PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 1V-381
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
ĮGYVENDINANT VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2016–2018 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

A

342.

343.
MPD – 1.2.5.2.

1

Išplėsti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos aprėptį,
funkcionalumą ir
infrastruktūrą, suteikti jai
nacionalinį / valstybinį statusą,
siekiant užtikrinti glaudžią ir
greitą visų viešojo saugumo,
pagalbos tarnybų, kitų su šiomis
tarnybomis susijusių Lietuvos
Respublikos institucijų sąveiką
Plėtoti Lietuvos nacionalinę
Šengeno informacinę sistemą,
siekiant prisijungti prie
antrosios kartos Šengeno
informacinės sistemos, užtikrinti
tinkamą Šengeno erdvės išorinių
sienų saugumą ir Šengeno
valstybių narių teisėsaugos
institucijų bendradarbiavimą
(atitinka ministro prioritetinį darbą

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai

I
II
III
IV
16-OSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMA2
Informatikos ir ryšių Parengta teisės aktų
1
departamento prie projektų, skaičius
Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų ministerijos3
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Projektų ir sistemų Įdiegti Lietuvos
strateginio valdymo nacionalinės Šengeno
skyrius
informacinės sistemos
(N.SIS) pakeitimai
atitinkantys Centrinės
Šengeno informacinės
sistemos (C.VIS)
pokyčius, procentai

-

-

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

100

Kriterijaus reikšmės ketvirčiais pateikiamos augančia tvarka (pvz. I ketv. reikšmė 2 ir II-ojo ketv. reikšmė 2, tai žymima I ketv. 2, II ketv. 4 ir t.t.. IV n ketv. Reikšmė yra suminė
metų reikšmė)
2
Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programa patvirtinta 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-51
3
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos padaliniai ir pareigybės – be nuorodos „Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vidaus reikalų ministerijos“

2

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

1.2.5.2 Plėtoti Lietuvos
nacionalinę Šengeno informacinę
sistemą (N.SIS) atsižvelgiant į
Centrinės Šengeno informacinės
sistemos (C.SIS) pokyčius –
įdiegti N.SIS programines
priemones, užtikrinančias sąsajas
su C.SIS)
Parengti projekto „Nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos
(SIS) įgyvendinimas“ paraišką
finansinei paramai gauti
Parengti pirkimo užduotį
Nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos (N. SIS)
plėtojimo paslaugoms pirkti ir
pateikti pavedimą Turto valdymo
ir ūkio departamentui prie VRM
Parengti projekto „Nacionalinės
SIS veiklos valdymas“ paraišką
finansinei paramai gauti

344.

B
R.5.3.1.

Parengti pirkimo užduotį
Nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos (N. SIS)
techninės priežiūros ir remonto
paslaugoms pirkti ir pateikti
pavedimą Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM
Sukurti integruotą baudžiamojo
proceso informacinę sistemą,
siekiant skatinti ir plėsti
teisėsaugos ir kitų institucijų
bendradarbiavimą ir tobulinti
veiksmų koordinavimą

II

III

IV

Projektų ir sistemų Parengta paraiška, ne
strateginio valdymo vėliau kaip, data
skyrius

03.31

-

-

-

Projektų ir sistemų Parengta pirkimo
strateginio valdymo užduotis, ne vėliau
skyrius
kaip, data

-

-

09.30

-

Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius

Parengta paraiška, ne
vėliau kaip, data

03.31

-

-

-

Parengta pirkimo
užduotis, ne vėliau
kaip, data

-

-

-

12.31

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

Įdiegta integruota
baudžiamojo proceso
informacinė sistema,
ne vėliau kaip, data

01.29

-

-

-

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 METŲ PRIORITETAI
Vidutinis pirmos kategorijos informacinių sistemų incidentų suvaldymo laikas
6,25
6,25
6,25
6,25

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Sistemų administravimo ir

3

Kodas

2.4.1.

5.3.6.
MPD 4.4.2
MPD 4.4.2.1

MPD 4.4.2.2

MPD 4.4.2.3

C

1.2.5.3.

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV
naudotojų pagalbos skyrius

I
II
III
IV
vidaus reikalų sistemoje, valandomis
Valdymo
Parengta teisės aktų
1
Įsteigti 4 informacinių
organizavimo ir
projektų, skaičius
technologijų (toliau – IT)
personalo skyrius
paslaugų teikimo centrus ir
Įsteigtas centras ne
03.31 užtikrinti, kad būtų pradėtos
vėliau kaip, data
teikti IT paslaugos
Stiprinti priemones, mažinančias kibernetinių atakų grėsmę vidaus reikalų
sistemoje
Atnaujinti Vidaus reikalų
Sistemų
Atnaujinta licencijų,
9
informacinės sistemos (VRIS)
administravimo ir skaičius
saugos sistemų įrangą
naudotojų
pagalbos skyrius
Įsigyti technines priemones
Telekomunikacini Įsigytos priemonės /
03.31 užtikrinančias kibernetinių atakų
o tinklo
paslaugos, ne vėliau
prevenciją ir saugų duomenų
administravimo
kaip, data
apsikeitimą tarp Vidaus reikalų
skyrius
ministro valdymo sričių įstaigų ir
kitų valstybės institucijų ir įstaigų
Išbandyti Nacionaliniame
Saugos skyrius
Išbandytos
10.31
kibernetinių incidentų valdymo
kibernetinių incidentų
plane, patvirtintame Lietuvos
valdymo procedūros,
Respublikos Vyriausybės 2016 m.
ne vėliau kaip, data
sausio 25 d. nutarimu Nr. 87 „Dėl
Nacionalinio kibernetinių
incidentų valdymo plano
patvirtinimo“, nustatytas
kibernetinių incidentų valdymo
procedūras
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 METŲ PRIORITETAI
Įdiegti Lietuvos
100
Plėtoti Lietuvos nacionalinę vizų Projektų ir
sistemų
nacionalinės vizų
informacinę sistemą (N.VIS)
strateginio
informacinės sistemos
atsižvelgiant į Centrinės vizų
(N.VIS) pakeitimai
informacinės sistemos (C.VIS) ir valdymo skyrius
atitinkantys Centrinės
Vizų kodekso pasikeitimus –
vizų informacinės
įdiegti N.VIS programinės
sistemos (C.VIS)
priemones, užtikrinančias sąsają
pokyčius, procentais
su C.VIS

