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INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2017 M. VEIKLOS PLANAS
(įstaigos (programos vykdytojo) pavadinimas)

Sukurti susisiekimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos (toliau – ES) politikos pagrindinius principus, tikslus ir kriterijus; rekonstruoti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą; sudaryti palankias sąlygas
verslo ir socialinei plėtrai, skaidriai konkurencijai.
Patikima, atvira, inovatyvi ir dinamiška organizacija, visapusiškai prisidedanti prie svarbiausių Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesų sėkmingos raidos ir atitinkanti savo partnerių, paslaugų
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Įgyvendinamų projektų skaičius (jeigu programos vykdytojo vykdomi projektai
įtraukti į susisiekimo ministro valdymo srities Valstybės investicijų programos
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I.

APRAŠOMOJI DALIS

1.1.

IVPK 2017 m. savo veikla toliau prisidės prie efektyvaus valstybės informacinės visuomenės politikos formavimo ir įgyvendinimo. Siekdamas, kad valstybės biudžeto lėšos, skiriamos informacinės visuomenės plėtros
projektams, būtų panaudojamos efektyviai, IVPK derins iš Valstybės investicijų programos lėšų planuojamus finansuoti institucijų informacinių technologijų (toliau - IT) diegimo projektus, bus vykdomos IVPK kaip
Metodinės pagalbos centro funkcijos padedant užtikrinti tikslingą 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos informacinės visuomenės srityje panaudojimą. Koordinuojant valstybės informacinių išteklių valdymo įgyvendinimą,
2017 m. bus tęsiamos registrų, informacinių sistemų nuostatų ir specifikacijų derinimo veiklos, pagal kompetenciją vykdomi visi pavesti veiksmai, įgyvendinant valstybės informacinių išteklių politiką. Skatinant viešojo
sektoriaus pakartotinį panaudojimą atvirų duomenų formatais bus rengiamas atvirų duomenų teisinis ir metodinis reglamentavimas, bus stiprinama valstybės institucijų darbuotojų kompetencija atvirų duomenų sklaidos
srityje, kuriamos centralizuotos prieigos prie viešojo sektoriaus atvirų duomenų infrastruktūra, prioritetinių atvirų duomenų rinkiniai integruojami į bendrą ES skaitmeninę rinką. Įgyvendinant Valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros konsolidavimo darbus bus rengiama reikiama metodinė medžiaga, teisės aktų projektai ir įgyvendinamos organizacinės priemonės. Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. bus vertinama ar 2015 m. pabaigti
įgyvendinti svarbūs valstybės IT sprendimų kūrimo projektai: „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra“, „Administracinių procedūrų,
susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę“, „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, „Elektroninės demokratijos paslaugų
plėtra Lietuvos Respublikos Vyriausybėje“, "Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas" pasiekė planuotus rodiklius, IVPK sieks užtikrinti
visokeriopą šiais projektais sukurtų rezultatų palaikymą, informacijos apie juos sklaidą, naudotojų skatinimą naudotis sukurtomis paslaugomis.

1.2.
1.3.

