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I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau –
Komitetas) 2013 m. prisidėjo prie trijų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 metų prioritetų
įgyvendinimo.
Komitetas, prisidėdamas prie 1 prioriteto „Ekonomikos augimas, užimtumo didinimas,
skurdo ir socialinės atskirties mažinimas“ 1.4 prioritetinės krypties „Tinkamas pasirengimas
Europos Sąjungos 2014–2020 metų finansinei perspektyvai“ įgyvendinimo, vykdė šias veiklas:
1. Komitetui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1224
„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos sudarymo ir atsakomybės
už pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“
(Žin., 2010, Nr. 104-5367; 2013, Nr. 75-3787) pavesta dalyvauti Lietuvos 2014–2020 metų
Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinės paramos pasirengimo procese, pagal kompetenciją
teikiant pasiūlymus dėl 2014–2020 metų ES sanglaudos politikos ir ES struktūrinės paramos
panaudojimo valstybės ilgalaikiams ir vidutinės trukmės prioritetams finansuoti, dalyvaujant 2014–
2020 metų nacionalinės pažangos programos rengime, dalyvaujant Partnerystės sutarties ir 2014–
2020 metų ES struktūrinės paramos veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) projektų
rengimo procese, dalyvaujant derybose su Europos Komisija dėl Partnerystės sutarties ir Veiksmų
programos, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos
panaudojimą Lietuvos Respublikoje ir kt. Komiteto atstovai aktyviai dalyvavo 2014–2020 metų ES
struktūrinės paramos komisijos veikloje ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
administravimo darbo grupės veikloje, o taip pat rengė bei teikė pasiūlymus naujai paskirtai tarpinei
institucijai informacinės visuomenės plėtros srityje - Susisiekimo ministerijai dėl visų pasirengimo
procesui reikalingų parengti dokumentų projektų, pagrindimo medžiagos, lėšų panaudojimo
prognozių, rodiklių skaičiavimo bei ruošė kitą reikalingą informaciją;
2. Siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą 2014-2020 m. ES struktūrinei paramai
informacinės visuomenės srityje ir prisidėti prie ex-ante sąlygų šiai paramai įgyvendinimo,
Komitetas inicijavo dvi svarbias šios srities studijas: „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir
paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimas“ ir „Pažangių elektroninių paslaugų
apibrėžimo, vertinimo ir kategorizavimo modelio parengimas“, kurias planuojama užbaigti 2014 m.
Komitetas, prisidėdamas prie 2 prioriteto „Šalies ūkio finansinio tvarumo užtikrinimas ir
laipsniškas biudžetų pajamų didinimas“ 2.6 prioritetinės krypties „Valstybės finansų valdymo
efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo, vykdė šias veiklas:
1. Komitetas atliko ir 2013 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. S-1290 Finansų ministerijai pateikė
bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimą ir pasiūlymus dėl bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo
2014–2016 metų užduočių;
2. Komitetas parengė ir 2013 m. raštu Nr. S-1393 Finansų ministerijai pateikė Bendrųjų
funkcijų efektyvumo didinimo gaires.
Komitetas, prisidėdamas prie 4 prioriteto „Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo
politikos įgyvendinimas gerinant kokybę ir prieinamumą“ 4.4 prioritetinės krypties „Informacinės
visuomenės plėtra“ įgyvendinimo, vykdė šias veiklas:
1. Komitetas dalyvavo rengiant Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų
programos pakeitimo projektą, t. y. Susisiekimo ministerijai teikė pasiūlymus ir pastabas dėl
programos tikslų ir uždavinių, rengė informacinės visuomenės procesų analizes, vertino reikalingus
rodiklių pakeitimus bei dalyvavo darbo susitikimuose;
2. Komitetas parengė ir darbo tvarka pateikė Susisiekimo ministerijai informaciją apie
informacinės visuomenės plėtros valstybinio valdymo institucinį modelį, kurioje pateikta esamos
situacijos analizė, prielaidos informacinės visuomenės plėtros valstybinio valdymo institucinio
modelio tobulinimui, užsienio patirties analizė, alternatyvos ir išsami jų analizė bei modelio
pristatymo skaidrės;
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3. Komitetas įgyvendina projektą „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros,
planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014-2020 metų laikotarpiu,
tendencijų ir perspektyvų vertinimas“, kurio tikslas - parengti valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros (toliau – VIII) pertvarkymo modelius, jų pasiekimo scenarijų alternatyvas bei to
pagrindu parengti VIII pertvarkymo įgyvendinimo priemonių planą. 2013 m. atlikta užsienio šalių
praktikos apžvalga, parengtas išsamus VIII būklės klausimynas, kuris išsiųstas 157 viešojo
sektoriaus subjektams (atsakymus jau pateikė 77 viešojo sektoriaus subjektai). Apibendrinti gauti
esamos VIII duomenys, patvirtintas siekiamos VIII atvaizdavimo metamodelis ir parengtos
siekiamos VIII pertvarkymo gairės. Numatoma projektą baigti įgyvendinti ir galutinius rezultatus
pateikti 2014 m. vasario mėnesį;
4. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 22 d. pasitarime
priimtą sprendimą paspartinti visaverčių elektroninių dokumentų mainus visame viešajame
sektoriuje, vykdyti paruošiamieji Centralizuotos elektroninių dokumentų valdymo paslaugos
kūrimo Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau - VIISP) aplinkoje darbai;
5. Komitetas darbo tvarka pateikė Susisiekimo ministerijai patikslintus teisės aktų
pakeitimų, numatančių balsavimo internetu galimybę, projektus.
Komiteto veiklos efektyvumo didinimas
Komitetas parengė ir įgyvendino veiklos efektyvumo gerinimo 2013 m. priemonių
įgyvendinimo planą.
Komitetas didino elektroninių dokumentų mainus su kitomis viešojo sektoriaus
institucijomis.
Komitetas įgyvendina projektą „Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo
ministerijos vidaus administravimo ir veiklos efektyvumo didinimas“, kurio tikslas - padidinti
Komiteto veiklos efektyvumą. 2013 m. atliktas Komiteto veiklos įvertinimas taikant Bendrojo
vertinimo modelį ir parengta įsivertinimo konsensuso ataskaita, parengta Komiteto struktūros,
funkcijų, procesų ir vidinių teisės aktų įvertinimo ataskaita bei Komiteto informacinių technologijų
išteklių ataskaita.
II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
STRATEGINIS TIKSLAS (02) – 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
kriterijaus
kodas
E-02-01