4

Kodas

4.1.2

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai
Įgyvendinant projektą
„Nacionalinės vizų informacinės
sistemos (N.VIS) pritaikymas
Vizų kodekso pakeitimams“ pagal
Nacionalinę vidaus saugumo
fondo 2014-2020 metų programą
Nr. VSF2015.01, parengti ir
pateikti paraišką Centrinei
projektų valdymo agentūrai
Parengti pirkimo užduotį
Nacionalinės vizų informacinės
sistemos (N.VIS) pritaikymo Vizų
kodekso pakeitimams paslaugoms
pirkti
Sudaryti viešojo pirkimo sutartį
Nacionalinės vizų informacinės
sistemos (N.VIS) pritaikymo Vizų
kodekso pakeitimams paslaugoms
pirkti
Įgyvendinant projektą „N.VIS
techninės priežiūros ir remonto
paslaugų pirkimas 2016-2018
metams“ pagal Nacionalinę vidaus
saugumo fondo 2014-2020 metų
programą Nr. VSF2015.01,
parengti ir pateikti paraišką
Centrinei projektų valdymo
agentūrai
Parengti pirkimo užduotį
Nacionalinės vizų informacinės
sistemos (N.VIS) techninės
priežiūros ir remonto paslaugoms
pirkti
Konsoliduoti Vidaus reikalų
sistemos informacinių
technologijų (IT) išteklius

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai

I
03.31

-

-

-

Parengtas dokumentas
per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

-

06.30

-

-

Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius

Parengtas dokumentas
per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

-

-

-

12.31

Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius

Parengtas dokumentas
per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

03.31

-

-

-

Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius

Parengtas dokumentas
per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

-

-

-

12.31

Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius

Parengtas dokumentas
per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius

Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius

II

III

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

5

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Parengti ir pateikti Vidaus reikalų
ministrui tvirtinti VRM srities
įstaigų konkrečių funkcijų,
susijusių su IT paslaugų teikimu,
perdavimo, jų vykdymui
reikalingų žmogiškųjų ir
finansinių išteklių perskirstymo
tarp IRD prie VRM ir VRM srities
įstaigų grafiką
Inventorizuoti VRM srities įstaigų
vykdomus ir planuojamus vykdyti
investicinius ir kitus projektus,
kurie susiję su VRM srities įstaigų
perduodamomis funkcijomis IRD
prie VRM
Inventorizuoti VRM srities įstaigų
tuo metu galiojančias su
perduodamomis funkcijomis
susijusias sutartis

Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

Parengtas dokumentas,
ne vėliau kaip, data

Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

Atlikti struktūrinius pertvarkymus,
reikalingus valstybės IT paslaugų
teikimo perdavimui
Sudaryti ekspertų darbo grupes,
kurios atliktų detalią techninę
bendrinių IT paslaugų (personalo
apskaita ir valdymas, el. paštas,
KDV valdymas, internetinio
puslapio priegloba, dokumentų
valdymas ir užduotys, telefonija,
analitiniai įrankiai ir ataskaitos,.

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai

I
01.30

-

II
-

III
-

IV

Parengtas dokumentas,
ne vėliau kaip, data

-

04.30

-

-

Parengtas dokumentas,
ne vėliau kaip, data

-

04.30

-

-

Atlikti struktūriniai
pertvarkymai, ne
vėliau kaip, data
Parengtas dokumentas,
ne vėliau kaip, data

-

06.30

-

-

-

06.30

-

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

6

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

Buhalterinė apskaita, IT
pagalbinės sistemos) analizę,
siekiant įvertinti galimybes šias
paslaugas unifikuoti, ir iki 2016
m. birželio 30 d. pateikti siūlymus
dėl bendrinių IT paslaugų
tolimesnės plėtros ir unifikavimo
Įgyvendinti papildomai
reikalingas ryšio užtikrinimo
priemones, užtikrinančias IT
paslaugų gavėjų prisijungimą prie
valstybės IT paslaugų teikėjo

4.1.6

Įvertinti kuri šiuo metu VRM
srities įstaigų programinė ir
techninė įranga gali būti
naudojama valstybės IT paslaugų
teikėjo infrastruktūroje, sudaryti
šios programinės įrangos ir
techninės įrangos sąrašus ir detalų
įrangos perkėlimo iš VRM srities
įstaigų į IRD prie VRM grafiką
Atlikti VRM srities įstaigų turimų
tarnybinių stočių patalpų
pritaikymo valstybės IT paslaugų
teikėjo duomenų centrui
alternatyvų analizę bei pateikti ją
strateginio planavimo darbo
grupei
Užtikrinti, kad įsteigtas arba
paskirtas valstybės informacinių
technologijų paslaugų teikėjas
pradėtų teikti bendrojo
naudojimo IT paslaugas)

II

III

IV

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius, Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius,
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

Įgyvendintos
papildomos priemonės,
data

-

06.30

-

-

Parengtas dokumentas,
ne vėliau kaip, data

-

06.30

-

-

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

Parengtas dokumentas,
ne vėliau kaip, data

01.30

-

-

-

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius,
Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius,

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

7

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

Patvirtinti detalų IT paslaugų
teikėjo teikiamų IT paslaugų
VRM srities įstaigoms katalogą
Sudaryti tarp IRD prie VRM ir
VRM bei VRM srities įstaigų
tarpusavio IT paslaugų teikimo
susitarimus (Servis Level
Agreement)

4.2.3

Atlikti Informatikos ir ryšių
departamento administruojamų
valstybės informacinių sistemų bei
registrų migravimą į didelio
našumo telkinį
Parengti investicijų projektus,
skirtus valstybės informacinių
technologijų (IT) paslaugų teikėjų
veiklai ir informacinių
technologijų (IT) paslaugoms
(techninei įrangai kaip paslaugai
ir programinės įrangos platformai
kaip paslaugai) teikti reikalingai
infrastruktūrai sukurti, ir paraiškas
gauti finansavimą
Atlikti saugios ir sveikos darbo
aplinkos ir tinkamo personalo
aprūpinimo darbo priemonėmis

Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius,
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius,
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų

II

III

IV

Parengtas dokumentas,
ne vėliau kaip, data

03.31

-

-

-

Sudaryti IT paslaugų
teikimo susitarimai
(SLA) su VRM srities
įstaigomis, data

-

04.30

-

-

Migruota virtualių ir
fizinių serverių,
skaičius

-

-

-

112

Parengta investicinių
projektų, skaičius

-

-

-

2

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

8

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

vertinimą Vidaus reikalų
ministerijoje ir vidaus reikalų
sistemos įstaigose, parengti jos
gerinimo priemonių planą ir
pagal kompetenciją jį
įgyvendinti
Dalyvauti pagal VRM
Žmogiškųjų išteklių politikos
departamento poreikį rengiant
saugios ir sveikos darbo aplinkos
ir tinkamo personalo aprūpinimo
darbo priemonėmis analizę

Dalyvauti pagal VRM
Žmogiškųjų išteklių politikos
departamento poreikį rengiant
saugios ir sveikos darbo aplinkos
ir tinkamo personalo aprūpinimo
darbo priemonėmis planus

4.4.1.

Optimizuoti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS)
infrastruktūros valdymą,
modernizuoti VRIS naudotojų
centralizuoto valdymo sistemą –
užtikrinti ITT pagalbos
tarnybos (angl. Help Desk)
veiklą 24/7 darbo režimu, vieno
langelio principu (pagal ITIL
v.3 reikalavimus
Parengti pirkimo užduotį ir
pateikti paraišką Turto valdymo ir
ūkio departamentui prie VRM
Išplėsti

Vidaus

reikalų

II

III

IV

pagalbos skyrius,
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius,
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius,
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

Dalyvauta pagal
poreikį, data

-

-

09.30

-

Dalyvauta pagal
poreikį, data

-

-

-

11.01

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Sistemų

Parengtas dokumentas,
ne vėliau kaip, data

03.31

-

-

-

Įdiegtos licencijos, ne

-

-

-

10.31

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

9

Kodas

4.5.2

01.12
R-01-12-01-02
P-01-12-01-0101
P-01-12-01-0201
P-01-12-01-0202
P-01-12-01-0203
P-01-12-01-0204
R-01-12-02-01
P-01-12-02-0101
P-01-12-02-0102
P-01-12-02-0103

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

I
II
III
IV
informacinės sistemos (VRIS) administravimo ir vėliau kaip, data
naudotojų
aptarnavimo naudotojų
funkcionalumą
užtikrinant pagalbos skyrius
naudotojų prieigą prie savitarnos
svetainės ir informacijos kaupimą
apie visas darbo vietas Vidaus
reikalų srities įstaigose
Projektų ir
Sukurta programinė
1
Sukurti ir perkelti į elektroninę
sistemų
įranga, skaičius
erdvę efektyvią pacientų
strateginio
registracijos ir informavimo
valdymo skyrius
sistemą sveikatos priežiūros ir
reabilitacijos paslaugoms vidaus
reikalų sistemos medicinos ir
reabilitacijos įstaigose gauti
VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SAUGOS IR ELEKTRONINĖS VALDŽIOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VIDAUS REIKALŲ
INFORMACINIŲ BEI RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA
Vidaus reikalų ministro valdymo sričių įstaigoms teikiamų saugių informacinių ir
Valdymo organizavimo ir
43
43
43
43
ryšių technologijų paslaugų efektyvumo pokytis, koeficientas
personalo skyrius
Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos
Saugos skyrius
(kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistema (ARSIS) stebimų
50
valstybės informacinių sistemų dalis, procentais
Teisėsaugos ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms
Teistumo informacijos tvarkymo
98,5
98,5
98,5
98,5
elektroniniu būdu pateiktų teistumo duomenų dalis, procentais
skyrius
Informacinių technologijų pagalba ikiteisminio tyrimo įstaigoms parengtų
Informacijos apdorojimo ir
2,53
5,05
7,6
10,1
priemonių (analizių, ataskaitų, duomenų rinkinių) skaičiaus didėjimas, procentais
statistikos skyrius
Administracinės paslaugos gavėjų, naudojančių teistumo (neteistumo) pažymų
Valdymo organizavimo ir
70
70
70
70
elektroninio užsakymo sistemą, dalis, procentais
personalo skyrius
Pertvarkytas Nusikalstamų veikų žinybinis registras, procentais
Informacijos apdorojimo ir
100
100
100
100
statistikos skyrius
Vidutinis pirmos kategorijos informacinių sistemų incidentų suvaldymo laikas
Sistemų administravimo ir
6,25
6,25
6,25
6,25
vidaus reikalų sistemoje, valandomis
naudotojų pagalbos skyrius
Užtikrintas Informatikos ir ryšių departamento valdomų ir tvarkomų informacinių
Sistemų administravimo ir
96
96
96
96
sistemų ir registrų prieinamumas, procentais
naudotojų pagalbos skyrius
Telekomunikacinio tinklo
Užtikrintas Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo prieinamumas, procentais
95
95
95
95
administravimo skyrius
Telekomunikacinio tinklo
Užtikrintas Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo prieinamumas, procentais
95
95
95
95
administravimo skyrius

10

Kodas

01-01-01

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai
Vykdyti teisės aktų nustatytą
informacinių išteklių saugos
politikos įgyvendinimo priežiūrą
(atlikti informacinių
technologijų saugos atitikties,
rizikos, pažeidžiamumų
vertinimą, parengti informacijos
saugos mokymų medžiagą)
Parengti informacinių sistemų ir
registrų informacinių technologijų
saugos atitikties ir pažeidžiamumų
vertinimo paslaugų pirkimo
užduotį ir pateikti pavedimą Turto
valdymo ir ūkio departamentui
prie VRM
Sudaryti viešojo pirkimo sutartį
dėl informacinių sistemų ir
registrų informacinių technologijų
saugo atitikties ir pažeidžiamumų
vertinimo paslaugų teikimo
sutartis
Parengti Informatikos ir ryšių
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų
informacinių technologijų saugos
reikalavimų atitikties vertinimo
ataskaitą bei esant poreikiui
pastebėtų trūkumų šalinimo planą,
įvesti duomenis į Valstybės
informacinių išteklių atitikties
elektroninės informacijos saugos
reikalavimams stebėsenos sistemą
(ARSIS)
Parengti Elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio saugumo)
plėtros 2011–2019 metais