IVPK 2018 m. prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, įgyvendinimo.
IVPK 2017 m. įgyvendins vieną valstybės investicijų projektą. Numatoma toliau tęsti investicijų projekto "Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra" įgyvendinimą, numatant 2017 m. sudaryti sąlygas TDS
naudotojams naudotis šiuolaikinius poreikius tenkinančiomis duomenų analizės ir prognozavimo priemonėmis ir būdais. IVPK 2017 m. planuoja pradėti įgyvendinti projektus, finansuojamus pagal 2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos 10 prioritetą „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“. Planuojama pradėti įgyvendinti šiuos projektus: 1) TDS plėtra ir naudojamumo didinimas. Projektu siekiama
sukurti TDS pagrindu išmanius įrankius, skirtus viešojo valdymo institucijoms gauti aktualius, tikslius, konsoliduotus (agreguotus) operatyvius mokesčių, ekonomikos ir pan. sričių duomenis, naudoti šalies ūkio raidos
prognozavimo metodus ir vykdyti šių duomenų analizę, kurie leis institucijoms tiek priimti labiau pagrįstus viešojo valdymo sprendimus, tiek vertinti priimtų sprendimų pasekmes, tiek planuoti tolimesnes veiklas ir tokiu
būdu prisidės prie viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumo didinimo; 2) Informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra. Projektu siekiama tobulinti IRT srities
projektų vertinimo ir stebėsenos sistemą, siekiant užtikrinti viešojo valdymo institucijų kuriamų IRT sprendimų sinergiją, sąveikumą, nedubliavimą ir efektyviai šiai sričiai skiriamų viešųjų išteklių naudojimą; 3) Vyriausybės
valdymo srities įstaigų veiklos informacijos centralizavimas. Šio projekto tikslas – perkelti Vyriausybės valdymo srities įstaigų veiklos informaciją į vieningą portalą „Mano vyriausybė“ ir taip prisidėti didinant viešojo
administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę ir sprendimų priėmimo kokybę; 4) Atvirų duomenų metodologijos ir teisinio reglamentavimo parengimas bei valstybės institucijų darbuotojų kompetencijų atvirų
duomenų sklaidos srityje stiprinimas; 5) Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir jos valdymo pertvarkymo metodinės ir teisinės bazės parengimas bei pertvarkos priežiūros procesų parengimas, kuriuo siekiama
sukurti prielaidas valstybės informacinių išteklių konsolidavimui įgyvendinti. Taip pat planuojama pradėti įgyvendinti projektus, finansuojamus pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 2 prioritetą
„Informacinės visuomenės skatinimas“. Pagal šį prioritetą planuojama pradėti įgyvendinti šiuos projektus: 1) Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos aplinkos patogumo vartotojams, platformos duomenų
mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų kūrimas. Projektu siekiama gerinti piliečių ir institucijų aptarnavimą VIISP aplinkoje taikant technologiškai pažangius elektroninius sprendimus. Projekto įgyvendinimo
metu bus sukurti arba modernizuoti VIISP funkcionalumai, skatinantys elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų naudojimą, didinantys duomenų mainų efektyvumą, taip pat Elektroninių valdžios vartų portale sukurti
naujas kompleksines bei bendrojo naudojimo paslaugas; 2) Lietuvos skaitmeninės bendruomenės stiprinimas: efektyvaus, saugaus ir atsakingo naudojimosi interneto paslaugomis ir technologijomis skatinimas. Šiuo projektu
Lietuvos gyventojai, pasitelkus iniciatyvius vietos bendruomenių narius, panaudojant sukurtą viešąjį prieigos prie interneto tinklą, bus skatinami, mokomi ir motyvuojami įgyti reikalingų įgūdžių internetu naudotis efektyviai,
visapusiškai, saugiai ir atsakingai; 3) Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas. Projektu siekiama sukurti
centralizuotai valdomas technines priemones, įgalinančias verslą ir visuomenę be išankstinių sąlygų ir patogiai gauti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis tiek verslo plėtrai, tiek ir nevyriausybinių iniciatyvų
įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas Atvirų duomenų portalas, skirtas Lietuvos viešojo sektoriaus duomenų atvėrimui verslui ir visuomenei, sudarantį galimybę be išankstinių sąlygų ir patogiai gauti
Lietuvos bei ES šalių viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus atvirus duomenis tiek verslo plėtrai, tiek ir nevyriausybinių iniciatyvų įgyvendinimui.

1.4.

