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INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2013-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Projektų skyrius

I-IV

790

I-IV

320

I-IV

156107

Informacinės visuomenės plėtra
1. Valstybės informacinių išteklių 1. VIISP administravimas, priežiūra ir
sąveikumo platformos (VIISP) palaikymas, panaudojimo plėtra:
palaikymas ir tobulinimas bei jos 1.1. VIISP techninės ir sisteminės bei taikomosios
panaudojimo plėtra
programinės įrangos priežiūra ir palaikymas bei
darbingumo atstatymas;
1.2.
Saugos
rizikos
analizės
atlikimas
01-01-01
(vykdymas), atitikties vertinimas ir svarbiausių
VIISP
komponentų
pažeidžiamumo
ir
įsiskverbimo testavimas, prireikus reikalingų
saugos priemonių diegimas;
1.3. VIISP aplinkoje sukonstruotų ir teikiamų
elektroninių paslaugų modifikavimas bei kūrimas.
2.
Tarpžinybinės
mokestinių 1. Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos
duomenų saugyklos palaikymas ir (TDS) tvarkymo ir administravimo užtikrinimas;
plėtra
2. TDS techninės ir sisteminės programinės
01-01-02
įrangos administravimo, palaikymo ir priežiūros
užtikrinimas;
3. TDS infrastruktūros tobulinimas.
3. Informacinė visuomenė visiems 1. Ekonomikos augimo veiksmų programos
(Europos Sąjungos ir bendrojo priedo dalių, skirtų prioriteto „Informacinė
01-02-01 finansavimo lėšos)
visuomenė visiems“ (toliau – IVV prioritetas)
įgyvendinimo priemonėms, tikslinimas (pagal
poreikį);

Lankytojų, apsilankiusių portale
„Elektroniniai valdžios vartai“
(www.epaslaugos.lt),
skaičiaus
didėjimas kasmet (40 proc. / 973
tūkst. lankytojų)

Tarpžinybinės
mokestinių
duomenų saugyklos naudojimo
įvykių skaičiaus didėjimas kasmet
Projektų skyrius
(2000 vnt.)

Informacinės visuomenės plėtrai
Struktūrinių
skirtų lėšų pagal Lietuvos 2007fondų
2013 metų Europos Sąjungos
administravimo
(toliau – ES) struktūrinės paramos
skyrius
panaudojimo
strategijos
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2. IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių
projektų atrankos kriterijų rengimas (pagal
poreikį);
3. IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių
projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų
pakeitimų rengimas bei derinimas su kitomis
institucijomis (pagal poreikį);
4. IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių
įgyvendinimo plano pakeitimų rengimas;
5. Lėšų, skirtų IVV prioriteto įgyvendinimo
priemonių projektams finansuoti, planavimas ir
informacijos teikimas;
6. IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių
valstybės projektų sąrašų ir jų pakeitimų rengimas
bei tvirtinimas (pagal poreikį);
7. Dalyvavimas IVV prioriteto įgyvendinimo
priemonių projektų, gautų konkurso būdu,
atrankoje (pagal poreikį);
8. Sprendimų dėl IVV prioriteto įgyvendinimo
priemonių projektų finansavimo priėmimo
Informacinės visuomenės plėtros komitete prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas)
organizavimas;
9. Sprendimų dėl papildomo finansavimo skyrimo
IVV
prioriteto
įgyvendinimo
priemonių
projektams priėmimo organizavimas;
10. IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių
ir jų pakeitimų derinimo Komitete organizavimas;
11.
Lėšų
išmokėjimo
IVV
prioriteto
įgyvendinimo priemonių projektų vykdytojams
organizavimas;
12. Sprendimų dėl lėšų, išmokėtų pažeidžiant
teisės aktus, grąžinimo priėmimo ir lėšų
susigrąžinimo procedūrų koordinavimas;
13. ES struktūrinės paramos panaudojimo
prognozių ir ataskaitų rengimas;
14. IVV prioriteto įgyvendinimo priemonių ir
projektų įgyvendinimo stebėsenos organizavimas;
15.
Pareiškėjų
ir
projektų
vykdytojų
konsultavimas;

