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Vilnius

I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau –
Komitetas) 2011 m. prisidėjo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. veiklos 4
prioriteto „Modernus valstybės valdymas siekiant naujos paslaugų kokybės“ 1 kryptį „Lengvai
prieinamos ir kiekvienam žmogui suprantamos informacijos apie paslaugas užtikrinimas, paslaugų
prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas naudojant informacines ir ryšių technologijas“ –
siekiant 2011 m. nustatyto vertinimo rodiklio „Pertvarkyta Europos Sąjungos piliečių asmens
tapatybės nustatymo įranga, kad aprėptų daugiau Europos Sąjungos valstybių narių piliečių“,
remiantis STORK (angl. – Secure idenTity acrOss boRders) projekto, vykdomo pagal Europos
Sąjungos (toliau – ES) Informacinių ir ryšių technologijų (toliau - IRT) politikos įgyvendinimo
programą (angl. – Information and Communication Technologies Policy Support Programme),
techniniais reikalavimais ir veiklos principais, Komitetas modifikavo ES piliečių asmens tapatybės
nustatymo funkcionalumą. Šis funkcionalumas leidžia paslaugos gavėjui, turinčiam kitos ES šalies
narės išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, patvirtinti savo tapatybę elektroninės
paslaugos teikėjui Lietuvoje pasinaudojus portalu „Elektroniniai valdžios vartai“. Šiuo metu galima
nustatyti tapatybę tų šalių piliečių, kurios diegia ir palaiko analogiškus STORK sprendimus.
Taip pat Komitetas pasiekė šių veiklos efektyvumo pokyčių: 1. Lietuvos Respublikos
Susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 3-513 pakeista Komiteto administracijos
struktūra. Atsižvelgiant į šį struktūros pasikeitimą, 2011 m. Komitete vietoje 2 Komiteto
vyriausiųjų specialistų pareigybių buvo įsteigtos 2 Komiteto patarėjų pareigybės; 2. Visos
funkcijos, kurioms nebūtina įdarbinti valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo
sutartį, įgyvendintos, perkant paslaugas rinkos kainomis iš specializuotų paslaugų teikėjų; 3.
Didintas turto panaudojimo efektyvumas, atsisakant nenaudojamo turto: transporto priemonės,
baldų, kompiuterinės ir ryšių įrangos.
II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
STRATEGINIS TIKSLAS (01) – siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė
visuomenė, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, žinojimu ir naujausių informacinių ir
ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis.
Strateginio tikslo įgyvendinimas vertinamas vienu efekto kriterijumi.
Efekto kriterijus – gyventojų, kurie kreipėsi į viešojo administravimo institucijas internetu,
procentas.
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Efekto kriterijaus 2011 m. planuojamas rodiklis buvo 37 procentai, tačiau pasiektas rodiklis
35 procentai. Didžiausias šio efekto kriterijaus augimas buvo 2010 m. Nors ir padidėjo internetu
besinaudojančių gyventojų dalis, tačiau gyventojų, kurie kreipėsi į viešojo administravimo
institucijas internetu, dalis nepakito. Dažniausiai valstybės institucijų svetainėse lankėsi jaunesnio
amžiaus, dirbantys, turintys didesnes pajamas ir aukštąjį išsilavinimą, didžiųjų miestų gyventojai.
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra kuriama daug naujų viešųjų ir administracinių
elektroninių paslaugų, būtina tęsti aktyvias šių paslaugų viešinimo ir gyventojų bei įmonių
informavimo apie jų teikiamą naudą veiklas. Šias veiklas Komitetas pradėjo 2011 m., tačiau
siekiant ilgalaikio poveikio, t.y. realaus naudojimosi tam tikra elektronine paslauga ar sprendimu,
turi būti vykdomos tęstinės, ilgalaikės iniciatyvos. Pažymėtina, Komitetas šias viešinimo ir
informavimo veiklas numato tęsti 2012 m., siekiant, jog naujai sukuriamos elektroninės paslaugos
kuo greičiau ir patogiau pasiektų galutinius naudos gavėjus, t.y. paslaugų vartotojus. Atitinkamai
didės ir efekto kriterijaus „Gyventojų, kurie kreipėsi į viešojo administravimo institucijas internetu,
procentas“ rodiklis.
Programa. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA
Programą vykdė Komitetas.
Programos tikslai:
1 programos tikslas - kurti ir pildyti turiniu bendrą viešųjų paslaugų teikimo interneto
portalą. Prisidėti plėtojant elektroninį turinį ir viešąsias bei administracines elektronines paslaugas.
Įgyvendinant šį tikslą atlikti šie svarbiausi darbai:
Atlikti Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos
(toliau – VAIISIS) funkcionalumų modifikavimo darbai: VAIISIS tapatybės nustatymo sprendimo
plėtra, pritaikant ją platesniam ES piliečių tapatybės nustatymui siekiant gauti paslaugas Lietuvoje
ir Lietuvos piliečių tapatybės nustatymui siekiant gauti paslaugas ES šalyse, mokėjimo už paslaugas
komponento modifikavimas, „draugiškesnio“ atvaizdavimo, dizaino elementų korekcijos. Siekiant
supaprastinti taikomosios programinės įrangos sukūrimą, šios programinės ir techninės įrangos
priežiūrą, palaikymą ir administravimą, buvo sukurta virtuali kūrimo ir testavimo aplinka. Taip pat
buvo įgyvendintos 4 saugumo audito rekomendacijos, susijusios su VAIISIS techninės ir
programinės įrangos architektūros pažeidžiamumu. Pažymėtina, kad 2011 m. pasirašyta 41 sutartis
su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis (toliau – institucijos) dėl VAIISIS paslaugų
naudojimo ir šiuo metu VAIISIS paslaugomis naudojasi 132 institucijos. 2011 m. portalą aplankė
704 tūkst. unikalių lankytojų, iš jų net 204 tūkst. savo asmens tapatybę nustatė vykdant visuotinį
gyventojų ir būstų surašymą.
Parengtas ir 2011 m. gruodžio 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739), kurio tikslas - užtikrinti tinkamą valstybės
informacinių išteklių kūrimą, tvarkymą, valdymą, naudojimą, priežiūrą, sąveiką, planavimą,
finansavimą ir saugą. Numatoma, kad priimtas įstatymas ir 2012 m. numatomi parengti jį
įgyvendinantys teisės aktai sudarys sąlygas racionalesniam biudžeto lėšų naudojimui ir jau esamų
valstybės informacinių išteklių išnaudojimui, skatins informacinių technologijų priemonių kūrimą ir
jų tobulinimą atsižvelgus į informacijos gavėjų ir paslaugų naudotojų poreikius, sukurs prielaidas
spartesnei elektroninių paslaugų plėtrai.
Atliktas Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (toliau –
aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480,
nuostatoms tyrimas, kurio metu nustatyta, kad institucijų svetainės aprašo nuostatas bendrai atitinka

