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

Programa
Informacinės visuomenės plėtra
Programos kodas 02 01
SKIRTI ASIGNAVIMAI (tūkst.eur)
IŠ VISO:
IŠ JŲ: ES LĖŠOS
BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS
KITOS LĖŠOS (nurodyti)

Planuoti panaudoti asignavimai
1 514
146
27
1 341

Faktiškai panaudoti asignavimai
1 431,46
108,54
19,16
1 303,77

Panaudojimo %
94,55
74,34
70,95
97,22

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)

Planas

Faktas

Įgyvendinimo %

1

1

100

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

1 341

1 303,77

97,22

30,1
428,3*

29,52
419,27

98,06
98,59

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

173

127,70

73,81

0
96

87,36

91,00

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

32
32

32

* Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau - IVPK) 2017 m. darbo užmokesčiui buvo skirta 487 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų. Dėl darbuotojų kaitos, nebuvo užimtos visos pareigybės, todėl dalis darbo užmokesčiui skirtų
lėšų buvo sutaupyta. Sutaupyta darbo užmokesčiui skirtų lėšų dalis buvo perskirstyta ir panaudota įsigyjant reikalingas ir būtinas paslaugas.

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, vystyme, vertinime, priežiūroje, siekiant užtikrinti sklandų informacinės visuomenės plėtros procesų vyksmą Lietuvoje.
2017 m. IVPK toliau tęsė investicijų projekto „Tarpžinybinių mokestinių duomenų saugyklos plėtra“ įgyvendinimą - įsigyta reikalinga programinė įranga (licencijos). Informacija apie projektus, planuojamus įgyvendinti ir įgyvendinamus ES 2014-2020 metų
struktūrinės paramos lėšomis: 1. Pradėti vykdyti projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0015 „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo didinimas“ įgyvendinimo darbai: paskelbtas viešojo pirkimo konkursas projekto specifikavimo bei
techninės priežiūros paslaugų pirkimui. 2. Pradėti vykdyti projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-915-01-0002 „Lietuvos atvirų duomenų formavimo metodologinių ir teisinio reglamentavimo priemonių įgyvendinimo bei tam reikalingų valstybės institucijų darbuotojų
kompetencijų ugdymo“ įgyvendinimo darbai: sudaryta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Versli Lietuva“ dėl projekto veiklų įgyvendinimo; 2017 m. gruodžio 11 d. sudaryta paslaugų teikimo sutartis dėl projekto veiklų įgyvendinimo. 3. Pradėti vykdyti projekto Nr.
02.2.1-CPVA-V-523-01-0001/6F-38 „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ įgyvendinimo darbai: susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymu
Nr. 3-555 patvirtinti Lietuvos atvirų duomenų portalo nuostatai; 2017 m. gruodžio 29 d. pasirašyta sutartis dėl projekto administravimo paslaugų. 4. Vidaus reikalų ministerijai pateiktas „Informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos
sistemos plėtra“ projektinis pasiūlymas. 5. Vidaus reikalų ministerijai pateiktas „Vyriausybės valdymo srities įstaigų veiklos informacijos centralizavimas“ projektinis pasiūlymas. 6. VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau - CPVA) pateikta projekto
„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ paraiška finansavimui gauti. 7. Susisiekimo ministerijai pateiktas projekto „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) aplinkos patogumo naudotojams
didinimas, duomenų mainų įrankių ir bendro naudojimo paslaugų vystymas“ projektinis pasiūlymas. 8. Rengiama projekto „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“ paraiška finansavimui gauti.
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1.2.
1.3.

IVPK dalyvavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167.
Įgyvendinant 3.1.4 darbo „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas“ 9 veiklą „Informacinių ir ryšių technologijų srityje vykdomų viešųjų pirkimų gairių parengimas“, IVPK dalyvavo
darbiniuose susitikimuose su Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) ir Susisiekimo ministerijos atstovais, parengė ir darbo tvarka VPT bei Susisiekimo ministerijai perdavė IRT projektų įgyvendinimo etapų bei juos reglamentuojančių teisės aktų sąrašus. Šiais
dokumentais buvo siekiama nustatyti mažiausiai reglamentuotus IRT projektų įgyvendinimo etapus. Įgyvendinant 3.3.2 darbo „Valstybės institucijų duomenų atvėrimas ir vienodos konsultavimosi su visuomene praktikos diegimas“ 2 veiklą „Atvirų duomenų
inovatyvių įrankių, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis, sukūrimas“, IVPK pateikė CPVA projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį
panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ paraišką finansavimui gauti. Projektu siekiama sukurti ir įdiegti centralizuotai valdomas technines priemones, įgalinančias valstybės informacinių išteklių valdytojus parengti ir pateikti atvirų duomenų rinkinius
bei jų metaduomenis, o verslo subjektus ir visuomenę be išankstinių sąlygų ir patogiai rasti ir gauti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis tiek verslo plėtrai, tiek ir nevyriausybinių iniciatyvų įgyvendinimui. IVPK 2017 m. spalio 27 d. pasirašė sutartį su
CPVA Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001/6F-38 dėl projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ finansavimo. Taip pat IVPK 2017 m. gruodžio 29 d.
pasirašė sutartį dėl šio projekto administravimo paslaugų įsigijimo. Šiuo metu Centriniame viešųjų pirkimų portale paskelbtas Atvirų duomenų platformos sistemos veiklos modelio (veiklos poreikių analizės, įvertinimo, specifikacijos parengimo) parengimo, diegimo
techninės priežiūros ir techninės pagalbos, viešinimo viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektas.

1.4.

