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2016 m. vasario 18 D. įsakymu Nr. 3-56

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2016 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,
Vizija:
visuomenės poreikius bei lūkesčius
Vertybės:
Partnerystė, pasitikėjimas, atvirumas pokyčiams, inovatyvumas
Programa
Informacinės visuomenės plėtra
Programos kodas (02 01)
Misija:

SKIRTI ASIGNAVIMAI (tūkst. eur.)
IŠ VISO:
IŠ JŲ: ES LĖŠOS
BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS
KITOS LĖŠOS (nurodyti)
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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85
15
1070

IŠ VISO:
1

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

1070

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

100

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

0
516

53

30
30/30
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I.

APRAŠOMOJI DALIS

1.1.

2016 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 derins iš Valstybės investicijų programos lėšų planuojamus finansuoti institucijų IT diegimo projektus, 2016 m. bus pradėtos vykdyti IVPK kaip Metodinės pagalbos centro funkcijos padedant
užtikrinti tikslingą 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos informacinės visuomenės srityje panaudojimą. Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. pabaigti įgyvendinti svarbūs valstybės IT sprendimų kūrimo projektai: „Viešojo
administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra“, „Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais,
perkėlimas į elektroninę terpę“, „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, „Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra Lietuvos Respublikos Vyriausybėje“ IVPK sieks užtikrinti visokeriopą šiais
projektais sukurtų rezultatų palaikymą ir informacijos apie juos sklaidą. Taip pat, sulaukus naujojo ES struktūrinės paramos laikotarpio prioritetų priemonių paskelbtų kvietimų, bus rengiamos finansavimo paraiškos ir pradėti
įgyvendinti nauji projektai, skirti diegti pažangius viešojo sektoriaus IT sprendimus, kurti sudėtines elektronines paslaugas. Koordinuojant valstybės informacinių išteklių valdymo įgyvendinimą, 2016 m. bus tęsiamos registrų,
informacinių sistemų nuostatų ir specifikacijų derinimo veiklos, pagal kompetenciją vykdomi visi pavesti veiksmai, įgyvendinant valstybės informacinių išteklių politiką.

1.2.

IVPK 2016 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 136, 138, 144, 156
priemones įgyvendins kartu su kitomis atsakingomis institucijomis). IVPK taip pat prisidės prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos prioritetų, patvitintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d.
nutarimu Nr. 1087, įgyvendinimo (IVPK prisidės įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos prioriteto „II. Skaidrus, atviras ir efektyvus viešasis valdymas" 2.2 prioritetinę kryptį „Viešųjų ir administracinių
paslaugų teikimo gerinimas, veiksmingų antikorupcinių priemonių įgyvendinimas“ ir 2.4 prioritetinę kryptį „Informacinių išteklių valdymo ir centralizuoto valstybės turto valdymo efektyvumo didinimas, tvarios viešųjų investicijų
planavimo ir valdymo sistemos kūrimas“. ).

1.3.

Komitetas 2016 m. įgyvendins vieną valstybės investicijų projektą. Numatoma toliau tęsti investicijų projekto "Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra" įgyvendinimą, numatant 2016 m. sudaryti sąlygas TDS
naudotojams naudotis papildomais duomenų rinkiniais, išplėsti analizės ir prognozavimo įrankių funkcionalumus.
IVPK 2016 m. planuoja vykdyti keletą tyrimų: Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimą, kurio tikslas yra atlikti įstaigų interneto svetainių turinio analizę, pateikti
išvadas dėl įstaigų interneto svetainių būklės ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo; Elektroninių paslaugų naudojimo vertinimą, kurio tikslas yra įvertinti gyventojų nuomonę apie viešojo sektoriaus institucijų svetaines bei viešojo
sektoriaus institucijų siūlomas elektronines paslaugas Lietuvoje.
IVPK sieks didinti veiklos efektyvumą: nuo 2016 m. su kitomis viešojo sektoriaus institucijomis dokumentais bus keičiamasi tik elektroninėmis priemonėmis; 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.

1.4.

1.5.

1.6.