IVPK 2017 m. planuoja vykdyti keletą tyrimų: Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimą, kurio tikslas yra atlikti įstaigų interneto svetainių turinio analizę,
pateikti išvadas dėl įstaigų interneto svetainių būklės ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo; Elektroninių paslaugų naudojimo vertinimą, kurio tikslas yra įvertinti gyventojų nuomonę apie viešojo sektoriaus institucijų svetaines bei
viešojo sektoriaus institucijų siūlomas elektronines paslaugas Lietuvoje.
IVPK sieks didinti veiklos efektyvumą: su kitomis viešojo sektoriaus institucijomis dokumentais bus keičiamasi tik elektroninėmis priemonėmis.

1.5.
1.6.

Lyginant su 2016 m. IVPK veiklai skirtais asignavimai, 2017 m. skirtos didesnės lėšos VIISP priežiūrai vykdyti. Pažymėtina, kad nuo 2015 m. išaugęs lėšų poreikis VIISP techninės priežiūros paslaugoms įsigyti, nes
įgyvendinant projektą „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra“ iš esmės atnaujinta VIISP infrastruktūra, atsirado papildomi techninės
įrangos komponentai, papildoma taikomoji programinė įranga, išaugo virtualių tarnybinių stočių kiekis, pradėtos teikti nuotolinės kompiuterijos paslaugos, kurioms taikomi aukšti patikimumo ir prieinamumo standartai.
Pažymėtina, kad šis projektas yra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, todėl yra prisiimti įsipareigojimai dėl projekto metu finansuotų veiklų tęstinumo 5 metus po projekto užbaigimo, IVPK yra atsakingas už
VIISP techninę priežiūrą ir patirs papildomas išlaidas. 2017 m. padidėjo asignavimai dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos).

1.7.

IVPK nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2019 m., vykdo tarpinei institucijai pavestas funkcijas programos uždarymo laikotarpiui (mažėjančia apimtimi).
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II.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO DALIS
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

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės
(jų įvykdymo terminai)
I

02-01-01

Efekto
kriterijus

E-02-01

Rezultatas

R-02-01-01-01

Rezultatas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

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

1.1.1.

Produktas

P-02-01-01-01-01

III

IV

Plėtoti elektroninį turinį ir IRT infrastruktūrą,
siekti plataus jų naudojimo

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
Užtikrinti VIISP informacijos saugumo
valdymo sertifikato pagal standarto ISO/IEC
27001:2013 palaikymą

Atsakingi vykdytojai

1514
Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu
būdu teikiamomis viešosiomis ir
administracinėmis
paslaugomis,
procentas
Gyventojų, kurie pasitiki elektroninio
bendravimo su valstybės institucijomis
saugumu, procentas
Gyventojų, kurie lankėsi viešojo
sektoriaus
institucijų
interneto
svetainėse, teigiamai vertinančių viešojo
sektoriaus institucijų interneto svetainėse
pateikiamos
informacijos
kokybę,
procentas

R-02-01-01-02

1.1.

II

Skirtos
lėšos
(tūkst. eur)

Atliktų VIISP informacijos saugumo
valdymo sistemos auditų ir sertifikavimo
pagal standarto ISO/IEC 27001:2013
reikalavimus skaičius
Teikti
VIISP
aplinkoje
sukonstruotas VIISP aplinkoje teikiamų elektroninių
savivaldybių
bei
valstybės
institucijų paslaugų, kurioms vykdoma priežiūra ir
administracines paslaugas ir užtikrinti jų palaikymas, skaičius
priežiūrą bei palaikymą
Teikti centralizuotą
valstybės institucijų Valstybės institucijų, besinaudojančių
naudojamos programinės įrangos licencijų PĮLV paslauga, skaičius
valdymo sistemos (toliau - PĮLV) paslaugą ir
užtikrinti jos priežiūrą bei palaikymą

%

46

%

69

%

76

471
403
%

99

vnt.

1

vnt.

Informacinių technologijų sprendimų
skyrius
Informacinių technologijų sprendimų
skyrius

1

vnt.

95

Informacinių technologijų sprendimų
skyrius

vnt.

