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INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETAS PRIE
SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
209002955
2015-2017-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
SUSISIEKIMO MINISTERIJOS MISIJA
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.
VEIKLOS PRIORITETAI
1. Palaikysime ir tobulinsime Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau
– VIISP) 1 bei plėsime jos infrastruktūros panaudojimą perkeliant viešąsias ir (ar)
administracines paslaugas į elektroninę erdvę bei jas teikiant:
 didinsime VIISP naudojimą, pritraukiant naujus VIISP paslaugų naudotojus ir didinant
teikiamų paslaugų skaičių, partnerystės pagrindu pradėsime kurti sprendimus, leisiančius atlikti
administracines procedūras, susijusias su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais
leidimais (pagal Paslaugų direktyvą), ir teikti kitas savivaldybių paslaugas elektroninėje erdvėje
(2015 m. IV ketv.);
 stiprinsime VIISP saugą, kursime ir diegsime VIISP naujus funkcionalumus, kurie leis
visiems viešųjų ir administracinių paslaugų teikėjams bei gavėjams saugiai ir patogiai naudotis šia
informacine sistema (2015 m. IV ketv.);
 partnerystės pagrindu VIISP aplinkoje sukursime ir neatlygintinai teiksime bendrą
elektroninių dokumentų valdymo paslaugą, apimančią elektroninių dokumentų rengimą, tvarkymą
ir saugojimą, skirtą nedidelę organizacinę struktūrą turinčioms valstybės ir savivaldybių
institucijoms, įstaigoms ir įmonėms (2015 m. IV ketv.);
 didinsime Elektroninių valdžios vartų naudojimą (2015 m. IV ketv.).
2. Įgyvendinsime valstybės informacinių išteklių valdymą:
 teiksime išvadas valstybės institucijoms ir įstaigoms ir/arba Susisiekimo ministerijai (teisės
aktų nustatyta tvarka) dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir Vyriausybei tiekiamų
valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų nuostatų projektų, derinsime kitų
valstybės institucijų ir įstaigų parengtus registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų
projektus ir specifikacijas ir juos registruosime (2015 m. I-IV ketv.);
 derinsime informacinių technologijų plėtros planų projektus (2015 m. I-IV);
 sukursime centralizuotą informacijos apie valstybės institucijų naudojamos programinės
įrangos licencijas kaupimo sistemą (2015 m. IV).

VIISP - tai sistema, skirta standartizuotiems duomenų, reikalingų elektroninėms paslaugoms teikti ir institucijų
funkcijoms vykdyti, mainams bei centrinei prieigai prie teikiamų paslaugų su asmens tapatybės nustatymo, apmokėjimo
už paslaugas realiu laiku ir kitais sprendimais. VIISP sprendimais gali naudotis visos to pageidaujančios viešojo
sektoriaus institucijos, tai sudaro prielaidas nebekurti besidubliuojančių skirtingų institucijų sprendimų ir taupyti
valstybės biudžeto lėšas.
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3. Užtikrinsime efektyvų valstybės biudžeto panaudojimą informacinės visuomenės plėtros
projektams, derinant skirtingus finansavimo šaltinius (ES struktūrinių fondų paramos,
bendrojo finansavimo ir Valstybės investicijų programos lėšas):
 tęsime 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos Ekonomikos augimo veiksmų programos 3
prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ tarpinės institucijos funkcijų vykdymą, įgyvendinant
16 priemonių, iš kurių 13 tiesiogiai prisideda perkeliant viešąsias ir administracines paslaugas į
elektroninę erdvę (2015 m. I-IV ketv.);
 pagal Susisiekimo ministro nustatytus Valstybės investicijų programos lėšomis
finansuojamų informacinės visuomenės plėtros srities projektų prioritetus derinsime institucijų
planuojamus vykdyti informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus (2015 m. I-IV ketv.).
Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Prioriteto pavadinimas
Palaikysime ir tobulinsime VIISP bei plėsime jos infrastruktūros
panaudojimą perkeliant viešąsias ir (ar) administracines
paslaugas į elektroninę erdvę bei jas teikiant
Įgyvendinsime valstybės informacinių išteklių valdymą
Užtikrinsime efektyvų valstybės biudžeto panaudojimą
informacinės visuomenės plėtros projektams, derinant skirtingus
finansavimo šaltinius (ES struktūrinių fondų paramos, bendrojo
finansavimo ir Valstybės investicijų programos lėšas)

