PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2014 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1-137
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-539 redakcija)
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

I-IV

730

I-IV

320

I-IV

176493

Informacinės visuomenės plėtra
1. Valstybės informacinių 1. Saugios VIISP veiklos užtikrinimas;
išteklių sąveikumo platformos 2. VIISP aplinkoje sukonstruotų ir teikiamų
(VIISP)
palaikymas
ir elektroninių paslaugų modifikavimas bei plėtojimas.
01-01-01
tobulinimas
bei
jos
panaudojimo plėtra

01-01-02

2. Tarpžinybinės mokestinių 1. Saugios TDS veiklos užtikrinimas;
duomenų
saugyklos 2. TDS infrastruktūros plėtojimas.
palaikymas ir plėtra

3. Informacinė visuomenė 1. Ekonomikos augimo veiksmų programos
visiems (Europos Sąjungos ir prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ (toliau bendrojo finansavimo lėšos)
IVV prioritetas) įgyvendinimo priemonių projektų
finansavimo sąlygų aprašų pakeitimų rengimas bei
derinimas su kitomis institucijomis;
2. Lėšų, skirtų IVV prioriteto įgyvendinimo
01-02-01
priemonių projektams finansuoti, planavimas ir
informacijos teikimas;
3. Sprendimų dėl papildomo finansavimo skyrimo
IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių projektams
priėmimo organizavimas;
4. IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių pakeitimų

1. Įdiegtų papildomų, geografiškai
nutolusių VIISP telkinių skaičius (1
vnt.);
Projektų skyrius
2. VIISP aplinkoje sukonstruotų
ir/ar patobulintų
elektroninių
paslaugų skaičius (3 vnt.).
1. Atliktų TDS rizikos ir saugos
reikalavimų atitikties vertinimų
skaičius (1 vnt.);
Projektų skyrius
2.
Įsigytų
papildomų
TDS
programinės
įrangos
licencijų
skaičius (1 vnt.).
1. Parengtų ir patvirtintų Komiteto
direktoriaus įsakymų projektų dėl
priemonių projektų finansavimo
sąlygų aprašų pakeitimo skaičius (2
vnt.);
2. Parengtų ir pateiktų Susisiekimo Struktūrinių fondų
ministerijai 2015 m. numatomų administravimo
gauti ES ir kitos tarptautinės
skyrius
finansinės paramos ir bendrojo
finansavimo lėšų planų skaičius (2
vnt.);
3. Parengtų ir patvirtintų Komiteto
direktoriaus įsakymų projektų dėl
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derinimo Informacinės visuomenės plėtros komitete
prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas)
organizavimas;
5. Lėšų išmokėjimo IVV prioriteto įgyvendinimo
priemonių projektų vykdytojams organizavimas;
6. Sprendimų dėl lėšų, išmokėtų pažeidžiant teisės
aktus, grąžinimo priėmimo ir lėšų susigrąžinimo
procedūrų koordinavimas;
7. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės
paramos panaudojimo ataskaitų rengimas;
8. ES struktūrinės paramos panaudojimo prognozių
rengimas;
9. IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių ir projektų
įgyvendinimo stebėsenos organizavimas;
10. Informacijos, kurios reikia veiksmų programos
metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms,
rengimas;
11. Metodinės pagalbos ir konsultacijų veiksmų
programą administruojančioms institucijoms dėl
2014-2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų
programos prioriteto „Informacinės visuomenės
skatinimas“ įgyvendinimo dokumentų rengimo ir
projektų vertinimo, atrankos ar administravimo
teikimas.

