros
planų projektus

Veiksmai

Tvarkyti Informacijos rinkmenų sąrašą

Veiksmai

Vykdyti
priežiūrą,
kaip
informacinės
visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos
Respublikos
informacinės
visuomenės
paslaugų
įstatymo
ir
šį
įstatymą
įgyvendinančių teisės aktų

Veiksmai

Veiksmai

Parengti Lietuvos Respublikos
informacinių išteklių valdymo
pakeitimo projektą

Veiksmai

Derintų valstybės institucijų ir
įstaigų, valdančių ypatingos svarbos
informacinius išteklius, informacinių
technologijų plėtros planų projektų,
dalis
Aktualių su institucijų tvarkomomis
informacijos rinkmenomis susijusių
įrašų, esančių Informacijos rinkmenų
sąraše, dalis

%

100

100

100

%

93

93

100

Per einamuosius metus užbaigtų
tyrimo
veiksmų,
kai
esama
informacijos, jog teikdami paslaugas
tokių paslaugų teikėjai nesilaiko
Lietuvos Respublikos informacinės
visuomenės paslaugų įstatymo ar šį
įstatymą įgyvendinančių teisės aktų
nuostatų, dalis (skaičiuojama nuo
einamaisiais metais pradėtų tyrimo
veiksmų)

%

65

87,5

134,6154

IVPK iš privačių subjektų ar kitų valstybės
įstaigų gauti 24 pranešimai, kuriuose
pateikta informacija apie tai, jog teikdami
informacinės visuomenės paslaugas tokių
paslaugų teikėjai galimai nesilaiko Lietuvos
Respublikos informacinės visuomenės
paslaugų įstatymo ar šį įstatymą
įgyvendinančių teisės aktų nuostatų. Per
ataskaitinį laikotarpį užbaigti 21 iš visų
nurodytų atvejų tyrimo veiksmai – 19 atvejų
vartotojams buvo pateiktos išvados dėl
teisinio nurodytų situacijų vertinimo
informacinės visuomenės paslaugų teikimo
kontekste, 2 atvejais paslaugos teikėjas pagal
IVPK pastabas atliko skelbtinos informacijos
korekcijas. Likę 3 pranešimai pateikti
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, todėl iki
minėto laikotarpio pabaigos atliktas tik
preliminarus informacijos įvertinimas prieš
priimant sprendimą dėl tyrimo veiksmų
atlikimo.

Viešinti IVPK veiklą, rengti naujienas, Parengtų
straipsnių,
pranešimų
straipsnius, pranešimus spaudai, organizuoti spaudai, naujienų skaičius
renginius (seminarus)

vnt.

80

86

107,5

valstybės Parengtų
Lietuvos
Respublikos
įstatymo valstybės
informacinių
išteklių
valdymo įstatymo pakeitimo projektų
skaičius
Parengti Valstybės informacinių sistemų Parengtų Valstybės informacinių
gyvavimo ciklo valdymo metodikos pakeitimo sistemų gyvavimo ciklo valdymo
projektą
metodikos
pakeitimo
projektų
skaičius

Kaupiamasis rodiklis: 2015 m. parengtos 82
naujienos ir suorganizuoti 4 renginiai
(konkursas „Naujasis knygnešys 2015“,
Pasaulio informacinės visuomenės dienos
paminėjimas, konferencija VIISP
funkcijoms pristatyti ir 2007-2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programos 3
prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“
uždarymo renginys).

vnt.

1

1

100

vnt.

1

1

100
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Veiksmai

Užtikrinti kompiuterinės teksto vertimo Kompiuterinių teksto vertimo
priemonės
prieinamumą
valstybės priemonių licencijų panaudos
institucijoms ir įstaigoms
sutarčių skaičius

vnt.