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai

I
20

II
30

III
60

IV
80

Saugos skyrius

Užtikrinta teisės aktų
nustatyta informacinių
išteklių saugos
politikos įgyvendinimo
priežiūra, ne mažiau
kaip, procentais

Saugos skyrius

Parengta pirkimo
užduotis per nustatytą
terminą, data

-

06.30

-

-

Saugos skyrius

Sudaryta sutartis per
nustatytą terminą, data

-

-

09.30

-

Saugos skyrius

Parengta dokumentų
per nustatytą terminą,
data

-

-

-

12.31

Saugos skyrius

Parengta dokumentų,
skaičius

-

1

-

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV
Asignavimai – 41

11

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

01-01-02

programos įgyvendinimo ataskaitą
ir pateikti ją Vidaus reikalų
ministerijai
Parengti Integruotos baudžiamojo
proceso informacinės sistemos
saugaus elektroninės informacijos
tvarkymo taisyklių, naudotojų
administravimo taisyklių, veiklos
tęstinumo valdymo plano
projektus
Atlikti Informatikos ir ryšių
departamento prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų
rizikos vertinimą ir parengti
rizikos įvertinimo ataskaitą
Organizuoti Informatikos ir ryšių
departamento prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų
naudotojų mokymą elektroninės
informacijos saugos klausimais
Parengti Informatikos ir ryšių
departamento prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų
veiklos tęstinumo valdymo planų
veiksmingumo išbandymo metu
pastebėtų trūkumų ataskaitą
Parengti Valstybės informacinių
išteklių atitikties elektroninės
informacijos saugos
reikalavimams stebėsenos
sistemos (ARSIS) pagalba
stebimų valstybės informacinių
išteklių elektroninės informacijos
saugos reikalavimų įgyvendinimo
analizę
Atnaujinti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS)

II

III

IV

Saugos skyrius

Parengta dokumentų,
skaičius

3

-

-

-

Saugos skyrius

Parengta dokumentų,
skaičius

-

1

3

-

Saugos skyrius

Suorganizuota
mokymų, skaičius

-

-

2

-

Saugos skyrius

Parengta dokumentų,
skaičius

-

-

-

1

Saugos skyrius

Parengta dokumentų,
skaičius

-

-

-

1

Sistemų
administravimo ir

Koordinuojamų VRIS
saugos sistemos

1

-

9

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai – 150

12

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

saugos sistemų įrangą
Parengti pirkimo užduotį dėl
Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) saugos sistemų
įrangos įsigijimo ir pateikti
paraišką Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM
Modernizuoti (atnaujinti) Vidaus
reikalų informacinės sistemos
(VRIS) saugos sistemų įrangą

01-01-03

Įsigyti Saugaus valstybinio
duomenų perdavimo tinklo
(SVDPT) paslaugas
Užtikrinti Saugaus valstybinio
duomenų perdavimo tinklo
(SVDPT) paslaugų gavimą

01-02-01

01-02-02

01-02-03

Reorganizuoti Sertifikatų
valdymo informacinę sistemą
(SVIS), atnaujinant techninę ir
programinę įrangą
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro pertvarkymas, siekiant
kauti ir apdoroti Integruotos
baudžiamojo proceso
informacinės sistemos
duomenis, skirtus oficialiosios
nusikalstamumo statistikos
Lietuvoje parengimui

Sukurti Administracinių teisės

naudotojų
pagalbos skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

įrangos atnaujinimo
darbų skaičius
Parengti pirkimo
užduotis, data

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius

Atnaujinta licencijų,
skaičius

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius,
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Informacijos

II

III

IV

03.31

-

-

-

-

-

9

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai – 54
9

Užtikrintas SVDPT
paslaugų gavimas,
procentais

100

100

100

14

14

100

Užtikrintas
sertifikavimo veiklai
reikalingos techninės
ir programinės įrangos
veikimas, procentais
Pertvarkytas
Nusikalstamų veikų
žinybinis registras, ne
vėliau kaip, data

100

100

100

100

Asignavimai – 178

-

-

-

12.31

Asignavimai – 199

Įdiegta programinė

-

-

-

12.31

Asignavimai – 320

17

13

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

pažeidimų registro programines
priemones apsikeitimui
administracinių teisės
pažeidimų ir su jais susijusiais
duomenimis su kitų valstybės
institucijų informacinėmis
sistemomis

apdorojimo ir
statistikos skyrius,
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius,
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Projektų ir
sistemų

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

Sukurti, ištestuoti ir įdiegti
programinę įrangą
Administracinių nusižengimų
kodekso įgyvendinimui

01-02-04

Pertvarkyti Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų
registro Europos Sąjungos
funkcinį komponentą, siekiant
gerinti keitimąsi teistumo
informacija per Europos
nuosprendžių registrų
informacinę sistemą

Parengti pirkimo užduotį ir
pateikti paraišką Turto valdymo ir
ūkio departamentui prie VRM

II

III

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

įranga, ne vėliau kaip,
data

Įdiegta programinė
įranga, ne vėliau kaip,
data

-

-

-

12.31

Pertvarkytas funkcinis
komponentas, ne
vėliau kaip, data

-

-

-

12.31

Parengta pirkimo
užduotis per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

03.31

-

-

-

Asignavimai – 72

14

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

Ištestuoti ir priimti sukurtą
programinę įrangą

01-02-05

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registro techninių
priemonių, skirtų teikti
duomenis apie draudimą
asmenims užsiimti tam tikra
veikla, sukūrimas

Parengti pirkimo užduotį ir
pateikti paraišką Turto valdymo ir
ūkio departamentui prie VRM

strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir

II

III

IV

Priimta įranga, data

-

-

-

12.31

Sukurtos registro
techninės priemonės,
ne vėliau kaip, data

-

-

-

12.31

Parengta pirkimo
užduoti, ne vėliau kaip,
data

03.31

-

-

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai – 150

15

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

Ištestuoti ir priimti sukurtą
programinę įrangą

Palaikyti ir vystyti
Administracinių teisės
pažeidimų registrą

01-02-06

02-01-01

Vykdyti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS) ir
Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
(VRTT) administravimo bei
tvarkymo funkcijas
Parengti duomenis apie
nusikalstamumą Lietuvos
Respublikoje Jungtinių Tautų
Narkotikų kontrolės ir
nusikalstamumo prevencijos biuro
(UNODC) bei Jungtinių Tautų
Statistikos skyriaus (UNSD) ir

naudotojų
pagalbos skyrius
Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius,
Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

