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I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas)
2014 m. prisidėjo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų prioritetų įgyvendinimo.
Komitetas, prisidėdamas prie 4 prioriteto „Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo
politikos įgyvendinimas gerinant šių paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 4.3 prioritetinės krypties
„Informacinės visuomenės plėtra“ įgyvendinimo, vykdė šias veiklas:
1. Komitetas parengė Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo
skatinimo modelį, kurio paskirtis - tinkamai pasirengti Europos Sąjungos (toliau – ES) 2014-2020 m.
struktūrinės paramos laikotarpyje planuojamoms valstybės investicijoms plačiajuosčio elektroninio
ryšio tinklų infrastruktūros ir paslaugų plėtros srityje. Plačiajuosčio ryšio plėtros skatinimo modelio
parengimas buvo tiesiogiai susijęs su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijoms plačiajuosčių
tinklų srityje nustatytos išankstinės (ex ante) sąlygos „Parengti nacionaliniai NKP planai, kuriuose
atsižvelgta į regioninius veiksmus, siekiant įgyvendinti ES didelės spartos interneto prieigos tikslus,
daugiausia dėmesio skiriant toms sritims, kuriose nustatyta, kad rinka negali prieinamomis
sąnaudomis suteikti pakankamos kokybės atviros infrastruktūros, laikantis ES konkurencijos ir
valstybės pagalbos taisyklių, ir teikti pažeidžiamoms grupėms prieinamas paslaugas“ įgyvendinimu.
Studijos pagrindu Komitetas parengė Naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014-2020 m. plano
projektą, kurį pateikė Susisiekimo ministerijai; plano projektas buvo patvirtintas Susisiekimo
ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 3-410-(E).
2. Komiteto užsakymu atlikta studija „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros,
planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu,
tendencijų ir perspektyvų vertinimas“. Šios studijos apimtyje buvo atlikta užsienio šalių valstybės
informacinių išteklių infrastruktūros (toliau – VIII) praktikos ir plėtros strategijų apžvalga ir analizė,
kurios pagrindu suformuluotos rekomendacinės gairės Lietuvai; esamos VIII apimčių, naujumo ir
panaudojimo vertinimas ir analizė; informacinių technologijų veiklų, susijusių su esama VIII,
finansinių ir ekonominių rodiklių vertinimas ir analizė; pateiktos VIII pertvarkymo modelių
alternatyvos ir jų palyginimas, identifikuota siūlytina alternatyva; atliktas pasirinkto VIII
pertvarkymo modelio įgyvendinimo alternatyvų apibrėžimas, įvertinimas, analizė ir palyginimas;
pasirinktos VIII pertvarkymo modelio alternatyvos detalizavimas ir aprašymas; parengtas VIII
pertvarkymo modelio įgyvendinimo priemonių planas ir rekomendacijos jo įgyvendinimo
mechanizmui. Komiteto atstovai aktyviai dalyvavo pristatant vertinimo metu suformuluotas įžvalgas
institucijoms, rengė medžiagą tolimesnėms diskusijoms, rengė reikalingų teisės aktų pakeitimų
projektus ir kt.
3. Komitetas parengė ir Susisiekimo ministerijai pateikė Galimybių tyrimo, skirto apibrėžti
atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje architektūros modelį, tarpinę ataskaitą, kurioje
pateikta atvirų duomenų iniciatyvų Lietuvoje, ES ir tarptautinė apžvalga, apibrėžtos dvi atvirų
duomenų įgyvendinimo Lietuvoje architektūros modelio alternatyvos, atliktas jų palyginamasis
vertinimas, pasiūlyta tinkamiausia alternatyva, parengtos pereinamojo laikotarpio veiksmų
rekomendacijos iki jos įgyvendinimo.
Komiteto veiklos efektyvumo didinimas
Komitetas parengė ir įgyvendino veiklos efektyvumo gerinimo 2014 m. priemonių
įgyvendinimo planą.
Komitetas įgyvendino projektą „Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo
ministerijos vidaus administravimo ir veiklos efektyvumo didinimas“, kurio tikslas - padidinti
Komiteto veiklos efektyvumą. 2014 m. parengtas ir Komiteto direktoriaus 2014 m. gegužės 9 d.
įsakymu Nr. T-67 patvirtintas Komiteto 2014-2017 m. veiklos tobulinimo veiksmų planas, kuriame
suplanuotos 2014 m. priemonės buvo įgyvendintos, taip pat patvirtinta Komiteto vidaus
administravimo ir veiklos valdymo sistemos ataskaita, Komiteto procesų žemėlapis ir nustatyti jų
šeimininkai, sukurta nauja dokumentų valdymo sistema bei strateginio planavimo sistema.
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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