51,1 proc. Siekiant padėti institucijoms ir įstaigoms geriau įgyvendinti aprašo reikalavimus,
Komitetas 2011 m. parengė ir išleido leidinį „Metodinės rekomendacijos dėl valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams“, skirtą
interneto svetainių turėtojams, taip pat parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų
interneto svetainių dizaino suvienodinimo taisyklių projektą.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susiekimo ministerijos direktoriaus
2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. T-237 patvirtino Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių
kūrimo ir testavimo metodines rekomendacijas, kurios skirtos interneto tinklalapių kūrėjams, kad
palengvintų jų darbą, padarant prieinamu interneto tinklalapių turinį įvairią negalią turintiems
žmonėms ir nepriklausomai nuo negalią turinčio žmogaus naudojamos techninės įrangos.
2 programos tikslas - prisidėti plėtojant IRT infrastruktūrą, siekti plataus jos naudojimo.
Įgyvendinant šį tikslą atlikti šie svarbiausi darbai:
Siekiant tvarkyti teisingus, išsamius ir patogiai bei nesudėtingai vartotojui prieinamus
duomenis apie valstybės informacines sistemas ir registrus, buvo modifikuoti Valstybės
informacinių sistemų apskaitos kompiuterinis žurnalas ir Registrų sąrašas. Komitetas 2011 m.
suderino 8 registrų nuostatus ir 4 registrų specifikacijas. Taip pat buvo suderinti 53 valstybės
informacinių sistemų nuostatai ir 22 valstybės informacinių sistemų specifikacijos.
Siekiant identifikuoti ir sumažinti rizikos veiksnius, galinčius turėti įtakos teikiamų į
Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklą (toliau – TDS) duomenų, TDS duomenų ir
informacijos iš TDS saugai, atliktas TDS rizikos ir TDS saugos reikalavimų atitikties vertinimas.
Įgyvendinant šio vertinimo rekomendacijas, atlikti TDS programinės ir techninės įrangos
konfigūravimo darbai.
3 programos tikslas - užtikrinti informacinės visuomenės plėtros darbų koordinavimą.
Įgyvendinant šį tikslą atlikti šie svarbiausi darbai:
Pradėtos įgyvendinti visos Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ (toliau – IVV prioritetas) priemonės (per 2011 m. pradėtos įgyvendinti 6
naujos IVV prioriteto priemonės iš visų 16 numatytų prioritete priemonių). Iš viso per 2011 m. į
valstybės projektų sąrašus įtraukta 40 naujų projektų, kurių vertė 171,981 mln. Lt, 25 projektams
skirtas finansavimas, kurių vertė 166,188 mln. Lt, pasirašyta 19 projekto finansavimo ir
administravimo sutarčių, kurių vertė 124,059 mln. Lt, baigti įgyvendinti 26 projektai.
Įgyvendinant projektą „Informavimas ir viešinimas apie prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems“ įgyvendinimą“, buvo atliktos viešinimo kampanijos: „Sužinok“, skirta žiniasklaidai
(inicijuoti interviu ir publikacijos tradicinėje ir interneto žiniasklaidoje, sukurtas Komiteto
tinklaraštis „Twitter“ svetainėje, kt.), „E-kademija“, skirta gyventojams, mažai ar visai
nesidomintiems IRT (nuotolinių transliacijų būdu surengti 3 seminarai viešosiose bibliotekose apie
elektronines paslaugas ir jų naudą, kuriuos stebėjo 7,7 tūkst. gyventojų ir daugiau nei 500
bibliotekininkų; išleistas leidinys „E. paslaugos – patogesniam gyvenimui“, išspausdintas 2,2 tūkst.
tiražu ir išplatintas visose viešosiose Lietuvos bibliotekose; išleisti informaciniai lankstinukai ir kt.),
„Prisijungusi Lietuva“, skirta gyventojams, kurie nuolat naudojasi IRT (sukurta interneto svetainė
www.prisijungusi.lt, kurioje talpinama aktuali informacija apie ES paramos lėšomis Lietuvoje
sukurtas ir veikiančias viešąsias elektronines paslaugas; sukurtas kampanijos „Facebook“ puslapis;
sukurti 4 reklaminiai filmukai ir kt.). Taip pat parengtos Metodinės rekomendacijos Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonių projektų,
kurių metu kuriamos administracinės ir viešosios elektroninės paslaugos, vykdytojams.
Parengtas Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų prioritetinis sąrašas.
Komitetas 2011 m. derino 65 informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, iš jų 62 buvo