papildomo finansavimo skyrimo
IVV
prioriteto
įgyvendinimo
priemonių projektams skaičius (10
vnt.);
4. Suorganizuotų Komiteto Paramos
sutarčių keitimų ir pažeidimų
nagrinėjimo komisijos posėdžių,
kurių metu priimti sprendimai dėl
IVV
prioriteto
įgyvendinimo
priemonių projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių pakeitimų,
skaičius (40 vnt.);
5.
Patikrintų,
patvirtintų
ir
apmokėtų paraiškų asignavimų
valdytojui skaičius (500 vnt.);
6. Parengtų ir patvirtintų Komiteto
direktoriaus įsakymų projektų dėl
lėšų, išmokėtų pažeidžiant teisės
aktus, grąžinimo priėmimo, skaičius
(2 vnt.);
7. Parengtų ir Finansų ministerijai
pateiktų ataskaitų apie IVV
prioriteto ES lėšų naudojimo planų
vykdymą
ir
įgyvendinimo
problemas ir (ar) rizikas skaičius (4
vnt.);
8. Parengtų ir Finansų ministerijai
pateiktų
įsipareigojimų
dėl
projektams skiriamo finansavimo
bei pareiškėjų ir partnerių lėšų ir šių
lėšų išmokėjimo bei naudojimo
detalizavimo
einamaisiais
ir
ateinančiais metais planų skaičius (4
vnt.);
9. Suorganizuotų Darbo grupės,
vykdančios projektų, įgyvendinamų
pagal IVV prioritetą, įgyvendinimo
stebėseną, posėdžių skaičius (8
vnt.);
10. Parengta ir Finansų ministerijai
pateikta užpildyta Ekonomikos
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4. Techninė parama veiksmų 1.
Valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų,
programoms administruoti
administruojančių
ES
struktūrinius
fondus,
administracinių gebėjimų stiprinimas;
2.
Plačiajuosčio ryšio plėtros skatinimo modelio
01-02-02
ir Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų
apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio
parengimas;
3.
Tyrimų,
reikalingų
IVV
prioriteto
administravimui, įsigijimas.
5.
Techninė
parama 1. Informacinių ir metodinių leidinių, skirtų
informavimui ir viešinimui
visuomenei bei esamiems bei galimiems ES
struktūrinės
paramos
projektų
vykdytojams,
parengimas ir išplatinimas;
2. Seminarų, skirtų IVV prioriteto projektų
01-02-03
vykdytojams, organizavimas;
3. Projektų, finansuojamų IVV prioriteto lėšomis,
rezultatų viešinimas.

6. Valstybės ir savivaldybių
institucijų
ir
įstaigų
informacinės
visuomenės
01-02-05 plėtros investicijų projektų
derinimas

1. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų
vertinimas, pastabų, pasiūlymų teikimas investicijų
projektams;
2. Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų
panaudojimą informacinės visuomenės plėtrai
surinkimas;

augimo
veiksmų
programos
įgyvendinimo ataskaita už 2013 m.
(1 vnt.);
11. Parengtų dokumentų projektų,
pažymų,
ataskaitų,
teikiant
metodinę pagalbą ir konsultacijas
2014-2020 metų veiksmų programą
administruojančioms institucijoms,
skaičius (20 vnt.);
12.
Parengtų
metodinių
ir
rekomendacinių
dokumentų,
aktualių 2014-2020 metų veiksmų
programų administravimui, skaičius
(3 vnt.).
1. Mokymų, kuriuose dalyvavo
valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
administruojantys ES struktūrinius
fondus, skaičius (10 vnt.);
Struktūrinių fondų
2. Parengtų studijų (modelių) administravimo
skaičius (2 vnt.);
skyrius
3. Įsigytų tyrimų, reikalingų IVV
prioriteto administravimui, skaičius
(3 vnt.).
1. Informacinių ir metodinių
leidinių apie ES paramą Lietuvos
informacinės visuomenės plėtrai
skaičius (2 vnt.);
Struktūrinių fondų
2. Suorganizuotų seminarų IVV
administravimo
prioriteto projektų vykdytojams
skyrius
skaičius (2 vnt.);
3. Įgyvendinta IVV prioriteto
lėšomis sukurtų e. paslaugų
viešinimo kampanija (1 vnt.).
1. Derintų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų informacinės
visuomenės
plėtros
investicijų
Planavimo ir
projektų skaičius (150 vnt.);
stebėsenos skyrius
2.
Parengtų
valstybės
lėšų
panaudojimo
įgyvendinamiems/baigtiems

I-IV

1360

I-IV

400

I-IV

0
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3. Valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų
informacinių sistemų investicijų projektų derinimas,
siekiant, kad perkamos ar modernizuojamos
informacinės sistemos tiktų darbui įvedus eurą.

7. Valstybės ir žinybinių
registrų,
valstybės
informacinių sistemų nuostatų
ir specifikacijų derinimas bei
01-03-01 registravimas

1. Išvadų pateiktiems derinti valstybės informacinių
sistemų, valstybės ir žinybinių registrų nuostatų ir
specifikacijų projektams teikimas;
2. Valstybės informacinių sistemų, valstybės ir
žinybinių registrų registravimas.