Asignavimai, Eur

250232
0
69817828

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
Komitetas 2015 m. neplanuoja rengti įstatymų projektų.
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
 Komitetas didins elektroninių dokumentų mainus su kitomis viešojo sektoriaus institucijomis;
 Komitetas 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;
 Komitetas, siekdamas didinti veiklos efektyvumą, įgyvendins Komiteto veiklos tobulinimo
planą.
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
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

Informacinės visuomenės plėtra
Asignavimai, iš viso 73950127 Eur
Iš jų DU: 495829 Eur
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Pareigybių skaičius, vnt.
Išlaidos darbo
užmokesčiui, Eur

2014 m.
30

2015 m.
30

2016 m.
30

2017 m.
30

1729

495829

495829

495829

2015-ųjų metų pareigybių skaičius ir išlaidų darbo užmokesčiui
paskirstymas pagal pareigybių grupes
3 (78197 Eur)

6 (128881 Eur)
21 (288751 Eur)

Vadovai ir pavaduotojai

Kitų padalinių vadovai

Specialistai ir kiti

VALDYMO IŠLAIDOS
1 lentelė. 2015-2017-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(Eur)
Numatomi 2016-ųjų metų
asignavimai

2015-ųjų metų asignavimai
Ei
l.
N
r.

iš jų

1. Informacinės
visuomenės
plėtra
iš jų
valdymo
išlaidos
Iš viso
asignavimų
programoms
iš jų valdymo
išlaidos
Valdymo
išlaidų dalis,
procentais

iš jų

išlaidoms

Programos
pavadinimas
iš viso

iš viso

Numatomi 2017-ųjų metų
asignavimai
iš jų

išlaidoms

iš jų
iš viso
darbo turtui
užmo- įsigyti
kesčiui

išlaidoms

iš jų
darbo turtui
iš viso užmo- įsigyti
kesčiui

iš viso

iš viso

iš jų turtui
darbo įsigyt
i
užmokes-čiui

73950127 73915372

4958
160252 159962 4958
3291589 32821
34755
28962
495829
29
55
93
29
5
189

9470
6

1503418

1468663

4958
103684 100787 4958
10078
34755
28962 1102584
495829
29
0
8
29
78

9470
6

73950127 73915372

4958
160252 159962 4958
3291589 32821
34755
28962
495829
29
55
93
29
5
189

9470
6

1503418

1468663

4958
103684 100787 4958
10078
34755
28962 1102584
495829
29
0
8
294
78

9470
6

2,03

1,98

100

100

100

6,47

6,3

100

100

3,35

3,07

100
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
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, kurie 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. Pažymėtina, kad kiekvienais metais vis daugiau namų ūkių turi prieigą prie interneto,
vis didesnė gyventojų dalis reguliariai naudojasi internetu. Taip pat internetą naudoja beveik visos
verslo įmonės Lietuvoje. Viena iš didžiausių problemų išlieka skaitmeninė atskirtis tam tikrose
socialinėse visuomenės grupėse (vyresnio amžiaus žmonės, žmonės su negalia, kaimiškųjų vietovių
gyventojai ir mažas pajamas turintys asmenys).
Gerai išplėtota IRT infrastruktūra yra būtina sąlyga, leidžianti gyventojams naudotis
informacinės visuomenės teikiamomis galimybėmis. Šiuo metu gerai išplėtota IRT infrastruktūra
yra didžiuosiuose šalies miestuose, tačiau nepakankamai – kaimiškose vietovėse. Todėl svarbu
panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas IRT infrastruktūros plėtrai, orientuojantis į kaimiškąsias
vietoves, ir elektroninį turinį.
Elektroninio turinio plėtojimas skatina gyventojus tapti aktyviais IRT naudotojais. Tačiau
labai svarbu užtikrinti, kad gyventojams būtų saugu, patogu ir paprasta juo naudotis. IRT
pritaikymas viešojo sektoriaus administravimo srityje leidžia efektyviau teikti viešąsias ir
administracines paslaugas, skirtas gyventojams ir verslui. Lietuvoje sukurtas valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų
portalas Elektroniniai valdžios vartai (www.epaslaugos.lt), kuriame gyventojai ir verslas turi
galimybę rasti ir pasinaudoti elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis
paslaugomis. Pažymėtina, kad nuolat didėja šių paslaugų naudotojų skaičius. Ypač svarbu
panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas didinant viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į
elektroninę erdvę lygį, nes spartus šių paslaugų plėtojimas prisideda prie gyventojų gyvenimo
kokybės gerinimo bei verslo konkurencingumo didinimo.
Informacinėje visuomenėje ypatingą svarbą įgauna gebėjimai pasitelkus IRT pasinaudoti
informaciniais ištekliais. Todėl labai svarbu motyvuoti gyventojus naudotis internetu, informuoti,
kokias jiems naudingas veiklas jie gali nuveikti elektroniniu būdu, ir tokiu būdu skatinti įgyti
sėkmingam veikimui elektroninėje erdvėje reikalingus įgūdžius bei priemones.
STRATEGINIS TIKSLAS (02)
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.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-02-01