Ekonomikos augimo veiksmų
programos prioritetą „Informacinė
visuomenė visiems“ panaudojimo
procentas (59,47 proc.)
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16. ES struktūrinės paramos informacinės
visuomenės srityje informavimo ir viešinimo
veiklų vykdymas;
17. Tarpinės institucijos vidaus procedūrų
rengimas;
18. Dalyvavimas rengiant ES struktūrinės
paramos valdymą, kontrolę, administravimą ir
kitą veiklą, reglamentuojančius teisės aktus;
19. Dalyvavimas kuriant ir plėtojant ES
struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę
valdymo ir priežiūros sistemą (toliau - SFMIS),
informacijos
apie
atliekamus
veiksmus
registravimas SFMIS;
20. Dalyvavimas Stebėsenos komiteto ir veiksmų
programų valdymo komitetų veikloje;
21. Informacijos, kurios reikia veiksmų
programos metinei ir galutinei įgyvendinimo
ataskaitoms, rengimas;
22. Dalyvavimas rengiant ES struktūrinės
paramos vertinimo procedūrų planavimą ir
vykdymą;
23. Projektų, finansuotų pagal Lietuvos 20042006 metų bendrojo programavimo dokumento
3.3 priemonę
„Informacinių technologijų
paslaugų ir infrastruktūros plėtra“, stebėsena;
24. Dalyvavimas rengiant 2014-2020 metų
struktūrinės
paramos
panaudojimą
reglamentuojančių teisės aktų projektus;
25. 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos
programavimo dokumentų dalių, susijusių su
informacinės visuomenės plėtra, rengimas.
4. Techninė parama veiksmų 1. Techninės paramos projekto administravimas
programoms administruoti
(projekto dokumentacijos rengimas, viešųjų
pirkimų planavimas ir organizavimas, techninės
paramos lėšų panaudojimo prognozių ir ataskaitų
rengimas ir teikimas ir kt.), užtikrinant laiku
01-02-02
atliekamą ir tinkamą šių veiklų įgyvendinimą:
1.1. valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
administruojančių ES struktūrinius fondus,
administracinių gebėjimų stiprinimas;
1.2. paslaugų, reikalingų Komiteto kompetencijai

Mokymų, kuriuose dalyvavo
valstybės
tarnautojai
ir
darbuotojai, administruojantys ES
struktūrinius fondus, skaičius (10
vnt.)

Struktūrinių
fondų
administravimo
skyrius

I-IV

1066
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5. Techninė parama informavimui ir
viešinimui

01-02-03

01-02-04

6. Valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų informacinės
visuomenės
plėtros
investicijų
projektų derinimas

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

priskirtoms funkcijoms vykdyti, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos
augimo
veiksmų
programos
vykdymu
(konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų atlikimo
paslaugos), įsigijimas;
1.3. patalpų nuomos, eksploatavimo ir kt. išlaidų
apmokėjimas;
1.4. biuro prekių įsigijimas (kanceliarinės prekės,
popierius ir kt.);
1.5. eksploatacinių medžiagų ir techninės įrangos
remonto paslaugų įsigijimas.
1. Techninės paramos projekto administravimas
(projekto dokumentacijos rengimas, viešųjų
pirkimų planavimas ir organizavimas, techninės
paramos lėšų panaudojimo prognozių ir ataskaitų
rengimas ir teikimas ir kt.), užtikrinant laiku
atliekamą ir tinkamą šių veiklų įgyvendinimą:
1.1. visuomenės informavimas apie IVV
prioriteto įgyvendinimo priemones;
1.2. galimų pareiškėjų ir (arba) projektų
vykdytojų informavimas projektų administravimo
ir įgyvendinimo klausimais;
1.3. projektų, finansuojamų IVV prioriteto
lėšomis, rezultatų viešinimas.
1. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
informacinės visuomenės plėtros investicijų
projektų vertinimas, pastabų, pasiūlymų teikimas
investicijų projektams;
2. Investicijų projektų sąrašo pagal svarbą
sudarymas;
3. Informacinės visuomenės plėtros projektų
derinimo informacinės sistemos administravimas.
1. Išvadų pateiktiems derinti valstybės
informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių
registrų nuostatų ir specifikacijų projektams
teikimas;
2. Valstybės informacinių sistemų, valstybės ir
žinybinių registrų nuostatų ir specifikacijų
registravimas.

1. Informavimo renginių, skirtų
potencialiems pareiškėjams ir
(arba) projektų vykdytojams,
skaičius (1 vnt.);
2. Informacinių leidinių apie ES
Struktūrinių
paramą Lietuvos informacinės
fondų
visuomenės plėtrai skaičius (1
administravimo
vnt.);
skyrius
3. Įgyvendinta IVV prioriteto
lėšomis sukurtų e. paslaugų
viešinimo kampanija (1 vnt.).

