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I. ĮŽANGA
Įgyvendinant Vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo koncepcijos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1511, nuostatas, 2010 m.
atlikti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas)
struktūriniai pertvarkymai – pasikeitė Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės statusas – iš įstaigos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės į įstaigą prie
Susisiekimo ministerijos.
Taip pat atlikta Komitetui priskirtų funkcijų ir teisės aktų, reglamentuojančių Komiteto
veiklą, analizė ir nustatyta, kurios funkcijos priklauso Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos, kaip informacinės visuomenės plėtros politiką formuojančios institucijos,
kompetencijai, o kurios Komiteto, kaip dalyvaujančios formuojant informacinės visuomenės plėtros
politiką ir ją įgyvendinančios institucijos, kompetencijai.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 4, 18 ir 19
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 60-2959) ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statuso ir pavadinimo pakeitimo ir pavedimo
Susisiekimo ministerijai įgyvendinti savininko teises ir pareigas“ nuostatas, Lietuvos Respublikos
Susisiekimo ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3-401 patvirtinti Komiteto nauji nuostatai
ir 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3-415 patvirtinta nauja Komiteto administracijos struktūra.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų,
Vyriausybės atstovų tarnybų, ministerijų, įstaigų prie ministerijų ir ministrų valdymo sritims
priskirtų valstybės įstaigų didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų išskyrus
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos
struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų
(išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 394, 5.7.2 punktu, Komitetui numatytas didžiausias
leistinas pareigybių skaičius nuo 52 sumažintas iki 26 pareigybių.
Šie pertvarkymai Komitetui leido optimizuoti savo veiklą, aiškiai nustatyti jo kompetencijos
ir atsakomybės ribas.
II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Strateginis tikslas - siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė,
kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių technologijų teikiamomis
galimybėmis.
Strateginio tikslo įgyvendinimą apibūdina penki efekto vertinimo kriterijai, atspindintys
informacinių ir elektroninių ryšių (toliau – IRT) infrastruktūros plėtrą, elektroninio turinio ir
elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų plėtrą ir Lietuvos gyventojų IRT
naudojimo gebėjimų stiprinimą.
1 efekto kriterijus: Ne mažiau kaip 50 procentų Lietuvos namų ūkių turės plačiajuosčio
interneto prieigą 2010 metų pabaigoje.
Šio efekto kriterijaus 2010 m. planuojamas rodiklis buvo 55 procentai. Pasiektas rodiklis 54
procentai. Metinio plano įvykdymo procentas – 98,2. Pažymėtina, kad 2010 m. pasiekta šio rodiklio
reikšmė viršijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 metų veiklos prioritetuose, patvirtintuose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 165, (toliau – Vyriausybės
prioritetai), nustatytą efekto kriterijaus reikšmę (50 procentų).
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Duomenų šaltinis: Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“

2 efekto kriterijus: Gyventojų, reguliariai naudojančių internetą, procentas.
Šio efekto kriterijaus 2010 m. planuojamas rodiklis buvo 60 procentų. Pasiektas rodiklis 58
procentai. Metinio plano įvykdymo procentas – 96,7. Didžiausia besinaudojančių internetu
gyventojų dalis – jauni žmonės, vyresnio amžiaus žmonės retai naudojasi internetu.
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Duomenų šaltinis: Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“

3 efekto kriterijus: Namų ūkių, turinčių prieigą prie interneto, procentas.
Šio efekto kriterijaus 2010 m. planuojamas rodiklis buvo 60 procentų. Pasiektas rodiklis 61
procentas. Metinio plano įvykdymo procentas – 101,7.
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Duomenų šaltinis: Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“

4 efekto kriterijus: Gyventojų, naudojančių kompiuterius, procentas.
Šio efekto kriterijaus 2010 m. planuojamas rodiklis buvo 67 procentai. Pasiektas rodiklis 63
procentai. Metinio plano įvykdymo procentas – 94.
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Duomenų šaltinis: Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“

