PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1V-210

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas, vidaus reikalų informacinių ir ryšių
technologijų plėtra (kodas 01.12)
(Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių pirmasis strateginis tikslas)
01-01-02
Įdiegti Valstybės
1. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl ARSIS
Sudaryta sutarčių
Saugos skyrius
2014 m.
informacinių išteklių atitikties įdiegimo
(skaičius) – 1
II ketvirtis
elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio
2. Parengti ARSIS techninės įrangos pirkimo
Parengta pirkimo
Saugos skyrius
2014 m.
saugumo) reikalavimams
užduotį
ir
pateikti
ją
Turto
valdymo
ir
ūkio
užduočių
(skaičius)
III
ketvirtis
stebėsenos sistemą (ARSIS)
–1
departamentui prie VRM
( LRV 4.3.2.prioritetinis
darbas)
3. Teisės aktų nustatyta tvarka suprojektuoti ir
Parengta
Saugos skyrius
2014 m.
parengti ARSIS specifikaciją
specifikacijų
IV ketvirtis
(skaičius) – 1
01-01-03
Sukurti DNR duomenų ir
1. Patikslinti investicijų projektą
Patikslintas
Teistumo
2014 m.
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
investicijų
informacijos
II ketvirtis
nuteistųjų registrų sąveiką,
projektas (skaičius)
tvarkymo skyrius,
–1
įgyvendinant Europos
Informacijos
Tarybos konvencijos dėl
apdorojimo ir
vaikų apsaugos nuo
statistikos skyrius

2
Priemonės
kodas

01-01-04

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

seksualinio išnaudojimo ir
seksualinės prievartos 37
straipsnį

2. Parengti pirkimo užduotį ir pateikti paraišką Parengta pirkimo
Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM užduočių (skaičius)
–1

Atnaujinti Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų
registro programinę įrangą

1. Patikslinti investicijų projektą

Patikslintas
investicijų
projektas (skaičius)
–1

2. Parengti pirkimo užduotį ir pateikti paraišką Parengta pirkimo
Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM užduočių (skaičius)
–1

01-02-01

Vykdyti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) ir Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
(VRTT) administravimo bei
tvarkymo funkcijas

1. Atlikti Vidaus reikalų informacinės sistemos
(VRIS), Lietuvos nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos (N.SIS) ir Lietuvos
nacionalinės vizų informacinės sistemos
(N.VIS) rizikos vertinimą ir parengti rizikos
įvertinimo ataskaitą
2. Parengti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS), Lietuvos nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos (N.SIS) ir
Lietuvos nacionalinės vizų informacinės
sistemos (N.VIS) veiklos tęstinumo valdymo

Parengta rizikos
įvertinimo
ataskaitų (skaičius)
–1
Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius
Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius
Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius,
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius
Saugos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Saugos skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius,

2014 m.
III–IV
ketvirčiai

2014 m.
I ketvirtis

2014 m.
I ketvirtis

2014 m.
II ketvirtis

3
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

planų veiksmingumo išbandymo metu
pastebėtų trūkumų ataskaitą
3. Organizuoti Elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo
komisijos posėdžius
4. Parengti ataskaitą apie Elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo)
plėtros 2011–2019 m. programos įgyvendinimą
2013 m. ir pateikti ją VRM
5. Parengti Elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) koordinavimo
komisijos 2013 m. veiklos ataskaitą ir pateikti
ją LRV

Parengta protokolų
(skaičius) – 2

6. Parengti vidaus reikalų ministro 2012 m.
birželio 29 d. įsakymo Nr.1V-513 „Dėl
Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) koordinavimo komisijos
personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
projektą ir pateikti jį tvirtinti vidaus reikalų
ministrui
7. Perduoti Vyriausybinių ryšių centrui prie
Krašto apsaugos ministerijos Saugumo
priežiūros tarnybos funkcijoms vykdyti būtinų
dokumentų kopijas.