8. Pavestų kompensavimo ir 1.
Savivaldybių išlaidų,
patirtų pritaikant
priežiūros priemonių, susijusių informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo
su
euro
įvedimu, tvarkos aprašo įgyvendinimas;
įgyvendinimas

01-03-02

2. Valstybės institucijų ir įstaigų, verslo atstovų
informacinių technologijų ekspertų darbo grupės
valstybės informacinių sistemų pritaikymo dirbti su
euru klausimams svarstyti sudarymas;
3. Svarbiausių (rizikingų) valstybės informacinių
sistemų, susijusių su euro įvedimu, sąrašo
patvirtinimas;

įgyvendinti investicijų projektams
(investicijų programoms) ataskaitų
skaičius (2 vnt.);
3. Derintų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų informacinių
sistemų, kurios pritaikomos darbui
su euru, investicijų projektų skaičius
(10 vnt.).
1. Pateiktų išvadų valstybės ir
žinybinių
registrų,
valstybės
informacinių sistemų nuostatų ir
specifikacijų projektams skaičius
(280 vnt.);
2. Registrų ir valstybės informacinių
sistemų
registre
užregistruotų
registrų ir valstybės informacinių
sistemų skaičius (20 vnt.).
Įvertintų savivaldybių pateiktų
paraiškų skirti išlaidų, patirtų
pritaikant informacines sistemas
euro įvedimui, kompensaciją, dalis
(100 proc.)
Sudarytų darbo grupių valstybės
informacinių sistemų pritaikymo
dirbti su euru klausimams svarstyti
skaičius (1 vnt.)
Patvirtintų svarbiausių (rizikingų)
valstybės informacinių sistemų,
susijusių su euro įvedimu, sąrašų
skaičius (1 vnt.)
Parengtų
rekomendacijų,
kaip
informacines sistemas pritaikyti
dirbti su euru, skaičius (5 vnt.)
Vertinamų informacinių sistemų
skaičius (70 vnt.)

Informacinių
išteklių skyrius

I-IV

Planavimo ir
stebėsenos skyrius

IV

Planavimo ir
stebėsenos skyrius

I

Planavimo ir
stebėsenos skyrius

I

4. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
Planavimo ir
įstaigoms rekomendacijų, kaip informacines sistemas
stebėsenos skyrius
pritaikyti dirbti su euru, teikimas;
5. Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių
sistemų pritaikymo euro įvedimui, valstybės
Planavimo ir
institucijų ir įstaigų veiksmų planų pritaikant
stebėsenos skyrius
informacines sistemas euro įvedimui laikymosi
vertinimas;
6. Rinkos priežiūros funkcijos atlikimas – rengti Patikrintų identifikuotų internetinių Teisės ir personalo

IV

IV

IV

0

8865
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patikrinimus,
siekiant
užtikrinti
Lietuvos
Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje
įstatyme numatytų reikalavimų priežiūrą;
7. Pagal kompetenciją Valstybinei vartotojų teisių
apsaugos tarnybai statistinių duomenų ir ataskaitų
apie gautus su euro įvedimu susijusius vartotojų
skundus bei nustatytus pažeidimus kartu su
pasiūlymais, kokių priemonių imtis siekiant išvengti
panašių pažeidimų ateityje, teikimas.
9.
Kompiuterinių
teksto 1. Kompiuterinių teksto vertimo priemonių licencijos
vertimo priemonių įsigijimas
galiojimo laikotarpio pratęsimas;
2. Kompiuterinės teksto vertimo priemonės
01-03-03
prieinamumo valstybės institucijoms ir įstaigoms
užtikrinimas.

10.
Su
informacinės 1. Teisės aktų, reglamentuojančių informacinės
visuomenės plėtros procesais visuomenės plėtros procesus, rengimas, pavestų
susijusių
pavestų
darbų darbų ir numatytų funkcijų vykdymas;
vykdymas;
norminių
ir
programinių
dokumentų
rengimas
01-03-04
2. Straipsnių, pranešimų spaudai, naujienų pagal
Komiteto kompetenciją rengimo organizavimas,
informacijos
sklaida,
renginių
(seminarų)
organizavimas;
3.
Konkurso
organizavimas;

„Naujasis

knygnešys

parduotuvių dėl atitikties Euro
skyrius
įvedimo įstatymo reikalavimams
dalis (100 proc.)
Pateiktų
ataskaitų
Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai
skaičius (4 vnt.)
Teisės ir personalo
skyrius

