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INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2015 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 gavėjų,
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visuomenės poreikius bei lūkesčius
Vertybės:
Partnerystė, pasitikėjimas, atvirumas pokyčiams, inovatyvumas
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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)
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VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS, skirtos įstaigai išlaikyti, IŠ VISO:
iš jų:
Lėšos turtui įsigyti
Lėšos darbo užmokesčiui
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Patvirtintų pareigybių skaičius (laikotarpio pradžioje / pabaigoje)
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0
376506
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I.

APRAŠOMOJI DALIS

1.1.

2015 m. IVPK 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 2015 m. pagal kompetenciją užtikrins, kad būtų tinkamai ir laiku užbaigtos įgyvendinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“
(toliau - IVV prioritetas) priemonės, jų lėšomis vykdomų projektų veiklos, patikrinti ir priimti rezultatai, išmokėtos lėšos, pradėtos veiksmų programų uždarymo procedūros; be to, atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. II-III ketv. bus
sukurtos visos šiam laikotarpiui numatytos viešojo sektoriaus e. paslaugos (viso - apie 530 naujų e. paslaugų), 2015 m. numatoma vykdyti aktyvias visuomenės informavimo apie naujas e. galimybes, sukurtus naudingus
visuomenei e. sprendimus ir e. paslaugas veiklas. Taip pat per 2015 m. bus atlikti visi reikalingi veiksmai, įteisinant IVPK kaip Metodinės pagalbos centro statusą, apibrėžiant funkcijas, suderinant užduotis su Susisiekimo
ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (toliau - CPVA), vykdomos šios užduotys, pradedant 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos informacinės visuomenės srityje panaudojimą. 2015 m. taip pat bus derinami
iš Valstybės investicijų programos lėšų planuojami finansuoti institucijų IT diegimo projektai. Prisidėdamas prie svarbių valstybės IT sprendimų kūrimo, IVPK 2015 m. užbaigs šiuo metu IVV prioriteto lėšomis įgyvendinamų
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“; „Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra Lietuvos Respublikos Vyriausybėje“ veiklas (už
kurias atsako kaip šių projektų vykdytojas arba partneris). Taip pat, sulaukus naujojo ES struktūrinės paramos laikotarpio prioritetų priemonėse paskelbtų kvietimų, bus rengiamos finansavimo paraiškos dėl naujų projektų,
skirtų diegti pažangius viešojo sektoriaus IT sprendimus, įgyvendinimo. Koordinuojant valstybės informacinių išteklių valdymo įgyvendinimą, 2015 m. bus tęsiamos registrų, informacinių sistemų nuostatų ir specifikacijų
derinimo veiklos, pagal kompetenciją vykdomi visi pavesti veiksmai, įgyvendinant valstybės informacinių išteklių valdymo modelį.

1.2.