Vertinant Lietuvos poziciją IRT srityje tarptautiniuose reitinguose, pažymėtina, kad lyginant su 2016 m., t.y. Lietuva išlaiko aukštas pozicijas e. valdžios srityje: pagal Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) skaičiuojamą IRT išplėtojimo indeksą (ICT
Development Index, IDI) Lietuva 2017 m. užėmė 41 vietą iš 176 vertintų šalių; taip pat Lietuva 2017 m. užėmė 13 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; Europos Komisijos atliktame 2017 m. tyrime, Lietuva priskiriama prie pirmaujančių
šalių, kuriose didžiausias valdžios skaidrumas ir daugiausia taikoma priemonių gerinant e-valdžios paslaugas. Pagal Jungtinių Tautų skaičiuojamą Elektroninės valdžios išplėtojimo indeksą (angl. Electronic Government Development Index, EGDI) Lietuva 2016 m.
užėmė 23 vietą pasaulyje iš 193 pasaulio valstybių. Nuo praėjusio vertinimo, atlikto 2014 m., Lietuvos pozicija pasauliniame reitinge pakilo 6 pozicijomis į viršų. Organizacijos „FTTH Council Europe“ (FTTH – „Fiber to the Home“) 2017 m. rengtoje konferencijoje
paskelbta, kad Lietuva pagal šviesolaidinio interneto tinklo skvarbą užima 3 vietą Europoje (šviesolaidinio tinklo skvarba Lietuvoje siekia 40,3 proc.), o tuo tarpu pasaulyje 11-ta.
Pažymėtina, kad per 2017 m. Lietuvos gyventojų naudojimasis IRT toliau augo. 2017 m. asmeninius kompiuterius namuose turėjo 73 proc. namų ūkių (2016 m. - 70,5 proc.), interneto ryšį turėjo 75 proc. namų ūkių (2016 m. – 71,7 proc.). Pažymėtina, kad per 2017
m. reikšmingai išaugo asmeninius kompiuterius ir interneto prieigą namuose turinčių namų ūkių, kurie yra mieste, dalis: 2017 m. kompiuterius namuose turėjo 77,9 proc. namų ūkių, kurie yra mieste (2016 m. – 75,3 proc.), o interneto prieigą turėjo 79,6 proc. šių
namų ūkių ( 2016 m. - 76,3 proc.). Namų ūkių, esančių kaimiškose vietovėse IRT rodikliai augo tolygiai: kompiuterius turėjo 63,2 proc. namų ūkių, o interneto prieigą - 65,7 proc. Beveik visi namų ūkiai Lietuvoje, turintys namuose interneto prieigą, naudojosi
plačiajuosčiu ryšiu. 2017 m. kompiuteriu naudojosi 76 proc., o internetu 78 proc. visų 16-74 metų amžiaus gyventojų. Ženkliai augo gyventojų, kurie naudojasi valstybės institucijų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, dalis: 2017 m. viešosiomis elektroninėmis
paslaugomis naudojosi 48 proc. (2016 m. - 45 proc., 2015 m. - 44 proc.) Lietuvos gyventojų. Taip pat auga gyventojų, perkančių internetu, dalis. 2017 m. net 38,1 proc. Lietuvos gyventojų įsigijo prekes ar paslaugas internetu (2016 m. - 33,4 proc.). IRT srityje
pažangą daro ir įmonės: kompiuteriais ir plačiajuosčiu internetu naudojosi visos gamybos ir paslaugų įmonės; net 71,9 proc. įmonių siuntė e.sąskaitas (2016 m. - 60,1 proc.), 71,2 proc. įmonių naudojo informaciją iš valstybės institucijų interneto svetainių. 2016 m.
28,2 proc. įmonių pirko (užsakė) prekes ar paslaugas internetu arba kompiuteriniais tinklais, 22,8 proc. – gavo užsakymų (2015 m. – atitinkamai 26 ir 19,6 proc.).

1.5.

Pažymėtina, kad IVPK administruojamuose Elektroninės valdžios vartuose pateikiamos nuorodos į 634 elektronines viešąsias ir administracines paslaugas, per 2017 metus juose apsilankė daugiau kaip 10,9 mln. lankytojų (2016 m. – daugiau kaip 8,2 mln.
lankytojų). Daugėja Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos naudotojų skaičius: 2017 m. naudojosi 1939 valstybės institucijos ir įstaigos (2016 m. - 1084), 1804 juridiniai asmenys (2016 m. - 1183) bei 24644
fiziniai asmenys (2016 m. - 10891).
Toliau apžvelgiamos specifinės IVPK veiklos sritys, kurių administravimą įtakojo IVPK kompetencijoje esantys veiksniai:
1. Valstybės informacinių išteklių konsolidavimas. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1051 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo“ 4.5 papunktį, IVPK direktoriaus 2017 m. birželio 1 d.
įsakymu Nr. T-59 patvirtintos suplanuotų asignavimų ir faktiškai panaudotų lėšų valstybės išteklių tvarkymui formos bei surinkta informacija ir parengta Valstybės informacinių išteklių tvarkymo 2016 m. išlaidų ataskaita. Šiuo metu rengiama projekto „Valstybės
informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“ paraiška finansavimui gauti, kurį įgyvendinus būtų sukurta tinkama organizacinė (valdymo), metodinė, teisinė aplinka ir priemonės sklandžiam, į veiklos rezultatus orientuotam bei saugiam
valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimui įgyvendinti ir debesijos paslaugoms teikti. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1051 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros
konsolidavimo“ patvirtintu Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros naudojimo ir veiklos tęstinumo laikinosios tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) valstybės institucijoms nustatyta galimybė laikinai naudotis kitų institucijų turima valstybės informacinių išteklių
infrastruktūra Aprašo galiojimo laikotarpiu. Laikinuoju laikotarpiu debesijos paslaugas teikia ir IVPK - bendrojo naudojimo informacinių technologijų priemonių paslaugą.
2. Suteikta teisė IVPK atlikti centrinės perkančiosios organizacijos (toliau - CPO) funkcijas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1122 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Informacinės
visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos“ suteikta teisė vykdyti centralizuotus standartinio informacinių technologijų įsigijimo viešuosius pirkimus. Vykdant CPO funkcijas, suderinti CPO elektroninio katalogo elektroninių pirkimų proceso
funkcionalumai; atlikti sukurtų CPO elektroninio katalogo funkcionalumų testavimai; parengtas CPO preliminariosios paslaugų pirkimo sutarties, pasirašomos tarp paslaugų užsakovo ir paslaugų tiekėjo projektas ir sutarties priedai; Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje paskelbta derinimui techninė užduotis „Kompiuterinių vertimo priemonių licencijų prenumerata per IVPK elektroninį katalogą“. Suderinta su visomis ministerijomis Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų formavimo paslaugų pirkimo per IVPK
elektroninį katalogą techninė specifikacija ir paskelbta Centriniame viešųjų pirkimų portale ir paskelbtas viešojo pirkimo konkursas Kvalifikuotų elektroninių laiko žymų kūrimo paslaugų užsakymams per IT paslaugų pirkimo elektroninį katalogą.
3. Duomenų atvėrimas pakartotiniam naudojimui. IVPK nuolat atnaujina Informacijos rinkmenų sąrašą, kuriame kaupiami pakartotiniam panaudojimui skirtų informacijos rinkmenų metaduomenys ir nuorodos į informacijos rinkmenas (duomenis). Įgyvendinant
Valstybės kontrolės Valstybinio audito ataskaitos „Ar užtikrinamas viešojo sektoriaus turimų duomenų atvėrimas“ 2016 m. lapkričio 29 d. Nr. VA-P-900-1-25, rekomendacijų įgyvendinimo plano 10 punktą, parengtas Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatų
pakeitimas, kuris patvirtintas IVPK direktoriaus 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. T-49. Pagal pakeistus nuostatus atliktas programinės įrangos modifikavimas, kurio pagalba yra vykdoma automatinė pateiktų metaduomenų (duomenų šaltinio nuorodų) patikra.
2017 m. spalio 27 d. pasirašyta sutartis su CPVA dėl projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ finansavimo. Parengtas ir Susisiekimo ministerijai
pateiktas Lietuvos atvirų duomenų portalo nuostatų projektas, kuris patvirtintas susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-555 „Dėl Lietuvos atvirų duomenų portalo nuostatų patvirtinimo“. Pradėti vykdyti projekto įgyvendinimo darbai, kurį
įgyvendinus bus sukurtas Lietuvos atvirų duomenų portalas, skirtas centralizuotam Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų atvėrimui pakartotiniam naudojimui verslui ir visuomenei, sudarant galimybę juos gauti be išankstinių sąlygų ir patogiai,
vienoje vietoje „vieno langelio“ principu. Taip pat siekiant proveržio atvirų duomenų srityje, būtina parengti ne tik atvirų duomenų techninę ir programinę infrastruktūrą, bet ir metodinius dokumentus, kuriuose būtų išsamiai aprašytos duomenų atvėrimo procedūros ir
instrukcijos, dalyvaujančių partnerių įsipareigojimai, atsakomybės ir kt. Siekiant visa tai apibrėžti ir sukurti, pradėtas įgyvendinti projektas „Lietuvos atvirų duomenų formavimo metodologinių ir teisinio reglamentavimo priemonių įgyvendinimo bei tam reikalingų
valstybės institucijų darbuotojų kompetencijų ugdymo“.
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4. IVPK 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu pavestų metodinės pagalbos centro funkcijų vykdymas. IVPK direktoriaus 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. T-126 patvirtintos Projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos
elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijos. Parengta ir Susisiekimo ministerijai pateiktos 66 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 išvados.Teikta metodinė pagalba ir
konsultacijos Susisiekimo ministerijos ir CPVA darbuotojams Projektų, kurių įgyvendinimo metu kuriamos elektroninės paslaugos ir informacinių technologijų sprendimai, techninės priežiūros rekomendacijų taikymo apimtyje.
1.6.