5 efekto kriterijus: Lietuva pagal Europos Komisijos rodiklį (į internetą pilnai perkeltų 20
paslaugų lygį) įvertinta 20 vieta tarp ES27+šalių. Efekto kriterijaus 2010 m. planuojamas rodiklis
buvo 20 vieta. Šio rodiklio tyrimas, kurį atlieka Europos Komisija, 2010 m. nebuvo atliktas.
Lietuvos pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę (4 ir 5
lygiais) rodiklis nuo 2007 m. pakilo 25 procentiniais punktais ir 2009 m. sudarė 60 procentų.
Lietuva nuo 2007 m. pakilo per 3 pozicijas ir 2009 m. buvo įvertinta 22 vieta tarp ES27+šalių.
Komiteto pasirinkti efekto rodikliai atspindi informacinės visuomenės plėtros tendencijas,
tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šių rodiklių pasiekimui didelę įtaką daro bendra socialinė –
ekonominė būklė šalyje (kritusios namų ūkių pajamos, vartojimas ir t. t.), jie buvo pasiekti nepilna
apimtimi. Prognozuojant galimas jų tendencijas buvo planuoti per daug optimistiniai rodikliai, kurie
rėmėsi dinamišku šių rodiklių augimu ankstesniais metais.
PROGRAMA - INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA
2010 m. programoje buvo numatyti 3 tikslai.
1 programos tikslas – „Sukurti ir pripildyti turiniu bendrą viešųjų paslaugų teikimo
internetinę prieigą. Šiam tikslui formuoti sąveikią valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą“.
Įgyvendinant šį tikslą atlikti šie esminiai darbai:
Siekiant paspartinti ir mažesnėmis sąnaudomis perkelti administracinių ir viešųjų paslaugų
teikimą į elektroninę erdvę bei teikti jas „vieno langelio“ principu, patobulintos Viešojo
administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos (toliau – VAIISIS)
funkcionavimo taisyklės.
Taip pat buvo modifikuojami VAIISIS funkcionalumai (atnaujinta aplikacija, skirta
elektroninės valdžios vartų portalo (www.epaslaugos.lt, www.evaldzia.lt) vartotojams atlikti
identifikaciją naudojantis asmens tapatybės kortele), sukurtos naujos paslaugos (konsulinė
registracija, informacijos apie įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavimas, informacijos apie įsiskolinimus valstybės ir/ar
savivaldybės biudžetams bei pinigų fondams gavimas, informacijos apie įmokas į Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitas informacijos gavimas) ir aktualizuotos jau
anksčiau sukurtos paslaugos (gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymos apie šeimos sudėtį
išdavimo paslaugų proceso pakeitimai). Pažymėtina, kad šiuo metu elektroninės valdžios vartų
portale yra patalpinta apie 550 nuorodų į paslaugas, kurias teikia 76 valstybės institucijos ir įstaigos.
Šį portalą per 2010 m. aplankė apie 340 tūkstančių unikalių lankytojų. Labiausiai šio portalo
lankytojų naudojamos elektroninės paslaugos yra gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymos apie
šeimos sudėtį išdavimo paslaugos.
Patobulintas Valstybės registrų įstatymo pakeitimo projektas, tačiau Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko tarnybos sudarytos darbo grupės informacinės ir žinių visuomenės plėtros
iniciatyvoms koordinuoti 2010 m. gruodžio mėn. 3 d. pasitarimo protokoliniu (protokolo
Nr. LV-97) sprendimu numatyta sujungti parengtus Valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymo projektą ir Valstybės registrų įstatymo projektą į vieną įstatymo projektą ir pavesta
Komitetui konsoliduotą įstatymo projektą pateikti iki 2011 m. vasario mėn. 15 d.
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Patobulintas Elektroninio parašo priežiūros reglamentas, kuriuo Komitetui, vykdančiam
elektroninio parašo priežiūros funkcijas, pavesta vykdyti Europos Komisijos 2009 m. spalio 16 d.
sprendimo Nr. K(2009)7806 2 straipsnį, t. y. parengti, tvarkyti ir skelbti sąrašą, kuriame pateikiama
informacija apie Lietuvoje registruotus ir/ar Lietuvoje akredituotus paslaugų teikėjus, išduodančius
kvalifikuotus sertifikatus.
2 programos tikslas – „Užtikrinti tinkamą ir racionalų lėšų sutelkimą informacinės
visuomenės plėtrai neviršijant 2010 metams skirtų valstybės asignavimų ir Europos Sąjungos lėšų“.
Įgyvendinant šį tikslą atlikti šie esminiai darbai:
Pradėta įgyvendinti nauja Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ (toliau – IVV prioritetas) priemonė „Elektroninė demokratija“ bei toliau buvo
tęsiamos anksčiau prasidėjusios priemonės – „Elektroninės valdžios paslaugos“ (II etapas),
„Intelektualios valdymo sistemos“, „Lietuvos kultūra informacinėje sistemoje“, „Elektroninio
mokymosi paslaugos“ ir „Elektroninė demokratija: regionai“. Komitetas, įgyvendindamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 6 d. pasitarimo protokolo Nr. 24 2 klausimo 2.3.1
punkto pavedimą (peržiūrėti pagal IVV prioritetą įgyvendinamas priemones ir pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo pakeitimo projektą, IVV prioritete numatant naujas (-ą)
priemones (-ę)), 2010 m. balandžio-rugpjūčio mėn. įgyvendino detalią visų IVV prioriteto
priemonių peržiūrą. Šios peržiūros pagrindu Komitetas parengė pasiūlymus dėl naujos IVV
prioriteto priemonės suformulavimo bei dėl dalies esamų IVV prioriteto priemonių patikslinimo,