Efekto vertinimo
kriterijaus pavadinimas

Planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Gyventojų,
kurie
naudojosi
elektroniniu
būdu
teikiamomis
viešosiomis
ir
administracinėmis
paslaugomis, procentas

40

34

85
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Efekto kriterijus E-02-01 – Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu teikiamomis
viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, procentas.
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Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Efekto kriterijaus 2013 m. planuojamas rodiklis buvo 40 procentų, pasiektas rodiklis – 34
procentai. Didžiausias šio efekto kriterijaus rodiklio augimas buvo 2010 m., 2011 m. jis išliko
nepakitęs ir siekė 35 proc., 2012 m. šio rodiklio augimas buvo 4 procentiniai punktai ir siekė 39
procentus. Nuo 2013 m. šio rodiklio vertinimui naudojami Lietuvos statistikos departamento
statistiniai duomenys. Rodiklio duomenys renkami kiekvienų metų pradžioje klausiant gyventojų ar
bent kartą per metus naudojosi viešojo administravimo institucijų teikiamomis elektroninėmis
paslaugomis. Rodiklio 2012 m. reikšmė, lyginant ją su 2013 m., buvo didesnė, kadangi dalis
gyventojų dalyvavo vykdant 2011 m. Lietuvos Respublikos visuotinį gyventojų ir būstų surašymą
elektroniniu būdu (per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, vykdant 2011 m. Lietuvos
Respublikos visuotinį gyventojų ir būstų surašymą, elektroniniu būdu informaciją pateikė 240 tūkst.
unikalių lankytojų). Tačiau pažymėtina, kad įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės paramos
lėšomis, kurias administruoja Komitetas, viešojo sektoriaus institucijų vykdomus projektus, į
elektroninę terpę perkeliama vis daugiau gyventojams ir verslui aktualių administracinių ir viešųjų
paslaugų. Taip pat tobulinamos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – valstybės ir
savivaldybių institucijos) interneto svetainės (vertinimai rodo, kad vis didesnė jų dalis atitinka
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo
nuostatas), todėl gyventojai internete gali lengviau ir patogiau rasti įvairią viešojo sektoriaus
informaciją ir patogiau pasinaudoti šių institucijų teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis
paslaugomis. Taip pat Komitetas aktyviai vykdo viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų
viešinimo ir gyventojų bei įmonių informavimo apie jų naudą veiklas. Šių veiklų tikslas – siekti,
kad sukurtos ir naujai sukuriamos viešojo sektoriaus elektroninės paslaugos kuo greičiau ir patogiau
pasiektų jų potencialius naudotojus.
Programa. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA (02 01)
Programą vykdo Komitetas.
Programos tikslas – plėtoti elektroninį turinį ir IRT infrastruktūrą, siekti plataus jų
naudojimo.
Įgyvendinant šį tikslą atlikti šie svarbiausi darbai:
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VIISP atnaujinti gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje, gyvenamosios vietos
deklaravimo išvykstant iš Lietuvos bei Konsulinės registracijos paslaugų procesai. Sukurta ir
pradėta naudoti nauja paslauga „Su vaiko gimimu (įregistravimu Vilniaus CMS) susijusių paslaugų
užsakymas, panaudojant elektroninį vaiko gimimo pažymėjimą (eVGP)“, leidžianti vienu
prisijungimu prie VIISP įregistruoti naujagimį, deklaruoti jo gyvenamąją vietą bei pateikti
darbdaviui prašymą dėl tėvystės atostogų. Perkeltos į naują VIISP architektūrą bei patobulintos šios
paslaugos: Užsienio reikalų ministerijos paslauga „Konsulinė registracija“, Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paslauga „Atsiskaitymo su valstybės
ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymos užsakymas ir jų vykdymo būsenos peržiūra“,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
paslauga „SODRA skola“. Pažymėtina, kad 2013 m. pasirašyta 22 sutartys ar jų pakeitimai su
valstybės ir savivaldybių institucijomis dėl VIISP paslaugų naudojimo ir šiuo metu VIISP
paslaugomis naudojasi 165 valstybės ir savivaldybių institucijos. Elektroninių valdžios vartų portale
yra 353 nuorodos į viešąsias ir administracines paslaugas. 2013 m. portalą aplankė daugiau kai 1
mln. 16 tūkst. unikalių lankytojų (palyginti, 2012 m. – 695 tūkst. unikalių lankytojų).
Parengta ir Komiteto direktoriaus 2013 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. T-83 patvirtinta
Informacinių technologijų paslaugų valdymo metodika, reglamentuojanti informacinių technologijų
paslaugų valdymo tikslą, uždavinius, rekomenduojamus informacinių technologijų paslaugų
valdymo procesus ir siektiną jų brandos lygį, pagrindinius informacinių technologijų paslaugų
tarnybos darbo organizavimo principus.
Parengtos ir Komiteto direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 patvirtintos
Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo,
testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos, skirtos nustatyti, kaip turi būti kuriamos,
testuojamos ir vertinamos neįgaliesiems pritaikytos valstybės ir savivaldybių institucijų interneto
svetainės.
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 59 proc. (palyginti, 2012 m. 58,9 proc.). Net 30 valstybės ir savivaldybių institucijų
pasinaudojo Komiteto sukurta valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių
nemokama turinio valdymo sistema kuriant savo interneto svetaines, atitinkančias aprašo nuostatas.
Siekiant tinkamai ir patogiai valdyti Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro
duomenis, atlikti registro modifikavimo darbai. Komitetas 2013 m. suderino 10 registrų nuostatų ir
9 registrų specifikacijas. Taip pat buvo suderinti 61 valstybės informacinės sistemos nuostatai ir 49
valstybės informacinių sistemų specifikacijos. Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre
įregistruoti 2 registrai ir 38 valstybės informacinės sistemos.
Įgyvendinamos visos Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ (toliau - IVV prioritetas) priemonės (viso 16 priemonių), iš jų 1 baigta
įgyvendinti. Iš viso per 2013 m. į valstybės projektų sąrašus įtraukti 6 nauji projektai, kurių bendra
vertė – 3,76 mln. Lt, 7 projektams skirtas finansavimas, kurių bendra vertė – 16,47 mln. Lt,
pasirašyta 8 projekto finansavimo ir administravimo sutartys, kurių bendra vertė – 47,25 mln. Lt.
Per 2013 m. baigta įgyvendinti 10 projektų, kurių metu sukurtos elektroninės paslaugos ir
elektroniniai sprendimai pateikti naudotojams.
Parengtas 2014 metų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų sąrašas pagal
svarbą. Komitetas 2013 m. derino 97 informacinės visuomenės plėtros 2014 m. investicijų
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projektus, iš jų 90 buvo suderinta (iš jų 85 įtraukti į Valstybės investicijų programą), 5 investicijų
projektai nebuvo suderinti, nes neatitiko vertinimo kriterijų (2 iš jų negavo finansavimo), ir 2
investicijų projektai nebuvo derinami, nes jų įgyvendinimo pradžia numatoma 2016 metais.
Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje informacinės visuomenės plėtros investicijų
projektams 2014 m. numatyta skirti 264,9 mln. Lt (iš jų 69,96 mln. Lt sudaro valstybės biudžeto
lėšos, 168,3 mln. Lt ES struktūrinių fondų parama ir 30,6 mln. Lt bendrojo finansavimo lėšos).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 439
„Dėl centralizuoto kompiuterinių teksto vertimo priemonių įsigijimo ir taikymo“ nuostatomis,
Komitetas atliko centralizuotus kompiuterinių teksto vertimo priemonių viešuosius pirkimus ir
surinko informaciją apie kompiuterinių teksto vertimo priemonių poreikį – poreikį pateikė 284
valstybės ir savivaldybių institucijos.
Parengtas Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo sąlygų aprašo projektas,
kurio tikslas – nustatyti pagrindines viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo
sąlygas ir tvarką, siekiant sudaryti tinkamesnes sąlygas viešojo sektoriaus informacijos
pakartotiniam naudojimui.
Siekiant didinti projektų vykdytojų žinias apie jų įgyvendinamų projektų metu kuriamų
elektroninių paslaugų patogumą ir tinkamumą naudotojui, parengti metodiniai dokumentai: Viešųjų
ir administracinių e. paslaugų patogumo naudotojui metodika, Rekomendacijos Projektų
vykdytojams, perkantiems e. paslaugų kūrimo ir diegimo paslaugas bei Problemų, susijusių su e.
paslaugų naudojimo patogumu, sprendimo gairės.
Komitetas surinko ir apibendrino informaciją dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų valdomų ir tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pasirengimo darbui su euru, taip pat
atliko Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos patirties pritaikant informacines sistemas darbui
su euru analizę. Surinktos informacijos pagrindu Finansų ministerijai buvo pateikti pasiūlymai dėl
Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių, skirtų informacinių sistemų pritaikymui
darbui su euru.
Suorganizuotas konkursas „Naujasis knygnešys 2013“, kurio metu geriausių elektroninio
turinio sprendimų kūrėjai buvo apdovanoti aštuoniose kategorijose (e. verslo ir komercijos, e.
valdžios ir institucijų, e. mokymosi ir švietimo, e. pramogų ir gyvenimo būdo, e. turizmo ir
kultūros, e. mokslo ir technologijų, e. sveikatos ir aplinkos, e. įtraukimo ir įgalinimo) ir įgijo teisę
dalyvauti konkurso „Pasaulio viršūnių apdovanojimai 2013“ pasaulinėje atrankoje. Pačiu geriausiu
e. turinio sprendimu 2013 m. Lietuvoje išrinktas sprendimas „Orbis Lituaniae/LDK istorijos“.
Taline vykusiame „Pasaulio viršūnių apdovanojimų“ („World Summit Award“) konkurso finale
projektas „Aqua Linqua: Matyk ką girdi“ išrinktas vienu iš 40 geriausių pasaulio e. turinio
sprendimų.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01-01-01-01