Pagrindinės problemos ar sunkumai, su kuriais susidūrė IVPK, vykdant jam pavestas funkcijas: nuo 2015 m. IVPK vykdo, vadovaujantis 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“, vykdo pavestas metodinės pagalbos centro funkcijas, todėl tik maža išlaidų dalis gali būti dengiama techninės paramos lėšomis, ko pasėkoje lėšų trūkumą dengti kitoms reikmėms numatytomis lėšomis, taip ribojant kai kurių IVPK
tvarkomų valstybės informacinės sistemų priežiūros apimtis; Lietuvos Respublikos Seimui nepriėmus atitinkamų Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pataisų, nebuvo galima parengti Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatų pakeitimo
projekto; Dėl vėliau nei tikėtasi pradėtų įgyvendinti projektų, susijusių su atvirų duomenų formavimo metodologinių ir teisinių priemonių sukūrimų, kompetencijų ugdymu ir atvirų duomenų portalo platformos sukūrimu, veiklų, neparengta Lietuvos atvirų duomenų
portalo specifikacija, neatliktas poreikio įvertinimas dėl atvirų duomenų poveikio, neparengta atvirų duomenų tematikos nuotolinių mokymų medžiaga; Dėl užsitęsusios tarpinės institucijos vykdomo Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos
įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano peržiūros, nusikėlė projekto „Valstybės informacinių išteklių infrastuktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“ įrašymas į valstybės projektų sąrašą, todėl neparengti planuoti 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, projektai.

1.7.

Atlikus IVPK įgyvendinamos programos uždavinių, priemonių ir veiksmų įgyvendinimo analizę, nustatyta, kad visi trys uždaviniai yra įgyvendinti. Taip pat įgyvendintos visos 6 suplanuotos priemonės, jų vertinimo kriterijai pasiekti (iš jų 4 nežymiai viršyti).
Įgyvendinti 33 (iš 38 veiksmų) priemonėms įgyvendinti suplanuoti veiksmai, jų vertinimo kriterijai iš esmės pasiekti (iš 39 vertinimo kriterijų 8 viršyti ir 12 nepasiekta). Pateiktos objektyvios priežastys dėl vertinimo kriterijaus viršijimo ar nepasiekimo.

1.8.

IVPK atliko Elektroninių paslaugų naudojimo tyrimą, kurio rezultatai parodė, kad vis daugiau gyventojų teigiamai vertina viešojo sektoriaus svetainėse pateikiamos informacijos kokybę (79 proc. svetainių lankytojų ją vertina teigiamai). Populiariausios naudojamos
elektroninės paslaugos tarp gyventojų yra pajamų mokesčio deklaravimas (24 proc. gyventojų), su sveikata susijusios paslaugos (17 proc. gyventojų), su socialinės apsaugos pašalpomis susijusios paslaugos (14 proc. gyventojų), su asmens dokumentais susijusios
paslaugos (12 proc. gyventojų). Taip pat vis daugiau gyventojų pasitiki elektroninio bendravimo su valstybės institucijomis saugumu (73 proc. gyventojų).
Tyrimo duomenimis, gerėja Elektroninių valdžios vartų portalo kokybės vertinimas - 2017 m. bendras portalo kokybės įvertinimas buvo 8,3 balai iš 10 (2016 m. portalo kokybės įvertinimas - 8 balo).
2017 m. IVPK sertifikuotas pagal standartą ISO/IEC 27001:2013 / LST ISO/IEC 27001:2013. Šiuo standartu patvirtinama, kad IVPK informacijos saugumo valdymo sistema atitinka reikalavimus srityje „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos
(VIISP) veiklos priežiūra, palaikymas ir vystymas“.
2017 m. atliktas IVPK 2017 m. veiklos rizikos vertinimas, nustatytos galimos veiklos rizikos, patvirtintas ir įgyvendinamas IVPK veiklos rizikos vertinimo įgyvendinimo priemonių planas. Taip pat įgyvendintas IVPK 2014-2017 metų veiklos tobulinimo veiksmų
planas, patvirtintas 2014 m. atlikus IVPK veiklos valdymo įsivertinimą taikant Bendrojo vertinimo modelį. Atlikus 2017 m. Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos naudotojų apklausą, rezultatai parodė, kad bendrai
teigiamai šią sistemą vertina 71,5 proc. jos naudotojų: 66 proc. valstybės institucijų ir įstaigų, 58 proc. juridinių asmenų ir 73 proc. gyventojų.

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.
Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas
Tikslas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės
Planas

02-01-01

Plėtoti elektroninį turinį ir IRT infrastruktūrą,
siekti plataus jų naudojimo

Faktas

Įvyk. %

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)

Pastabos, paaiškinimai, priežastys

Planas

Faktas

Įvyk. %

1 514

1 431,46

94,55

4

1.1.

Efekto
kriterijus

E-02-01

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

%

46

48

104,35

Gyventojų naudojimasis elektroniniu būdu
teikiamomis
viešosiomis
ir
administracinėmis paslaugomis tolygiai
didėja. Efekto kriterijaus rodiklis 2015 m.
siekė 44 proc., o 2016 m. – 45 proc., t. y.
rodiklio augimas buvo nežymus. Efekto
kriterijaus rodiklis 2017 m., lyginant su 2016
m., išaugo net 3 proc. punktais. Pažymėtina,
kad didėja gyventojų naudojimosi internetu
rodikliai, todėl auga ir naudojimosi viešojo
sektoriaus institucijų interneto svetainių
lankomumas. Taip pat nuolat tobulinamas
elektroninių valdžios vartų portalas, siekiant
kad elektroniniu būdu teikiamos viešosios ir
administracinės paslaugos gyventojams būtų
patogios ir lengvai prieinamos. Pažymėtina,
kad Komitetas 2015 m. aktyviai vykdė, o
šiuo metu Susisiekimo ministerija vykdo
elektroninių viešųjų ir administracinių
paslaugų viešinimo ir informavimo veiklas,
todėl tikimasi šio rodiklio augimo ir ateityje.