Atsakingi vykdytojai

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Saugos skyrius

Įvykdymo
terminas

2014 m.
I–IV
ketvirčiai
2014 m.
I ketvirtis

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Parengta vidaus
reikalų ministro
įsakymų projektų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Parengta
dokumentų paketų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

2014 m.
I ketvirtis

4
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

8. Parengti motyvuotą prašymą dėl žinybinės
saugumo priežiūros tarnybos įsteigimo
tikslingumo ir pateikti jį Paslapčių apsaugos
koordinavimo komisijai

Parengta
dokumentų paketų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

9. Parengti Informatikos ir ryšių departamento
prie VRM ADA sistemos nuostatų projektą ir
pateikti jį tvirtinti Informatikos ir ryšių
departamento prie VRM direktoriui

Parengta
departamento
direktoriaus
įsakymų projektų
(skaičius) - 1
Parengta
dokumentų paketų
(skaičius) – 1

Saugos skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Saugos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Parengta
dokumentų
(skaičius) – 3

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 12

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 2

Informacijos
apdorojimo ir

2014 m.
I ketvirtis

10. Parengti paraišką leidimui automatizuotai
apdoroti įslaptintą informaciją Informatikos ir
ryšių departamento prie VRM ADA sistema ir
pateikti ją Saugumo priežiūros tarnybai
11. Parengti duomenis apie nusikalstamumą
Lietuvos Respublikoje Jungtinių Tautų
Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo
prevencijos biuro (UNODC) bei Jungtinių
Tautų Statistikos skyriaus (UNSD) ir Europos
Sąjungos Statistikos tarybos (EUROSTAT)
klausimynams užpildyti ir užpildytus
klausimynus pateikti Statistikos departamentui
prie LRV
12. Rengti ir nuolat skelbti nusikalstamų veikų,
susijusių su smurtu artimoje aplinkoje,
statistinius duomenis interneto svetainėje
adresu www.ird.lt
13. Parengti statistines ataskaitas: pagal
Nusikalstamų veikų žinybinio registro

5
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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 Statistikos departamentui
prie LRV ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai
14. 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 kontrolės departamentui prie LRV
15. Parengti statistinę ataskaitą pagal
Nusikalstamų veikų žinybinio registro
duomenis apie nusikalstamas veikas, susijusias
su smurtu prieš moteris ir pateikti ją Policijos
departamentui prie VRM

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

statistikos skyrius

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Parengta ataskaitų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

16. Parengti Habitoskopinių duomenų registro
specifikaciją

Parengta
specifikacijų
(skaičius) –1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

17. Parengti Nusikalstamų veikų žinybinio
registro nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų

Parengta teisės aktų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir

2014 m.
III ketvirtis

6
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

ministro 2006 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1V36, pakeitimo projektą ir pateikti jį tvirtinti
vidaus reikalų ministrui
18. Parengti Nusikalstamų veikų žinybinio
registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių
formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-264, pakeitimo
projektą bei pateikti jį tvirtinti vidaus reikalų
ministrui
19. Parengti Statistinių kortelių apie
Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektus
pildymo, registravimo, teikimo ir saugojimo
instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2003 m. gegužės 8 d.
įsakymu Nr. 1V-160, pakeitimo projektą bei
pateikti jį tvirtinti vidaus reikalų ministrui
20. Atnaujinti (papildyti) Nusikalstamų veikų
žinybinio registro specifikaciją
21.Parengti Nusikalstamų veikų žinybinio
registro duomenų teikimo administravimo
išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. 1V-116, pakeitimo projektą ir
pateikti jį tvirtinti vidaus reikalų ministrui
22. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

statistikos skyrius
Parengta teisės aktų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
III ketvirtis

Parengta teisės aktų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
III ketvirtis

Atnaujinta
specifikacijų
(skaičius) –1
Parengta teisės aktų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
III ketvirtis

Parengta teisės aktų
(skaičius) – 1

Informacijos
apdorojimo ir

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Nr. 1V-117 „Dėl atlyginimo už Nusikalstamų
veikų žinybinio registro duomenų teikimą
dydžių ir metinio abonentinio mokesčio dydžio
patvirtinimo“ pakeitimo projektą ir pateikti jį
tvirtinti vidaus reikalų ministrui
23. Parengti investicijų projektą „Kompiuterių
bevielio tinklo įdiegimas Vidaus reikalų
ministerijos centriniuose rūmuose (Šventaragio
g. 2, Vilnius)
24. Parengti susitarimo projektą dėl 2012 m.
lapkričio 9 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. (65)15R-75 pratęsimo

01-02-02

Vykdyti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) techninės įrangos
priežiūrą