IVPK 2015 m. prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų LRV 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228, įgyvendinimo (IVPK tiesiogiai
atsakingas už 143 priemonės įgyvendinimą, o 6, 134, 135, 137, 140, 141, 311 priemones įgyvendins kartu su kitomis atsakingomis institucijomis). IVPK taip pat prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų
veiklos prioritetų, patvirtintų LRV 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1094, įgyvendinimo (IVPK prisidės įgyvendinant I prioriteto „I. Ekonomikos augimo, užimtumo ir socialinės įtrauktiems didinimas“ 1.4 prioritetinę kryptį
„Informacinių išteklių infrastruktūros optimizavimas“).
Komitetas 2015 m. įgyvendins 2 valstybės investicijų projektus. Numatoma užbaigti įgyvendinti investicijų projektą „Informacinė visuomenės visiems (Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšos)“, kurio siekiamas
rezultatas yra tinkamas ir tikslingas ES lėšų panaudojimas įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ 16 priemonių. Bus tęsiamas investicijų projekto "Tarpžinybinės
mokestinių duomenų saugyklos plėtra" įgyvendinimas, numatant 2015 m. atlikti duomenų analizės ir prognozavimo sprendimo plėtrą, t. y. sudaryti sąlygas vykdyti duomenų analizę ir prognozavimą platesniam Tapžinybinės
mokestinių duomenų saugyklos naudotojų skaičiui.
IVPK 2015 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; Pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų vertinimą, kurio tikslas yra įvertinti esamą pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į
internetą lygį Lietuvoje; Visuomenės informuotumo apie ES struktūrinių fondų investicijas informacinės visuomenės srityje tyrimą, kurio tikslas yra įvertinti, kiek efektyviai visuomenė yra informuojama apie ES paramą
svarbiausiems Lietuvos viešojo sektoriaus IT projektams.
IVPK sieks didinti veiklos efektyvumą: didins elektroninių dokumentų mainus su kitomis viešojo sektoriaus institucijomis; parengs ir įgyvendins veiklos efektyvumo gerinimo priemonių planą, didinant bendrųjų funkcijų
efektyvumą ir siekiant nustatytų vertinimo kriterijų medianinių reikšmių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo 2013 m. gruodžio 18 d. protokolu Nr. 75; taip pat IVPK, siekdamas didinti veiklos efektyvumą,
įgyvendins IVPK veiklos tobulinimo planą, parengtą atlikus IVPK veiklos įsivertinimą pagal Bendrojo vertinimo modelį.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Lyginant su 2014 m. IVPK veiklai skirtais asignavimai, 2015 m. lėšų skirtumai neesminiai. Pažymėtina, kad nuo 2015 m. auga lėšų poreikis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (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. Be to, 2015 m. ženkliai padidės sukurtų ir teikiamų naudojantis VIISP infrastruktūra paslaugų skaičius. Įgyvendinus minėtus 2 projektus, visoms
savivaldybėms (išskyrus Vilniaus miesto) bus teikiamos 64 paslaugos; valstybės institucijoms - 29 elektroninės paslaugos bei 111 prašymų formų suteikti jų paslaugas bus teikiama elektroninėje erdvėje.

1.7.

IVPK iki 2016 m. sausio 1 d. pilna apimtimi vykdo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos tarpinės institucijos funkcijas; vėliau, iki 2019 m., vykdo tarpinei institucijai pavestas funkcijas programos uždarymo laikotarpiui
(mažėjančia apimtimi).

3

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

R-02-01-01-02

1.1.

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

1.1.1.

Produktas

P-02-01-01-01-01

II

III

IV

Plėtoti elektroninį turinį ir IRT infrastruktūrą,
siekti plataus jų naudojimo

Skirtos
lėšos
(eurais)

Atsakingi vykdytojai

72971288
Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu
būdu
teikiamomis viešosiomis ir
administracinėmis
paslaugomis,
procentas
Pagrindinių viešųjų ir administracinių
paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę
(visiško pasiekiamumo internetu brandos
lygiu), procentas
Valstybės ir žinybinių registrų, teikiančių
paslaugas elektroniniu būdu, procentas

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
Diegti ir teikti VIISP aplinkoje sukonstruotas VIISP aplinkoje sukonstruotų ir įdiegtų
savivaldybių
bei
valstybės
institucijų elektroninių paslaugų skaičius
administracines paslaugas
Sukurtų valstybės institucijų naudojamos
Sukurti centralizuotą informacijos apie valstybės programinės įrangos licencijų valdymo
institucijų naudojamos programinės įrangos paslaugų skaičius
licencijas kaupimo sistemą
Išplėsti
Elektroninių
valdžios
vartų Sukurtų ir parengtų naudojimui valstybės
(www.epaslaugos.lt) infrastruktūrą ir sukurti institucijomis nuotolinės kompiuterijos
nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikimo paslaugų skaičius
valstybės institucijoms priemones, siekiant, kad
viešąsias
ir
administracines
paslaugas
elektroninėmis
priemonėmis
teikiančios
institucijos naudotųsi valstybės centralizuotai
sukurtais paslaugų kūrimo ir teikimo
sprendimais

%

50

%

90

%

64
341462
250232

%

95

vnt.

1

Projektų skyrius

vnt.

50

Projektų skyrius

vnt.