Lyginant su 2015 m. IVPK veiklai skirtais asignavimais, 2016 m. numatomi esminiai skirtų lėšų dydžio pasikeitimai. 2015 m. pasibaigus Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos
Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimui, ES struktūrinių fondų lėšos IVPK asignavimuose nenumatomos. Taip pat prioriteto įgyvendinimo užbaigimui skiriamos
reikšmingai mažesnės techninės paramos lėšos. Šiomis lėšomis IVPK finansuodavo dalį savo veiklos išlaidų (darbo užmokestis, socialinis draudimas, patalpų nuoma, komunalinės išlaidos, komandiruotės, gyventojų nuomonės
tyrimai, viešinimo darbai ir t.t.). Nuo 2016 m. Komitetas vykdys tarpinės institucijos funkcijas sumažinta apimtimi, susijusia tik su veiksmų programos uždarymo procedūromis, todėl nuo 2016 m. Komitetui bus skiriamos ženkliai
mažesnės techninės paramos lėšos (2016 m. skirta 100 tūkst. Eur). Dėl šių priežasčių dalį veiklos išlaidų Komitetui būtina finansuoti valstybės biudžeto lėšomis. Taip pat IVPK 2015 m. rugpjūčio 31 d. baigė įgyvendinti projektą
„Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-06-V-02-001. Projekto metu atnaujinta VIISP infrastruktūra,
padidintas jos patikimumas, prieinamumas ir patogumas naudoti, sukuriant naujus bei modifikuojant esamus funkcionalumus. Be to, 2015 m. baigti įgyvendinti dar 2 projektai, kai panaudojant VIISP infrastruktūrą, beveik visose
savivaldybių institucijose buvo įdiegtos ir teikiamos 65 elektroninės paslaugos, o valstybės institucijose dar 29 elektroninės paslaugos, taip pat projektų įgyvendinimo metu į elektroninę erdvę perkelta 90 Prašymų formų ir t.t.
Pažymėtina, kad visi šių projektų įgyvendinimo metu sukurti funkcionalumai reikalauja žymiai didesnių VIISP palaikymui ir priežiūrai skiriamų asignavimų, norinti užtikrinti visapusišką VIISP funkcionavimą šios sistemos
priežiūrai ir palaikymui papildomai 2016 m. reikėtų skirti – 109 tūkst. Eur. Taip pat pažymėtina, kad IVPK (partneris) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (vykdytojas) iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. baigė įgyvendinti
projektą „Elektroninės demokratijos plėtra Lietuvos Respublikos Vyriausybėje“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-02-V-01-002. Projekto įgyvendinimo metu sukurtas portalas „Mano vyriausybė“, skirtas visoms Vyriausybės valdymo
srities įstaigoms. Portalu šiuo metu naudojasi 11 įstaigų. Siekiant užtikrinti, kad įstaigų interneto svetainių perkėlimas į portalą „Mano vyriausybė“ būtų nuolatinis procesas ir projektui pasibaigus, taip pat įgyvendinant projekto
finansavimo administravimo sutarties (2013-12-30 d., Nr. VP2-3.1-IVPK-02-V-01-002) 5.13 punktą „projekto vykdytojas ir partneris turi užtikrinti, kad per vienerius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos prie portalo „Mano
vyriausybė“ prisijungs ne mažiau kaip 36 valstybės institucijos ir įstaigos“, Komitetui būtinos papildomos lėšos 2016 m. - 140 tūkst. Eur išlaidoms.

1.7.

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

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO DALIS
Strateginis tikslas: siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis.

Eil. Tikslas,
Nr. uždavinys,
priemonė,
produktas,
veiksmas
Tikslas:

Kodas

02-01-01
E-02-01

Rezultatas

R-02-01-01-01

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

1.1.1.

Produktas

P-02-01-01-01-01

02-01-01-01-02

II

III

IV

Skirtos lėšos
(eurais)

Atsakingi vykdytojai

1170
Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu
būdu
teikiamomis
viešosiomis
ir
administracinėmis paslaugomis, procentas
Gyventojų, kurie pasitiki elektroninio
bendravimo su valstybės institucijomis
saugumu, procentas
Gyventojų, kurie lankėsi viešojo sektoriaus
institucijų interneto svetainėse, teigiamai
vertinančių viešojo sektoriaus institucijų
interneto
svetainėse
pateikiamos
informacijos kokybę, procentas

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

Priemonė

Vertinimo kriterijų reikšmės
(jų įvykdymo terminai)

Mato
vnt.

Plėtoti elektroninį turinį ir IRT infrastruktūrą,
siekti plataus jų naudojimo

R-02-01-01-02

1.1.

1.2.

Vertinimo kriterijai

I

Efekto
kriterijus

Rezultatas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Atliktų VIISP rizikos ir saugos reikalavimų
atitikties vertinimų skaičius
Teikti
VIISP
aplinkoje
sukonstruotas VIISP aplinkoje teikiamų elektroninių
savivaldybių
bei
valstybės
institucijų paslaugų, kurioms vykdoma priežiūra ir
administracines paslaugas ir užtikrinti jų palaikymas, skaičius
priežiūrą bei palaikymą
Teikti centralizuotą
valstybės institucijų Besinaudojančių PĮLV paslauga valstybės
naudojamos programinės įrangos licencijų institucijų skaičius
valdymo sistemos (toliau-PĮLV) paslaugą ir
užtikrinti jos priežiūrą bei palaikymą
Besinaudojančių eDVS paslauga valstybės
Teikti elektroninių dokumentų valdymo sistemos institucijų skaičius
(toliau-eDVS) paslaugą, apimančią elektroninių
dokumentų rengimą, tvarkymą ir saugojimą, ir
užtikrinti jos priežiūrą bei palaikymą
Palaikyti ir plėtoti Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą (TDS)

%

52

%

64

%

84

309
234
%

95

vnt.