200

197

98,5

Veiksmai

Parengti tipinių informacinių technologijų Parengtų
tipinių
informacinių
paslaugų sąrašą ir jų teikimo sąlygų projektą
technologijų paslaugų sąrašo ir jų
teikimo sąlygų reikalavimų projektų
skaičius
Organizuoti registrų ir valstybės informacinių Atliktų
registrų
ir
valstybės
sistemų valdytojų apklausą apie faktinę informacinių
sistemų
valdytojų
įsteigtų registrų ir valstybės informacinių apklausų apie faktinę įsteigtų registrų
sistemų būklę
ir valstybės informacinių sistemų
būklę skaičius
Didinti
valstybės
institucijų
tvarkomų Parengtų gairių viešojo valdymo
informacijos rinkmenų duomenų prieinamumą sektoriaus
institucijoms
dėl
ir pakartotinį naudojimą
informacijos rinkmenų duomenų
prieinamumo
ir
pakartotinio
naudojimo skaičius
Konkurso „Naujasis knygnešys 2015“ Suorganizuotų konkursų skaičius
organizavimas

vnt.

1

1

100

vnt.

1

1

100

vnt.

1

1

100

vnt.

1

1

100

Veiksmai

Veiksmai

III. INFORMACIJOS APIE DALYVAVIMĄ TARPINSTITUCINĖJE (-SE) (KITOJE (-SE) PROGRAMOJE (-SE) DALIS
Eil. Tikslas,
Kodas
Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto,
Vertinimo kriterijai
Mato
Nr. uždavinys,
vnt.
veiksmo pavadinimas
priemonė,
produktas,
veiksmas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Planas

Faktas

Įvyk. %

1.

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“

2.

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas
Priemonė

2.1.1.

2015 m. kovo mėn. atlikus apklausą,
surinkta informacija iš valstybės institucijų ir
įstaigų dėl teksto vertimo priemonės
poreikio, gauti ir apibendrinti 229 atsakymai.
2015 m. rugsėjo 30 d. priimtas IVPK
direktoriaus įsakymas Nr. T-264 „Dėl turto
perdavimo pagal panaudos sutartis“, pagal
kurį kompiuterinė teksto vertimo priemonė
planuota perduoti 202 įstaigoms, tačiau
panaudos sutartys pasirašytos ir priemonė
perduota 197 suinteresuotoms įstaigoms,
kadangi 5 įstaigos priemonės atsisakė.

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Pastabos, paaiškinimai, priežastys
Įvyk. %

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
kovo 12 d. nutarimas Nr. 244. IVPK
atsakingas už šios programos priede
nurodytų programos įgyvendinimo vertinimo
kriterijų rodiklių pokyčių stebėseną.
Šiuo metu šis planas yra projektas.

Baigti diegti sprendimus, skirtus viešosioms ir
administracinėms elektroninėms paslaugoms
plėtoti, skatinti e. paslaugų naudojimą ir jų
teikimą per centralizuotą Elektroninės valdžios
vartų (www.epaslaugos.lt) portalą

IVPK, vykdydamas jam pavestas tarpinės
institucijos funkcijas, administruoja IVV
prioriteto įgyvendinimo priemones. IVV
prioriteto lėšomis finansuojamų projektų
metu kuriamos elektroninės paslaugos ir
elektroniniai sprendimai.

70292754

64053635,09

91,12

IVPK, vykdydamas jam pavestas tarpinės
institucijos funkcijas, administruoja IVV
prioriteto įgyvendinimo priemones. IVV
prioriteto lėšomis finansuojamų projektų
metu kuriamos elektroninės paslaugos ir
elektroniniai sprendimai.
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3.

4.

Priemonė

2.2.1.

Priemonė

2.3.1.

Priemonė

3.2.1.

Priemonė

5.1.1.

Priemonė

6.2.1.

Priemonė

6.3.1.

Baigti diegti IRT panaudojimu grįstus
valstybės ir savivaldos lygmens sprendinius,
skirtus elektroninėms sveikatos paslaugoms
teikti
Baigti diegti elektroninės demokratijos
sprendimus
Baigti plėtoti IRT sprendimus, padedančius
išsaugoti lietuvių kalbą visose viešojo
valstybės gyvenimo srityse, ir sudaryti
galimybę visiems norintiesiems nemokamai,
lengvai ir patogiai jais naudotis
Baigti plėtoti bazinę plačiajuosčio ryšio
infrastruktūrą kaimo vietovėse
Baigti plėtoti sprendimus, skirtus valstybės
informacinių išteklių sąveikumui užtikrinti
Baigti diegti sprendimus, užtikrinančius
veiksmingesnę valstybės institucijų, valdančių
svarbiausias valstybės informacines sistemas,
IRT saugą ir informacijos apsaugą