1

Projektų skyrius

vnt.

6

Projektų skyrius

4

1.2. Priemonė
1.2.1. Produktas

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

Sukurti bendrą elektroninių dokumentų valdymo Sukurtų bendrų elektroninių dokumentų
paslaugą, apimančią elektroninių dokumentų valdymo paslaugų skaičius
rengimą, tvarkymą ir saugojimą
Palaikyti ir plėtoti Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą (TDS)
Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos pasiekiamumas darbo valandomis per
metus, procentais
Užtikrinti saugią TDS veiklą
Atliktų TDS rizikos ir saugos
reikalavimų atitikties vertinimų skaičius
Nustatyti TDS informacijos kokybės stebėsenos
rodiklius
Organizuoti TDS vartotojams mokymus kaip
naudotis TDS duomenimis ir naudojama
programine įranga
Plėtoti TDS infrastruktūrą

2 Uždavinys 02-01-01-02
2.1.

Priemonė

2.1.1. Produktas

02-01-01-02-01

P-02-01-01-02-01

Nustatytų TDS informacijos kokybės
stebėsenos rodiklių skaičius
Suorganizuotų
mokymų
TDS
naudotojams skaičius

Įsigytų papildomų TDS programinės
įrangos licencijų paketų skaičius
Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, įgyvendinant informacinės
visuomenės plėtros projektus
Administruoti Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ įgyvendinimą
Informacinės visuomenės plėtrai skirtų lėšų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų
programos prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“ panaudojimo procentas
Organizuoti IVPK IVV prioriteto įgyvendinimo Suorganizuotų IVPK Paramos sutarčių
priemonių
projektų
finansavimo
ir keitimų ir pažeidimų nagrinėjimo
administravimo sutarčių pakeitimus
komisijos posėdžių, kurių metu priimti
sprendimai
dėl
IVV
prioriteto
įgyvendinimo
priemonių
projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių
pakeitimų, skaičius
Iki 2015 metų pabaigos panaudoti visas Europos Patikrintų,
patvirtintų ir apmokėtų
Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo paraiškų asignavimų valdytojui skaičius
finansavimo lėšas, skirtas IVV prioriteto
įgyvendinimui
Koordinuoti sprendimų dėl lėšų, išmokėtų Parengtų ir patvirtintų IVPK direktoriaus
pažeidžiant teisės aktus ir/ar projektų įsakymų projektų dėl lėšų, išmokėtų
finansavimo ir administravimo sutarties pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo
nuostatas, grąžinimo priėmimo ir lėšų priėmimo, skaičius
susigrąžinimo procedūras
Rengti ES struktūrinės paramos panaudojimo Parengtų ir Finansų ministerijai pateiktų
ataskaitas
ataskaitų apie IVV prioriteto ES lėšų
naudojimo
planų
vykdymą
ir
įgyvendinimo problemas ir (ar) rizikas
skaičius

vnt.

Projektų skyrius

1
91230

%

98

vnt.

1

Projektų skyrius

vnt.

3

Projektų skyrius

vnt.

1

Projektų skyrius

vnt.

1

Projektų skyrius
70546009
70092754

%

100

vnt.

30

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

vnt.

500

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

vnt.

2

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

vnt.

4

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

5

Rengti ES struktūrinės paramos panaudojimo Parengtų ir Finansų ministerijai pateiktų
prognozes
įsipareigojimų dėl projektams skiriamo
finansavimo bei pareiškėjų ir partnerių
lėšų ir šių lėšų išmokėjimo bei naudojimo
detalizavimo einamaisiais ir ateinančiais
metais planų skaičius

2.2.

Priemonė

2.2.1. Produktas

2.3.

Priemonė

2.3.1. Produktas

2.4.

Priemonė

2.1.2. Produktas

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

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

02-01-01-02-04
P-02-01-01-02-04

vnt.