1

Projektų skyrius

vnt.

95

Projektų skyrius

vnt.

180

Projektų skyrius

vnt.

90

Projektų skyrius

75
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1.2.1. Produktas

P-02-01-01-01-02

2 Uždavinys 02-01-01-02
2.1.

Priemonė

2.1.2. Produktas

02-01-01-02-01

P-02-01-01-02-04

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos pasiekiamumas darbo valandomis per metus,
procentais
Užtikrinti saugią TDS veiklą
Atliktų TDS rizikos ir saugos reikalavimų
atitikties vertinimų skaičius
Organizuoti TDS vartotojams mokymus kaip Suorganizuotų mokymų TDS naudotojams
naudotis TDS duomenimis ir naudojama skaičius
programine įranga
Plėtoti TDS infrastruktūrą
Įsigytų papildomų TDS programinės įrangos
licencijų paketų skaičius
Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, įgyvendinant informacinės
visuomenės plėtros projektus
Teikti metodinę pagalbą, pasiūlymus, konsultacijas informacinės visuomenės plėtros projektų
planavimo ir įgyvendinimo srityse, atlikti projektų derinimą ir vertinimą
Pateiktų derinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informacinės visuomenės plėtros
investicijų projektų įvertinimas teisės aktų nustatytais terminais
Vertinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir Derintų valstybės ir savivaldybių institucijų
įstaigų
informacinės
visuomenės plėtros ir įstaigų informacinės visuomenės plėtros
investicijų projektus ir teikti pastabas, investicijų projektų skaičius
pasiūlymus investicijų projektams
Surinkti informaciją apie valstybės kapitalo Parengtų valstybės lėšų panaudojimo
investicijų
panaudojimą
informacinės įgyvendinamiems/baigtiems
įgyvendinti
visuomenės plėtrai
investicijų
projektams
(investicijų
programoms) ataskaitų skaičius
Vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu
pavestas metodinės pagalbos centro funkcijas ir
teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas 20142020 m. veiksmų programą administruojančioms
institucijoms

Parengtų dokumentų projektų, pažymų,
ataskaitų, pasiūlymų teikiant metodinę
pagalbą ir konsultacijas 2014-2020 metų
veiksmų programą administruojančioms
institucijoms, skaičius
Renginių,
susitikimų,
konsultacinių
mokymų, kurių metu konsultuojami galimi
projektų vykdytojai bei jų partneriai,
institucijos parengtų metodikų taikymo ir
įgyvendinimo
srityse,
teikiamos
konsultacijos įgyvendinant 2014–2020 metų
veiksmų programą, skaičius.

2.2.

Priemonė

2.2.1. Produktas

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

Įgyvendinti veiklas, užtikrinančias sėkmingą prioriteto „Informacinė visuomenė visiems”
įgyvendinimo užbaigimą
Atliktų tyrimų, nustatančių Lietuvos gyventojų naudojimosi elektroninėmis paslaugomis dalį,
skaičius
Vykdyti prioriteto „Informacinė visuomenė Parengtų dokumentų projektų ir pasiūlymų
visiems” uždarymo funkcijas
galutiniai ataskaitai skaičius
Įsigyti tyrimus, reikalingus IVV prioriteto Tyrimų paslaugų, reikalingų sėkmingam
administravimui
IVV prioriteto uždarymui, pasirašytų
sutarčių skaičius.

%

98

vnt.

1

Projektų skyrius

vnt.

1

Projektų skyrius

vnt.

1

Projektų skyrius
103
3

%

91

vnt.

150

vnt.

Planavimo ir stebėsenos skyrius

Planavimo ir stebėsenos skyrius

2

vnt.

10

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

vnt.

30

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

100
vnt.

1

vnt.

2

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

vnt.

1

Struktūrinių fondų administravimo
skyrius

5

3.1.

3 Uždavinys 02-01-01-03

Uždavinys: koordinuoti informacinės visuomenės plėtros politikos įgyvendinimo veiklas

Priemonė

Derinti ir registruoti valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų nuostatus ir
specifikacijas
Pateiktų derinti valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų nuostatų ir
specifikacijų projektų įvertinimas per teisės aktuose nustatytą terminą, procentais

3.1.1. Produktas

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

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

3.2.