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas
Gyventojų, kurie
naudojosi elektroniniu
būdu teikiamomis
viešosiomis ir
administracinėmis
paslaugomis, procentas

2014-ųjų
metų

2015-ųjų
metų

2016-ųjų
metų

2017-ųjų
metų

2018-ųjų
metų

46

50

52

54

56

5
Gyventojai, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir
administracinėmis paslaugomis (proc.)
60
46
50
35

40
30

35

50

52

54

56

39
34

22,9

20
10
0
2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA (02 01)
Bendroji informacija apie programą
Programą įgyvendins Susisiekimo ministerija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas). Susisiekimo ministerija įgyvendins priemonę
„Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo 2014–2020 m. laikotarpio lėšos“ (priemonės kodas
02.001.01.02.06).
Programa parengta siekiant įgyvendinti informacinės visuomenės plėtros politiką. Komitetas
vykdydamas programą, prisidės įgyvendinant Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų
programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244, Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020
metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinį
2015-2017 metų veiklos planą, Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171, Viešojo
valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planą,
patvirtintą Vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-438, Lietuvos 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m.
balandžio 26 d. sprendimu Nr. K (2007) 1808, Ekonomikos augimo veiksmų programą, patvirtintą
Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K (2007) 3740, Valstybės pažangos
strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 2014-2020 metų nacionalinės pažangos
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr.
1482, „Globalios Lietuvos“ - užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą - kūrimo 20112019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20122016 m. programos įgyvendinimo prioritetines priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228. Ši programa prisidės įgyvendinant Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioriteto „I.Ekonomikos augimo, užimtumo ir
socialinės įtrauktiems didinimas“ 1.4 prioritetinę kryptį „Informacinių išteklių infrastruktūros
optimizavimas“. Taip pat Komitetas prisidės įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano
įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4
d. nutarimu Nr. 1173 bei Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje iniciatyvoje „Atviros Vyriausybės
partnerystė“ veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 9 d.
pasitarimo protokolu Nr. 32.
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Įgyvendinant Programą Komitetas vykdys tarpinės institucijos funkcijas informacinės
visuomenės plėtros srityje, t. y. bus tęsiamas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“ 16 priemonių įgyvendinimas – numatoma užtikrinti, kad skirtos
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio informacinės visuomenės plėtros projektams
būtų visiškai panaudotos iki 2015 m. pabaigos. Taip pat Komitetas teiks metodinę pagalbą ir
konsultacijas veiksmų programą administruojančioms institucijoms dėl 2014-2020 m. ES
struktūrinės paramos veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“
įgyvendinimo dokumentų rengimo ir projektų vertinimo, atrankos ar administravimo.
Taip pat bus toliau tobulinama Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (toliau –
VIISP) ir plečiamas jos infrastruktūros panaudojimas perkeliant kitų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų teikiamas viešąsias ir (ar) administracines paslaugas į elektroninę erdvę bei jas
teikiant. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetines priemones, numatoma i šplėsti
Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) infrastruktūrą ir sukurti nuotolinės kompiuterijos
paslaugų teikimo valstybės institucijoms priemones, siekiant, kad viešąsias ir administracines
paslaugas elektroninėmis priemonėmis teikiančios institucijos naudotųsi valstybės centralizuotai
sukurtais paslaugų kūrimo ir teikimo sprendimais. Taip pat kartu su kitomis atsakingomis
institucijomis sukurs savivaldybių paslaugų teikimo elektroninėje erdvėje centralizuotą sprendimą,
naudojantis VIISP infrastruktūra, perkeliantį savivaldybių teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę,
ir įdiegs jį savivaldybėse. Numatoma, kad 2015 m. pabaigoje, naudojantis VIISP infrastruktūra, į
elektroninę erdvę bus perkeltos 65 savivaldybių ir 29 valstybės institucijų teikiamos paslaugos.
Komitetas, įgyvendindamas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 22 d. pasitarimo
protokolinį sprendimą (Nr. 48 8 klausimas) „Dėl bendros valstybės ir savivaldybių institucijų,
įstaigų ir įmonių elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo paslaugos“ ir Viešojo
valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2013-2015 m. plano priemonę Nr.
3.2.3.5, 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.
Kryptingai įgyvendindamas valstybės informacinių išteklių politiką, Komitetas teiks išvadas
valstybės institucijoms ir įstaigoms ir/arba Susisiekimo ministerijai (teisės aktų nustatyta tvarka)
dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir Vyriausybei tiekiamų valstybės ir žinybinių
registrų, valstybės informacinių sistemų nuostatų projektų, derins kitų valstybės institucijų ir
įstaigų parengtus registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų projektus ir specifikacijas,
juos registruos bei derins informacinių technologijų plėtros planų projektus. Įgyvendinant Lietuvos
Respublikos Vyriausybės prioritetines priemones, Komitetas sukurs centralizuotą informacijos apie
valstybės institucijų naudojamos programinės įrangos licencijas kaupimo sistemą. Komitetas
parengs tipinių informacinių technologijų paslaugų sąrašą ir jų teikimo sąlygų projektą.
Siekiant efektyvaus valstybės biudžeto panaudojimo informacinės visuomenės plėtros
projektams, Komitetas pagal Susisiekimo ministerijos nustatytus Valstybės investicijų programos
lėšomis finansuojamų informacinės visuomenės plėtros srities projektų prioritetus derins kitų
institucijų planuojamus vykdyti informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus ir atliks jų
įgyvendinimo stebėseną.
Komitetas peržiūrės reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms ir numatys 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 bei teiks metodinę
pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl jų interneto svetainių atitikimo
keliamiems reikalavimams.
Siekiant sudaryti galimybę Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams
naudotis šiuolaikinius poreikius tenkinančiomis duomenų analizės ir prognozavimo priemonėmis,
bus toliau įgyvendinamas investicijų projektas „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos
plėtra“.

7
Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, Komitetas
įgyvendins savivaldybių patirtų išlaidų dėl jų valdomų informacinių sistemų pritaikymo euro
įvedimui kompensavimo tvarką ir vykdys ūkio subjektų, kurie verčiasi mažmenine prekyba ir
paslaugų teikimu vartotojams, patikrinimus.
Šios programos vertinimas buvo atliktas 2014 m.
Programa yra tęstinė.
Programos vykdytojas – Susisiekimo ministerija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas
prie Susisiekimo ministerijos.
Programai įgyvendinti 2015-aisiais metais numatyta 30 pareigybių.
Programos koordinatorius: susisiekimo viceministras Arijandas Šliupas (tel. (85) 239 3808,
el. paštas arijandas.sliupas@sumin.lt).