Organizuoti IVV prioriteto įgyvendinimo Suorganizuotų Darbo grupės, vykdančios
priemonių ir projektų įgyvendinimo stebėseną
projektų, įgyvendinamų pagal IVV
vnt.
prioritetą,
įgyvendinimo
stebėseną,
posėdžių skaičius
Rengti informaciją, kurios reikia veiksmų Parengtų Ekonomikos augimo veiksmų
programos metinei ir galutinei įgyvendinimo programos įgyvendinimo ataskaitų už vnt.
ataskaitoms parengti
2014 metus skaičius
Įgyvendinti veiklas, užtikrinančias sėkmingą prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“
administravimą
Atliktų prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ efektyviam administravimui reikalingų
vnt.
apklausų, tyrimų, studijų skaičius
Stiprinti darbuotojų, atliekančių funkcijas, Mokymų
skaičius,
tenkantis
1
susijusias
su
ES
struktūrinių
fondų darbuotojui atliekančiam Struktūrinių vnt.
administravimu, gebėjimus
fondų administravimo funkcijas
Įsigyti tyrimus, reikalingus IVV prioriteto Atliktų tyrimų, reikalingų IVV prioriteto
vnt.
administravimui
administravimui, skaičius
Vykdyti Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai
viešinimo veiklas
Įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija, skirta viešinti Europos Sąjungos
struktūrinės paramos informacinės visuomenės plėtrai lėšomis Lietuvoje sukurtus naujus vnt.
elektroninius sprendimus ir elektronines paslaugas
Suorganizuoti renginį, skirtą IVV prioriteto Renginių IVV prioriteto projektų
projektų vykdytojams, kurio metu aptarti vykdytojams skaičius
informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje ir
vnt.
pasaulyje, apžvelgti IVV prioriteto lėšomis
finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir
pristatyti jų įgyvendinimo metu sukurtas ir/ar
kuriamas e. paslaugos
Informuoti Lietuvos gyventojus apie jų regione Straipsnių regioninėje žiniasklaidoje
Vnt.
IVV lėšomis kuriamas ar sukurtas e. paslaugas skaičius
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 Derintų valstybės ir savivaldybių
įstaigų informacinės visuomenės plėtros institucijų ir įstaigų informacinės
investicijų projektus ir teikti pastabas, visuomenės plėtros investicijų projektų
pasiūlymus investicijų projektams
skaičius

4

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

8

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius
Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

1
233144
4

3

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

3

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius
202734

1

1

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

50

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius
17377

%

90

vnt.

150

Planavimo ir stebėsenos skyrius

6

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

3 Uždavinys 02-01-01-03
3.1.

Priemonė

3.1.1. Produktas

3.2.

Priemonė

3.2.1. Produktas

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

Tobulinti Informacinės visuomenės plėtros Įdiegtų statistinės analizės priemonių
stebėsenos informacinę sistemą diegiant skaičius
statistikos analizės priemones
Vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos Parengtų dokumentų projektų, pažymų,
struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu ataskaitų, teikiant metodinę pagalbą ir
pavestas metodinės pagalbos centro funkcijas ir konsultacijas 2014-2020 metų veiksmų
teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014- programą
administruojančioms
2020
m.
veiksmų
programą institucijoms, skaičius
administruojančioms institucijoms
Parengti elektroninių paslaugų plėtros prioritetų Parengtų
metodikų
ir
metodinių
nustatymo, kokybės vertinimo ir kūrimo rekomendacijų projektų skaičius
metodikų projektus ir metodinių rekomendacijų
dėl sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo
projektą
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
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

02-01-01-03-02

Įgyvendinti pavestas kompensavimo ir priežiūros priemones, susijusias su euro įvedimu

P-02-01-01-03-02

Įgyvendintų Nacionalinio euro įvedimo įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius
Įgyvendinti Savivaldybių išlaidų, patirtų Įvertintų savivaldybių pateiktų paraiškų
pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, skirti
išlaidų,
patirtų
pritaikant
kompensavimo tvarkos aprašą
informacines sistemas euro įvedimui,
kompensaciją, dalis

vnt.

Planavimo ir stebėsenos skyrius

2

vnt.

1

Planavimo ir stebėsenos skyrius

vnt.

15

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

vnt.

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

4

2083817
4344
%

85

vnt.