Parengtas ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei pateiktas 2014 metų
investicijų
projektų,
skirtų
informacinės visuomenės plėtrai,
sąrašas pagal svarbą (1 vnt.)

Planavimo ir
stebėsenos
skyrius

1. Pateiktų derinti valstybės ir
žinybinių registrų nuostatų ir
specifikacijų projektų įvertinimas
Informacinių
laiku (85 proc.);
išteklių skyrius
2. Pateiktų derinti valstybės
informacinių sistemų nuostatų ir
specifikacijų projektų įvertinimas

I-IV

500

I-IV

0

I-IV

0
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8. Metodinės pagalbos valstybės
institucijoms ir įstaigoms dėl jų
interneto
svetainių
atitikimo
01-03-02 keliamiems reikalavimams teikimas

1. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms tyrimo
atlikimo organizavimas;
2. Konsultacijų valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms teikimas.

9. Kompiuterinių teksto vertimo 1. Kompiuterinių teksto vertimo priemonių
priemonių įsigijimas
licencijos įsigijimas;
01-03-03
2. Kompiuterinės teksto vertimo priemonės
prieinamumo valstybės institucijoms ir įstaigoms
užtikrinimas.
10. Su informacinės visuomenės 1. Teisės aktų, reglamentuojančių informacinės
plėtros procesais susijusių pavestų visuomenės plėtros procesus, rengimas, pavestų
darbų vykdymas; norminių ir darbų ir numatytų funkcijų vykdymas;
programinių dokumentų rengimas

01-03-04

2. Straipsnių, pranešimų spaudai, naujienų pagal
Komiteto kompetenciją rengimo organizavimas,
informacijos sklaida, renginių (seminarų)
organizavimas;

laiku (85 proc.);
3. Pateiktų registruoti valstybės
informacinių sistemų, valstybės ir
žinybinių registrų nuostatų ir
specifikacijų registravimas laiku
(98 proc.).
Suteiktų valstybės ir savivaldybių
institucijoms
ir
įstaigoms
konsultacijų, ar jų interneto Planavimo ir
svetainės
atitinka
bendrųjų
stebėsenos
reikalavimų interneto svetainėms
skyrius
aprašo nuostatas, skaičius (100
vnt.)
Licencijų, sudarančių sąlygas
valstybės
institucijoms
ir
Informacinių
įstaigoms neatlygintinai naudotis
išteklių skyrius
kompiuterinių teksto vertimo
priemonėmis, skaičius (1 vnt.)
Parengtų
su
informacinės
visuomenės plėtros koordinavimu,
atskirų procesų reglamentavimu,
Visi skyriai
susijusių
rekomendacinių
pagal
dokumentų, metodikų ir kitų kompetenciją
teisės aktų projektų skaičius (13
vnt.)
Parengtų straipsnių, pranešimų
spaudai, naujienų skaičius (50 Planavimo ir
vnt.)
stebėsenos
skyrius

3. Konkurso „Naujasis knygnešys 2013 m.“ Suorganizuotų konkursų skaičius
organizavimas;
(1 vnt.)
4. Priežiūros, kaip informacinės visuomenės
paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos Respublikos
informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ir šį
įstatymą įgyvendinančių teisės aktų, vykdymas;

Per einamuosius metus užbaigtų
tyrimo veiksmų kai esama
informacijos,
jog
teikdami
paslaugas tokių paslaugų teikėjai
nesilaiko Lietuvos Respublikos
informacinės
visuomenės

I-IV

0

I-IV

200

I-IV

I-IV
2321

Planavimo ir
stebėsenos
skyrius

I-II

Teisės ir
personalo
skyrius

I-IV
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paslaugų įstatymo ar šį įstatymą
įgyvendinančių
teisės
aktų
nuostatų, dalis, skaičiuojama nuo
einamaisiais
metais
pradėtų
tyrimo veiksmų (60 proc.)
5. Siektino valstybės informacinių technologijų 1. Atliktas viešas pristatymas (1
infrastruktūros architektūros modelio parengimas; vnt.);
2. Parengtų su siektinu valstybės
Informacinių
informacinių
technologijų
išteklių skyrius
infrastruktūros
architektūros
modeliu susijusių dokumentų
skaičius (1 vnt.).
6. Informacijos rinkmenų sąrašo modernizavimas. Su
institucijų
tvarkomomis
informacijos
rinkmenomis Informacinių
susijusių įrašų sąraše skaičius išteklių skyrius
(250 vnt.)

IV

I-IV
VISO

Direktorius

Ramūnas Čepaitis

161 304