8
2 lentelė. 2014-2017-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(Eur)
Patvirtinti 2014-ųjų metų
Numatomi 2016-ųjų metų
Numatomi 2017-ųjų metų
2015-ųjų metų asignavimai
asignavimai2
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
Tikslo,
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
uždavinio,
Tikslo, uždavinio,
iš jų
priemonės priemonės pavadinimas
iš jų
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui iš viso
turtui
darbo turtui iš viso
kodas
darbo įsigyti
darbo įsigyti
darbo įsigyti
įsigyti
iš viso užmoiš viso
iš viso
iš viso
užmoužmoužmokesčiu
kesčiui
kesčiui
kesčiui
i
Tikslas:
Plėtoti 187717 187272 1729 445 73950 739153 49582 34755 16025 1599293 49594 28962 32915 3282118 49594 94706

elektroninį turinį ir IRT
infrastruktūrą,
siekti
plataus jų naudojimo
Uždavinys: plėtoti
1110
1010
01-01 valstybės informacinius
išteklius
Priemonė: palaikyti ir 790
790
tobulinti
Valstybės
informacinių
išteklių
01-01-01
sąveikumo platformą
(VIISP) ir plėsti jos
naudojimą
Priemonė: palaikyti ir 320
220
plėtoti
Tarpžinybinę
01-01-02
mokestinių duomenų
saugyklą
Uždavinys: užtikrinti
183854 183744 449
efektyvų valstybės
biudžeto lėšų
panaudojimą,
01-02
įgyvendinant
informacinės
visuomenės plėtros
projektus
Priemonė:
181317 181317
administruoti Lietuvos
01-02-01
2007-2013
metų
Europos
Sąjungos

127

01

2

Pažymime, kad 2014 m. lėšos yra pateiktos tūkst. Lt.

100

72

9

255

4

895

9

34146 313948
2

27514 34291 313948
0

28962 40865 313948
4

25023 250232
2

25023 250232
2

25023 250232
2

100

91230 63716

27514 92678 63716

28962 15842 63716
2

110

71524 715176 11932
848
07
3

7241

69817 698178
828
28

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas

4

94706

LRV
priemonės

94706

TVP 16,
LRV
priemonės,
Programa

9

01-02-02

01-02-03

01-02-04

01-02-05

01-02-06

struktūrinės
paramos
panaudojimo strategijos
Ekonomikos
augimo
veiksmų
programos
prioriteto „Informacinė
visuomenė
visiems“
įgyvendinimą
Priemonė: įgyvendinti
1360
veiklas, užtikrinančias
sėkmingą prioriteto
„Informacinė
visuomenė visiems“
administravimą
Priemonė:
vykdyti 400
Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
Lietuvos informacinės
visuomenės
plėtrai
viešinimo veiklas
Priemonė:
vykdyti 574
Lietuvos
2007-2013
metų Europos Sąjungos
struktūrinės
paramos
panaudojimo strategijos
Ekonomikos
augimo
veiksmų
programos
uždarymo procedūras,
susijusias su prioritetu
„Informacinė
visuomenė visiems“
Priemonė:
teikti
metodinę
pagalbą,
pasiūlymus,
konsultacijas
informacinės
visuomenės
plėtros
projektų planavimo ir
įgyvendinimo srityse,
atlikti
projektų
derinimą ir vertinimą
Priemonė: Europos
703
Sąjungos ir bendrojo
finansavimo 2014-2020

28

1250

412

400

574

110

23314 225903 11932
4
3

7241

20273 202734
4

37

17377 17377

703

12537 125376
65
5

14988 1498841
415
5

31813 3181331
311
1

10
m. laikotarpio lėšos3

01-03

01-03-01

01-03-02

01-03-03

01-03-04

3

Uždavinys:
Koordinuoti
informacinės
visuomenės
plėtros
politikos įgyvendinimo
veiklas
Priemonė: derinti ir
registruoti valstybės ir
žinybinių
registrų,
valstybės informacinių
sistemų nuostatus ir
specifikacijas
Priemonė: įgyvendinti
pavestas
kompensavimo
ir
priežiūros priemones,
susijusias
su
euro
įvedimu
Priemonė:
centralizuotai
įsigyti
kompiuterines
teksto
vertimo priemones
Priemonė: 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.
1.Iš viso Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo: 1.1. bendrojo

2753

2518

1280

235

20838 208381 37650
17
7
6

69393 693930 49594
0
4

4344

2896

4344

69393 693930 49594
0
4

2896

14072 140726
64
4

160

2593

160

1280

75

67220 672209 37650
9
6

187717 187272 1729

445

73950 739153 49582 34755 16025 1599629 49594 28962 32915 3282118 49594 94706
127
72
9
255
3
4
895
9
4

27209

2518

27209

5

10173 101731

69103 691034 49594
4
4

22300 2230075

Atkreipiame dėmesį, kad šią priemonę įgyvendina Susisiekimo ministerija, todėl Komitetas nenurodė šiai priemonei skirtų lėšų.