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
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

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

79

81

102,531
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R-01-01-01-02

P-01-01-01-01-01

P-02-01-01-02-01

P-02-01-01-02-02

P-02-01-01-02-03

P-02-01-01-03-01

Valstybės registrų, teikiančių paslaugas
elektroniniu būdu, procentas
Plėtoti valstybės informacinius išteklius
Lankytojų,
apsilankiusių
portale
„Elektroniniai
valdžios
vartai“
(www.epaslaugos.lt), skaičiaus didėjimas
kasmet (proc./vnt.)
Užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto
panaudojimą
informacinės
visuomenės
plėtros projektams
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

56

56,9

101,62

40
(973000)

46,3
(1016785)

115,753

59,47

58,44

98,274

-

-5

1

100

13

100

sukurta
balsavimo
internetu
informacinė
sistema, kuri
parengta
2014 metų
rinkimams į
Europos
Sudarytos palankesnės galimybės užsienio
Parlamentą ir
lietuviams dalyvauti rinkimuose
Respublikos
Prezidento
rinkimams,
patobulinta
užsienio
lietuvių
balsavimo
organizavimo
tvarka
Parengtas
ir
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybei pateiktas 2014 metų investicijų
1
projektų, skirtų informacinės visuomenės
plėtrai, sąrašas pagal svarbą (vnt.)
Koordinuoti
informacinės
visuomenės,
valstybės informacinių išteklių plėtros darbus
Parengtų su informacinės visuomenės plėtros
koordinavimu,
atskirų
procesų
reglamentavimu
ir
kitų
susijusių
13
rekomendacinių dokumentų, metodikų, kitų
teisės aktų projektų skaičius