380

Informacinių technologijų sprendimų
skyrius
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1.2. Priemonė
1.2.1. Produktas

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

2 Uždavinys 02-01-01-02
2.1.

Priemonė

2.1.2. Produktas

02-01-01-02-01

P-02-01-01-02-01

Teikti elektroninių dokumentų valdymo Valstybės institucijų, besinaudojančių
sistemos (toliau - eDVS) paslaugą, apimančią eDVS paslauga, skaičius
elektroninių dokumentų rengimą, tvarkymą ir
saugojimą, ir užtikrinti jos priežiūrą bei
palaikymą
Teikti bendrojo naudojimo IT priemonių Valstybės institucijų, besinaudojančių
paslaugą ir užtikrinti jos priežiūrą bei bendro
naudojimo
IT priemonių
palaikymą
paslauga, skaičius
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
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
Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, įgyvendinant informacinės
visuomenės plėtros projektus
Teikti metodinę pagalbą, pasiūlymus, konsultacijas informacinės visuomenės plėtros
projektų planavimo ir įgyvendinimo srityse, atlikti projektų derinimą ir vertinimą
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
Surinkti informaciją apie valstybės kapitalo
investicijų
panaudojimą
informacinės
visuomenės plėtrai
Vykdyti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų
investicijų laikotarpiu pavestas metodinės
pagalbos centro funkcijas ir teikti metodinę
pagalbą ir konsultacijas 2014-2020 m. veiksmų
programą administruojančioms institucijoms

Derintų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų informacinės
visuomenės plėtros investicijų projektų
skaičius
Parengtų valstybės lėšų panaudojimo
įgyvendinamiems/baigtiems įgyvendinti
investicijų
projektams
(investicijų
programoms) ataskaitų skaičius
Parengtų dokumentų projektų, pažymų,
ataskaitų,
pasiūlymų
ir
suteiktų
konsultacijų,
elektroninių
paslaugų
kūrimo reikalavimų taikymo srityje,
skaičius

vnt.

500

Informacinių technologijų sprendimų
skyrius

vnt.

20

Informacinių technologijų sprendimų
skyrius
68

%

98

vnt.

1

Informacinių technologijų sprendimų
skyrius

vnt.

1

Informacinių technologijų sprendimų
skyrius

vnt.

1

Informacinių technologijų sprendimų
skyrius
176
85

%

92

vnt.

150

vnt.

vnt.

Vertinimo ir stebėsenos skyrius

Vertinimo ir stebėsenos skyrius

2

5

Struktūrinių fondų metodinės
pagalbos skyrius

5

Parengtų investicijų projektų ir kartu su
projektiniais
pasiūlymais
teikiamų
Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų
vertinimo ir Elektroninės paslaugos
kokybės vertinimo klausimynų, pateiktų
pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 2
prioriteto „Informacinės visuomenės
skatinimas“ priemones,
ekspertinio
vertinimo išvadų skaičius
2.2.

Priemonė

2.2.1. Produktas

3.1.

P-02-01-01-02-03

Įgyvendinti veiklas, užtikrinančias sėkmingą prioriteto „Informacinė visuomenė visiems”
įgyvendinimo užbaigimą
Atliktų tyrimų, nustatančių Lietuvos gyventojų naudojimosi elektroninėmis paslaugomis
dalį, skaičius
Vykdyti prioriteto „Informacinė visuomenė Parengtų pasiūlymų ir išvadų bei priimtų
visiems” uždarymo funkcijas
sprendimų dėl stebėsenos rodiklių
pasiekimo projektuose skaičius

3 Uždavinys 02-01-01-03

Uždavinys: koordinuoti informacinės visuomenės plėtros politikos įgyvendinimo veiklas

Priemonė

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
Teikti išvadas pateiktiems derinti valstybės Pateiktų išvadų valstybės ir žinybinių
informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų
registrų nuostatų ir specifikacijų projektams
nuostatų ir specifikacijų projektams
skaičius
Registruoti valstybės informacines sistemas, Laiku registruotų valstybės informacinių
valstybės ir žinybinius registrus
sistemų, valstybės ir žinybinių registrų
dalis
Tvarkyti Registrų ir valstybės informacinių Išsamių registro objektus apibūdinančių
sistemų registrą
įrašų Registrų ir valstybės informacinių
sistemų registre dalis

3.1.1. Produktas

3.2.

