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I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau –
Komitetas), prisidėdamas prie 2012 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioriteto „Naujos
kokybės viešosios paslaugos mūsų žmonėms“ vykdymo:
1. tęsė Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems“ (toliau – IVV prioritetas)16 priemonių įgyvendinimą, iš kurių 13 tiesiogiai prisideda
perkeliant viešąsias ir administracines paslaugas į elektroninę erdvę;
2. tobulino Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo
sistemą (toliau – VAIISIS) ir plėtė jos infrastruktūros panaudojimą perkeliant viešąsias ir (ar)
administracines paslaugas į elektroninę erdvę.
Taip pat Komitetas pasiekė šių veiklos efektyvumo pokyčių: 1. Informacinės visuomenės
plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. T122 buvo panaikintos skyrių vedėjų pavaduotojų pareigybės ir nuo 2012 m. sausio 1 d. įsteigtos
skyrių patarėjų pareigybės. 2. Visos funkcijos, kurioms nebūtina įdarbinti valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, įgyvendintos, perkant paslaugas rinkos kainomis iš
specializuotų paslaugų teikėjų.
II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
STRATEGINIS TIKSLAS (01) – siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė
visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių informacinių ir
ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis.
Strateginio tikslo įgyvendinimas vertinamas vienu efekto kriterijumi.
Efekto kriterijus – gyventojų, kurie kreipėsi į viešojo administravimo institucijas internetu,
procentas.
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Efekto kriterijaus 2012 m. planuojamas rodiklis buvo 38 procentai, pasiektas rodiklis – 39
procentai. Didžiausias šio efekto kriterijaus rodiklio augimas buvo 2010 m., 2011 m. jis išliko
nepakitęs ir siekė 35 proc., o 2012 m. šio rodiklio augimas buvo 4 procentiniai punktai. Dažniausiai
valstybės institucijų svetainėse lankėsi jaunesnio amžiaus, turintys didesnes pajamas ir aukštąjį
išsilavinimą, didžiųjų miestų gyventojai. Taip pat pažymėtina, kad vis daugiau valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – valstybės ir savivaldybių institucijos) atitinka Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatas,

todėl gyventojai internete gali rasti daugiau viešojo sektoriaus informacijos ir patogiau pasinaudoti
šių institucijų teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis.
Komitetas nuo 2011 metų aktyviai vykdo viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų
viešinimo ir gyventojų bei įmonių informavimo apie jų naudą veiklas. Šių veiklų tikslas – siekti,
kad sukurtos ir naujai sukuriamos viešojo sektoriaus elektroninės paslaugos kuo greičiau ir patogiau
pasiektų jų potencialius naudotojus.
Programa. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA (02 01)
Programą vykdė Komitetas.
Programos tikslas – plėtoti elektroninį turinį ir IRT infrastruktūrą, siekti plataus jų
naudojimo.
Įgyvendinant šį tikslą atlikti šie svarbiausi darbai:
Atnaujintas Elektroninių valdžios vartų portalas (www.epaslaugos.lt), kuriame sukurta ir
pradėta teikti patobulinta paslaugos „Pažymos apie gyvenamąją vietą ir šeiminę padėtį užsakymas ir
apmokėjimas internetu“ versija, atliktas gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos
modifikavimas, parengtos Elektroninių valdžios vartų portale publikuojamų elektroninių paslaugų
aprašų pildymo instrukcijos ir trumpų pavadinimų, naudojamų paslaugų aprašuose, rekomendacijos.
Taip pat atlikti VAIISIS mokėjimo bloko funkcionalumo pakeitimai, atnaujintos VAIISIS
identifikavimo ir apmokėjimo už paslaugas paslaugos specifikacijos. Elektroninių valdžios vartų
portale pradėtas naudoti juridinių asmenų identifikavimas per 5 bankus. Taip pat per VAIISIS
pradėta naudotis 13 naujomis elektroninių paslaugų teikimo sistemomis bei paslaugomis. 2012 m. į
VAIISIS įkelta 18 valstybės institucijų nuorodų į paslaugų aprašus ir Elektroninių valdžios vartų
portale modifikuoti 3 valstybės institucijų nuorodų į paslaugas aprašai. Pažymėtina, kad 2012 m.
pasirašyta 16 sutarčių su valstybės institucijomis dėl VAIISIS paslaugų naudojimo ir šiuo metu
VAIISIS paslaugomis naudojasi 159 valstybės institucijos. Elektroninių valdžios vartų portale yra
567 nuorodos į viešąsias ir administracines paslaugas. 2012 m. portalą aplankė 695 tūkst. unikalių
lankytojų (palyginti, 2011 m. – 464 tūkst. unikalių lankytojų).
Parengti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo
įgyvendinamieji teisės aktų projektai, kurie sudarys sąlygas racionalesniam biudžeto lėšų
naudojimui ir jau esamų valstybės informacinių išteklių išnaudojimui, skatins informacinių
technologijų priemonių kūrimą ir jų tobulinimą atsižvelgus į informacijos gavėjų ir paslaugų
naudotojų poreikius, sukurs prielaidas spartesnei elektroninių paslaugų plėtrai:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 299 „Dėl valstybės
registrų sąrašo reorganizavimo į Registrų sąrašą ir Registrų sąrašo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
projektas, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr.
1263;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimo Nr. 451 „Dėl
valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl
Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektas;
4. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
įsakymo „Dėl Informacinių technologijų plėtros planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
projektas.