siekiant užtikrinti efektyvesnį Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą, kuriant
pažangias, inovatyvias ir reikalingiausias visuomenei elektronines paslaugas. Atsižvelgiant į tai,
2010 m. spalio 22 d. Komitetas pateikė tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos
23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo
patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuris buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1710. Pagal IVV prioritetą 2010 m. į valstybės projektų sąrašus buvo
įtraukti 8 nauji projektai, 55 projektams skirtas finansavimas, pasirašytos 64 sutartys.
Taip pat buvo patikslintas Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo
tvarkos aprašas, kuriame nustatytas informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų skirstymas
pagal juose keliamus tikslus (veiklas) ir jų vertinimo metodika. Komitetas 2010 m. derino 96
valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, iš jų
87 buvo suderinti.
3 programos tikslas – „Užtikrinti tinkamą kitų Informacinės visuomenės plėtros komitetui
pavestų funkcijų vykdymą“.
Įgyvendinant šį tikslą atlikti šie esminiai darbai:
Parengtas Informacinės visuomenės plėtros 2010-2015 metų strategijos projektas. Komitetui
tapus įstaiga prie Susisiekimo ministerijos ir perdavus informacinės visuomenės plėtros politikos
formavimo funkciją, minėtos strategijos rengimo darbai perduoti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijai.
Taip pat parengtas Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų
filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašas, kuriuo nustatyta filtravimo priemonių aprobavimo
ir privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarka pagal kurią prieigos prie viešųjų kompiuterių
tinklų (interneto) vietose, kuriose gali lankytis nepilnamečiai, paslaugos teikėjas turi
kompiuterizuotose darbo vietose įdiegti privalomas filtravimo priemones.
Patikslinti rinkimus reglamentuojančių įstatymų pakeitimų ir papildymų įstatymų projektai,
numatantys balsavimo internetu galimybę.
Taip pat buvo įsigyti papildomi Oficialių Europos Sąjungos dokumentų vertimo priemonių
(toliau - priemonės) funkcionalumai (įsigyti ir įdiegti nauji terminų žodynai, sukurti ir įdiegti nauji,
technologiškai patobulinti vertimo vedliai iš prancūzų, vokiečių ir rusų kalbų bei atnaujinta žodyno
naršyklė). Priemonės pagreitina kokybišką dokumentų vertimo darbą. Pažymėtina, kad šių
priemonių programinę įrangą gali nemokamai naudoti visos valstybės institucijos ir įstaigos.
Vyriausybės prioritetai
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Įgyvendinant Vyriausybės prioritetus, Komitetas sudarė suderintų informacinės visuomenės
plėtros investicijų projektų prioritetinį sąrašą, atnaujino elektroninės valdžios vartų portalą ir jame
patalpino naujų 270 nuorodų į valstybės institucijų ir įstaigų teikiamas elektronines paslaugas.
Naudojantis VAIISIS sudaryta galimybė viešojo administravimo institucijoms projektuoti ir diegti
antrojo lygio paslaugas. Taip pat VAIISIS įdiegtas modulis, kuris užtikrina galimybę kitoms
institucijoms ir įstaigoms už teikiamas mokamas elektronines paslaugas vykdyti atsiskaitymus
realiu laiku bei vykdyti šių atsiskaitymų apskaitą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo
priemonės
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo
priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189,
Komitetas kartu su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Jungtinių Tautų Generaliniu
Sekretoriatu surengė Pasaulinį interneto valdymo forumą, kurio tikslas - suinteresuotų subjektų
politinis dialogas pagrindiniais interneto valdymo klausimais, siekiant skatinti interneto saugumą,
stabilumą ir plėtrą.
Komitetas taip pat parengė Valstybės informacinių išteklių sąveikumo ir plėtros strategijos
projektą, tačiau atsižvelgiant į Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, nuostatas, kuriomis siekiama mažinti strategijų
ir programų skaičių, į Viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę veiksmų iki 2012 m. planą,
patvirtintą Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 3-376, buvo
perkeltos Valstybės informacinių išteklių sąveikumo ir plėtros strategijos nuostatos.
Komitetas ruošėsi surengti Baltijos jūrų valstybių konferenciją „E-įtrauktis – dalyvavimas
informacinėje visuomenėje. Dalijimasis gerąja patirtimi“, tačiau dėl nepakankamų Komitetui 2010
m. skirtų asignavimų ši konferencija nebuvo surengta.
Taip pat Komitetui buvo pavesta parengti Valstybės informacinių išteklių tvarkymo,
palaikymo ir modernizavimo funkcijų perdavimo privačiam sektoriui rekomendacijas. Pažymėtina,
kad valstybės informacinių išteklių tvarkymo, palaikymo ir modernizavimo funkcijų perdavimo
privačiam sektoriui rekomendacijos yra Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą
įgyvendinantis teisės aktas ir galimas tik po minėto įstatymo priėmimo.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijus

Įvykdymas,
Metinis
Įvykdyta
procentais
planas

Rezultato:
R-01-01-01

R-01-01-02
R-01-01-03
R-01-01-04
R-01-01-05
R-01-01-06

Per „Valdžios elektroninių vartų“ portalą užsakomų ir
pateikiamų pagrindinių elektroninių viešųjų paslaugų
procentas
Atnaujintas „Valdžios elektroniniai vartai“ portalas,
kuriame yra nuorodos į kitų įstaigų teikiamas
elektronines paslaugas
„Valdžios elektroninių vartų“ portale įdiegtas modulis
atsiskaitymui realiu laiku už mokamų paslaugų suteikimą
„Valdžios elektroninių vartų“ portale suteikta galimybė
viešojo administravimo institucijoms projektuoti ir diegti
antrojo lygio paslaugas
Gyventojų, kurie kreipęsi į viešojo administravimo
institucijas internetu, procentas
Parengtas Valstybės informacinių išteklių sąveikumo ir
plėtros strategijos projektas

Produkto:

60

70

116,7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

26

35

134,61

1

1

100
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Institucijų, kurios naudojosi Viešojo administravimo
P-01-01-01-01 institucijų informacinių sistemų interoperabilumo
sistemos teikiamomis paslaugomis, skaičius
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios
P-01-01-01-02 teikia ir/ar naudoja tarpžinybinių mokestinių duomenų
saugyklos duomenis, skaičius
Parengtų teisės aktų projektų, reglamentuojančių
P-01-01-02-01
valstybės informacinių išteklių valdymą, skaičius
Suderintų valstybės registrų ir informacinių sistemų
P-01-01-03-01
nuostatų ir specifikacijų skaičius
Parengtų teisės aktų projektų, reglamentuojančių
P-01-01-04-01
elektroninio parašo priežiūrą, skaičius
Parengtas Lietuvos Respublikos ministerijų interneto
P-01-01-05-01
svetainių suvienodinimo šablonas

20

56

2802

18

18

100

3

1

33,33

20

42

2104

2

1

505

1

0

06

50

55

110

1

1

100

70

59

84,37

18,7

14,23

76,18

130

164

126,29

1

1

100

1

1

100

200

209

105

15

15

100

20

20

100

Rezultato:
R-01-02-01
R-01-02-02

R-01-02-03

Projektų, kuriems skirta Europos Sąjungos struktūrinių
fondų parama, skaičius
Parengtas ir pateiktas Vyriausybei 2011 metų investicinių
projektų, skirtų informacinės visuomenės plėtrai
įvertinimas pagal prioritetus
Teikiamų elektroninių viešųjų ir/ar administracinių
paslaugų (ne žemesniu negu trečiu brandos lygiu)
procentas
Produkto:

Informacinės visuomenės plėtrai skirtų lėšų pagal
Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
P-01-02-01-01 paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo
veiksmų programos prioritetą „Informacinė visuomenė
visiems“
Įvertintų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
P-01-02-02-01 informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų ir
jiems pateiktų išvadų skaičius
Rezultato:
Parengta Informacinės visuomenės plėtros 2010-2015
metų strategija
Surengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių
R-01-03-02
Tautų generalinio sekretoriato renginys „Interneto
valdymo forumas“
Produkto:
Išspausdintų straipsnių, parengtų spaudos leidinių,
pranešimų spaudai, aktualijų ir naujienų Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo
P-01-03-01-01
ministerijos interneto svetainėje, kuriuose didinamas
gyventojų informuotumas ir suvokimas apie informacinės
visuomenės plėtros procesu, skaičius
Parengtų
su
informacinės
visuomenės
plėtros
koordinavimu, atskirų procesų reglamentavimu ir kitų
P-01-03-01-02
susijusių rekomendacinių dokumentų, metodikų, kitų
teisės aktų projektų skaičius
Tarptautinių darbo grupių, kurių veikloje dalyvauja
P-01-03-02-01
Komiteto atstovai, skaičius
R-01-03-01
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Apsilankiusiųjų lietuvių kalbai skirtoje specializuotoje
interneto svetainėje skaičiaus augimo procentas (2008 m.
P-01-03-03-01
– 100 tūkst., 2009 m. – 190 tūkst. apsilankiusiųjų)

187,5
20

37,5

Vertinimo kriterijų nepasiekimo arba viršijimo priežastys:
1. Apklausa vykdoma ne ištisiniu būdu, galima paklaida ± 3.1 procento;
2. Išaugusį institucijų, kurios naudojasi VAIISIS teikiamomis paslaugomis, skaičių sąlygojo
pradėti įgyvendinti projektai pagal IVV prioriteto priemonę "Elektroninė demokratija: regionai" (13
savivaldybių), taip pat įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d.
nutarimo Nr. 1659 "Dėl Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo
sistemos naudojimo teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėje erdvėje" nuostatas
(valstybės institucijos ir įstaigos, administruojančios viešąsias ir teikiančios administracines
paslaugas elektroninėje erdvėje, turi užtikrinti šių paslaugų pasiekiamumą per VAIISIS portalą) (12
institucijų);
3. Parengtas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo projektas buvo pateiktas
Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Ministro Pirmininko tarnybos sudarytos darbo grupės
informacinės ir žinių visuomenės plėtros iniciatyvoms koordinuoti 2010 m. gruodžio 3 d. pasitarime
(protokolo Nr. LV-97) nutarta sujungti parengtus Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo
projektą ir Valstybės registrų įstatymo projektą į vieną įstatymo projektą. Tik patvirtinus Valstybės
informacinių išteklių valdymo įstatymą, bus keičiamos Valstybės informacinių sistemų steigimo ir
įteisinimo taisyklės ir Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodiniai dokumentai;
4. Žymiai padidėjusį suderintų valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų
nuostatų ir specifikacijų skaičių sąlygojo vidaus reikalų sistemai priklausančių institucijų ir įstaigų
pateikti derinti valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatai ir specifikacijos (iš
viso 14);
5. 2010 m. Komitetas atliko teisės aktų, reglamentuojančių elektroninį parašą ir
sertifikavimo paslaugų teikimą, analizę. Analizės rezultatai parodė, kad reikia keisti šiuo metu
galiojančius teisės aktus, kad būtų užtikrintas elektroninio parašo naudojimo reglamentavimas
(planuojama keisti apie 10 teisės aktų, pvz. Elektroninio parašo įstatymą, Reikalavimus elektroninio
parašo įrangai ir kt.);
6. 2010 m. buvo parengtas Lietuvos Respublikos ministerijų interneto svetainių
suvienodinimo šablonas, tačiau užtruko derinimas su suinteresuotomis institucijomis;
7. Projektai (Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga (JAREP), Elektroninių
viešųjų paslaugų teikimo visuomenei perkėlimas į internetinę erdvę – eDbirža, E- paslaugos
"Aplinkosaugos leidimų išdavimas" sukūrimas), kurie įtakoja teikiamų viešųjų ir/ar administracinių
elektroninių paslaugų (ne žemesniu negu trečiu brandos lygiu) procentą bus pabaigti įgyvendinti
2011 m.;
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu buvo atlikti IVV prioriteto priemonių
patikslinimai ir įtraukta nauja priemonė "Pažangios elektroninės paslaugos", todėl nusikėlė
suplanuotų 2010 m. priemonių įgyvendinimas. Taip pat užtruko kai kurių projektų vykdytojų
paskelbtų viešųjų pirkimų procedūros, nekokybiškai buvo parengti kai kurių projektų dokumentai;
9. 2010 m. buvo derinti 96 investicijų projektai ir jiems teiktos išvados. Dalis investicijų
projektų derinta keletą kartų.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų programai

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai, tūkst.
litų
156217

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

143765

92
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Iš jų pagal finansavimo
šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. specialiųjų programų lėšos
ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai

156217

143765

92

13734

20146

146,7

136590

117751

86,2

Asignavimų panaudojimas:
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 6 d. pasitarimo
protokolinį sprendimą, kuriuo pavesta peržiūrėti pagal IVV prioritetą įgyvendinamas priemones.
Dėl šios peržiūros buvo sustabdytas neprasidėjusių, 2010 m. planuotų pradėti įgyvendinti, IVV
prioriteto priemonių įgyvendinimas, iki bus priimtas sprendimas dėl jų tolimesnio įgyvendinimo ir
(ar) lėšų perskirstymo. Naujos priemonės aprašymo ir susijusių IVV prioriteto priemonių
patikslinimų rengimas užsitęsė, nes dokumentų rengimo metu išaiškėjo skirtingos suinteresuotų
institucijų pozicijos tam tikrų reikšmingų aspektų atžvilgiu. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010
m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1710 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d.
nutarimo Nr. 788 „Dėl ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“
patvirtino priemonės „Pažangios elektroninės paslaugos“ ir kitų peržiūrėtų ir atnaujintų priemonių
aprašymus. Atsižvelgiant į tai, nusikėlė 2010 m. II-IV ketvirtyje planuotų priemonių įgyvendinimas.
IVV prioriteto priemonių lėšų įsisavinimo spartą įtakojo ir tai, kad dalyje finansuojamų
projektų ženkliai užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. Tai lemia tiek didelė konkurencija IRT
įrangos ir paslaugų sektoriuje, tiek nepakankama kai kurių projektų vykdytojų kompetencija
rengiant specifinę IRT srities viešųjų pirkimų dokumentaciją. Dėl nekokybiškai parengtų projektų
dokumentų užtruko kai kurių projektų tinkamumo finansuoti vertinimo procedūros VšĮ Centrinėje
projektų valdymo agentūroje, ko pasėkoje vėlavo ir šių sutarčių derinimo bei pasirašymo
procedūros. Be to, atsižvelgiant į tai, kad 2010 m. nebuvo pradėtos įgyvendinti naujos IVV
prioriteto priemonės bei nebuvo pasirašytos naujos projektų finansavimo ir administravimo sutartys,
išmokėta mažiau Europos Sąjungos lėšų projektų vykdytojams nei buvo planuota.
Pažymėtina, kad panaudota didesnė bendrojo finansavimo lėšų suma negu planuota
atsižvelgiant į tai, kad ankstesniais metais nepanaudotos bendrojo finansavimo lėšos buvo perkeltos
į 2010 m.
III. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
Plėtoti viešąsias ir administracines paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų ir verslo poreikius,
šiam tikslui bus toliau vykdoma elektroninių valdžios vartų portalo plėtra, kuriame numatoma
modifikuoti Europos Sąjungos piliečių asmens tapatybės nustatymo įrangą, pritaikant ją platesniam
Europos Sąjungos šalių piliečių tapatybės nustatymui ir kurti papildomus VAIISIS funkcionalumus,
skatinančius šios sistemos naudojimą.
Siekti užtikrinti tinkamą ir racionalų lėšų sutelkimą informacinės visuomenės plėtrai
neviršijant 2011 m. skirtų valstybės asignavimų ir Europos Sąjungos lėšų, šiam tikslu pasinaudojant
Europos Sąjungos struktūrine parama Lietuvai 2007-2013 m. finansiniu periodu, numatoma diegti
viešąsias ir administracines elektronines paslaugas verslui ir šalies gyventojams, taip didinant
viešojo administravimo institucijų veiklos efektyvumą. Taip pat planuojama kurti sprendimus,
skatinančius saugią elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą. Kuriant vartotojui patogias, lengvai
pasiekiamas ir naudingas elektronines viešąsias paslaugas, numatoma plėtoti elektroninės valdžios,
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sveikatos bei pažangias elektronines paslaugas. Plėtojant elektroninį turinį, siekiama kurti
sprendimus, leidžiančius sukurti mokslo tyrimų duomenų skaitmeninį archyvą, sudarantį galimybę
visiems norintiesiems nemokamai, lengvai ir patogiai juo naudotis, ir išsaugoti lietuvių kalbą visose
viešojo valstybės gyvenimo srityse.
Taip pat Komitetui derinant kitų valstybės institucijų ir įstaigų 2012 m. investicijų projektus
bus parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas suderintų informacinės visuomenės
plėtros investicijų projektų prioritetinis sąrašas.

Direktorius

Valdas Kišonas
__________________________