II

III

IV

Priimta įranga, data

-

-

-

12.31

Sukurta (ištestuota)
programinė įranga, ne
vėliau kaip, data

-

-

-

12.31

Parengta dokumentų
per nustatytą terminą,
skaičius

-

-

-

3

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai –90
45

45

Asignavimai – 2.102
419
566
569,5

547,5

16

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

Europos Sąjungos Statistikos
tarybos (EUROSTAT)
klausimynams užpildyti ir
užpildytus klausimynus pateikti
Lietuvos statistikos departamentui
Parengti statistinę ataskaitą pagal
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro duomenis apie
nusikalstamas veikas, susijusias su
prekyba žmonėmis, ir pateikti ją
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Viešojo
saugumo politikos departamentui
(Vidaus reikalų ministro 2013 m.
rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 1V-750
„Dėl 2001 m. balandžio 5 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2011/36/ES dėl
prekybos žmonėmis prevencijos,
kovos su ja ir aukų apsaugos,
pakeičiančios Tarybos pamatinį
sprendimą 2002/629/TVR, 19 ir
20 straipsnių įgyvendinimo“)
Parengti statistines ataskaitas:
pagal Nusikalstamų veikų
žinybinio registro duomenis apie
vaikus, įtariamus (kaltinamus)
padarius nusikalstamą veiką ir
vaikus, nukentėjusius nuo
nusikalstamų veikų bei pagal
Ieškomų asmenų, neatpažintų
lavonų ir nežinomų bejėgių
asmenų žinybinio registro
duomenis apie ieškomus vaikus
pagal jų amžių ir lytį, ir pateikti
jas Lietuvos statistikos
departamentui ir Lietuvos

II

III

IV

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

Parengta dokumentų
per nustatytą terminą,
skaičius

1

-

2

-

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

Parengta dokumentų
per nustatytą terminą,
skaičius

2

-

-

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

17

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m.
birželio 8 d. nutarimas Nr. 695
„Dėl statistinės informacijos apie
vaikus rodiklių sąrašo
patvirtinimo“)
Parengti statistinę ataskaitą pagal
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro duomenis apie
užregistruotas nusikalstamas
veikas, susijusias su neteisėtu
disponavimu narkotinėmis ir
psichotropinėmis medžiagomis ir
jų pirmtakais (prekursoriais), ir
pateikti ją Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės
departamentui4
Parengti statistinę ataskaitą pagal
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro duomenis apie
nukentėjusius nuo nusikalstamų
veikų asmenis pagal ir pateikti ją
Lietuvos statistikos departamentui

4

II

III

IV

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

Parengta dokumentų
per nustatytą terminą,
skaičius

-

1

-

-

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

Parengta dokumentų
per nustatytą terminą,
skaičius

-

1

-

-

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 777 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir
psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“

18

Kodas

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Parengti ir Europos Komisijai
pateikti statistinius duomenis už
praėjusius kalendorinius metus
apie pradėtų ikiteisminių tyrimų
skaičių bei asmenų, įtariamų,
kaltinamų ir nuteistų pagal
Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 196,197,
198, 1981, 1982 straipsnius, skaičių
(Vidaus reikalų ministro įsakymas
2015 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1V-729)

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

Parengta dokumentų
per nustatytą terminą,
skaičius

1

-

-

-

Parengti ir pateikti Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybai prie
LR VRM nusikalstamumo
statistinius duomenis pagal
Europos Tarybos MONEYVAL
komiteto klausimyną dėl
nusikaltimų, susijusių su
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar
turto legalizavimu ir teroristinių
grupių finansavimu
Sudaryti su Lietuvos statistikos
departamentu sutartį dėl
nusikalstamumo statistinės
informacijos teikimo Oficialiosios
statistikos portalui ir susitarimą
dėl oficialiosios statistikos
organizavimo, kokybės
užtikrinimo ir sklaidos
Parengti vidaus reikalų
ministro 2007 m. rugsėjo 26 d.
įsakymo Nr.1V-335 „Dėl
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro objektų pagrindinių
statistinių rodiklių formavimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

Parengtas dokumentas
per nustatytą terminą,
data

03.31

-

-

-

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

Parengta dokumentų
per nustatytą terminą,
skaičius

2

-

-

-

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

Parengta dokumentų
per nustatytą terminą,
skaičius

1

-

-

-

Vertinimo kriterijai
I

II

III

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

19

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

02-01-02

projektą ir pateikti jį tvirtinti
vidaus reikalų ministrui
Parengti investicijų projektą
„Kompiuterių bevielio tinklo
įdiegimas Vidaus reikalų
ministerijos centriniuose rūmuose
(Šventaragio g. 2, Vilnius)“
Vykdyti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS)
techninės įrangos priežiūrą
Užtikrinti duomenų bazių
valdymo sistemos techninį
aptarnavimą ir atnaujinimą 5
Išanalizuoti duomenų bazių
valdymo sistemos licencijas ir
teikti siūlymus dėl jų naudojimo

02-01-03

5
6

Įsigyti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS)
registrų, operacinių sistemų ir
techninės įrangos priežiūros
paslaugą
Koordinuoti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS)
registrų, operacinių sistemų ir
techninės įrangos priežiūros
paslaugų teikimą6
Išanalizuoti ir pateikti siūlymus
dėl Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) registrų,
operacinių sistemų ir techninės
įrangos priežiūros paslaugų

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

Parengtas investicijų
projektas, per nustatytą
terminą, data

03.31

II

-

III

-

IV

-

Asignavimai –156
39
39
39
Užtikrintas sistemos
techninis
aptarnavimas,
procentais
Parengta analizė, per
nustatytą terminą, data