250

Informacinių išteklių skyrius

%

98

Informacinių išteklių skyrius

%

90

Informacinių išteklių skyrius

1407264
3

%

100

Planavimo ir stebėsenos skyrius

7

Atlikti rinkos priežiūros funkciją – rengti
patikrinimus, siekiant užtikrinti Lietuvos
Respublikos
euro
įvedimo
Lietuvos
Respublikoje įstatyme numatytų reikalavimų
priežiūrą
Pagal kompetenciją teikti Valstybinei vartotojų
teisių apsaugos tarnybai statistinius duomenis ir
ataskaitas apie gautus su euro įvedimu susijusius
vartotojų skundus bei nustatytus pažeidimus
kartu su pasiūlymais, kokių priemonių imtis
siekiant išvengti panašių pažeidimų ateityje
3.2.

Priemonė

3.2.1. Produktas

02-01-01-03-03

P-02-01-01-03-03

Patikrintų internetinių parduotuvių dėl
atitikties
Euro
įvedimo
įstatymo
reikalavimams dalis

%

100

Teisės ir personalo skyrius

vnt.

6

Teisės ir personalo skyrius

Pateiktų ataskaitų Valstybinei vartotojų
teisių apsaugos tarnybai 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
Peržiūrėti reikalavimus valstybės ir savivaldybių Gyventojų, kurie lankėsi valstybės ir
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir savivaldybių
numatyti reikalavimus ministerijų interneto institucijų ir įstaigų interneto svetainėse,
svetainių šablonui, taip pat reikalavimus teigiamai vertinančių šiose interneto
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir svetainėse pateikiamos informacijos
įstaigoms jų interneto svetainėse skelbti kokybę, dalis
apibendrintą ir visuomenei aktualią informaciją
apie joms pavaldžias įstaigas ir jų veiklą
Teikti metodinę pagalbą valstybės institucijoms Suteikta metodinė pagalba valstybės ir
ir įstaigoms dėl jų interneto svetainių atitikimo savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, ar
keliamiems reikalavimams
jų interneto svetainės atitinka bendrųjų
reikalavimų interneto svetainėms aprašo
nuostatas (proc. nuo gautų paklausimų)
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

Tvarkyti Informacijos rinkmenų sąrašą

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

672209

vnt.

15

%

72

Planavimo ir stebėsenos skyrius

%

100

Planavimo ir stebėsenos skyrius

vnt.

Planavimo ir stebėsenos skyrius

1

%

100

Planavimo ir stebėsenos skyrius

%

93

Informacinių išteklių skyrius

8

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

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)
Viešinti IVPK veiklą, rengti naujienas, Parengtų straipsnių, pranešimų spaudai,
straipsnius, pranešimus spaudai, organizuoti naujienų skaičius
renginius (seminarus)
Parengti Lietuvos Respublikos valstybės Parengtų Lietuvos Respublikos valstybės
informacinių
išteklių
valdymo
įstatymo informacinių išteklių valdymo įstatymo
pakeitimo projektą
pakeitimo projektų skaičius
Parengti Valstybės informacinių sistemų
gyvavimo ciklo valdymo metodikos pakeitimo
projektą
Užtikrinti kompiuterinės teksto vertimo
priemonės prieinamumą valstybės institucijoms
ir įstaigoms
Parengti tipinių informacinių technologijų
paslaugų sąrašą ir jų teikimo sąlygų projektą

Parengti ataskaitą apie įsteigtų valstybės registrų
ir valstybės informacinių sistemų faktinę būklę
Didinti
valstybės
institucijų
tvarkomų
informacijos rinkmenų duomenų prieinamumą ir
pakartotinį naudojimą

Konkurso
„Naujasis
organizavimas

knygnešys

Parengtų Valstybės informacinių sistemų
gyvavimo ciklo valdymo metodikos
pakeitimo projektų skaičius
Kompiuterinių teksto vertimo
priemonių licencijų panaudos
sutarčių skaičius
Parengtų
tipinių
informacinių
technologijų paslaugų sąrašo ir jų
teikimo sąlygų reikalavimų projektų
skaičius
Parengtų ataskaitų apie įsteigtų valstybės
registrų ir valstybės informacinių sistemų
būklę skaičius
Parengtų gairių viešojo valdymo
sektoriaus institucijoms dėl informacijos
rinkmenų duomenų prieinamumo ir
pakartotinio naudojimo skaičius