46

41,5

90,22

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 2014 m. planuojamas rodiklis buvo 46 procentai, pasiektas rodiklis – 41,5
procento. Efekto kriterijaus rodiklis 2010 m. ir 2011 m. siekė 35 proc. 2012 m. šio rodiklio augimas
buvo 4 procentiniai punktai ir rodiklis pasiekė 39 proc. Nuo 2013 m. pakeistas šaltinis, kurio
duomenys naudojami vertinant šį rodiklį (iki 2012 m. imtinai buvo naudojami Komiteto užsakymu
atliekamo tyrimo duomenys, o nuo 2013 m., Lietuvos statistikos departamentui pradėjus reguliariai
vertinti šį rodiklį, pradėti naudoti Lietuvos statistikos departamento tyrimo duomenys). Dėl šaltinio
pakeitimo atsiradę tam tikri metodologiniai pokyčiai įtakojo, kad 2013 m. kriterijaus rodiklis,
lyginant su 2012 m., nukrito 5 procentiniais punktais ir siekė 34 proc. 2014 m. kriterijaus rodiklis
išaugo labai ženkliai – net 7,5 procentinio punkto ir pasiekė 41,5 proc., nors nuo planuotos reikšmės
vis dar atsiliekama. Tačiau pažymėtina, kad įgyvendinant ES 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 interneto svetainės (vertinimai rodo, kad
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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, ir kad vis didesnė visuomenės dalis
pradėtų aktyviai jomis naudotis.
Programa. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA (02 01)
Programą vykdo Komitetas ir Susisiekimo ministerija.
Programos tikslas – plėtoti elektroninį turinį ir IRT infrastruktūrą, siekti plataus jų
naudojimo.
Įgyvendinant šį tikslą atlikti šie svarbiausi darbai:
Sukurtos ir Valstybės informacinių išteklių saveikumo platformoje (toliau – VIISP) pradėtos
naudoti šios paslaugos: el. paslauga prisijungti prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą,
memorandumo; el. paslauga pateikti užklausą ir gauti atsakymą apie fizinio ar juridinio asmens
įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, fizinio asmens (apdraustojo) draudėją
(-ius) per nurodytą laikotarpį bei patikrinti, ar fizinis asmuo dirba pas užklausoje nurodytą draudėją;
el. paslauga, pateikti užklausą ir iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau
– VMI) informacinės sistemos gauti duomenis apie mokesčių mokėtojų (fizinių ir/ar juridinių
asmenų) į VMI surenkamąsias sąskaitas, sumokėtas valstybės rinkliavų už institucijų teikiamas
paslaugas sumas, el. paslauga pateikti prašymą VMI dėl galimybės naudotis paslauga „Įmokų į VMI
surenkamąją sąskaitą duomenų paieška“. Įgyvendinant projekto „Administracinių procedūrų,
susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į
elektroninę terpę“ pirmąjį etapą, 2014 m., naudojantis VIISP priemonėmis ir infrastruktūra, buvo
įdiegta ir pradėta teikti daug naujų el. paslaugų verslui: 21 paslauga, kurią teikia 8 skirtingos valstybės
institucijos, ir 22 paslaugos, kurias teikia 3 pilotinių savivaldybių institucijos), be to, į elektroninę
erdvę perkelta 90 verslo prašymų formų suteikti valstybės institucijų paslaugas. Plečiant naudojimąsi
VIISP duomenų mainų paslauga, sukurta keliolika naujų sąsajų (žiniatinklio paslaugų). Pažymėtina,
kad 2014 m. pasirašyta 61 sutartis ar jų pakeitimai su valstybės ir savivaldybių institucijomis dėl
VIISP paslaugų naudojimo ir šiuo metu VIISP paslaugomis naudojasi 208 valstybės ir savivaldybių
institucijos. Elektroninių valdžios vartų portale yra 528 nuorodos į viešąsias ir administracines
paslaugas. 2014 m. portalą aplankė daugiau kai 1 mln. 300 tūkst. unikalių lankytojų (palyginti, 2013
m. – 1 mln. 16 tūkst. unikalių lankytojų).
Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platformos tvarkytojo teikiamų bendro naudojimo informacinių technologijų paslaugų“
projektas, kurio tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymo 40 straipsnio 2 dalį ir reglamentuoti VIISP tvarkytojo teikiamų bendro naudojimo