100

100

100

100

-

06.30

-

-

Asignavimai – 272

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

Gauta paslaugų pagal
sutartį, procentais

100

100

100

100

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

Parengta pirkimo
užduotis ir pateikta
paraiška per nustatytą
terminą, data

-

-

09.30

-

Pagal 2014 m. rugsėjo 23 d. paslaugų teikimo sutartį Nr.(6-6)15R-72
Pagal 2014 m. rugsėjo 19 d. paslaugų teikimo sutartis Nr.(6-6) 15R-69

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

39

20

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

02-01-04

02-01-05

7

įsigijimo ir nustačius poreikį
atlikti pirkimą
Sumokėti Lietuvos nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos
(N.SIS) išlaikymo ir
prisijungimo prie duomenų
perdavimo tinklo SISNET
mokestį
Parengti ir pateikti Turto valdymo
ir ūkio departamentui prie VRM
Lietuvos nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos ir duomenų
perdavimo tinklo (SISNET)
išlaikymo mokesčių mokėjimo
dokumentus
Nuomoti Microsoft programinę
įrangą

II

III

IV

Asignavimai – 29

Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

Sumokėtas mokestis
per nustatytus
terminus, ne vėliau
kaip, data

-

-

09.30

-

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

Atnaujinti kompiuterizuotų darbo
vietų programinę įrangą7

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

Parengti pirkimo užduotį ir
pavedimą dėl Microsoft
programinės įrangos nuomos
įsigijimo pateikti Turto valdymo ir
ūkio departamentui prie VRM
Įvertinti atvirojo kodo naudojimo
galimybes ir teikti siūlymus

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai – 404
24
24
178

Atnaujinta
kompiuterizuotų darbo
vietų programinė
įranga, išskyrus tą, kuri
negali būti atnaujinta
dėl suderinamumo su
registrais, procentai
Parengta pirkimo
užduotis, skaičius
arba per nustatytą
terminą, data
Pateikti pasiūlymai,
per nustatytą terminą,
data

Pagal 2014 m. gruodžio 18 d. viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. (6-6)15R-113

-

-

-

100

-

06.30

-

-

03.31

-

-

-

178

21

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

Pagal sutartį bei technines
galimybes atnaujinti licencijas
Šventaragio g. 2, Vilniuje

02-01-06

02-01-07

8

Prižiūrėti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS)
pagrindinės ir rezervinės
tarnybinių stočių patalpų
elektros maitinimo,
kondicionavimo, fizinės
apsaugos sistemas
Koordinuoti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS)
pagrindinės ir rezervinės
tarnybinių stočių patalpų elektros
maitinimo, kondicionavimo,
fizinės apsaugos sistemų
priežiūros paslaugų teikimą8
Parengti pirkimo užduotį Vidaus
reikalų informacinės sistemos
(VRIS) pagrindinės ir rezervinės
tarnybinių stočių patalpų elektros
maitinimo, kondicionavimo,
fizinės apsaugos sistemas
priežiūros paslaugai pirkti ir
pateikti paraišką Turto valdymo ir
ūkio departamentui prie VRM
Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Išsinuomoti Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
(VRTT) duomenų ir balso

pagalbos skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

Atnaujintos licencijos,
ne vėliau kaip, data

-

II
-

III
-

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

12.31

Asignavimai – 24

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

Gauta paslaugų pagal
sutartį, procentais

100

100

100

100

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius

Parengta pirkimo
užduočių per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

-

-

09.30

-

Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo

Sudaryta sutartis per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

-

-

12.31

Visiškai užtikrintas
veikimas, procentais

100

100

100

100

Pagal 2015 m. lapkričio 19 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. (6-6)15R-166 ir 2015 m. lapkričio 25 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. (6-6)15R-169

Asignavimai –791
101

180

180

330

22

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

perdavimo struktūrinės dalies,
esančios prie išorinės Europos
Sąjungos sienos, komponentus
Koordinuoti Vidaus reikalų radijo
ryšio ir duomenų perdavimo tinklo
komponentų vietų ir ryšio linijų
nuomos paslaugų teikimą 9
Užtikrinti duomenų ir balso
perdavimo paslaugų teikimą
naudojant Saugų valstybinį
duomenų perdavimo tinklą
Koordinuoti duomenų ir balso
perdavimo ir susijusių paslaugų
teikimą

9

IV

Priimtos pagal sutarties
sąlygas tinkamai
suteiktos paslaugos, ne
vėliau kaip, data
Priimtos pagal sutarties
sąlygas tinkamai
suteiktos paslaugos, ne
vėliau kaip, data
Priimtos pagal sutarties
sąlygas tinkamai
suteiktos paslaugos, ne
vėliau kaip, data
Užtikrintas interneto
paslaugų gavimas, ne
mažiau kaip,
procentais

-

04.30

07.31

10.31,
12.31

-

04.30

07.31

10.31,
12.31

-

-

-

10.31,
12.31

95

95

95

95

Parengta ataskaita per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

-

-

12.31

Išsinuomoti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS)
komponentus

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

100

100

100

100

Koordinuoti Vidaus reikalų radijo
ryšio ir duomenų perdavimo tinklų
komponentų vietų ir ryšio linijų
nuomos paslaugų teikimą11

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

Visiškai užtikrinta
SMRRS komponentų
ir duomenų perdavimo
tinklų tarpusavio
integracija, procentais
Priimtos pagal sutarties
sąlygas tinkamai
suteiktos paslaugos, ne
vėliau kaip, data.

Pagal 2011 m. birželio 30 d. sutartį Nr. (6-5)8RN-3(RN)/32-ST-1 (RN)
Pagal 2015 m. lapkričio 12 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. (6-5)15R-163/PTS15-053
11
Pagal 2011 m. birželio 30 d. sutartis Nr. (6-5)8RN-3(RN)/32-ST-1 (RN)
10

III

skyrius

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

Užtikrinti bendrojo naudojimo
viešojo elektroninių ryšių tinklo
(interneto) paslaugų teikimą
Vidaus reikalų telekomunikacinio
tinklo (VRTT) naudotojams 10
Atlikti analizę dėl IP adresų
panaudojimo ir pateikti priemonių
planą

02-01-08

II

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

-

04.30

07.31

10.31,
12.31

Asignavimai –956
32
228
228

468

23

Kodas

02-01-09

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Parengti pirkimo užduotį Vidaus
reikalų skaitmeninės mobiliojo
radijo ryšio sistemos (SMRRS)
įrangos talpinimo paslaugai įsigyti
Parengti Vidaus reikalų radijo
ryšio ir duomenų perdavimo tinklo
komponentų vietų ir ryšio linijų
nuomos sutartis
Vykdyti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS)
techninį aptarnavimą ir
funkcionalumo užtikrinimą