2015“ Suorganizuotų konkursų skaičius

III. INFORMACIJOS APIE DALYVAVIMĄ TARPINSTITUCINĖJE (-SE) (KITOJE (-SE) PROGRAMOJE (-SE) DALIS
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“

%

65

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

vnt.

80

Visi skyriai pagal kompetenciją

vnt.

1

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

2

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

200

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

1

Projektų skyrius

vnt.

1

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

1

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

Planavimo ir stebėsenos skyrius

1

Mato
Vertinimo
vnt. kriterijų reikšmės

Skirtos lėšos
(eurais)

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.

9

2.

3.

4.

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

2.1.1.

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

Priemonė

2.2.1.

Baigti diegti IRT panaudojimu grįstus valstybės
ir savivaldos lygmens sprendinius, skirtus
elektroninėms sveikatos paslaugoms teikti

Priemonė

2.3.1.

Priemonė

3.2.1.

Priemonė

5.1.1.

Priemonė

6.2.1.

Priemonė

6.3.1.

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

70092754

Gyventojų, kurie lankėsi viešojo
sektoriaus
institucijų
interneto
svetainėse, teigiamai vertinančių viešojo
sektoriaus institucijų interneto svetainėse
pateikiamos informacijos kokybę, dalis
(procentais)
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planas
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa

Priemonė

1.1.1.2.

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

Šiuo metu šis planas yra projektas.

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

%

73

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario
7 d. nutarimas Nr. 171. Šiai programai įgyvendinti
parengtas veiksmų planas, patvirtintas vidaus
reikalų ministro įsakymu. Programoje vertinimo
kriterijaus reikšmę pasiekti yra numatyta 2016 m.
Vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d.
įsakymas Nr. 1V-438
Įgyvendinimo terminas 2015 m. IV ketvirtis

%

72

10

Priemonė

5.

3.2.3.2.

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

Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planas
Priemonė

5.15.

Priemonė

9.20.

Priemonė

9.22.

Įgyvendinti Savivaldybių išlaidų, patirtų
pritaikant informacines sistemas euro įvedimui,
kompensavimo tvarkos aprašą
Atlikti rinkos priežiūros funkciją – rengti
patikrinimus, siekiant užtikrinti Lietuvos
Respublikos
euro
įvedimo
Lietuvos
Respublikoje įstatyme numatytų reikalavimų
priežiūrą
Pagal kompetenciją teikti Valstybinei vartotojų
teisių apsaugos tarnybai statistinius duomenis ir
ataskaitas apie gautus su euro įvedimu susijusius
vartotojų skundus bei nustatytus pažeidimus
kartu su pasiūlymais, kokių priemonių imtis
siekiant išvengti panašių pažeidimų ateityje

Įgyvendinimo terminas 2015 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013
gruodžio 4 d. nutarimas Nr. 1173
Įgyvendinimo terminas 2015 m. II ketvirtis

m.

Įgyvendinimo terminas - nuo Lietuvos Respublikos
euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo
įsigaliojimo dienos

Įgyvendinimo terminas - kas mėnesį po Lietuvos
Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje
įstatymo įsigaliojimo dienos

6.

"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."

7.

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

8.

Ekonomikos augimo veiksmų programa

Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d.
sprendimas Nr. K (2007) 1808. Komitetas vykdo
tarpinės institucijos funkcijas informacinės
visuomenės plėtros srityje.
Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d.
sprendimas Nr. K (2007) 3740. Komitetas vykdo
Ekonomikos augimo veiksmų programos 3
prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ 16
priemonių įgyvendinimą.
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9.

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

10.

2014-2020 metų nacionalinės pažangos programa

11.

Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų planas
Padidinti verslumo lygį
Skatinti verslumą užtikrinant viešųjų paslaugų
verslui prieinamumą, išskiriant tikslinių grupių
(jaunimo, moterų), pradedančiųjų įmonių ir
socialinį verslumą, verslumą regionuose ir
formuojant teigiamą verslininko įvaizdį
visuomenėje
Veiksmas
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 dalyvavimo tarptautinėje iniciatyvoje "Atviros Vyriausybės partnerystė" veiksmų planas
Tikslas
Uždavinys

12.

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

Veiksmas

Veiksmas

1
3

Vykdyti e.paslaugų sklaidos projektus viešosiose Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu
bibliotekose
būdu
teikiamomis viešosiomis ir
administracinėmis paslaugomis, dalis
Pasitelkiant naująsias technologijas, plėtoti
viešųjų ir administracinių paslaugų tobulinimo
sprendimus, orientuojantis į e. paslaugų
naudojimo skatinimą ir paslaugų teikimą per
centralizuotą portalą "Elektroninės valdžios
vartai" (www.epaslaugos.lt)

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

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

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
birželio 9 d. pasitarimo protokolas Nr. 32
Įgyvendinimo terminas 2014-2016 m.
%

50
Įgyvendinimo terminas 2014-2016 m.

%

90

m.
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13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolinis sprendimas „Dėl bendros valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių elektroninių dokumentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos
rengimo, tvarkymo ir saugojimo paslaugos“
22 d. pasitarimo protokolinis sprendimas Nr. 48.
Komitetas kartu su Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnyba VIISP aplinkoje sukurs ir neatlygintinai
teiks bendrą elektroninių dokumentų valdymo
paslaugą, apimančią elektroninių dokumentų
rengimą, tvarkymą ir saugojimą, skirtą nedidelę
organizacinę struktūrą turinčioms valstybės ir
savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms.

IV.

GALIMŲ RIZIKŲ, JŲ VALDYMO IR KITOS SVARBIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALIS
2015 m. toliau bus aktyviai vykdomos projektų veiklų priežiūros ir IVV prioriteto įgyvendinimui skirtų lėšų praradimo rizikos valdymo priemonės. Dėl IVV prioriteto priemonių ir projektų įgyvendinimo rizikų valdymo:
1. 2014 m. taikytas virškontraktavimas, taip valdant lėšų praradimo dėl dalies projektų/projektų veiklų nesėkmės riziką, šiuo metu siekia 5,9 mln. Eur (arba 2,09 proc. IVV prioriteto vertės). Pažymėtina, kad vidutinė IVV
prioriteto projektų vertė yra 1,7 mln. Eur, todėl net jeigu, itin didelės nesėkmės atveju, būtų pilna apimtimi arba dalinai neįgyvendinti 2-3 projektai ir jiems išmokėtos lėšos susigrąžintos, IVV prioritetui skirtos ES lėšos nebūtų
prarastos, nes susigrąžintos šių projektų lėšos būtų panaudotos virškontraktavimui padengti. Nepaisant to, IVPK ir CPVA taiko visas jų kompetencijoje esančias priemones, kad strategiškai itin svarbūs aukštos rizikos
projektai“ būtų įgyvendinti pilna apimtimi.
2. Nuolatinė probleminių projektų priežiūra. IVPK ir CPVA aktyviai prižiūri aukštos rizikos projektų eigą (2015 m. pradžioje tokių projektų buvo 2), prireikus organizuojami operatyviniai susitikimai su projektų vykdytojais,
priimami sprendimai dėl reikalingų skubių veiksmų. Kituose šiuo metu įgyvendinamuose projektuose vyksta projektų įgyvendinimo veiklos ir juose yra sudarytos pagrindinių pirkimų sutartys, t. y. projektams skirtos lėšos jau
yra tiesiogiai susietos su projektų vykdytojų sutartiniais įsipareigojimais su paslaugų teikėjais, per viešųjų pirkimų sutartis, ir nėra nė vieno projekto, kuriame jokios veiklos nebūtų vykdomos dėl projekto vykdytojo kaltės ir dėl
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