suderinti (45 projektai tęstinio pobūdžio), o 3 investicijų projektai nebuvo suderinti, nes neatitiko
vertinimo kriterijų.
Įsteigta Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinė sistema. 2011 m.
įgyvendintas pirmasis sistemos kūrimo etapas - sukurtas statistinių rodiklių analizės modulis.
Komiteto kuriamos Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos paskirtis automatizuoti informacinės visuomenės plėtros statistikos rodiklių pokyčių, viešosios informacinės
visuomenės plėtros politikos įgyvendinimo stebėjimą. Tai sudarys galimybę Komitetui ir įstaigoms,
formuojančioms informacinės visuomenės plėtros politiką, esamuoju laiku gauti informacinės
visuomenės plėtrą atspindinčią informaciją.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01-01-01-01

P-01-01-01-01-01

P-01-01-01-02-01

P-01-01-01-03-01

R-01-01-02-01

P-01-01-02-01-01

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
Kurti ir pildyti turiniu bendrą viešųjų paslaugų
teikimo interneto portalą. Prisidėti plėtojant
elektroninį
turinį
ir
viešąsias
bei
administracines elektronines paslaugas
Pagrindinių
viešųjų
ir
administracinių
paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę (visiško
pasiekiamumo internetu brandos lygiu)
procentas
Sukurti interneto portalą, per kurį gyventojai ir
verslo įmonės galėtų gauti visą viešą su
valstybės institucijomis ir įstaigomis, jų
vykdomomis funkcijomis susijusią informaciją
bei viešojo administravimo paslaugas
Lankytojų, apsilankiusių portale „Elektroniniai
valdžios vartai“ (www.evaldzia.lt), skaičiaus
didėjimas kasmet (proc.)
Dalyvauti kuriant valstybės informacinių
išteklių valdymo teisinę bazę
Parengtų
teisės
aktų
projektų,
reglamentuojančių
informacinių
išteklių
valdymą, skaičius
Teikti valstybės institucijoms ir įstaigoms
metodinę pagalbą ir informaciją, ar jų interneto
svetainės atitinka keliamus reikalavimus,
tobulinti aplinkos pritaikymo neįgaliesiems
teisinį reglamentavimą
Parengtų neįgaliesiems pritaikytų interneto
tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo
metodinių
rekomendacijų
pagal
W3
konsorciumo Tinklaviečių turinio prieinamumo
gairių 2.0 versiją, skaičius
Prisidėti plėtojant IRT infrastruktūrą, siekti
plataus jos naudojimo
Valstybės registrų, teikiančių paslaugas
elektroniniu būdu, procentas
Plėtoti Tarpžinybinę mokestinių duomenų
saugyklą
Nuolat aktualizuojamų duomenų vitrinų,
teikiamų
per
Tarpžinybinę
mokestinių
duomenų saugyklą, skaičius