informacinių technologijų paslaugų naudojimo ir apmokėjimo už paslaugas tvarką. Parengtas VIISP
teikiamų bendro naudojimo paslaugų kaštų skaičiavimo modelis – skaičiuoklė, leidžianti iš visų
sąnaudų, kurias per metus patiria Komitetas, išskirti VIISP eksploatavimo ir paslaugų teikimo
sąnaudas. Taip pat modelis leidžia šias VIISP eksploatavimo sąnaudas paskirstyti atskiroms VIISP
paslaugoms bei jų komponentams.
Parengta ir Komiteto direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 patvirtinta
Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, kuri nustato reikalavimus
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galimybių studijai, valstybės informacinių sistemų techniniams aprašymams (specifikacijoms),
nurodo valstybės informacinių sistemų kūrimo būdus, aprašo valstybės informacinių sistemų
gyvavimo ciklo stadijas ir etapus.
Parengtos ir Komiteto direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 patvirtintos
Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo
priemonių metodines rekomendacijos, skirtos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms,
valstybės ir savivaldybių įmonėms ir viešosioms įstaigoms, kuriančioms ir (arba) tobulinančioms
sukurtas elektronines paslaugas. Rekomendacijos nustato pagrindinius kuriamos viešosios ar
administracinės elektroninės paslaugos tinkamumo (angl. usability) principus, priemones, skirtas jos
tinkamumui užtikrinti, bei jų tinkamumo vertinimą, siekiant, kad kuriamos el. paslaugos būtų kuo
geriau pritaikytos ir atitiktų jų naudotojų poreikius, tikslus, galimybės, ypatybes, kontekstą.
Siekiant tinkamai ir patogiai valdyti Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro
duomenis, atlikti registro modifikavimo darbai. Komitetas 2014 m. derino 25 registrų nuostatų ir 8
registrų specifikacijų projektus, 161 informacinių sistemų nuostatų ir 98 informacinių sistemų
specifikacijų projektus. Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre užregistruota 26
informacinės sistemos.
Buvo įgyvendinamos visos Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ (toliau - IVV prioritetas) priemonės (viso 16 priemonių). IVV prioriteto lėšomis
finansuojami 165 projektai, kurių bendra vertė – 290,3 mln. Eur. Iš šių projektų 77 projektai baigti
įgyvendinti (per 2014 m. baigta įgyvendinti 18 projektų); per metus projektų vykdytojams išmokėta
50,7 mln. Eur, bendras išmokėtų IVV prioriteto lėšų lygis pasiekė 76 proc. Per 2014 m. buvo
sukurtos 42 naujos el. paslaugos: el. valdžios paslaugos (20), transporto, civilinės saugos, geodezijos,
inžinerinių komunikacijų, aplinkos srities el. paslaugos (16), kultūros el. paslaugos (4) bei
elektroninės demokratijos regionuose el. paslaugos (2). Pažymėtina, kad per 2014 m. sukurta
sąlyginai daug naujų nacionalinio lygmens el. paslaugų – 40, kas sudaro 45 proc. iki šiol per visą
finansavimo laikotarpį sukurtų nacionalinių el. paslaugų.
Parengtas 2015 metų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų sąrašas. Komitetas
2014 m. derino 88 informacinės visuomenės plėtros 2015 m. investicijų projektus, iš jų 80 buvo
suderinti (iš jų 75 įtraukti į Valstybės investicijų programą), 8 investicijų projektai nebuvo suderinti,
nes neatitiko vertinimo kriterijų. Valstybės investicijų 2015-2017 m. programoje informacinės
visuomenės plėtros investicijų projektams 2015 m. numatyta skirti 103,46 mln. Eur (iš jų 18,93 mln.
Eur sudaro valstybės biudžeto lėšos, 72,29 mln. Eur ES struktūrinių fondų parama ir 12,24 mln. Eur
bendrojo finansavimo lėšos).
Siekiant prisidėti prie sėkmingo pasirengimo 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų
investicijoms Lietuvos informacinės visuomenės plėtros srityje, didinti elektroninių viešųjų ir
administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, įvertinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės
el. paslaugų srityje tikslingumą ir perspektyvas Lietuvoje, Komiteto užsakymu parengta studija,
apimanti rekomendacijas dėl tolesnių elektroninių paslaugų plėtros prioritetų, rekomendacijas dėl
viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų elektroninių paslaugų kūrimo srityje, elektroninių
paslaugų vertinimo ir tipizavimo modelį, pasiūlymus dėl reikalavimų e. paslaugų projektų
vykdytojams ir pagalbines metodines priemones 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos
besikreipiantiems pareiškėjams ir vertintojams. Šiuose dokumentuose suformuotos įžvalgos ir
rekomendacijos pristatytos Susisiekimo ministerijos atstovams, Skaitmeninės darbotvarkės tarybos
nariams, kitų institucijų atstovams.
Komitetas parengė Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo
skatinimo modelį, kurio paskirtis - tinkamai pasirengti ES 2014-2020 m. struktūrinės paramos
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laikotarpyje planuojamoms valstybės investicijoms plačiajuosčio elektroninio ryšio tinklų
infrastruktūros ir paslaugų plėtros srityje. Plačiajuosčio ryšio plėtros skatinimo modelio parengimas
tiesiogiai susijęs su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijoms plačiajuosčių tinklų srityje
nustatytos išankstinės (ex ante) sąlygos „Parengti nacionaliniai NKP planai, kuriuose atsižvelgta į
regioninius veiksmus, siekiant įgyvendinti ES didelės spartos interneto prieigos tikslus, daugiausia
dėmesio skiriant toms sritims, kuriose nustatyta, kad rinka negali prieinamomis sąnaudomis suteikti
pakankamos kokybės atviros infrastruktūros, laikantis ES konkurencijos ir valstybės pagalbos
taisyklių, ir teikti pažeidžiamoms grupėms prieinamas paslaugas“ įgyvendinimu (studijos pagrindu
Komitetas parengė Naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014-2020 m. plano projektą, kurį pateikė
Susisiekimo ministerijai).
Komiteto užsakymu atlikta studija „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros,
planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu,
tendencijų ir perspektyvų vertinimas“, kurią rengiant, atliktas esamos valstybės informacinių
technologijų infrastruktūros įvertinimas ir pasiūlytas valstybės informacinių technologijų
infrastruktūros optimizavimo ir efektyvaus koordinavimo modelis.
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
62,7 proc. (palyginti, 2013 m. 59 proc.). Per 2014 m. dar 9 (iš viso jau 39) 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.
Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, Komitetas
sudarė Informacinių technologijų ekspertų darbo grupę valstybės informacinių sistemų pritaikymo su
euru klausimams spręsti, patvirtino Svarbiausių (rizikingiausių) valstybės informacinių sistemų,
susijusių su euro įvedimu sąrašą, Valstybės informacinių sistemų pritaikymo darbui su euru projektų
rizikos vertinimo metodiką, Savivaldybių išlaidų, numatomų patirti ar patirtų pritaikant informacines
sistemas euro įvedimui, kompensavimo dydžius, parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Savivaldybių išlaidų, patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui,
kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą, vertino 56 valstybės institucijų informacinių
sistemų pritaikymo euro įvedimui veiksmų planus, vykdė Savivaldybių išlaidų, patirtų pritaikant
informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo veiklas, atliko
internetinių parduotuvių tyrimą, teikė Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ataskaitas apie
Komiteto gautus skundus ir išnagrinėtus ginčus, susijusius su euro įvedimo priežiūra.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-02-01-01-01