Rezultatas

R-02-01-01-01

Gyventojų, kurie pasitiki elektroninio
bendravimo
su
valstybės
institucijomis saugumu, procentas

%

69

73

105,80

Gyventojų
pasitikėjimas
elektroninio
bendravimo su viešosiomis institucijomis
saugumu pasižymi nuosaikiu augimu.
Kriterijaus rodiklis, lyginant su praėjusiais
metais, išaugo 3 proc. punktais. Bendravimo
su viešosiomis institucijomis elektroninėje
erdvėje saugumu greičiau nepasitiki tik 2
proc. gyventojų.

Rezultatas

R-02-01-01-02

Gyventojų, kurie lankėsi viešojo
sektoriaus
institucijų
interneto
svetainėse, teigiamai vertinančių
viešojo sektoriaus institucijų interneto
svetainėse pateikiamos informacijos
kokybę, procentas

%

76

79

103,95

Didėjantis lankymasis viešųjų institucijų
interneto svetainėse, taip pat susipažinimas
su vis platesniu tokio pobūdžio informacijos
bei paslaugų teikimo spektru, gyventojams
leidžia objektyviau įvertinti jų kokybę.
Pažymėtina, kad teigiamai vertinantys
viešųjų institucijų interneto svetainėse
pateikiamos informacijos kokybę yra
dažniau jaunesnio amžiaus (25-34 metų
amžiaus), nurodantys esantys savo srities
specialistai ir disponuojantys aukščiausiomis
pajamomis.

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

1.1.1. Produktas

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

525
456,7
%

95

99,97

105,23

515,85
451,87

98,31
98,94
Per 2017 m. sistemoje fiksuoti gedimai truko
ženkliai trumpiau, nei priimtina norma.

5

Veiksmas

Užtikrinti saugią VIISP veiklą

Atliktų VIISP rizikos
reikalavimų
atitikties
skaičius

ir saugos
vertinimų

vnt.

1

1

100

Duomenys pateikti į Valstybės informacinių
išteklių atitikties elektroninės informacijos
saugos
(kibernetinio
saugumo)
reikalavimams stebėsenos sistemą.

Veiksmas

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

Atliktų VIISP informacijos saugumo
valdymo
sistemos
auditų
ir
sertifikavimo pagal standarto ISO/IEC
27001:2013 reikalavimus skaičius

vnt.

1

1

100

Atliktas
periodinis
auditas
IVPK
informacijos saugumo valdymo sistemos
atitikimo standarto ISO/IEC 27001:2013 /
LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimams
VIISP veiklos priežiūros, palaikymo ir
vystymo srityje.

Veiksmas

Teikti
VIISP
aplinkoje
sukonstruotas
savivaldybių
bei
valstybės
institucijų
administracines paslaugas ir užtikrinti jų
priežiūrą bei palaikymą
Teikti centralizuotą
valstybės institucijų
naudojamos programinės įrangos licencijų
valdymo sistemos (toliau - PĮLV) paslaugą ir
užtikrinti jos priežiūrą bei palaikymą

VIISP aplinkoje teikiamų elektroninių
paslaugų, kurioms vykdoma priežiūra
ir palaikymas, skaičius

vnt.

95

95

100

Besinaudojančių
PĮLV
paslauga
valstybės institucijų skaičius

vnt.

380

352

92,63

IVPK
įgyvendindamas
Respublikos
Valstybės
kontrolės
atlikto
audito
„Valstybės informacinių išteklių valdymas“
2013 m. sausio 31 d. ataskaitoje Nr. VA-P90-3-3
pateiktą
rekomendaciją
„Centralizuotai tvarkyti informaciją apie
valstybės institucijų ir valstybės vardu
įsigytas programinės įrangos licencijas“
IVPK įpareigotas PĮLV pagrindu pradėti
teikti siūlymus dėl licencijų naudojimo
optimizavimo.“ Šiuo tikslu IVPK kvietė
sudaryti PĮLV paslaugos teikimo sutartis su
IVPK ir teikti duomenis apie naudojamas
programinės įrangos licencijas. Vyriausybė
pavedė
įstaigoms,
kurios
nepateikė
reikalingos informacijos apie naudojamus
Microsoft programinės įrangos licencijų
kiekius iki 2017 m. balandžio 1 d. pateikti
šią informaciją IVPK ir, inicijuoti sutarčių su
IVPK pasirašymą dėl Centralizuotos
programinės įrangos licencijų valdymo
paslaugos
teikimo.
Tačiau
IVPK
duomenimis iki minėto termino iš 609 įstaigų
tik 183 (30 proc.) pateikė duomenis apie
Microsoft programinės įrangos licencijų
kiekius.

Teikti elektroninių dokumentų valdymo Besinaudojančių eDVS paslauga
sistemos (toliau - eDVS) paslaugą, apimančią valstybės institucijų skaičius
elektroninių dokumentų rengimą, tvarkymą ir
saugojimą, ir užtikrinti jos priežiūrą bei
palaikymą

vnt.

500

103

20,60

IVPK 2017 m. kovo 24 d. raštu Nr. S-226
informavo ir pakvietė institucijas naudotis
teikiama elektroninės dokumentų valdymo
sistemos
paslauga.
IVPK svetainėje
paskelbta naujiena su kvietimu naudotis
minėta paslauga. Pažymėtina, kad šia
paslauga naudojasi mažos valstybės
institucijos, kurios iki šiol neturėjo
dokumentų valdymo sistemos. Dalis mažų
valstybės instuticijų naudoja turimas
dokumentų valdymo sistemas, todėl rodiklio
reikšmė nepasiekta kaip buvo planuota.

Veiksmas

Veiksmas

6

Teikti bendrojo naudojimo IT priemonių Valstybės institucijų, besinaudojančių
paslaugą ir užtikrinti jos priežiūrą bei bendro naudojimo IT priemonių
palaikymą
paslauga, skaičius

Veiksmas

1.2.
Priemonė
1.2.1. Produktas

2.1.

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

Palaikyti ir plėtoti Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą (TDS)
Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos pasiekiamumas darbo valandomis per
metus, procentais

20

10

50,00

%

98

99,95

101,99

Per 2017 m. sistemoje fiksuoti gedimai truko
ženkliai trumpiau, nei priimtina norma.

68

63,98

94,09

Veiksmas

Užtikrinti saugią TDS veiklą

ir

saugos
vertinimų

vnt.

1

1

100

Duomenys pateikti į Valstybės informacinių
išteklių atitikties elektroninės informacijos
saugos
(kibernetinio
saugumo)
reikalavimams stebėsenos sistemą.

Veiksmas

Organizuoti TDS vartotojams mokymus kaip Suorganizuotų
mokymų
naudotis TDS duomenimis ir naudojama naudotojams skaičius
programine įranga

TDS

vnt.

1

0

0

Vykdyti mokymų organizavimo TDS
naudotojams darbai, tačiau mokymai buvo
atšaukti dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus.

Veiksmas

Plėtoti TDS infrastruktūrą

Įsigytų papildomų TDS programinės
įrangos licencijų paketų skaičius

vnt.

1

1

100

2017 m. įsigytas TDS programinės įrangos
licencijų paketas, kurį sudaro duomenų
analizės paketo SAP BusinessObjects BI,
Edge edition (user ir CS) licencijos (13 vnt.).