Vadovaujantis Pasaulinio interneto tinklo konsorciumas (W3C) parengtomis Interneto
puslapių turinio prieinamumo rekomendacijomis 2.0, atliktas Valstybės ir savivaldybių institucijų
interneto svetainių atitikimo W3 konsorciumo Tinklaviečių turinio prieinamumo gairių 2.0 versijai
įvertinimas, kurio tikslas - nustatyti interneto svetainių prieinamumo lygį ir rasti kritines jų
prieinamumo kliūtis. Įvertinimas parodė, kad nė viena iš penkių vertintų valstybės institucijų
interneto svetainių neatitiko Interneto puslapių turinio prieinamumo rekomendacijose 2.0 numatyto
A ir AA prieinamumo lygio, todėl numatoma toliau rengti šios srities rekomendacijas ir metodinius
dokumentus, siekiant užtikrinti valstybės institucijų interneto svetainių prieinamumą visiems
potencialiems jų lankytojams, įskaitant žmones su negalia.
Atliktas Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo
(toliau – aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu
Nr. 480, nuostatoms tyrimas, kurio metu nustatyta, kad institucijų svetainės aprašo nuostatas
bendrai atitinka 58,6 proc. (palyginti, 2011 m. 51,1 proc.). Komiteto interneto svetainėje patalpintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų interneto svetainių dizaino suvienodinimo
taisyklės, kuriomis gali pasinaudoti valstybės institucijos, atnaujindamos savo interneto svetaines.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin.,
2011, Nr. 163-7739) 22 straipsnį, valstybės registras Registrų sąrašas reorganizuotas į Registrų ir
valstybės informacinių sistemų registrą, o Valstybės informacinių sistemų apskaitos
kompiuteriniame žurnale sukaupti duomenys apie įsteigtas ir įteisintas valstybės informacines
sistemas perkelti į registrą. Komitetas 2012 m. suderino 8 registrų nuostatus ir 7 registrų
specifikacijas. Taip pat buvo suderinti 91 valstybės informacinių sistemų nuostatai ir 32 valstybės
informacinių sistemų specifikacijos.
Įgyvendinamos visos IVV prioriteto priemonės (viso 16 priemonių). Iš viso per 2012 m. į
valstybės projektų sąrašus įtraukti 3 nauji projektai, kurių bendra vertė – 31,69 mln. Lt, 48
projektams skirtas finansavimas, kurių bendra vertė – 272,086 mln. Lt, pasirašyta 53 projekto
finansavimo ir administravimo sutartys, kurių bendra vertė – 283,438 mln. Lt. Per 2012 m. baigti
įgyvendinti 22 projektai, kurių metu sukurtos elektroninės paslaugos ir elektroniniai sprendimai
pateikti naudotojams.
Parengtas 2013 metų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų sąrašas pagal
svarbą. Komitetas 2012 m. derino 90 informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų, iš jų 83
buvo suderinti, o 7 investicijų projektai nebuvo suderinti, nes neatitiko vertinimo kriterijų. Viso
suderinta informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų suma – 278,5 mln. Lt (iš jų 47,2
mln. Lt sudaro valstybės biudžeto lėšos).
Siekiant identifikuoti ir sumažinti rizikos veiksnius, galinčius neigiamai įtakoti teikiamų į
Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą (toliau – TDS) duomenų, TDS duomenų ir
informacijos iš TDS saugą, atliktas TDS rizikos ir TDS saugos reikalavimų atitikties vertinimas.
Įgyvendintas pirmasis investicijų projekto „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos
palaikymas ir plėtra“ etapas, kurio metu įsigyta techninė ir programinė įranga, atliktas
infrastruktūros virtualizavimas, naujos infrastruktūros konfigūravimas ir TDS migravimas į naująją
infrastruktūrą.
Sukurta ir įdiegta Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinė sistema, skirta
kaupti ir sisteminti įvairių šaltinių renkamą informacinės visuomenės plėtros procesų statistinę
informaciją, analizuoti informacinės visuomenės plėtros statistinių rodiklių pokyčius ir vienoje
vietoje patogia forma teikti visuomenei aktualią informaciją, apibūdinančią informacinės
visuomenės plėtros procesus, jų dinamiką ir pokyčius. Taip pat ši sistema leidžia automatizuoti ir