02-01-01-02-03

Priemonė

3.2.1. Produktas

3.2.2. Produktas

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

02-01-01-03-02

P-02-01-01-03-02

P-02-01-01-03-03

Parengti Registrų ir valstybės informacinių Parengtų
Registrų
ir
valstybės
sistemų registro nuostatų pakeitimo projektą
informacinių sistemų nuostatų pakeitimo
projektų skaičius
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
Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos
pasiekiamumas per metus, procentais

vnt.

Struktūrinių fondų metodinės
pagalbos skyrius

35

91
vnt.

vnt.

1

Struktūrinių fondų metodinės
pagalbos skyrius

10

867
3
%

90

vnt.

200

Informacinių išteklių skyrius

%

100

Informacinių išteklių skyrius

%

90

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

1

Informacinių išteklių skyrius

864

vnt.

15

%

96

6

Užtikrinti E.siuntų pristatymo informacinės E.siuntų
pristatymo
informacinės
sistemos elektroninių paslaugų teikimą
sistemos vartotojų dalis nuo visų
atitinkamų paslaugų vartotojų
Teikti metodinę pagalbą valstybės institucijoms Suteikta metodinė pagalba valstybės ir
ir įstaigoms dėl jų interneto svetainių atitikimo savivaldybių institucijoms ir įstaigoms,
keliamiems reikalavimams
ar jų interneto svetainės atitinka bendrųjų
reikalavimų interneto svetainėms aprašo
nuostatas (proc. nuo gautų paklausimų)
Parengti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir Parengtų Bendrųjų reikalavimų valstybės
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
svetainėms aprašo pakeitimo projektą
interneto svetainėms aprašo pakeitimų
projektų skaičius
Kasmet atlikti bendrųjų funkcijų efektyvumo Atliktų bendrųjų funkcijų efektyvumo
vertinimus ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus vertinimų skaičius
dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo
užduočių kitiems metams
Derinti valstybės institucijų ir įstaigų, valdančių
ypatingos svarbos informacinius išteklius,
informacinių technologijų plėtros planų
projektus

Derintų valstybės institucijų ir įstaigų,
valdančių
ypatingos
svarbos
informacinius išteklius, informacinių
technologijų plėtros planų projektų, dalis

Parengti teisės akto, reglamentuojančio
valstybės informacinių išteklių tvarkymui
planuojamų asignavimų ir patirtų išlaidų formą
ir tvarką, projektą

Parengtų teisės aktų, reglamentuojančių
valstybės informacinių išteklių tvarkymui
planuojamų asignavimų ir patirtų išlaidų
formą ir tvarką, projektų skaičius

%

30

Informacinių technologijų sprendimų
skyrius

%

100

Vertinimo ir stebėsenos skyrius

vnt.

2

Vertinimo ir stebėsenos skyrius

vnt.

1

Vertinimo ir stebėsenos skyrius

%

vnt.