2 Uždavinys 02-01-01-02

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

Priemonė

2.1.1. Produktas

Veiksmas

02-01-01-02-01

P-02-01-01-02-01

Atliktų TDS rizikos
reikalavimų
atitikties
skaičius

Vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimu
Nr. 1051 „Dėl valstybės informacinių
išteklių infrastruktūros konsolidavimo“
patvirtintu Valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros
naudojimo
ir veiklos
tęstinumo laikinosios tvarkos aprašu
valstybės institucijoms nustatyta galimybė
laikinai naudotis kitų institucijų turima
valstybės informacinių išteklių infrastruktūra
šio aprašo galiojimo laikotarpiu. Laikinuoju
laikotarpiu debesijos paslaugas teikia ne tik
IVPK, bet ir Finansų ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo
ministerija ir (ar) Vidaus reikalų ministerija
ir joms pavaldžios institucijos. Atsižvelgiant
į tai, kad institucijos gali rinktis kurios
institucijos infrastruktūra gali naudotis, todėl
nebuvo pasiektas planuotas rodiklio reikšmė
dėl IT bendro naudojimo paslaugų
naudojimo.

vnt.

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

%

92

97,33

105,79

vnt.

150

187

125

176

130,5

74,17

85

57,83

68,03

Pateikta
derinti
187
informacinės
visuomenės plėtros investicijų projektų, iš jų
vėluota suderinti laiku – 5 (gauti didelės
apimties ir sudėtingi projektai).
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
informacinės visuomenės plėtros investicijų
projektai derinami pagal poreikį. Derinti 49
investicijų projektas 2017 m., 134 investicijų
projektai 2018 m. ir 4 investicijų projektai
2019 m.

7

Veiksmas

Veiksmas

Veiksmas

2.2.

Priemonė

2.2.1. Produktas

3.1.1. Produktas

2

2

100

vnt.

5

8

160

2017 m. iškilo poreikis parengti daugiau
dokumentų projektų, pažymų, ataskaitų,
konsultacijų, pasiūlymų negu buvo planuota.

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

vnt.

35

66

188,57

Susisiekimo ministerija pateikė daugiau
investicijų projektų vertinimui IVPK nei
buvo planuota. Taip pat, atsižvelgiant į tai,
kad investicijų projektai ir kartu su
projektiniais
pasiūlymais
teikiami
Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų
vertinimo ir Elektroninės paslaugos kokybės
vertinimo klausimynai buvo parengti
neišsamiai ir neatitikimo jiems keliamų
reikalavimų, todėl dokumentai buvo
vertinami
pakartotinai
kelis
kartus
(pareiškėjams juos patikslinus pagal IVPK
pastabas
ir
pateikus
pakartotiniam
vertinimui), todėl ir ekspertinio vertinimo
išvadų skaičius yra dvigubai didesnis nei
buvo planuota.

Įgyvendinti veiklas, užtikrinančias sėkmingą prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems” įgyvendinimo užbaigimą

P-02-01-01-02-02

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

3 Uždavinys 02-01-01-03
Priemonė

vnt.

02-01-01-02-02

Veiksmas

3.1.

Surinkti informaciją apie valstybės kapitalo Parengtų valstybės lėšų panaudojimo
investicijų
panaudojimą
informacinės įgyvendinamiems
/baigtiems
visuomenės plėtrai
įgyvendinti investicijų projektams
(investicijų programoms) ataskaitų
skaičius
Vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos Parengtų
dokumentų
projektų,
struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu pažymų, ataskaitų, pasiūlymų ir
pavestas metodinės pagalbos centro funkcijas ir suteiktų konsultacijų, elektroninių
teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014- paslaugų kūrimo reikalavimų taikymo
2020
m.
veiksmų
programą srityje, skaičius
administruojančioms institucijoms

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

Uždavinys: koordinuoti informacinės visuomenės plėtros politikos įgyvendinimo
veiklas
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

91
vnt.

1

1

100

vnt.

10

20

200

%

90

90,3

100,33

72,71

79,91

2017 m. projektų vykdytojai pateikė daugiau
ataskaitų dėl stebėsenos rodiklių pasiekimo
nei buvo planuota, todėl buvo atlikta daugiau
įvertinimų ir pateikta dvigubai daugiau
pasiūlymų dėl stebėsenos rodiklių pasiekimo
projektuose.
813

785,07

96,53

3

3,00

100
Per 2017 m. pateikta 175 išvados valstybės
ir žinybinių registrų, valstybės informacinių
sistemų nuostatų ir specifikacijų projektams,
iš jų vėluota pateikti – 17 projektų (dėl
projektų sudėtingumo ir didelės apimties).
Lyginant su praėjusiais metais, minėtų
projektų įvertinimas per teisės aktuose
nustatytą terminą pagerėjo 2 procentiniais
punktais.
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Veiksmas

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

vnt.

200

175

87,5

Vertinimo kriterijus priklauso nuo pateiktų
projektų skaičiaus. Kadangi praėjusiais
metais buvo labai didelis pateiktų projektų
skaičius, todėl planuotas tolygus institucijų
aktyvumas 2017 m.

Veiksmas

Registruoti valstybės informacines sistemas, Laiku
registruotų
valstybės
valstybės ir žinybinius registrus
informacinių sistemų, valstybės ir
žinybinių registrų dalis
Tvarkyti Registrų ir valstybės informacinių Išsamių
registro
objektus
sistemų registrą
apibūdinančių įrašų Registrų ir
valstybės
informacinių
sistemų
registre dalis

%

100

100

100

%

90

95

105,56

Parengti Registrų ir valstybės informacinių Parengtų Registrų ir valstybės
sistemų registro nuostatų pakeitimo projektą
informacinių
sistemų
nuostatų
pakeitimo projektų skaičius

vnt.

1

0

0,00

Registrų ir valstybės informacinių sistemų
registre užregistruota: 2 registrai, 17
informacinių sistemų.
Teikiant išvadas dėl steigiamų valstybės
informacinių sistemų ar valstybės ir
žinybinių registrų
nuostatų projektų
suderinimo, nuolat informuota apie pareigą
pateikti atitinkamus duomenis Registrų ir
valstybės informacinių sistemų registrui.
Patikrinti ir patvirtinti 523 pateikti duomenų
įrašai.
Veiksmo nebuvo galima pradėti vykdyti, nes
2017 m. nebuvo priimtas Lietuvos
Respublikos valstybės informacinių išteklių
valdymo pakeitimo įstatymas.

Veiksmas

Veiksmas

3.2.

Priemonė

3.2.1. Produktas

02-01-01-03-02

P-02-01-01-03-02

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

810,3

vnt.

15

15

100

782,07

96,52

Veiksmas

Užtikrinti E.siuntų pristatymo informacinės E.siuntų pristatymo informacinės
sistemos elektroninių paslaugų teikimą
sistemos vartotojų dalis nuo visų
atitinkamų paslaugų vartotojų

%

30

44

147

Siekiant paskatinti naudotis E.siuntų
pristatymo
sistema,
IVPK
išsiuntė
elektroninius laiškus, kuriais pakvietė
prisijungti prie E. siuntų pristatymo sistemos
ir išbandyti elektroninę registruotojo pašto
alternatyvą, todėl išaugo vartotojų skaičius.