69393 693930 49594
0
4

43443 4344301

LRV
priemonės,
I
prioritetas,
TVP 07

11
finansavimo lėšos

191

1.2. ES ir kitos
156645 156535 444
tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (kitos
teisėtai gautos lėšos)
3. Gauta ES parama
projektams įgyvendinti
Iš viso programai
187717 187272 1729
finansuoti (1+2+3)

92

74

00

110

74852 747803 11932
79
8
3

7241 12758 1275834
341
1

27469 2746901
011
1

445

73950 739153 49582 34755 16025 1599629 49594 28962 32915 3282118 49594 94706
127
72
9
255
3
4
895
9
4

3 lentelė. Programų tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas
R-02-01-01-01
R-02-01-01-02
P-02-01-01-01-01
P-02-01-01-01-02

P-02-01-01-02-01

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

P-02-01-01-02-04

P-02-01-01-03-01

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
2014-ųjų
Plėtoti elektroninį turinį ir IRT infrastruktūrą, siekti plataus jų naudojimo
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
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos pasiekiamumas per metus,
procentais
Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos pasiekiamumas darbo valandomis per
metus, procentais
Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, įgyvendinant informacinės
visuomenės plėtros projektus
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
Atliktų prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ efektyviam administravimui
reikalingų apklausų, tyrimų, studijų skaičius
Įgyvendinta visuomenės informavimo kampanija, skirta viešinti Europos Sąjungos
struktūrinės paramos informacinės visuomenės plėtrai lėšomis Lietuvoje sukurtus naujus
elektroninius sprendimus ir elektronines paslaugas
Pateiktų informacinės visuomenės plėtros projektų įvertinimas teisės aktų nustatytais
terminais, procentais
Koordinuoti informacinės visuomenės plėtros politikos įgyvendinimo veiklas
Pateiktų derinti valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų nuostatų ir
specifikacijų projektų įvertinimas per teisės aktuose nustatytą terminą, procentais

Vertinimo kriterijų reikšmės
2015-ųjų
2016-ųjų

2017-ųjų

83

90

-

-

58

64

66

70

95

95

95

95

98

98

98

98

77

100

-

-

-

4

-

-

-

1

-

-

-

90

91

92

-

85

87

90

12
P-02-01-01-03-02
P-02-01-01-03-03

Įgyvendintų Nacionalinio euro įvedimo įgyvendinimo priemonių plano priemonių
skaičius
Parengtų su informacinės visuomenės plėtros koordinavimu ir atskirų procesų
reglamentavimu susijusių teisės aktų, rekomendacinių dokumentų, metodikų, ataskaitų
skaičius (vnt.)

-

3

-

-

15

15

16

15

SUVESTINĖ INFORMACIJA
4 lentelė. 2015-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Nr.

1.

Institucijos / įstaigos pavadinimas

Informacinės
visuomenės
plėtros
komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

institucijos / įstaigos
vadovai ir pavaduotojai
iš jų valstybės
iš viso
tarnautojai
3
3

Pareigybių skaičius
kitų padalinių vadovai ir
specialistai / pareigūnai, neturintys
pavaduotojai
pavaldžių asmenų, ir kiti
iš jų valstybės
iš jų valstybės
iš viso
iš viso
tarnautojai
tarnautojai
6
6
21
21

iš viso

iš jų
valstybės
tarnautojai

30

30

495829

3
78197

6
128881

30
495829

30
495829

495829
495829

3
78197

6
128881

21
288751

21
288751

Išlaidos darbo
užmokesčiui,
tūkst. litų

5 lentelė. 2015–2017-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai
(tūkst. litų)