Parengti Informacinių technologijų priemonių Parengtų Informacinių technologijų
vnt.
katalogą
priemonių katalogų skaičius
Tvarkyti Informacijos rinkmenų sąrašą
Aktualių su institucijų tvarkomomis
informacijos rinkmenomis susijusių
%
įrašų, esančių Informacijos rinkmenų
sąraše, dalis
Vykdyti parengiamuosius darbus atvirų Parengtų viešojo sektoriaus atvirų
duomenų platformos, įgalinančios efektyvų duomenų
portalo
nuostatų
ir
vnt.
viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį specifikacijų projektų skaičius
panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių
sukūrimui
Įvertinti poreikį atlikti nepriklausomą atvirų Parengtų Europos Sąjungos ir kitų
duomenų poveikio įvertinimą
pasaulio šalių praktikos atliekant atvirų
vnt.
duomenų poveikio vertinimus analizių
skaičius
Parengti atvirų duomenų tematikos nuotolinių Parengtų,
nuotoliniam
mokymui
vnt.
mokymų medžiagą
pritaikytų, mokomųjų paskaitų skaičius

100

Vertinimo ir stebėsenos skyrius

Vertinimo ir stebėsenos skyrius

1

Informacinių technologijų sprendimų
skyrius

1

93

Informacinių išteklių skyrius

2

Informacinių išteklių skyrius

1

Informacinių išteklių skyrius

1

Informacinių išteklių skyrius

7

Skatinti institucijas pakartotiniam panaudojimui
skirtas duomenų rinkmenas rengti atvirais
formatais ir jų metaduomenis publikuoti
Informacijos rinkmenų sąraše
Parengti Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatų
pakeitimo projektą

Informacijos
rinkmenų
publikuojamų
duomenų
atvirais formatais skaičius

sąraše
rinkmenų

vnt.

200

Parengtų Informacijos rinkmenų sąrašo
vnt.
nuostatų pakeitimo projektų skaičius

Parengti valstybės informacinių išteklių sąsajų Parengtų teisės aktų, reglamentuojančių
poreikio nustatymo, jų užsakymo, sukūrimo ir valstybės informacinių išteklių sąsajų
naudojimosi jomis tvarką
poreikio nustatymo, jų užsakymo,
vnt.
sukūrimo ir naudojimosi jomis tvarką,
projektų skaičius
Parengti teisės aktų, reglamentuojančių
valstybės institucijų ir įstaigų naudojimąsi
debesijos paslaugų teikėjų teikiamomis
debesijos paslaugomis, debesijos paslaugų
naudojimo apskaitą, debesijos paslaugų teikimo
sąnaudų apskaičiavimą, paslaugų įkainių
nustatymą ir kita, projektus

Parengtų teisės aktų, reglamentuojančių
valstybės
institucijų
ir
įstaigų
naudojimąsi debesijos paslaugų teikėjų
teikiamomis debesijos paslaugomis,
debesijos paslaugų naudojimo apskaitą,
debesijos paslaugų teikimo sąnaudų
apskaičiavimą,
paslaugų
įkainių
nustatymą ir kita, projektų skaičius

Parengti atlyginimo už institucijų dokumentų Parengtų teisės aktų, reglamentuojančių
teikimą dydžio nustatymo tvarką
atlyginimo už institucijų dokumentų
teikimą dydžio nustatymo tvarką,
projektų skaičius
Parengti ataskaitą apie įsteigtų valstybės Parengtų ataskaitų apie įsteigtų valstybės
registrų ir valstybės informacinių sistemų registrų ir valstybės informacinių sistemų
faktinę būklę
būklę skaičius
Vykdyti
priežiūrą,
kaip
informacinės Per einamuosius metus užbaigtų tyrimo
visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos veiksmų, kai esama informacijos, jog
Respublikos informacinės visuomenės paslaugų teikdami paslaugas tokių paslaugų
įstatymo ir šį įstatymą įgyvendinančių teisės teikėjai nesilaiko Lietuvos Respublikos
aktų
informacinės
visuomenės
paslaugų
įstatymo ar šį įstatymą įgyvendinančių
teisės aktų nuostatų, dalis (skaičiuojama
nuo einamaisiais metais pradėtų tyrimo
veiksmų)
Viešinti IVPK veiklą, rengti naujienas, Parengtų straipsnių, pranešimų spaudai,
straipsnius, pranešimus spaudai, organizuoti naujienų skaičius
renginius (seminarus)
Suorganizuoti konkursą „Naujasis knygnešys Suorganizuotų konkursų skaičius
2017“

1

Informacinių išteklių skyrius

1

Informacinių technologijų sprendimų
skyrius

vnt.

vnt.