Veiksmas

Teikti metodinę pagalbą valstybės institucijoms Suteikta metodinė pagalba valstybės
ir įstaigoms dėl jų interneto svetainių atitikimo ir savivaldybių institucijoms ir
keliamiems reikalavimams
įstaigoms, ar jų interneto svetainės
atitinka
bendrųjų
reikalavimų
interneto svetainėms aprašo nuostatas
(proc. nuo gautų paklausimų)

%

100

100

100

Veiksmas

Parengti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir Parengtų
Bendrųjų
reikalavimų
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto valstybės ir savivaldybių institucijų ir
svetainėms aprašo pakeitimo projektą
įstaigų interneto svetainėms aprašo
pakeitimų projektų skaičius

vnt.

2

2

100

Parengti ir Susisiekimo ministerijai 2017 m.
balandžio 21 d. raštu Nr. S-321 ir 2017 m.
lapkričio 7 d. raštu Nr. S-914 pateikti
nutarimų pakeitimo projektai.

Veiksmas

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

vnt.

1

1

100

Parengta ir Finansų ministerijai pateikta
bendrosios funkcijos „Informacinių ryšių ir
technologijų (IRT) infrastruktūros ir vidaus
administravimo informacinių sistemų (IS)
valdymas“ 2016 m. efektyvumo vertinimo
ataskaita.
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Veiksmas

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

Veiksmas

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

Veiksmas

Parengti Informacinių technologijų priemonių
katalogą

Veiksmas

Tvarkyti Informacijos rinkmenų sąrašą

Veiksmas

Veiksmas

Derintų valstybės institucijų ir įstaigų,
valdančių
ypatingos
svarbos
informacinius išteklius, informacinių
technologijų plėtros planų projektų,
dalis
Parengtų
teisės
aktų,
reglamentuojančių
valstybės
informacinių
išteklių
tvarkymui
planuojamų asignavimų ir patirtų
išlaidų formą ir tvarką, projektų
skaičius
Parengtų Informacinių technologijų
priemonių katalogų skaičius

%

100

100

100

Derintas 1 valstybės institucijų ir įstaigų,
valdančių ypatingos svarbos informacinius
išteklius, informacinių technologijų plėtros
plano projektas.

vnt.

1

1

100

IVPK direktoriaus 2017 m. birželio 1 d.
įsakymas Nr. T-59 "Dėl suplanuotų
asignavimų ir faktiškai panaudotų lėšų
valstybės informacinių išteklių tvarkymui
formų patvirtinimo".

vnt.

1

1

100

%

93

87

93,55

Vykdyti parengiamuosius darbus atvirų Parengtų viešojo sektoriaus atvirų
duomenų platformos, įgalinančios efektyvų duomenų
portalo
nuostatų
ir
viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį specifikacijų projektų skaičius
panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių
sukūrimui

vnt.

2

1

50,00

Įvertinti poreikį atlikti nepriklausomą atvirų Parengtų ataskaitų apie atvirų
duomenų poveikio įvertinimą
duomenų poveikio vertinimų praktiką
ES šalyse skaičius

vnt.

1

0

0,00

Aktualių su institucijų tvarkomomis
informacijos rinkmenomis susijusių
įrašų, esančių Informacijos rinkmenų
sąraše, dalis

Informacijos rinkmenų sąraše patvirtinta 120
naujai pateiktų informacijos rinkmenų
aprašų. Taip pat įregistruota 20 naujų
duomenų tvarkytojų. Informacijos rinkmenų
sąraše iš viso publikuojamos 756
informacijos rinkmenos, iš jų 645 yra
aktualios.
Parengtas viešojo sektoriaus atvirų duomenų
portalo nuostatų projektas. Atvirų duomenų
portalo
specifikacija
bus
parengta
įgyvendinus projektą „Atvirų duomenų
platformos, įgalinančios efektyvų viešojo
sektoriaus
informacijos
pakartotinį
panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių
sukūrimas“.
Europos Sąjungos ir kitų pasaulio šalių
praktikos atliekant atvirų duomenų poveikio
vertinimus analizės parengimas įtrauktas į
vykdomo projekto „Lietuvos atvirų duomenų
formavimo
metodologinių ir teisinių
priemonių įgyvendinimas bei tam reikalingų
valstybės
institucijų
darbuotojų
kompetencijų ugdymas“ numatytų darbų
planą. Projekto įgyvendinimui 2017 gruodžio
11 d. sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr.
6F-52 su UAB „Pricewaterhouse Coopers”.
Pagal projekto įgyvendinimui skirtų paslaugų
teikimo grafiką mokymo medžiagą numatyta
parengti per 2 mėn. nuo sutarties pradžios.
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Veiksmas

Parengti atvirų duomenų tematikos nuotolinių Parengtų,
mokymų medžiagą
pritaikytų,
skaičius

mokymui
paskaitų

vnt.

1

0

0,00

Nuotolinių mokymų medžiagos parengimas
įtrauktas į vykdomo projekto „Lietuvos
atvirų duomenų formavimo metodologinių ir
teisinių priemonių įgyvendinimas bei tam
reikalingų valstybės institucijų darbuotojų
kompetencijų ugdymas“ numatytų darbų
planą. Projekto įgyvendinimui 2017 gruodžio
11 d. sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr.
6F-52 su UAB „Pricewaterhouse Coopers”.
Pagal projekto įgyvendinimui skirtų paslaugų
teikimo grafiką mokymo medžiagą numatyta
parengti per 10 mėn. nuo sutarties pradžios.

Veiksmas

Skatinti institucijas pakartotiniam panaudojimui Informacijos
rinkmenų
sąraše
skirtas duomenų rinkmenas rengti atvirais publikuojamų duomenų rinkmenų
formatais ir jų metaduomenis publikuoti atvirais formatais skaičius
Informacijos rinkmenų sąraše

vnt.

200

136

68,00

Derinant valstybės informacinių sistemų ir
registrų nuostatus, IVPK, vadovaudamasis
Valstybės informacinių sistemų steigimo,
kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario
27 d. nutarimu Nr. 180, 18 punktu ir
Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir
likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
liepos 18 d. nutarimu Nr. 881, 19 punktu,
siūlo
nustatyti
dokumentų
rinkinius
(duomenų rinkmenas), kurie bus teikiami
pakartotinam panaudojimui ir publikuojami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų įstatymo 19 – 21
straipsnių nuostatomis.

Veiksmas

Parengti Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatų Parengtų Informacijos
rinkmenų
pakeitimo projektą
sąrašo nuostatų pakeitimo projektų
skaičius

vnt.

1

1

100,00

Veiksmas

Parengti valstybės informacinių išteklių sąsajų Parengtų
teisės
aktų,
poreikio nustatymo, jų užsakymo, sukūrimo ir reglamentuojančių
valstybės
naudojimosi jomis tvarką
informacinių išteklių sąsajų poreikio
nustatymo, jų užsakymo, sukūrimo ir
naudojimosi jomis tvarką, projektų
skaičius

vnt.

1

1

100,00

Parengtas ir IVPK direktoriaus 2017 m.
gegužės 12 d. įsakymu Nr. T-49 patvirtintas
Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatų
pakeitimo projektas.
Parengtas ir Susisiekimo ministerijai
pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Valstybės informacinių
išteklių sąsajų poreikio nustatymo, jų
užsakymo, sukūrimo ir naudojimosi jomis
tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas.

nuotoliniam
mokomųjų
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Veiksmas

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

vnt.