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

83

88

106,021
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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-02-01-01-03-01

Valstybės 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
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
Parengtas
ir
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybei pateiktas 2015 metų investicijų
projektų, skirtų informacinės visuomenės
plėtrai, sąrašas pagal svarbą (vnt.)
Koordinuoti
informacinės
visuomenės,
valstybės informacinių išteklių plėtros darbus
Parengtų su informacinės visuomenės plėtros
koordinavimu
ir
atskirų
procesų
reglamentavimu susijusių teisės aktų,
rekomendacinių
dokumentų,
metodikų,
ataskaitų skaičius

58

58

100

95

99,98

105,242

98

99,98

102,023

76,3

76,39

100,124

1

1

100

15

15

100

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: Priėmimas į aukštąsias mokyklas ir Asmens dokumentų sudedamoji
paslauga paso ir asmens tapatybės kortelės išdavimas;
2. Per 1-12 mėnesį sistemoje fiksuoti gedimai, kurie truko iš viso 60 minučių (ženkliai
trumpiau, nei priimtina norma);
3. Per 1-12 mėnesį sistemoje fiksuoti gedimai, kurie truko iš viso 40 minučių (ženkliai
trumpiau, nei priimtina norma);
4. Ataskaitinio laikotarpio Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo
strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetui „Informacinė visuomenė visiems“
suplanuotų lėšų panaudojimo plano nuokrypis labai nedidelis – 0,8 proc. Siekiant tinkamai
įgyvendinti prioritetą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1339
Komitetui skirta papildomai bendrojo finansavimo lėšų.
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Asignavimai
Iš viso asignavimų programai (1+2)
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

190981

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų
186930,61

Asignavimų
panaudojimo
procentas
97,88

190981

186930,61

97,88

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst. litų

8
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)