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa

70292754

Gyventojų, kurie lankėsi viešojo
sektoriaus
institucijų
interneto
svetainėse, teigiamai vertinančių
viešojo sektoriaus institucijų interneto
svetainėse pateikiamos informacijos
kokybę, dalis (procentais)

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planas

%

73

85

116

64053635,09

91,12

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
vasario 7 d. nutarimas Nr. 171. Šiai
programai įgyvendinti parengtas veiksmų
planas, patvirtintas vidaus reikalų ministro
įsakymu. Programoje vertinimo kriterijaus
reikšmę pasiekti yra numatyta 2016 m.
Vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 1V-438

13
4.
Priemonė

1.1.1.2.

Peržiūrėti
reikalavimus
valstybės
ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms
ir
numatyti
reikalavimus
ministerijų interneto svetainių šablonui, taip
pat reikalavimus valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms jų interneto
svetainėse skelbti apibendrintą ir visuomenei
aktualią informaciją apie joms pavaldžias
įstaigas ir jų veiklą

Gyventojų, kurie lankėsi valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto
svetainėse,
teigiamai
vertinančių šiose interneto svetainėse
pateikiamos informacijos kokybę,
dalis

%

Priemonė

5.

3.2.3.2.

Kasmet atlikti bendrųjų funkcijų efektyvumo
vertinimus ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus
dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo
užduočių kitiems metams

Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planas

72

85

118

IVPK parengė ir Susisiekimo ministerijai
pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą,
kuriuo siekiama: nustatyti, kad įstaigos
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainių apraše (toliau – Aprašas) nustatytą
informaciją gali skelbti ir centralizuotai
specialiai šiam tikslui skirtame portale;
nustatyti, kad Vyriausybės valdymo srities
įstaigos Apraše nustatytą informaciją skelbia
portale „Mano vyriausybė“; atsižvelgiant į
tai, kad įgyvendinant Viešojo valdymo
tobulinimo 2012–2020 metų programos
įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų
plano 1.2.1.1 ir 1.1.2.1 priemones buvo
sukurtas portalas „Mano vyriausybė“,
siekiama panaikinti nuostatas, kurios nustato
dizaino reikalavimus ministerijų interneto
svetainėms.
IVPK kasmet atlieka bendrųjų funkcijų
efektyvumo vertinimus, teikia pasiūlymus
dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo
užduočių sekantiems metams.
IVPK 2015-05-22 raštu Nr. S-709 Finansų
ministerijai pateikė bendrosios funkcijos
„Informacinių technologijų infrastruktūros ir
vidaus administravimo informacinių sistemų
valdymas“ 2014 metų efektyvumo vertinimo
ataskaitą.
IVPK 2014-06-04 raštu Nr. S-785 Finansų
ministerijai pateikė bendrosios funkcijos
„Informacinių technologijų infrastruktūros ir
vidaus administravimo informacinių sistemų
valdymas“ 2013 metų efektyvumo vertinimo
ataskaitą.
IVPK 2013 m. pateikė siūlymus dėl
bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo
užduočių 2014-2016 metams, kurios buvo
patvirtintos LR Vyriausybės 2013-12-18
pasitarimo protokolu Nr. 75.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
gruodžio 4 d. nutarimas Nr. 1173
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5.
Priemonė

5.15.

Įgyvendinti Savivaldybių išlaidų, patirtų
pritaikant
informacines
sistemas
euro
įvedimui, kompensavimo tvarkos aprašą

Priemonė

9.20.
Atlikti rinkos priežiūros funkciją – rengti
patikrinimus, siekiant užtikrinti Lietuvos
Respublikos
euro
įvedimo
Lietuvos
Respublikoje įstatyme numatytų reikalavimų
priežiūrą

Priemonė

9.22.