2

0

0,00

Teisės aktų parengimas yra įtrauktas į
projektą, kuris vidaus reikalų ministro 2017
m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 1V-638 „Dėl
finansavimo skyrimo projektui, pateiktam
pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 10
prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis
ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFAV-912 priemonės „Nacionalinių reformų
skatinimas ir viešojo valdymo institucijų
veiklos gerinimas“ įtrauktas į finansuojamų
projektų sąrašą. Projekto „Valstybės
informacinių
išteklių
infrastuktūros
konsolidavimas ir įgyvendinimas“ investicijų
projektas ir projektinis pasiūlymas 2017 m.
rugsėjo mėn. suderintas su Vidaus reikalų
ministerija. Šiuo metu rengiama projekto
paraiška.

Veiksmas

Parengti atlyginimo už institucijų dokumentų Parengtų
teisės
aktų,
teikimą dydžio nustatymo tvarką
reglamentuojančių atlyginimo už
institucijų dokumentų teikimą dydžio
nustatymo tvarką, projektų skaičius

vnt.

1

1

100,00

Parengtas ir Susisiekimo ministerijai
pateiktas teisės akto, reglamentuojančio
atlyginimo už institucijų dokumentų teikimą
dydžio nustatymo tvarką, projektas.

Veiksmas

Parengti ataskaitą apie įsteigtų valstybės Parengtų ataskaitų apie įsteigtų
registrų ir valstybės informacinių sistemų valstybės registrų ir valstybės
faktinę būklę
informacinių sistemų būklę skaičius

vnt.

1

1

100,00

Veiksmas

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

%

80

100,0

125,00

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)

2017 m. IVPK tiesiogiai iš privačių subjektų
ar kitų, dažniausiai vartotojų teisių gynimo
funkcijas vykdančių, valstybės įstaigų gauta
20 pranešimų, 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
nurodytą laikotarpį užbaigta 20 iš visų
nurodytų atvejų tyrimo veiksmai – 16
atvejais vartotojams buvo pateiktos išvados
dėl teisinio nurodytų situacijų vertinimo
informacinės visuomenės paslaugų teikimo
kontekste, kitais atvejais buvo teiktos
konsultacijos
arba
išvados
šioms
institucijoms: Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos
institucijoms
(2
atvejai),
Konkurencijos tarybai (1 atveju). Dar 1
atveju pranešimas buvo persiųstas Žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnybai. Visi tyrimo
veiksmai buvo užbaigti laiku, nes nebuvo
gauta itin sudėtingų atvejų ir nereikėjo gauti
informacijos iš kitų subjektų.
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Viešinti IVPK veiklą, rengti naujienas, Parengtų
straipsnių,
pranešimų
straipsnius, pranešimus spaudai, organizuoti spaudai, naujienų skaičius
renginius (seminarus)
Suorganizuoti konkursą „Naujasis knygnešys Suorganizuotų konkursų skaičius
2017“

Veiksmas

Veiksmas

III.
Eil.
Nr.

vnt.

45

47

104,44

2017 m. parengtos 46 naujienos ir 1
pranešimas spaudai.

vnt.

1

1

100,00

Suorganizuotas mobilaus turinio sprendimų
konkursas „Naujasis knygnešys 2017“.
„Naujojo knygnešio 2017“ vardas ir teisė
dalyvauti „World Summit Awards“ konkurse
šiais metais atiteko aštuoniems skaitmeninio
turinio sprendimų kūrėjams.

INFORMACIJOS APIE DALYVAVIMĄ TARPINSTITUCINĖJE (-SE) (KITOJE (-SE) PROGRAMOJE (-SE) DALIS
Tikslas,
Kodas
Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto,
Vertinimo kriterijai
Mato
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

Priemonė

1.1.2.

2.1.2.

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

Skirtos lėšos (tūkst. Eur)
Planas

Faktas

Pastabos, paaiškinimai, priežastys
Įvyk. %

890

0

0

145

0

0

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.
Parengta Informacinės visuomenės plėtros
2014-2020
m.
programos
"Lietuvos
skaitmeninė darbotvarkė" vertinimo kriterijų
reikšmių pokyčių 2016 m. įvertinimo
ataskaita.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
balandžio 27 d. nutarimas Nr. 478.
CPVA 2017 m. gruodžio 22 d. pateikta
projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi,
saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“ paraiška.
Susisiekimo
ministerijai
pateiktas
ir
suderintas projekto „Valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platformos (VIISP)
aplinkos patogumo naudotojams didinimas,
duomenų mainų įrankių ir bendro naudojimo
paslaugų vystymas“ projektinis pasiūlymas.
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Priemonė

4.2.1.

Sukurti atvirų duomenų sprendimus, kurie
leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir
naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus
duomenis

217

3.

4.

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa

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

%

80

79

0

0

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 suplanuota pasiekti 2020 m.
Paaiškinimą dėl kriterijaus žr. prie rezultato
kriterijaus Nr. R-02-01-01-02.

98,75

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planas
Priemonė

Priemonė

1.1.1.2.

1.1.1.3.

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“

%

76

79

103,95

2017 m. spalio 27 d. pasirašyta sutartis su
CPVA Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001/6F38 dėl projekto „Atvirų duomenų
platformos, įgalinančios efektyvų viešojo
sektoriaus
informacijos
pakartotinį
panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių
sukūrimas“ finansavimo. Parengtas ir
Susisiekimo ministerijai pateiktas Atvirų
duomenų portalo nuostatų projektas. Atvirų
duomenų portalo nuostatai patvirtinti
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2017 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-555
„Dėl Lietuvos atvirų duomenų portalo
nuostatų patvirtinimo“. 2017 m. gruodžio 29
d.
pasirašyta
sutartis
su
UAB
„Eurointegracijos projektai“ Nr. 6F-55 dėl
projekto „Atvirų duomenų platformos,
įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus
informacijos
pakartotinį
panaudojimą
verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“
administravimo paslaugų.

365,5

0

0

650,3

0

0

Vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio
29 d. įsakymas Nr. 1V-329
Pasirašyta 2017 m. rugsėjo 1 d. sutartis su
ESFA dėl projekto „Lietuvos atvirų
duomenų formavimo metodologinių ir
teisinio
reglamentavimo
priemonių
įgyvendinimo bei tam reikalingų valstybės
institucijų
darbuotojų
kompetencijų
ugdymo“
finansavimo.
Sudaryta
bendradarbiavimo sutartis su „Versli
Lietuva“. 2017 m. gruodžio 11 d. sudaryta
paslaugų teikimo sutartis dėl projekto veiklų
įgyvendinimo.
Vidaus reikalų ministerijai pateiktas
„Vyriausybės valdymo srities įstaigų veiklos
informacijos centralizavimas“ projektinis
pasiūlymas.
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Priemonė

3.2.2.1.

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

IVPK kasmet atlieka bendrųjų funkcijų
efektyvumo vertinimus, teikia pasiūlymus
dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo
užduočių sekantiems metams.
IVPK
Finansų
ministerijai
pateikė
bendrosios
funkcijos
„Informacinių
technologijų infrastruktūros ir vidaus
administravimo
informacinių
sistemų
valdymas“ 2016 metų efektyvumo vertinimo
ataskaitą.