Vertinimo kriterijų nepasiekimo arba viršijimo priežastys:
1. Šio vertinimo kriterijaus rodiklio reikšmė nežymiai viršyta, nes aukščiausiu brandos lygiu
pradėtos teikti šios paslaugos, kurios patenka į 20 pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų
gyventojams ir verslui sąrašą: Automobilių registravimas ir Socialinės apsaugos paslaugų
sudedamoji paslauga – Socialinės stipendijos;
2. Šio vertinimo kriterijaus rodiklio reikšmė nežymiai viršyta, nes Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 812 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro
likvidavimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekus galios“
likvidavus Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registrą, kuris neteikė paslaugų elektroniniu būdu,
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sumažėjo bendras valstybės registrų skaičius. Kadangi valstybės registrų, teikiančių paslaugas
elektroniniu būdu, procentas skaičiuojamas nuo bendro valstybės registrų skaičiaus, skaičiuojant
rezultatus už 2013 m. rodiklis padidėjo. Bendras šio rodiklio augimas, lyginant su 2012 m., yra 3,5
procentiniai punktai;
3. Šio vertinimo kriterijaus rodiklio reikšmė viršyta. Skaičiaus didėjimas skaičiuojamas nuo
2012 m. buvusių unikalių lankytojų, t. y. nuo 695 tūkst. lankytojų. Per 2013 m. portale apsilankė 1
016 785 unikalių lankytojų. 2013 m. unikalių lankytojų skaičius augo žymiai sparčiau nei 2012 m.
Padidėjusį lankytojų skaičių įtakojo pradėtos teikti naujos elektroninės paslaugos: 1. Gyventojų
susipažinimas su savo asmens duomenimis, tvarkomais Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų
bazėje – prisijungus prie Lietuvos banko valdomos Paskolų rizikos duomenų bazės, gyventojai gali
pasitikrinti informaciją apie savo finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms ir sužinoti savo
kredito istoriją; 2. Dokumentų į konkursus ar pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas pateikimas –
Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Atrankos modulis suteikia galimybę
kiekvienam Lietuvos piliečiui, norinčiam dalyvauti konkurse užimti valstybės tarnautojo pareigas,
pateikti prašymą dalyvauti konkurse ir konkursui reikalingus dokumentus; 3. Darbuotojų saugos ir
sveikatos būklės ir darbo vietų atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų
reikalavimams deklaravimas – suteikiama galimybė ūkio subjektams, turintiems darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį, pateikti (patikslinti jau esamą) privalomą informaciją apie darbuotojų
saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų
reikalavimams; 4. Vyriausios rinkimų komisijos sprendimu įregistruotos Iniciatyvinės grupės
iniciatyvos paskelbti referendumą pasirašymas – galimybė pasirašyti elektroniniu parašu;
4.
Šio vertinimo kriterijaus rodiklio reikšmė nepasiekta, nes viešoji įstaiga Centrinė projektų
valdymo agentūra pateikė mažiau mokėjimo paraiškų nei buvo planuota. Dėl užsitęsusių viešųjų
pirkimų procedūrų (projektų vykdytojai nespėjo laiku parengti valstybės informacinių sistemų
steigimui ir kūrimui būtinų dokumentų ir užtruko rengdami viešųjų pirkimų dokumentaciją ir/arba
viešųjų pirkimų procedūros buvo sustabdytos ir nusikėlė dėl teisminių procedūrų) nusikėlė projektų,
finansuojamų IVV prioriteto priemonių lėšomis, įgyvendinimo terminai ir dėl to atitinkamai 2013
m. IV ketv. projektų vykdytojų planuoti mokėjimo prašymai nebuvo pateikti. Atsižvelgiant į tai,
kad visos IVV prioriteto priemonės yra pradėtos įgyvendinti ir pagal šias priemones jau yra
paskirstytos visos IVV prioriteto priemonių įgyvendinimui skirtos lėšos (99,17 proc.) ir
vadovaujantis Ekonomikos augimo veiksmų programos priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721; 2010, Nr. 142-7294),
numatyta galimybe yra skiriamas papildomas finansavimas projektams iš virškontraktavimo, be to,
yra vykdoma nuolatinė priemonių ir projektų įgyvendinimo stebėsena ir imamasi aktyvių veiksmų,
sprendžiant projektuose kylančias problemas, numatoma, kad visos IVV prioriteto įgyvendinimui
skirtos lėšos bus panaudotos iki 2015 m. pabaigos.
5.
Šio vertinimo kriterijaus rodiklio reikšmė nepasiekta, nes 2013 m. nebuvo priimti
rinkimus reglamentuojančių įstatymų pakeitimai ir papildymai, nustatantys balsavimą internetu,
todėl nebuvo galima pradėti kurti balsavimo internetu informacinės sistemos.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Asignavimai
Iš viso asignavimų programai (1+2)
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst. litų
161304