26474

26239,78

99,12

151779

150312,80

99,03

Asignavimų panaudojimas:
Komitetas įgyvendina tarpinės institucijos funkcijas administruojant Ekonomikos augimo
veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemones. Siekiant efektyviai
kontroliuoti finansuojamų projektų veiklų savalaikį įgyvendinimą ir lėšų išmokėjimo planų vykdymą,
2014 m. Komitetas vykdė aktyvią įgyvendinamų projektų stebėseną ir taikė griežtą projektų tarpinių
rezultatų vykdymo kontrolę. Komitetas patvirtino IVV prioriteto lėšomis finansuojamų projektų
tarpinių rezultatų nustatymo ir delspinigių apskaičiavimo tvarkos aprašą, kuris apibrėžia rizikingų
projektų tarpinių rezultatų nustatymo ir už šių rezultatų nepasiekimą taikomų delspinigių
apskaičiavimo tvarką. Tokie tarpiniai etapai 2014 m. buvo numatyti 22 projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse; iš jų, per 2014 m. 7 projektams dėl vėlavimo atlikti darbus buvo
paskaičiuoti delspinigiai, ir priimti 7 Komiteto direktoriaus įsakymai dėl finansavimo mažinimo
projektams. Taip pat Komitetas kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ėmėsi visų kontrolės
priemonių, kad projektų vykdytojų suplanuoti mokėjimo prašymai būtų pateikti numatytu laiku, ko
pasėkoje 2014 m. šių lėšų panaudojimo planas buvo įgyvendintas 99,2 proc.
IV. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Komitetas 2014 m. prisidėjo prie 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), įgyvendinimo:
1. Įgyvendinant 132 priemonę „Nustatyti vidutinės trukmės investavimo kryptis informacinės
visuomenės srityje, siekiant užtikrinti, kad Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginiuose
dokumentuose nustatyti uždaviniai būtų pasiekti laiku, o valstybės biudžeto lėšos panaudotos
efektyviai“, Komitetas prisidėjo rengiant Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų
programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244. Komitetas taip pat dalyvavo pasirengimo 20142020 m. ES struktūrinių fondų investicijoms procesuose. Per 2014 m. Komiteto užsakymu buvo
parengtos reikšmingos studijos, skirtos Lietuvos pasirengimui ES struktūrinių fondų investicijoms
informacinės visuomenės plėtros srityje: Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų
naudojimo skatinimo modelis, Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis ir
Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros vertinimas; nuorodos į šias studijas įtrauktos į
2014-2020 m. Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą, jų pagrindu buvo rengiami ir teikiami
atsakymai Europos Komisijai, derantis dėl konkrečių struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje sričių
2014-2020 m. Taip pat Komiteto specialistai aktyviai dalyvavo derybų su Europos Komisija procese,
rengdami reikalingų dokumentų projektus, papildomus paaiškinimus ir detalizavimus, dalyvaudami
susitikimuose su Europos Komisijos atstovais, konsultuodami Susisiekimo ministeriją, Finansų
ministeriją ir kt.
2. Įgyvendinant 142 priemonę „Sukurti elektroninių dokumentų ir elektroninių pranešimų
pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims paslaugą ir užtikrinti, kad valstybės institucijos
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dokumentus siųstų naudodamosi nacionaline elektroninių dokumentų ir elektroninių pranešimų
pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema“, Komitetas pagal suteiktas Nacionalinės
elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims,
naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau - E. pristatymo informacinė sistema) tvarkytojo
funkcijas, 2014 m. pasirašė susitarimus dėl E. pristatymo informacinės sistemos naudojamo per
turimą dokumentų valdymo sistemą su 19 įstaigų. Šiuo metu E. pristatymo informacinė sistema turi
1238 naudotojų, iš jų – 1041 fizinių asmenų, 127 juridinių asmenų, 70 valstybės institucijų.
3. Įgyvendinant 143 priemonę „Sukurti valstybės informacinių išteklių valdymo modelį,
siekiant konsoliduoti viešojo sektoriaus IT infrastruktūrą ir optimizuoti jos valdymą“, Komiteto
užsakymu atlikta studija „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos
finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir
perspektyvų vertinimas“, kurią rengiant, atliktas esamos valstybės informacinių technologijų
infrastruktūros įvertinimas ir pasiūlytas valstybės informacinių technologijų infrastruktūros
optimizavimo ir efektyvaus koordinavimo modelis.
4. Įgyvendinant 144 priemonę „Tobulinti informacinės visuomenės paslaugų teisinį
reguliavimą, siekiant sukurti naujų verslo galimybių ir geresnio vartotojų teisių gynimo skaitmeninėje
erdvėje prielaidas, prisidėti prie sėkmingos skaitmeninės bendrosios rinkos plėtros“, Komitetas
pateikė Susisiekimo ministerijai siūlymus dėl šios priemonės įgyvendinimo.
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;
2. Koordinuoti valstybės išteklių valdymą - derinti ir registruoti valstybės ir žinybinių registrų,
valstybės informacinių sistemų nuostatus ir specifikacijas;
3. Pradėti įgyvendinti atvirų duomenų modelį, inicijuojant tam reikalingų technologinių
sprendimų kūrimą ir diegimą;
4. 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, sėkmingai užbaigti IVV prioriteto 16
priemonių įgyvendinimą, derinti kitų institucijų planuojamus vykdyti informacinės visuomenės
plėtros investicijų projektus.

Direktorius

Ramūnas Čepaitis