2007

2015

2824551
09

1650645
85

525130
33

698178
28

598325
99

2828240
85

1651726
13

525419
95

698453
42

598325
99

28962

94706

28962

94706

Europos Sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų
poreikis

Europos Sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama

27514

iš jų

įstaigų pajamų įmokos

28962

2017 metais

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų
poreikis

108028

iš jų

Europos Sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama

368976

iš jų

2016 metais

įstaigų pajamų įmokos

2016

2015 metais

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų
poreikis

2012

Planuojama panaudoti 2014
metais

Panaudota lėšų iki 2014 metų

Tarpžinybinės mokestinių
duomenų saugyklos plėtra
Informacinė visuomenė visiems
01-02(Europos Sąjungos ir bendrojo
01
finansavimo lėšos)
Iš viso investicijų projektams
01-0102

Bendra vertė

Investicijų projekto
pavadinimas

pabaiga

Priemonės
kodas

pradžia

Įgyvendinimo
terminai

13
6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per strateginį veiklos planą 2015-aisiais metais

Nr.
6

134

135

Vyriausybės programa
Nuostatos pavadinimas
Iki 2013 metų pabaigos paskirstyti visas Europos Sąjungos lėšas
įgyvendinamiems projektams ir iki programavimo laikotarpio
pabaigos užtikrinti, kad skirtos Europos Sąjungos lėšos būtų
visiškai panaudotos

Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą,
gyvendinant
informacinės visuomenės plėtros projektus /
Administruoti Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo
veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“
įgyvendinimą
Sukurti ir įdiegti naujus, pažangius lietuvių kalbos vartojimo IRT Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą,
sprendimus, siekiant užtikrinti visavertį lietuvių kalbos (rašytinės gyvendinant
informacinės visuomenės plėtros projektus /
ir šnekamosios) funkcionavimą visose valstybės gyvenimo Administruoti Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos
srityse
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo
veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“
įgyvendinimą
Suskaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus, saugomus Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą,
archyvuose, bibliotekose, muziejuose ir kitose atminties gyvendinant informacinės visuomenės plėtros projektus /
institucijose, ir jų pagrindu plėtoti viešai prieinamus Administruoti Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos
skaitmeninius produktus ir paslaugas
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos

137

Sukurti elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinę sistemą, kuri leistų centralizuotai
tvarkyti pacientų elektronines sveikatos istorijas ir užtikrintų
pacientams nemokamą ir saugią prieigą prie savo sveikatos
istorijos

140

Sukurti savivaldybių paslaugų teikimo elektroninėje erdvėje
centralizuotą sprendimą, naudojantis valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platformos infrastruktūra, perkeliantį
savivaldybių teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę, ir įdiegti jį
visose savivaldybėse
Išplėsti Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt)
infrastruktūrą ir sukurti nuotolinės kompiuterijos paslaugų
teikimo valstybės institucijoms priemones, siekiant, kad

141

Strateginis veiklos planas
Uždavinio / priemonės pavadinimas

augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems“ įgyvendinimą
Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą,
gyvendinant informacinės visuomenės plėtros projektus /
Administruoti Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos
augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems“ įgyvendinimą

Kodas
01-02/
01-02-01

01-02/
01-02-01

01-02/
01-02-01

01-02/
01-02-01

Plėtoti valstybės informacinius išteklius / Palaikyti ir tobulinti
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) ir
plėsti jos naudojimą

01-01/
01-01-01

Plėtoti valstybės informacinius išteklius / Palaikyti ir tobulinti
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) ir
plėsti jos naudojimą

01-01/
01-01-01

14

143

311

viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėmis
priemonėmis teikiančios institucijos naudotųsi valstybės
centralizuotai sukurtais paslaugų kūrimo ir teikimo sprendimais
Sukurti centralizuotą informacijos apie valstybės institucijų Koordinuoti informacinės visuomenės, valstybės informacinių
naudojamos programinės įrangos licencijas kaupimo sistemą
išteklių plėtros darbus / Palaikyti ir tobulinti Valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platformą (VIISP) ir plėsti jos naudojimą
Sukurti interneto prieigą gyventojams jungtis prie dalyvavimo Koordinuoti informacinės visuomenės, valstybės informacinių
viešajame valdyme iniciatyvų ir (ar) teikti dėl jų pasiūlymus
išteklių plėtros darbus / 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.

01-01/
01-01-01
01-03/
01-03-04