susisteminti IVV prioriteto projektų įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo rezultatus bei sudaryti
galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami IVV prioriteto projektai ir panaudojamos IVV
prioriteto lėšos.
Įgyvendinant projektą „Informavimas ir viešinimas apie prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems“ įgyvendinimą“, buvo atliktos viešinimo kampanijos veiklos: išleistas ir išplatintas leidinys
„Pagrindinių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimas: 2011 m. tyrimo ataskaita“;
išleisti ir išplatinti lankstinukai „E. paslaugos“; suorganizuotas renginys projektų, finansuojamų
IVV prioriteto lėšomis, vykdytojams, siekiant paminėti Pasaulio informacinės visuomenės dieną,
pasidalinti gerąja patirtimi, aptarti informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje ir apdovanoti
geriausius šios srities projektus; parengti ir išplatinti pranešimai spaudai ir straipsniai apie Europos
Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšomis Lietuvoje sukurtas ir veikiančias viešąsias elektronines
paslaugas.
Suorganizuotas konkursas „Naujasis knygnešys 2012“, kurio metu geriausių mobiliojo
turinio sprendimų kūrėjai buvo apdovanoti septyniose kategorijose (verslo ir komercijos, valdžios ir
dalyvavimo, mokymosi ir švietimo, pramogų ir gyvenimo būdo, turizmo ir kultūros, žiniasklaidos ir
naujienų, aplinkos ir sveikatos) ir įgijo teisę dalyvauti konkurso „Pasaulio viršūnių apdovanojimai
2012“ pasaulinėje atrankoje. Tarptautiniame aplikacijų mobiliesiems įrenginiams konkurse
„Pasaulio viršūnių apdovanojimai 2012“ lietuvių sukurta interaktyvi pasaka „OzBook“ pripažinta
viena iš nugalėtojų grupėje „Mobiliosios pramogos ir gyvenimo būdas“ bei pateko tarp 40-ies
geriausių pasaulio aplikacijų.
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Vertinimo kriterijų nepasiekimo arba viršijimo priežastys:
1. Šio rodiklio reikšmė nebuvo pasiekta, nes iki 2012 m. pabaigos nebuvo pradėta teikti
viešoji administracinė paslauga „Automobilių registravimas“, kuri patenka į 20 pagrindinių viešųjų
ir administracinių paslaugų gyventojams ir verslui sąrašą. Pažymėtina, kad įgyvendinus projektą
„Autotransporto priemonių registravimo paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, minėta paslauga
būtų perkelta į elektroninę erdvę (projekto vykdytojas VĮ „Regitra“). Buvo numatyta projektą
pabaigti 2012 m., tačiau atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu kilusius sunkumus, projekto
įgyvendinimo pabaiga persikėlė į 2013 m.;
2. Šio rodiklio reikšmė nepasiekta, nes Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų
registras ir Žemės gelmių registras nebuvo priimti į eksploataciją. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų
dokumentų blankų registro duomenų pateikimo modulio specifikacija neatitiko Komiteto