Informacinių išteklių skyrius

2

Informacinių išteklių skyrius

Informacinių išteklių skyrius

1

1

Informacinių išteklių skyrius

%

80

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

vnt.

45

Visi skyriai pagal kompetenciją

vnt.

vnt.

Vertinimo ir stebėsenos skyrius

1

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

Skirtos lėšos
(tūkst. eur)

Pastabos, paaiškinimai, priežastys

8

Eil. Tikslas,
Kodas
Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto,
Vertinimo kriterijai
Nr. uždavinys,
veiksmo pavadinimas
priemonė,
produktas,
veiksmas
1.
Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“

2.

1.1.2.

Skatinti gyventojus naudotis IRT, į šią veiklą
įtraukti ir vietos bendruomenes

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo
platformos
(VIISP)
portalo
patogumo
vartotojams, platformos duomenų mainų
įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų
sukūrimas
Sukurti atvirų duomenų sprendimus, kurie leistų
Priemonė
4.2.1.
verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti
viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus
duomenis
Gyventojų, kurie lankėsi viešojo
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa
sektoriaus
institucijų
interneto
svetainėse, teigiamai vertinančių viešojo
sektoriaus institucijų interneto svetainėse
pateikiamos informacijos kokybę, dalis
(procentais)
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planas
Priemonė

4.

Skirtos lėšos
(tūkst. eur)

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

3.

Mato
Vertinimo
vnt. kriterijų reikšmės

Priemonė

Priemonė

Priemonė

Pastabos, paaiškinimai, priežastys

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.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
balandžio 27 d. nutarimas Nr. 478.

890

2.1.2.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

3.2.2.1.

Įgyvendinti Lietuvos atvirų duomenų iniciatyvą Gyventojų, kurie lankėsi valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto
svetainėse,
teigiamai
vertinančių šiose interneto svetainėse
pateikiamos informacijos kokybę, dalis
Didinti viešojo administravimo sektoriaus
veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų
priėmimo kokybę, perkeliant Vyriausybės
kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, ministerijų ir
joms pavaldžių įstaigų veiklos informaciją į
bendrą portalą „Mano Vyriausybė“
Atlikti
bendrųjų
funkcijų
efektyvumo
vertinimus ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus
dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo
užduočių kitiems metams

145

217

%

80

%

76

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 2020 m.
Vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 29 d.
įsakymas Nr. 1V-329
Įgyvendinimo terminas 2016-2018 m.
365,5

Įgyvendinimo terminas 2016-2018 m. III ketvirtis
650,3

Įgyvendinimo terminas 2016-2018 m.

9

Įgyvendinimo terminas 2016-2018 m. I ketvirtis

5.

Plėtoti informacinių ir ryšių technologijų srities
projektų vertinimo ir stebėsenos sistemą,
parengiant informacinės visuomenės plėtros
150
projektų rengimo metodines rekomendacijas,
sukuriant visų informacinės visuomenės plėtros
investicijų projektų vertinimo ir stebėjimo
sistemą
Plėtoti tarpžinybinę mokestinių duomenų
Priemonė
3.2.3.5.
saugyklą ir didinti naudojamumą, atliekant
esamos būklės analizę ir specifikavimą,
įvertinant duomenų analizės priemonės
pritaikymo galimybes ir jų rezultatyvumą
720
svarbiausiose viešojo administravimo srityse,
sukuriant ir įdiegiant duomenų išgavimo,
paruošimo
ir
pateikimo
priemones,
įgyvendinant
taikomuosius
sprendimus,
sukuriant ir išbandant pažangias tarpinstitucinės
duomenų analizės priemones
3.2.3.8.
Parengti valstybės informacinių išteklių
Priemonė
infrastruktūros ir jos valdymo pertvarkymo
metodinę ir teisinę bazę bei pertvarkos
3220
peržiūros procesus, siekiant sukurti tinkamą
metodinę ir teisinę aplinką valstybės
informacinių
išteklių
konsolidavimui
įgyvendinti
"Globalios Lietuvos" - užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą - kūrimo 2011-2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas

6.