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

Koordinuoti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS) techninio
aptarnavimo ir funkcionalumo
užtikrinimo paslaugų teikimą12

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

Nuomoti ryšių kabelių kanalus

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

02-01-10

02-01-11
12
13

Koordinuoti TEO LT, AB
infrastruktūros nuomos paslaugų
teikimą užtikrinant Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo (VRTT)
darbą Vilniaus m13
Prižiūrėti ir tvarkyti Vidaus
reikalų telekomunikacinio tinklo

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai

I
03.31

-

-

-

-

-

-

12.31

95

95

95

95

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

Užtikrintas Vidaus
reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio
sistemos (SMRRS)
pasiekiamumas, ne
mažiau kaip,
procentais
Užtikrintas Vidaus
reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio
sistemos (SMRRS)
pasiekiamumas, ne
mažiau kaip,
procentais
Visiškai užtikrintas
techninis aptarnavimas
Vilniaus mieste, ne
mažiau kaip,
procentais
Priimtos pagal sutarties
sąlygas tinkamai
suteiktos paslaugos, ne
vėliau kaip, data.

-

04.30

07.31

-

Telekomunikacini
o tinklo

Suremontuota VRTT
sugedusi įranga per

98

98

98

98

Parengta pirkimo
užduočių per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data.
Parengta sutartis per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data.

Pagal 2014 m. rugpjūčio 8 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 15R-64/S14-74-V
Pagal 1996 m. gruodžio 17 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 154-96

II

III

IV

95

95

95

95

100

100

100

100

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai –1.244
311
311
311

311

Asignavimai – 31
6
8
8

9

Asignavimai –280
31
76
86

87

24

Kodas

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

(VRTT) duomenų ir balso
perdavimo įrangą
Vykdyti Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo (VRTT)
duomenų ir balso perdavimo
įrangos priežiūrą ir tvarkymą
Parengti pirkimo užduotį Vidaus
reikalų telekomunikacinio tinklo
(VRTT) duomenų ir balso
perdavimo įrangos priežiūros ir
tvarkymo paslaugoms pirkti ir
pateikti pavedimą Turto valdymo
ir ūkio departamentui prie VRM
Apdrausti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS) ir
Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
(VRTT) infrastruktūrą
Vykdyti 2015 m. vasario 24/25 d.
draudimo sutarties Nr. (6-5)15R12/D-1/2015 įsipareigojimus

administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

nustatytą terminą, ne
mažiau kaip,
procentais

Parengta pirkimo
užduočių per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

03.31

-

-

-

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

Sudaryta sutartis per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

03.31

-

-

-

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

Apmokėta sąskaita per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

03.31

-

-

-

Parengta pirkimo
užduočių per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

-

-

-

12.31

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

Visiškai užtikrinta
priežiūra, ne mažiau
kaip, procentais

100

100

100

100

Telekomunikacini
o tinklo

Visiškai užtikrinta
SMRRS bazinių stočių

100

Vertinimo kriterijai
I

02-01-12

Parengti pirkimo užduotį Vidaus
reikalų telekomunikacinio tinklo
(VRTT) infrastruktūros draudimo
paslaugai pirkti ir pateikti
pavedimą Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM

02-01-13

Prižiūrėti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS) bazinių
stočių tvirtinimo konstrukcijas
ir bokštus
Koordinuoti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo

II

100

III

100

IV

100

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai –18
13,2

4,8

Asignavimai – 19
6,3

12,7

25

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

02-01-14

02-01-15

ryšio sistemos (SMRRS) bazinių
administravimo
tvirtinimo konstrukcijų
stočių tvirtinimo konstrukcijų ir
skyrius
ir bokštų priežiūra,
bokštų priežiūrą
procentais
Parengti pirkimo užduotį Vidaus
Telekomunikacini Parengta pirkimo
reikalų skaitmeninės mobiliojo
o tinklo
užduočių per nustatytą
radijo ryšio sistemos (SMRRS)
administravimo
terminą, ne vėliau
bazinių stočių tvirtinimo
skyrius
kaip, data
konstrukcijų ir bokštų priežiūros
paslaugoms pirkti ir pateikti
pavedimą Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM
Sudaryti Vidaus reikalų
Telekomunikacini Sudaryta sutartis per
skaitmeninės mobiliojo radijo
o tinklo
nustatytą terminą, ne
ryšio sistemos (SMRRS) bazinių
administravimo
vėliau kaip, data
stočių tvirtinimo konstrukcijų ir
skyrius
bokštų priežiūros paslaugos sutartį
Telekomunikacini Įsigyta įranga per
Išsinuomoti Vidaus reikalų
o tinklo
nustatytą terminą, ne
skaitmeninės mobiliojo radijo
administravimo
vėliau kaip, data
ryšio sistemos (SMRRS)
skyrius
nuotolinio programavimo
įrangą radijo ryšio terminalams
„Sepura“
Koordinuoti Vidaus reikalų
Telekomunikacini Suprogramuota
skaitmeninės mobiliojo radijo
o tinklo
pateiktų “Sepura“
ryšio sistemos (SMRRS)
administravimo
terminalų, per
nuotolinio programavimo įrangos
skyrius
nustatytą terminą, ne
radijo ryšio terminalams „Sepura“
vėliau kaip, data
nuomos paslaugų teikimą14
Palaikyti dokumentų valdymo sistemos techninę infrastruktūrą
Parengti pirkimo užduotį
dokumentų valdymo sistemos
techninės infrastruktūrą priežiūros
paslaugoms pirkti ir pateikti
pavedimą Turto valdymo ir ūkio

14

Projektų ir
sistemų
strateginio
valdymo skyrius

Pagal 2015 m. gruodžio 2 d. paslaugų teikimo sutartį Nr.(6-5)15R-171

Parengta pirkimo
užduočių per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