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
150813,88

Asignavimų
panaudojimo
procentas
93,50
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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)

161304
23416

150813,88
21872,24

93,50
93,41

134257

125446,99

93,44

Asignavimų panaudojimas:
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pateikė Komitetui mažiau mokėjimo
paraiškų nei buvo planuota. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (projektų vykdytojai nespėjo
laiku parengti valstybės informacinių sistemų steigimui ir kūrimui būtinų dokumentų ir užtruko
rengdami viešųjų pirkimų dokumentaciją ir/arba viešųjų pirkimų procedūros buvo sustabdytos ir
nusikėlė dėl teisminių procedūrų) nusikėlė projektų, finansuojamų IVV prioriteto priemonių
lėšomis, įgyvendinimo terminai ir dėl to atitinkamai 2013 m. IV ketv. projektų vykdytojų planuoti
mokėjimo prašymai nebuvo pateikti. Atsižvelgiant į tai, kad visos IVV prioriteto priemonės yra
pradėtos įgyvendinti ir pagal šias priemones jau yra paskirstytos visos IVV prioriteto priemonių
įgyvendinimui skirtos lėšos (99,17 proc.) bei vadovaujantis Ekonomikos augimo veiksmų
programos priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu
Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721; 2010, Nr. 142-7294), numatyta galimybe yra skiriamas
papildomas finansavimas projektams iš virškontraktavimo, be to, yra vykdoma nuolatinė priemonių
ir projektų įgyvendinimo stebėsena ir imamasi aktyvių veiksmų, sprendžiant projektuose kylančias
problemas, numatoma, kad visos IVV prioriteto įgyvendinimui skirtos lėšos bus panaudotos iki
2015 m. pabaigos.
IV. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 m. programos prioritetinių
priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228
(Žin., 2013, Nr. 29-1406), 143 priemonę „Sukurti valstybės informacinių išteklių valdymo modelį,
siekiant konsoliduoti viešojo sektoriaus IT infrastruktūrą ir optimizuoti jos valdymą“ Komitetas
įgyvendina projektą „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti
ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014-2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų
vertinimas“, įgyvendinamą ES techninės paramos lėšomis, kurio tikslas - parengti valstybės VIII
pertvarkymo modelius, jų pasiekimo scenarijų alternatyvas bei to pagrindu parengti valstybės VIII
pertvarkymo įgyvendinimo priemonių planą. 2013 m. atlikta užsienio šalių praktikos apžvalga,
parengtas išsamus VIII būklės klausimynas, kuris išsiųstas 157 viešojo sektoriaus subjektams
(atsakymus jau pateikė 77 viešojo sektoriaus subjektai), apibendrinti gauti esamos VIII duomenys,
patvirtintas siekiamos VIII atvaizdavimo metamodelis, parengtos siekiamos VIII pertvarkymo
gairės. Numatoma projektą baigti įgyvendinti ir galutinius rezultatus pateikti 2014 m. vasario
mėnesį.
V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
1. Palaikyti ir tobulinti VIISP bei plėsti jos infrastruktūros panaudojimą perkeliant viešąsias
ir (ar) administracines paslaugas į elektroninę erdvę bei jas teikiant;
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2. Koordinuoti valstybės išteklių valdymą - 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 2007-2013 metų ES struktūrinės
paramos administravimo tarpinės institucijos funkcijas, tęsti IVV prioriteto 16 priemonių
įgyvendinimą, derinti kitų institucijų planuojamus vykdyti informacinės visuomenės plėtros
investicijų projektus;
4. Sukurti valstybės informacinių išteklių valdymo modelį, siekiant konsoliduoti viešojo
sektoriaus informacinių technologijų infrastruktūrą ir optimizuoti jos valdymą.

Direktorius

Ramūnas Čepaitis