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15
d. nutarimas Nr. XI-2015. Komitetas, vykdydamas
savo veiklą, prisideda prie šios strategijos
įgyvendinimo.

Priemonė

3.2.2.3.

Įgyvendinimo terminas 2016-2018 m.

Įgyvendinimo terminas 2016-2018 m.

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."
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7.

2014-2020 metų nacionalinės pažangos programa

8.

Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų planas
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 Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas
Veiksmas

9.

IV.
1.

2.

3.5

Priemonė

1.1.1.

Priemonė

1.1.7.

Viešinti informaciją apie valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas,
išlaidas elektroninėje erdvėje per tam sukurtą
informacinę sistemą
Sukurti ir įdiegti korupcijos rizikos valdymo
sistemą (Korupcijos prevencijos informacinę
sistemą)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482. Komitetas,
vykdydamas savo veiklą, prisideda prie šios
strategijos įgyvendinimo.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m.
lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 4-850.
Įgyvendinimo terminas 2014-2020 m. Planuojama
šią priemonę įgyvendinti ES struktūrinių fondų
2014-2020 metų laikotarpio lėšomis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
birželio 17 d. nutarimas Nr. 648
Įgyvendinimo terminas 2016-2018 m. IVPK
prisidės įgyvendinant šią priemonę.

Įgyvendinimo terminas 2016-2018 m. IVPK
prisidės įgyvendinant šią priemonę.

GALIMŲ RIZIKŲ, JŲ VALDYMO IR KITOS SVARBIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALIS
Pažymėtina, kad 2017 m. sueina dveji metai po VIISP plėtros projektų („Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra“, „Administracinių
procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę“, „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“) įgyvendinimo, kurie buvo
finansuoti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis. Atsižvelgiant į projektuose prisiimtus įsipareigojimus, todėl ypatingas
dėmesys bus skiriamas VIISP teikiamų elektroninių paslaugų kokybės, patogumo, prieinamumo ir patikimumo didinimui. Pažymėtina, kad VIISP naudojama naujausia technologinė ir programinė įranga, todėl siekiant
nepertraukiamo ir visapusiškai kokybiško sistemos funkcionavimo, jos priežiūrai, administravimui ir palaikymui reikalingas pakankamas finansavimas. Nesant pakankamam finansavimui, gali būti nepasiekti projektų
įgyvendinimo metu prisiimti įsipareigojimai.
IVPK nuo 2011 m. yra paskirtas Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau – E.siuntų pristatymo informacinė sistema) tvarkytoju. Projekto „Elektroninių pranešimų ir
elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo metu iki 2015 m. pabaigos sukurti ir įdiegti E.siuntų pristatymo informacinės sistemos funkcionalumai. Nuo 2016 m.
sausio 1 d. E.siuntų pristatymo informacinė sistema naudojama pilna apimtimi, siekiama minėtame projekte numatyto rezultato - užtikrinti, kad E.siuntų pristatymo informacinės sistemos paslaugomis naudotųsi 30 proc.
naudotojų. Pažymėtina, kad siekiant nepertraukiamo E.siuntų pristatymo informacinės sistemos funkcionavimo, būtinos papildomos lėšos šios sistemos priežiūrai ir palaikymui.

Direktorius

Renata Marmienė, 861843017, renata.marmiene@ivpk.lt
Arminas Rakauskas, 8693 85174, arminas.rakauskas@ivpk.lt

Ramūnas Čepaitis
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