II

III

IV

-

-

09.30

-

-

-

-

12.31

-

-

-

12.31

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai –29
3

03.31

06.30

09.30

5

5

12.31

Asignavimai – 100
9,2
03.31

-

-

16

-

90,8

26

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

02-01-16

02-01-17

departamentui prie VRM
Įsigyti Informatikos ir ryšių
departamento prie VRM
nenaudojamų
telekomunikacinių kabelių,
paklotų TEO LT, AB ryšių
kabelių kanaluose, išmontavimo
paslaugas
Parengti pirkimo užduotį
telekomunikacinių kabelių
išmontavimo paslaugai pirkti ir
pateikti pavedimą Turto valdymo
ir ūkio departamentui prie VRM
Modernizuoti Vidaus reikalų
skaitmeninę mobiliojo radijo
ryšio sistemą (SMRRS)
Parengti pirkimo užduotį SMRRS
studijai ir pateikti pavedimą Turto
valdymo ir ūkio departamentui
prie VRM
Parengti SMRRS studijos sutartį

Parengti pirkimo užduotį SMRRS
modernizavimas pagal studijos
išvadas (rekomendacijas)

02-01-18

Modernizuoti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS)
Adreso komponentų tvarkymo
posistemę
Sukurti, ištestuoti ir įdiegti
programinę įrangą

II

III

IV

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

Pasirašyta sutartis per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

-

09.30

-

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius

Parengta pirkimo
užduočių per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

-

06.30

-

-

Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacini
o tinklo
administravimo
skyrius
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

Parengta dokumentų
per nustatytą terminą,
skaičius

1

2

3

-

Parengta pirkimo
užduočių per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data
Pasirašyta sutartis per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

-

06.30

-

-

-

-

07.31

-

Parengta pirkimo
užduočių per nustatytą
terminą, ne vėliau
kaip, data

-

-

09.30

-

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius,

Sukurta programinė
įranga, per nustatytą
terminą, ne vėliau

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV
Asignavimai – 6

Asignavimai – 485
185

Asignavimai – 203

-

-

-

12.31

300

27

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

02-01-19

02-01-20

02-01-21

Projektų ir
kaip, data
sistemų
strateginio
valdymo skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų
pagalbos skyrius
Užtikrinti Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos
(SMRRS) aprėptį, funkcionalumą ir valdymo saugą bei vykdyti
infrastruktūros plėtros II etapą
Parengti pirkimo užduotį Vidaus
Telekomunikacini Parengta pirkimo
reikalų skaitmeninės mobiliojo
o tinklo
užduočių per nustatytą
radijo ryšio sistemos (SMRRS)
administravimo
terminą, ne vėliau
bazinės įrangos ir bokštų (stiebų)
skyrius
kaip, data
įsigijimui ir pateikti pavedimą
Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM
Prijungti Bendrojo pagalbos centro padalinius ir apskričių centrų įstaigas,
vykdančias pagalbos funkcijas, prie Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
(VRTT)
Parengti pirkimo užduotį
Telekomunikacini Parengta pirkimo
Bendrojo pagalbos centro
o tinklo
užduočių per nustatytą
padalinių ir apskričių centrų
administravimo
terminą, ne vėliau
įstaigų telekomunikacinei įrangai
skyrius
kaip, data
pirkti ir pateikti paraišką Turto
valdymo ir ūkio departamentui
prie VRM
Telekomunikacini
Atnaujinti telefonų stotį Vidaus
reikalų ministerijos centriniuose o tinklo
administravimo
rūmuose (Šventaragio g. 2
skyrius
Vilnius)
Parengti
pirkimo
užduotį Telekomunikacini Parengta pirkimo
telekomunikacinei ir programinei o tinklo
užduočių per nustatytą
įrangai pirkti ir pateikti paraišką administravimo
terminą, ne vėliau
Turto
valdymo
ir
ūkio skyrius
kaip, data
departamentui prie VRM

II

III

IV

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai – 193

03.31

-

-

-

Asignavimai – 57

03.31

-

-

-

Asignavimai – 127
127

03.31

-

-

-

28

Kodas

Priemonių ir veiksmų
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais1

Vertinimo kriterijai
I

02-01-22

Atnaujinta telefonų stotis Vidaus Telekomunikacini Atnaujinta telefonų
reikalų ministerijos centriniuose o tinklo
stotis, ne vėliau kaip,
rūmuose (Šventaragio g. 2 administravimo
data
Vilnius)
skyrius
Plėsti Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) naudotojų centralizuotą
valdymą
Parengti pirkimo užduotį ir
Sistemų
Parengta pirkimo
pateikti paraišką Turto valdymo ir administravimo ir užduočių per nustatytą
ūkio departamentui prie VRM
naudotojų
terminą, ne vėliau
pagalbos skyrius
kaip, data
Išplėsti Vidaus reikalų
Sistemų
Įdiegtos licencijos, ne
informacinės sistemos (VRIS)
administravimo ir vėliau kaip, data
naudotojų aptarnavimo
naudotojų
funkcionalumą užtikrinant
pagalbos skyrius
naudotojų prieigą prie savitarnos
svetainės ir informacijos kaupimą
apie visas darbo vietas Vidaus
reikalų srities įstaigose
Parengti tvarkos nustatančią
Sistemų
Parengta dokumentų
Vidaus reikalų informacinės
administravimo ir per nustatytą terminą,
sistemos (VRIS) techninės ir
naudotojų
ne vėliau kaip, data
programinės įrangos gedimo,
pagalbos skyrius
sutrikimo ar kitų incidentų
valdymą projektą
Atlikti analizę dėl Informatikos ir
Parengta dokumentų
Sistemų
ryšių departamento tvarkomų
per nustatytą terminą,
administravimo ir
informacinių sistemų ir registrų
ne vėliau kaip, data
naudotojų
naudotojų teisių valdymo
pagalbos skyrius
perkėlimo į elektroninę erdvę
Parengti
tvarką
nustatančią Projektų ir
Parengta dokumentų
informacinių sistemų ir registrų sistemų
per nustatytą terminą,
pakeitimų valdymą
strateginio
ne vėliau kaip, data
valdymo skyrius

___________________

-

II
-

III
-

IV
11.30

Rodiklio koordinatorius
Asignavimai (tūkst. Eur) ir / ar
pastabos
I
II
III
IV

Asignavimai – 44
44
03.31

-

-

-

-

-

-

10.31

-

06.30

-

-

-

-

09.30

-

-

-

09.30

-