Priemonė

3.2.2.3.

Plėtoti informacinių ir ryšių technologijų srities
projektų vertinimo ir stebėsenos sistemą,
parengiant informacinės visuomenės plėtros
projektų rengimo metodines rekomendacijas,
sukuriant visų informacinės visuomenės plėtros
investicijų projektų vertinimo ir stebėjimo
sistemą

Vidaus reikalų ministerijai pateiktas
„Informacinių ir ryšių technologijų srities
projektų vertinimo ir stebėsenos sistemos
plėtra“ projektinis pasiūlymas.

Priemonė

Priemonė

3.2.3.5.

3.2.3.8.

Plėtoti tarpžinybinę mokestinių duomenų
saugyklą ir didinti naudojamumą, atliekant
esamos būklės analizę ir specifikavimą,
įvertinant duomenų analizės priemonės
pritaikymo galimybes ir jų rezultatyvumą
svarbiausiose viešojo administravimo srityse,
sukuriant ir įdiegiant duomenų išgavimo,
paruošimo
ir
pateikimo
priemones,
įgyvendinant
taikomuosius
sprendimus,
sukuriant ir išbandant pažangias tarpinstitucinės
duomenų analizės priemones
Parengti valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros ir jos valdymo pertvarkymo
metodinę ir teisinę bazę bei pertvarkos
peržiūros procesus, siekiant sukurti tinkamą
metodinę ir teisinę aplinką valstybės
informacinių
išteklių
konsolidavimui
įgyvendinti

150

720

3220

0

0

0

0

0

0

Pasirašyta 2017 m. rugsėjo 29 d. sutartis su
ESFA dėl projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-91201-0015
„Tarpžinybinės
mokestinių
duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo
didinimas“ finansavimo.
Paskelbtas viešojo pirkimo konkursas
projekto
„Tarpžinybinės
mokestinių
duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo
didinimas“ specifikavimo bei techninės
priežiūros paslaugų pirkimui.
Rengiama paraiška projekto „Valstybės
informacinių
išteklių
infrastruktūros
konsolidavimas
ir
įgyvendinimas“
finansavimui gauti.
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5.

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

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." Minėti įstatymų pakeitimai ir
papildymai nebuvo priimti.

6.

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

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

7.

2014-2020 metų nacionalinės pažangos programa

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

8.

Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų planas

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

Veiksmas

9.

3.5

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
Priemonė

1.1.1.

Viešinti informaciją apie valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas,
išlaidas elektroninėje erdvėje per tam sukurtą
informacinę sistemą

IVPK pateikė reikalingą informaciją VšĮ
„Versli Lietuva“ rengiant projekto „Antros
kartos kontaktinio centro veiklos modelio
įgyvendinimas“ paraišką finansavimui gauti.
IVPK įtrauktas į projekto paraišką kaip
partneris. Susisiekimo ministro 2017 m.
lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-569 skirtas
projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0008
„Antros kartos kontaktinio centro veiklos
modelio įgyvendinimas“ finansavimas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
birželio 17 d. nutarimas Nr. 648
Planuojama, kad priemonės veikla bus
finansuojama 2014–2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų
programos
Vidaus
reikalų
ministerijos administruojamo 10 prioriteto
„Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas“ lėšomis. IVPK
prisidės prie šios priemonės įgyvendinimo,
kreipusis Finansų ministerijai į IVPK
pagalbos.
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Priemonė

IV.

1.1.7.

Sukurti ir įdiegti korupcijos rizikos valdymo
sistemą (Korupcijos prevencijos informacinę
sistemą)

Planuojama, kad priemonės veikla bus
finansuojama 2014–2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų
programos
Vidaus
reikalų
ministerijos administruojamo 10 prioriteto
„Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas“ lėšomis. IVPK
prisidės prie šios priemonės įgyvendinimo,
kreipusis Specialiųjų tyrimų tarnybai į IVPK
pagalbos.

KITŲ PAVEDIMŲ VYKDYMO DALIS
IVPK prisidėjo įgyvendinant Lietuvos dalyvavimo atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje 2016-2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 30 d. pasitarimo protokolu Nr. 33, krypties "Viešojo
valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei" veiksmą "Sukurti Lietuvos atvirų duomenų portalą ir integruoti į Europos bendrą skaitmeninę rinką. Įgyvendinant šį veiksmą, IVPK pasirašė sutartį dėl projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų
viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ įgyvendinimo. Projektu siekiama sukurti ir įdiegti centralizuotai valdomas technines priemones, įgalinančias valstybės informacinių išteklių valdytojus parengti ir
pateikti atvirų duomenų rinkinius ir jų metaduomenis verslo, viešiesiems subjektams, visuomenei ir mokslo bendruomenei. Įgyvendinus projektą bus sukurtas Lietuvos atvirų duomenų portalas, skirtas centralizuotam Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų
duomenų atvėrimui pakartotiniam naudojimui verslui ir visuomenei, sudarant galimybę juos gauti be išankstinių sąlygų ir patogiai, vienoje vietoje „vieno langelio“ principu.
Vadovaujantis 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“, IVPK vykdo pavestas metodinės pagalbos centro funkcijas. Reikalingi dokumentų projektai, pažymos,
ataskaitos ir pasiūlymai buvo parengti.
Susisiekimo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3T-9 "Dėl įgaliojimų Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos suteikimo" pavesta vykdyti lėšų susigrąžinimą įgyvendinant Susisiekimo ministerijos programas, kuriose numatytos
lėšos iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams, įgyvendinamiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą "Informacinė visuomenė visiems" bei vykdyti pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę
"Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra" įgyvendintų projektų lėšų susigrąžinimą. IVPK vykdė lėšų susigrąžinimą.

V.

KITŲ METŲ SIEKIŲ, ĮŽVALGŲ, GALIMŲ RIZIKŲ JŲ VALDYMO IR KITOS SVARBIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALIS
IVPK 2018 m. susidurs su sunkumais atsiskaitant su valstybės įmone Turto bankas už skolų išieškojimą. IVPK, vadovaudamasis Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590, 24 punktu, turi mokėti valstybės įmonei Turto bankas atlygį už atliekamus išieškojimo veiksmus, susijusius su projektų vykdytojų netinkamai panaudotomis ES struktūrinių fondų lėšomis, kurios
privalo būti gražintos į Lietuvos Respublikos valstybės iždą. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017 m. pabaigoje grąžino į Lietuvos Respublikos valstybės iždą visą likusią skolą, todėl numatoma mokėti atlygio už išieškojimo veiksmus 2018 m. suma –
179 tūkst. Eur, kurios IVPK neturi.
2018 m. planuojama plėtoti kokybės vadybą IVPK (atlikti pakartotinį veiklos įsivertinimą taikant Bendrojo vertinimo modelį, peržiūrėti ir, esant poreikiui, tikslinti IVPK vidaus administravimo ir veiklos vadovą, procesų žemėlapius ir kt. dokumentus).

L. e. direktoriaus pareigas

Rengėjas:
Renata Marmienė, 861843017, renata.marmiene@ivpk.lt

Kęstutis Andrijauskas