direktoriaus įsakymu Nr. T-131 patvirtintų reikalavimų, todėl 2012 m. elektroninis duomenų
pateikimo modulis nepradėjo veikti. Žemės gelmių registro specifikacija, aprašanti elektroninį
duomenų pateikimą/atnaujinimą, buvo patvirtinta ir įregistruota, tačiau modernizuoto registro
priėmimo ir perdavimo aktas Komitetui nebuvo pateiktas (minėtas registras nėra priimtas į
eksploataciją);
3. Šio rodiklio reikšmė viršyta. Rodiklio reikšmės didėjimas skaičiuojamas nuo 2011 m.
buvusių unikalių lankytojų skaičiaus, t. y. nuo 464 tūkst. lankytojų. Per 2012 m. portale apsilankė
695 tūkst. unikalių lankytojų. Ženklų Elektroninių valdžios vartų lankytojų skaičiaus augimą įtakojo
institucijų pradėtos teikti naujos, sparčiai populiarėjančios elektroninės paslaugos: pvz.
aplinkosauginių leidimų informacinės sistemos teikiamos elektroninės paslaugos, iš kurių
populiariausios – miško kirtimo ir mėgėjiškos žūklės leidimų išdavimo e. paslaugos, elektroninio
archyvo informacinės sistemos e. paslaugos (elektroninių dokumentų perdavimas į valstybės
archyvus), gyvenamosios vietos deklaravimo e. paslaugos, su statyba susijusių dokumentų išdavimo
e. paslaugos, vairuotojų elektroninių paslaugų portalo e. paslaugos ir kt. Taip pat sukurta nauja
patogesnė ir aiškesnė naudotojui Elektroninių valdžios vartų portalo versija;
4. Šio rodiklio reikšmė nepasiekta, nes tiek 2011 m., tiek 2012 m. nebuvo priimti rinkimus
reglamentuojančių įstatymų pakeitimai ir papildymai, nustatantys balsavimą internetu, todėl
strateginio veiklos plano priemonės „Sudarytos palankesnės galimybės užsienio lietuviams
dalyvauti rinkimuose“ nebuvo galima pradėti įgyvendinti;
5. Šio rodiklio reikšmė nepasiekta, nes viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
pateikė mažiau mokėjimo paraiškų nei buvo tikėtasi, tačiau didelio nuokrypio nuo lėšų
panaudojimo plano nebuvo. Dėl užsitęsusių projektų vykdytojų viešųjų pirkimų procedūrų (projektų
vykdytojai nespėjo laiku parengti viešųjų pirkimų dokumentacijos ir/arba viešųjų pirkimų
procedūros buvo sustabdytos ir nusikėlė dėl teisminių procedūrų) nusikėlė projektų, finansuojamų
IVV prioriteto priemonių lėšomis, įgyvendinimo terminai ir dėl to atitinkamai nedidelė dalis 2012
m. planuotų pateikti mokėjimo prašymų nusikėlė į 2013 m. Atsižvelgiant į tai, kad visos IVV
prioriteto priemonės yra pradėtos įgyvendinti ir pagal šias priemones jau yra paskirstyta 99,13 proc.
IVV prioriteto įgyvendinimui skirtų lėšų, numatoma, kad visos IVV prioriteto įgyvendinimui
skirtos lėšos bus sėkmingai panaudotos iki 2015 m. pabaigos.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Asignavimai
Iš viso asignavimų programai (1+2)
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Fes
Sąjungos finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