Pagal kompetenciją teikti Valstybinei vartotojų
teisių apsaugos tarnybai statistinius duomenis
ir ataskaitas apie gautus su euro įvedimu
susijusius vartotojų skundus bei nustatytus
pažeidimus kartu su pasiūlymais, kokių
priemonių imtis siekiant išvengti panašių
pažeidimų ateityje

Įgyvendinant priemonę gautos 52
savivaldybių administracijų paraiškos skirti
išlaidų, patirtų pritaikant informacines
sistemas euro įvedimui, kompensaciją. Iš
viso pateiktos 75 paraiškos 1 469 556,72 Eur
sumai. Atsižvelgiant į tai, kad 27
savivaldybių administracijos pateikė
didesnės vertės paraiškas negu buvo
numatyta, kompensuoti visas išlaidas IVPK
trūko asignavimų (trūkstama suma 61435,46
Eur), apie tai informuota Finansų ministerija.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m.
rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 936 Susisiekimo
ministerijai skyrė papildomus asignavimus
(61 tūkst. Eur) priemonėms, susijusioms su
euro įvedimu, šie asignavimai Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie SM
direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu
Nr. 236 paskirstyti 27-ioms savivaldybių
administracijoms, kurioms 2015 m. birželio
mėn. buvo proporcingai sumažintos
mokėtinos sumos, siekiant šioms
savivaldybių administracijoms išmokėti
likusias kompensacijų dalis.
Atliekant rinkos priežiūros funkciją, per
ataskaitinį laikotarpį buvo patikrinta 1180
internetinių parduotuvių atitiktis Lietuvos
Respublikos euro įvedimo Lietuvos
Respublikoje įstatyme numatytiems
reikalavimas.
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos
tarnybai pateiktos 6 ataskaitos su informacija
apie gautus skundus bei nustatytus
pažeidimus.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.
spalio 19 d. nutarimas Nr. 1219 (kasmet
rengiamas plano atnaujinimas). Šio plano 4
punkte numatyta, kad "Lietuvos Respublikos
vyriausioji rinkimų komisija ir Informacinės
visuomenės plėtros komitetas prie
Susisiekimo ministerijos numato plėsti
užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos
piliečių dalyvavimo Lietuvos politiniame
gyvenime galimybes – sukurti balsavimo
internetu informacinę sistemą ir sudaryti
atskirą (-as) rinkimų apygardą (-as)
užsienyje gyvenantiems Lietuvos
Respublikos piliečiams. Ši veikla gali būti
pradėta tik Lietuvos Respublikos Seimui
priėmus atitinkamus rinkimus
reglamentuojančių įstatymų pakeitimus ir
papildymus."
Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d.
sprendimas Nr. K (2007) 1808. Komitetas
vykdo tarpinės institucijos funkcijas
informacinės visuomenės plėtros srityje.

6.

"Globalios Lietuvos" - užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą - kūrimo 2011-2019 metų programos
įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas

7.

Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija

8.

Ekonomikos augimo veiksmų programa

9.

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

10.

2014-2020 metų nacionalinės pažangos programa

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482.
Komitetas, vykdydamas savo veiklą,
prisideda prie šios strategijos įgyvendinimo.

11.

Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų planas

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m.
lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 4-850.

Tikslas
Uždavinys

1
3

Padidinti verslumo lygį
Skatinti verslumą užtikrinant viešųjų paslaugų
verslui prieinamumą, išskiriant tikslinių grupių
(jaunimo, moterų), pradedančiųjų įmonių ir
socialinį verslumą, verslumą regionuose ir
formuojant teigiamą verslininko įvaizdį
visuomenėje

Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d.
sprendimas Nr. K (2007) 3740. Komitetas
vykdo Ekonomikos augimo veiksmų
programos 3 prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ 16 priemonių
įgyvendinimą.
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m.
gegužės 15 d. nutarimas Nr. XI-2015.
Komitetas, vykdydamas savo veiklą,
prisideda prie šios strategijos įgyvendinimo.

16

Išplėsti VšĮ „Versli Lietuva“ Paslaugų ir
gaminių kontaktinio centro veiklą, plėsti
elektroninių paslaugų verslui teikimą ir gerinti
jų prieinamumą, sukuriant visavertį verslui
skirtą el. valdžios centrą Kontaktinio centro
informacinėje sistemoje, gerinti paslaugų ir
informacijos kokybę tobulinant portalą
www.verslovartai.lt
Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje iniciatyvoje "Atviros Vyriausybės partnerystė" veiksmų planas

Veiksmas

12.