Priemonė

3.2.1. Produktas

02-01-01-03-03

P-02-01-01-03-03

Tvarkyti Registrų ir valstybės informacinių Išsamių registro objektus apibūdinančių
sistemų registrą
įrašų Registrų ir valstybės informacinių
sistemų registre dalis
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
Teikti metodinę pagalbą valstybės institucijoms Suteikta metodinė pagalba valstybės ir
ir įstaigoms dėl jų interneto svetainių atitikimo savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, ar jų
keliamiems reikalavimams
interneto svetainės atitinka bendrųjų
reikalavimų interneto svetainėms aprašo
nuostatas (proc. nuo gautų paklausimų)
Kasmet atlikti bendrųjų funkcijų efektyvumo Atliktų bendrųjų
vertinimus ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus vertinimų skaičius
dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo
užduočių kitiems metams

funkcijų

758
3
%

87

vnt.

200

Informacinių išteklių skyrius

%

100

Informacinių išteklių skyrius

%

90

Informacinių išteklių skyrius

755

vnt.

15

%

100

Planavimo ir stebėsenos skyrius

efektyvumo

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

vnt.

Planavimo ir stebėsenos skyrius

1

%

100

Planavimo ir stebėsenos skyrius

%

93

Informacinių išteklių skyrius

6

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 teisės aktų, reglamentuojančių valstybės Parengtų teisės aktų projektų skaičius
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

Parengti Registrų ir valstybės informacinių Parengtų teisės aktų projektų skaičius
sistemų registro nuostatų pakeitimo projektą
Parengti atlyginimo už institucijų dokumentų Parengtų teisės aktų projektų skaičius
teikimą dydžio apskaičiavimo tvarką
Parengti ataskaitą apie įsteigtų valstybės registrų Parengtų ataskaitų apie įsteigtų valstybės
ir valstybės informacinių sistemų faktinę būklę registrų ir valstybės informacinių sistemų
būklę skaičius
Vykdyti parengiamuosius darbus atvirų duomenų Parengtų viešojo sektoriaus duomenų
platformos, įgalinančios efektyvų viešojo portalo sukūrimo investicinių projektų ir
sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą paraiškų
ES
struktūrinės
paramos
verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimui
finansavimui gauti skaičius
Skatinti institucijas pakartotiniam panaudojimui Duomenų rinkmenų atvirais formatais
skirtas duomenų rinkmenas rengti atvirais skaičius
formatais ir jų metaduomenis publikuoti
Informacijos rinkmenų sąraše
Konkurso
„Naujasis
knygnešys
2016“ Suorganizuotų konkursų skaičius
organizavimas

%

70

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

vnt.

80

Visi skyriai pagal kompetenciją

vnt.

2

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

1

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

1

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

1

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

1

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

200

Informacinių išteklių skyrius

vnt.

1

Planavimo ir stebėsenos skyrius
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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“

2.

Mato
vnt.

Vertinimo
kriterijų reikšmės

Skirtos lėšos
(eurais)

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

1.1.2.

Pastabos, paaiškinimai, priežastys

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12
d. nutarimas Nr. 244. IVPK atsakingas už šios
programos
priede
nurodytų
programos
įgyvendinimo vertinimo kriterijų rodiklių pokyčių
stebėseną.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
balandžio 27 d. nutarimas Nr. 478.

Skatinti gyventojus naudotis IRT, į šią veiklą
įtraukti ir vietos bendruomenes
890

Perkelti į skaitmeninę erdvę aktualias viešąsias ir
administracines paslaugas ir tobulinti šių
paslaugų teikimo procesą
Sukurti atvirų duomenų sprendimus, kurie leistų
Priemonė
4.1.1.
verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti
viešojo
sektoriaus
institucijų
tvarkomus
duomenis
Gyventojų, kurie lankėsi viešojo sektoriaus
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa
institucijų interneto svetainėse, teigiamai
vertinančių viešojo sektoriaus institucijų
interneto
svetainėse
pateikiamos
informacijos kokybę, dalis (procentais)
Priemonė

3.

2.1.1.

1260

217
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario
7 d. nutarimas Nr. 171.
%

73

8

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

9.

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

10.

2014-2020 metų nacionalinės pažangos programa

11.

Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų planas

Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d.
sprendimas Nr. K (2007) 1808. Komitetas vykdo
tarpinės
institucijos
funkcijas
informacinės
visuomenės plėtros srityje.
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.

Tikslas
Uždavinys

1
3

Veiksmas

3.5

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
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

Įgyvendinimo terminas 2014-2020 m. Planuojama
šią priemonę įgyvendinti ES struktūrinių fondų 20142020 metų laikotarpio lėšomis.

9

12.

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

Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje iniciatyvoje "Atviros Vyriausybės partnerystė" veiksmų planas
Veiksmas

Veiksmas

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)

Direktorius

Arminas Rakauskas, 8693 85174, arminas.rakauskas@ivpk.lt

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

%

50
Įgyvendinimo terminas 2014-2016 m.

%

90

Ramūnas Čepaitis
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