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

75

69,1

92,11

10

134,66

1346,62

1

1

100

1

1

100

45

51,1

113,6

35

29

82,93

P-01-01-02-02-01

P-01-01-02-03-01

R-01-01-03-01

P-01-01-03-01-01

P-01-01-03-02-01

P-01-01-03-03-01

Skatinti elektroninio parašo infrastruktūros
plėtrą
Sukurta programinė priemonė, leidžianti
sudaryti, tvarkyti ir pasirašyti prižiūrimų /
akredituotų sertifikavimo paslaugų teikėjų
teikiamų paslaugų sąrašus (aprašus), sudarytus
žmogui suprantama ir kompiuterių skaitoma
formomis
Užtikrinti
steigiamų,
kuriamų
ir
modifikuojamų valstybės registrų ir valstybės
informacinių sistemų sąveikumą
Suderintų valstybės registrų ir valstybės
informacinių sistemų nuostatų ir specifikacijų
skaičius
Užtikrinti informacinės visuomenės plėtros
darbų koordinavimą
Projektų, kuriems skirta Europos Sąjungos
struktūrinių fondų parama, skaičius
Užtikrinti Europos Sąjungos 2007-2013 m.
struktūrinės paramos informacinės visuomenės
krypties įgyvendinimą
Informacinės visuomenės plėtrai skirtų lėšų
pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategijos Ekonomikos augimo veiksmų
programos prioritetą „Informacinė visuomenė
visiems“ įsisavinimo procentas
Užtikrinti tikslingą per Valstybės investicijų
programą skiriamų asignavimų informacinės
visuomenės plėtrai panaudojimą
Parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos
Vyriausybei 2012 metų investicijų projektų,
skirtų informacinei plėtrai, įvertinimas pagal
prioritetus
Vykdyti su informacinės visuomenės plėtros
procesais susijusius pavestus darbus
Parengtų su informacinės visuomenės plėtros
koordinavimu, atskirų procesų reglamentavimu
ir kitų susijusių rekomendacinių dokumentų,
metodikų, kitų teisės aktų projektų skaičius

1

0

04

25

87

3485

45

25

55,66

21,01

14,3

67,97

1

1

100

15

15

100

Vertinimo kriterijų nepasiekimo arba viršijimo priežastys:
1. Per 2011 m. ne žemesniu negu 3 lygiu buvo perkeltos šios paslaugos, įtakojusios rodiklio
augimą: „Darbo paieška: užimtumo centrų paslaugos“ (4 lygis) ir „Naujos įmonės registravimas“
(4 lygis). Tačiau paslaugos „Leidimai statyboms“ buvo įvertintos 2 lygiu (palyginti, 2010 m. – 4
lygiu) ir tai labiausiai įtakojo planuotą rodiklio rezultato nepasiekimą;
2. Vykdant 2011 m. Lietuvos Respublikos visuotinį gyventojų ir būstų surašymą
elektroniniu būdu, asmens tapatybės nustatymui buvo naudojamas portalas, o tai sąlygojo žymiai
išaugusį portalo lankytojų skaičių (papildomai apsilankė 240 tūkst. unikalių lankytojų). Taip pat
ženkliai padaugėjo studentų, kurie siekdami gauti paskolą studijoms apmokėti, asmens tapatybės
nustatymui naudojo portalą;
3. Naujos duomenų vitrinos buvo sukurtos atsižvelgiant į TDS naudotojų poreikius
(2011 m. II ketv. buvo iš viso 38 duomenų vitrinos). Tačiau 2011 m. III ketv. TDS naudotojų
poreikių netenkinančios duomenų vitrinos buvo panaikintos Informacinės visuomenės plėtros

komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. T-167 (Žin.,
2011, Nr. 118-5605);
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 32 Lietuvos
Respublikos ryšių ir reguliavimo tarnyba įgaliota nuo 2011 m. gegužės 1 d. vykdyti elektroninio
parašo priežiūros funkcijas. Komitetas 2011 m. gegužės 30 d. perdavė Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybai dokumentus ir priemones, būtinus elektroninio parašo priežiūros institucijos
funkcijoms tinkamai atlikti, informaciją apie kvalifikuotus sertifikatus sudarančius sertifikavimo
paslaugų teikėjus, taip pat ir informaciją, sukauptą registruojant kvalifikuotus sertifikatus
sudarančius sertifikavimo paslaugų teikėjus. Atsižvelgiant į tai, Komitetas nesukūrė planuotos
programinės priemonės;
5. Valstybės kontrolė daugelyje valstybės institucijų ir įstaigų atliko auditus ir nustatė
pažeidimus, susijusius su valstybės informacinių sistemų ir valstybės registrų nuostatais ir
specifikacijomis, atsižvelgiant į tai, valstybės institucijos ir įstaigos 2011 m. aktyviai teikė derinti
valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų ir specifikacijų projektus;
6. Komitetas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 6 d.
pasitarimo protokolo Nr. 24 2 klausimo 2.3.1 punktą, privalėjo sustabdyti visų nepradėtų IVV
prioriteto priemonių įgyvendinimą nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. gruodžio 1 d. 2011 m.
buvo pradėtos įgyvendinti visos likusios IVV prioriteto priemonės, todėl finansavimas projektams
pradėtas skirti 2011 m. IV ketv. Visa tai lėmė ir sulėtėjusį IVV prioriteto lėšų išmokėjimą.
7. Tos pačios priežastys kaip ir 6 punkte.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Asignavimai
Iš viso asignavimų programai (1+2)
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai
gautos lėšos)

199691

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
143709,9

Asignavimų
panaudojimo
procentas
71,97

199691
20531

143709,9
20727,8

71,97
100,96

175547

119615,6

68,14

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst. litų

Asignavimų panaudojimas:
Komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 6 d.
pasitarimo protokolo Nr. 24 2 klausimo 2.3.1 punktu (toliau – pavedimas), buvo įpareigotas
parengti naują (-as) IVV prioriteto įgyvendinimo priemonę (-es), kurią (-ias) įgyvendinant konkurso
būdu būtų paskirstyta apie 100 mln. Lt IVV prioriteto lėšų. Komitetas, vykdydamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės pavedimą, privalėjo sustabdyti visų nepradėtų IVV prioriteto priemonių
įgyvendinimą nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. gruodžio 1 d. (8 mėn.), o tai sąlygojo
sulėtėjusį IVV prioriteto lėšų kontraktavimą ir išmokėjimą 2011 m. Pažymėtina, kad panaudota
didesnė bendrojo finansavimo lėšų suma negu planuota, nes ankstesniais metais nepanaudotos
bendrojo finansavimo lėšos buvo perkeltos į 2011 m.

IV. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo
priemones, Komitetui buvo pavesta atlikti esamos valstybės informacinės infrastruktūros analizę ir
parengti valstybės informacinės infrastruktūros optimizavimo ir plėtros reikalavimus. Atsižvelgiant
į tai, kad šios priemonės įgyvendinimui reikalingas papildomas finansavimas (dėl papildomo
finansavimo iš ES struktūrinės paramos lėšų kreiptasi į Finansų ir Vidaus reikalų ministerijas), kuris
nebuvo gautas, todėl Komitetas negalėjo įgyvendinti šios priemonės iš jam skirtų asignavimų.
V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
1. Palaikyti ir tobulinti VAIISIS bei plėsti jos infrastruktūros panaudojimą perkeliant
viešąsias ir (ar) administracines paslaugas į elektroninę erdvę bei jas teikiant;
2. Dalyvauti kuriant valstybės informacinių išteklių valdymo reglamentavimą ir koordinuoti
jo įgyvendinimą: parengti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus, derinti ir registruoti valstybės ir žinybinių registrų, valstybės
informacinių sistemų nuostatus ir specifikacijas;
3. Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto panaudojimą informacinės visuomenės plėtros
projektams, derinant skirtingus finansavimo šaltinius (ES struktūrinių fondų paramos, bendrojo
finansavimo ir Valstybės investicijų programos lėšas): atliekant tarpinės institucijos funkcijas, tęsti
IVV prioriteto 16 priemonių įgyvendinimą, derinti kitų institucijų planuojamus vykdyti
informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus.

Direktorius

Valdas Kišonas