1. Kompiuterinių teksto vertimo
priemonių licencijų, kurių pratęstas
galiojimo laikotarpis, skaičius (1
Informacinių
vnt.);
išteklių skyrius
2. Kompiuterinių teksto vertimo
priemonių
licencijų
panaudos
sutarčių skaičius (200 vnt.).
Parengtų
su
informacinės
visuomenės plėtros koordinavimu,
atskirų procesų reglamentavimu, Visi skyriai pagal
susijusių
rekomendacinių
kompetenciją
dokumentų, metodikų ir kitų teisės
aktų projektų skaičius (15 vnt.)
Parengtų straipsnių, pranešimų
spaudai, naujienų skaičius (80 vnt.)
Visi skyriai pagal
kompetenciją

2014“ Suorganizuotų konkursų skaičius (1
Planavimo ir
vnt.)
stebėsenos skyrius

IV

I-IV

160

I-IV

2653
I-IV

I-II
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4. Priežiūros, kaip informacinės visuomenės
paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos Respublikos
informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ir šį
įstatymą įgyvendinančių teisės aktų, vykdymas;

5. Informacijos rinkmenų sąrašo tvarkymas;

6. Metodinės pagalbos valstybės institucijoms ir
įstaigoms dėl jų interneto svetainių atitikimo
keliamiems reikalavimams teikimas;
7. Vyriausybei atskaitingų institucijų strateginių
veiklos planų dalyje „Veiklos efektyvumo didinimo
kryptys“ numatytų konkrečių darbų, skirtų bendrųjų
funkcijų atlikimo efektyvumui didinti, užtikrinimas;
vykdymo kontrolės užtikrinimas;

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 (60
proc.)
Su
institucijų
tvarkomomis
informacijos rinkmenomis susijusių
naujų įrašų sąraše skaičius (100
vnt.)
Atliktų
bendrųjų
reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų interneto svetainėms
tyrimų skaičius (1 vnt.)
Kreipimųsi
į
Vyriausybei
atskaitingas
institucijas
dėl
strateginiuose veiklos planuose
numatytų konkrečių darbų, skirtų
bendrųjų
funkcijų
atlikimo
efektyvumui didinti, skaičius (2
vnt.)
Atliktų
bendrųjų
funkcijų
efektyvumo vertinimų skaičius (1
vnt.)
Parengtų su valstybės informacinių
išteklių valdymo modeliu susijusių
dokumentų skaičius (1 vnt.)

8. Bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimų atlikimas
ir pasiūlymų dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo
didinimo užduočių kitiems metams pateikimas;
9. Valstybės informacinių išteklių valdymo modelio
sukūrimas, siekiant konsoliduoti viešojo sektoriaus
informacinių
technologijų
infrastruktūrą
ir
optimizuoti jos valdymą;
10. Metodinės informacijos parengimas ir techninių Parengtų teisės
priemonių
bendro
naudojimo
informacinių skaičius (1 vnt.)
technologijų
paslaugoms
teikti
nuotolinės
kompiuterijos būdu sukūrimas;

aktų

Teisės aktų,
reglamentuojančių
informacinės
visuomenės
paslaugų teikimą,
pažeidimų
nagrinėjimo
komisija

I-IV

Informacinių
išteklių skyrius

I-IV

Planavimo ir
stebėsenos skyrius

I-IV

Planavimo ir
stebėsenos skyrius

I-IV

Planavimo ir
stebėsenos skyrius

II

Informacinių
išteklių skyrius

II

Projektų skyrius

IV

projektų
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11. Valstybės institucijų ir įstaigų, valdančių Derintų informacinių technologijų
ypatingos
svarbos
informacinius
išteklius, plėtros planų projektų skaičius (3
Planavimo ir
informacinių technologijų plėtros planų projektų vnt.)
stebėsenos skyrius
derinimas;
12. Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos
informacinės sistemos ir Informacinės visuomenės
plėtros investicijų projektų derinimo informacinės
sistemos pakeitimų įgyvendinimas;
13. Informacinių ir ryšių technologijų lėšų
planavimo tvarkos, siekiant efektyvesnio valstybės
biudžeto asignavimų informacinių ir ryšių
technologijų išlaidoms planavimo, parengimas.

Atlikti
sistemų
pakeitimų
įgyvendinimo darbai (100 proc.)

Parengtų teisės
skaičius (1 vnt.)

aktų

IV

Planavimo ir
stebėsenos skyrius

IV

Planavimo ir
stebėsenos skyrius

IV

projektų

VISO

Direktorius

Ramūnas Čepaitis

190981