Veiksmas

Įgyvendinimo terminas 2014-2020 m.
Planuojama šią priemonę įgyvendinti ES
struktūrinių fondų 2014-2020 metų
laikotarpio lėšomis.

3.5

Vykdyti e.paslaugų
viešosiose bibliotekose

sklaidos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
birželio 9 d. pasitarimo protokolas Nr. 32

projektus Gyventojų,
kurie
naudojosi
elektroniniu
būdu
teikiamomis
viešosiomis ir administracinėmis
paslaugomis, dalis

%

Veiksmas

Pasitelkiant naująsias technologijas, plėtoti
viešųjų ir administracinių paslaugų tobulinimo
sprendimus, orientuojantis į e. paslaugų
naudojimo skatinimą ir paslaugų teikimą per
centralizuotą portalą "Elektroninės valdžios
vartai" (www.epaslaugos.lt)

Pagrindinių viešųjų ir administracinių
paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę
(visiško pasiekiamumo internetu
brandos lygiu), dalis

50

44

88

Vykdant veiksmų plano krypties „Plėtoti e.
paslaugas ir skatinti naudotis jomis“ veiksmą
„Vykdyti e. paslaugų sklaidos projektus
viešosiose bibliotekose“, kurio
įgyvendinimas numatytas 2014-2016 m.,
IVPK vykdo tokius veiksmus:
- Pasinaudodamas techninės paramos
lėšomis, skiriamomis IVPK kaip 2007-2013
metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramą informacinės visuomenės srityje
administruojančiai institucijai, IVPK
įgyvendina viešinimo kampaniją
„Prisijungusi Lietuva“, skirtą Europos
Sąjungos lėšomis sukurtų administracinių ir
viešųjų elektroninių paslaugų populiarinimui
ir viešinimui. - Taip pat 2015 m. IVPK,
bendradarbiaudamas su asociacija „Langas į
ateitį“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerija ir Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnyba, parengė ir Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijai pateikė
projektinį pasiūlymą dėl projekto „Lietuvos
skaitmeninės bendruomenės stiprinimas:
efektyvaus, saugaus ir atsakingo naudojimosi
interneto paslaugomis ir technologijomis
skatinimas“ įgyvendinimo.

Įgyvendinimo terminas 2014-2016 m.

%

90

88,3

98,11
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13.

IV.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
liepos 22 d. pasitarimo protokolinis
sprendimas Nr. 48. Komitetas VIISP
aplinkoje sukurė ir neatlygintinai teikia
bendrą elektroninių dokumentų valdymo
paslaugą, apimančią elektroninių dokumentų
rengimą, tvarkymą ir saugojimą, skirtą
nedidelę organizacinę struktūrą turinčioms
valstybės ir savivaldybių institucijoms,
įstaigoms ir įmonėms.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolinis sprendimas „Dėl bendros valstybės ir savivaldybių
institucijų, įstaigų ir įmonių elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo paslaugos“

KITŲ PAVEDIMŲ VYKDYMO DALIS
IVPK įgyvendino Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173, 5.15, 5.16., 9.20 ir 9.22 priemones.
IVPK prisidėjo įgyvendinant Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje iniciatyvoje "Atviros Vyriausybės partnerystė" veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 9 d. pasitarimo protokolu Nr. 32, 1 iniciatyvos "Visuomenės poreikius
atitinkančios paslaugos" kryptį "Plėtoti elektronines paslaugas ir skatinti jomis naudotis".

V.

KITŲ METŲ SIEKIŲ, ĮŽVALGŲ, GALIMŲ RIZIKŲ JŲ VALDYMO IR KITOS SVARBIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALIS
IVPK, siekdamas gerinti veiklos efektyvumą, planuoja įgyvendinti IVPK 2016 m. veiklos efektyvumo gerinimo priemonių plane (projektas) numatomas priemones, kuriomis planuojama skatinti ir plėtoti dokumentų gavimą ir siuntimą elektroniniu būdu, mažinti
personalo valdymo išlaidas, darbuotojų kaitą, taip pat padidinti darbuotojų/vadovų, bendrosios/specialiosios veiklos sričių darbuotojų santykį.

Direktorius

Violeta Ališauskaitė, 869335189, violeta.alisauskaite@ivpk.lt

Ramūnas Čepaitis