Asignavimų panaudojimas:

173555

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
141830,5

Asignavimų
panaudojimo
procentas
81,72

173555
23543

141830,5
20420,9

81,72
86,74

1466396

118043,7

80,63

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst. litų

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pateikė Komitetui mažiau mokėjimo
paraiškų nei buvo tikėtasi, tačiau didelio nuokrypio nuo lėšų panaudojimo plano nebuvo. Dėl
užsitęsusių projektų vykdytojų viešųjų pirkimų procedūrų (projektų vykdytojai nespėjo laiku
parengti viešųjų pirkimų dokumentacijos ir/arba viešųjų pirkimų procedūros buvo sustabdytos ir
nusikėlė dėl teisminių procedūrų) nusikėlė projektų, finansuojamų IVV prioriteto priemonių
lėšomis, įgyvendinimo terminai ir dėl to atitinkamai nedidelė dalis 2012 m. planuotų pateikti
mokėjimo prašymų nusikėlė į 2013 m. Atsižvelgiant į tai, kad visos IVV prioriteto priemonės yra
pradėtos įgyvendinti ir pagal šias priemones jau yra paskirstyta 99,13 proc. IVV prioriteto
įgyvendinimui skirtų lėšų, numatoma, kad visos IVV prioriteto įgyvendinimui skirtos lėšos bus
sėkmingai panaudotos iki 2015 m. pabaigos. Taip pat nepanaudota dalis 2012 m. suplanuotų IVV
prioriteto ES struktūrinės paramos administravimui, informavimui ir viešinimui skirtų techninės
paramos lėšų, nes užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, sutartys su paslaugų teikėjais pasirašytos
vėliau negu buvo planuota ir dalis veiklų ir atsiskaitymai už jas persikėlė į 2013 m. Taip pat
paslaugų teikėjai vėlavo įgyvendinti dalį sutartyje numatytų viešinimo ir informavimo apie ES
struktūrinius fondus veiklų, todėl šių veiklų įgyvendinimas ir atsiskaitymai už jas perkelti į 2013 m.
IV. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo
priemones, Komitetui buvo pavesta plėtoti TDS – diegti ekonominių, socialinių situacijų analizės,
prognozės ir mikromodeliavimo priemones ir metodus. Siekiant įgyvendinti minėtą priemonę,
Komitetas vykdo investicijų projektą „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra“.
Investicijų projekto įgyvendinimas numatytas 2012-2015 metais. 2012 m. įgyvendintas pirmasis šio
investicijų projekto etapas, kurio metu įsigyta techninė ir programinė įranga, atliktas infrastruktūros
virtualizavimas, naujos infrastruktūros konfigūravimas ir TDS migravimas į naująją infrastruktūrą.
Dėl nepakankamai Komitetui skiriamų lėšų valstybės investicijoms, artimiausiu metu ekonominių,
socialinių situacijų analizės, prognozės ir mikromodeliavimo priemonių diegimas sunkiai
įgyvendinamas. Šio investicijų projekto įgyvendinimo laikotarpis nustatytas atsižvelgiant į
Komitetui skiriamus asignavimus valstybės investicijoms.
V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
1. Palaikyti ir tobulinti VAIISIS bei plėsti jos infrastruktūros panaudojimą perkeliant
viešąsias ir (ar) administracines paslaugas į elektroninę erdvę bei jas teikiant;
2. Koordinuoti valstybės išteklių valdymą - derinti ir registruoti valstybės ir žinybinių
registrų, valstybės informacinių sistemų nuostatus ir specifikacijas;
3. Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto panaudojimą informacinės visuomenės plėtros
projektams, derinant skirtingus finansavimo šaltinius (ES struktūrinių fondų paramos, bendrojo
finansavimo ir Valstybės investicijų programos lėšas): atliekant tarpinės institucijos funkcijas, tęsti
IVV prioriteto 16 priemonių įgyvendinimą, derinti kitų institucijų planuojamus vykdyti
informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus.

Direktorius

Rytis Kalinauskas