25. Parengti susitarimo projektą dėl 2012 m.
lapkričio mėn. 27 d. Telekomunikacijų
paslaugų teikimo sutarties Nr. (6-5)15R-80
pratęsimo
1. Vykdyti 2011 m. spalio 18 d. Paslaugų
teikimo sutarties Nr.(6-6) 15R-89
įsipareigojimus
2. Parengti pirkimo užduotį Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS) techninės
įrangos priežiūros paslaugai pirkti ir pateikti
paraišką Turto valdymo ir ūkio departamentui
prie VRM
3. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

statistikos skyrius

Parengta investicijų
projektų (skaičius)
–1
Parengta susitarimų
(skaičius) – 1
Parengta susitarimų
(skaičius) – 1
Suteikta techninės
įrangos priežiūros
paslaugų (proc.) –
100

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
III ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
I–II
ketvirčiai
2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
III–IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

01-02-03

01-02-04

01-02-05

Priemonės pavadinimas

Įsigyti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) registrų, operacinių
sistemų ir techninės įrangos
priežiūros paslaugą

Sumokėti Lietuvos
nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos
(N.SIS) išlaikymo ir
prisijungimo prie duomenų
perdavimo tinklo SISNET
mokestį
Nuomoti Microsoft
programinę įrangą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

1. Parengti pirkimo užduotį Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS) registrų,
operacinių sistemų ir techninės įrangos
priežiūros paslaugai pirkti ir pateikti paraišką
Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM
2. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Suteikta registrų,
operacinių sistemų
ir techninės įrangos
priežiūros paslaugų
(proc.) – 100

Parengti ir pateikti Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM Lietuvos nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos ir duomenų
perdavimo tinklo (SISNET) išlaikymo
mokesčių mokėjimo dokumentus

Sumokėtas
mokestis (proc.) –
100

1. Vykdyti 2011 m. birželio 16 d. viešojo
pirkimo–pardavimo sutarties Nr. (6-1)15R-44
įsipareigojimus

Sumokėtas
mokestis (proc.) –
100

2. Parengti pirkimo užduotį Microsoft
programinę įrangos nuomos paslaugai pirkti ir
pateikti paraišką Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM
3. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Atsakingi vykdytojai

skyrius
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

Įvykdymo
terminas

2014 m.
II ketvirtis

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Valdymo
organizavimo ir
personalo skyrius

2014 m.
III ketvirtis

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

2014 m.
I–II
ketvirčiai

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I ketvirtis

2014 m.
II ketvirtis
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Priemonės
kodas

01-02-06

01-02-07

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Atlikti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS), Lietuvos
nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos
(N.SIS) ir Lietuvos
nacionalinės vizų
informacinės sistemos
(N.VIS) informacinių
technologijų saugos
reikalavimų atitikties
vertinimą

1. Parengti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS), Lietuvos nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos (N.SIS) ir
Lietuvos nacionalinės vizų informacinės
sistemos (N.VIS) informacinių technologijų
saugos reikalavimų atitikties vertinimo
paslaugos pirkimo užduotį ir pavedimą pateikti
Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM
2. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Rengti ir nuolat skelbti
nusikalstamų veikų, padarytų
dėl nukentėjusiojo tautybės,
rasės, kilmės, religijos, kalbos
ar priklausymo kitai grupei,
statistinius duomenis
interneto svetainėje adresu
www.ird.lt

1. Parengti ir paskelbti statistines ataskaitas
pagal Nusikalstamų veikų žinybinio registro
duomenis apie nusikalstamas veikas, padarytas
dėl nukentėjusiojo tautybės, rasės, kilmės,
religijos, kalbos ar priklausymo kitai grupei
2. Parengti pirkimo užduotį prekėms įsigyti ir
pateikti pavedimą Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Parengta saugos
atitikties vertinimo
ataskaitų (skaičius)
–1

3. Parengti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS), Lietuvos nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos (N.SIS) ir
Lietuvos nacionalinės vizų informacinės
sistemos (N.VIS) informacinių technologijų
saugos reikalavimų atitikties vertinimo
ataskaitą bei esant poreikiui pastebėtų trūkumų
šalinimo planą
Parengta ataskaitų
(skaičius) – 12

Parengta pirkimo
užduočių (skaičius)
–1

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Saugos skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Saugos skyrius

2014 m.
III ketvirtis
2014 m.
IV ketvirtis

Saugos skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius,
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
II ketvirtis
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Priemonės
kodas

01-02-08

01-02-09

Priemonės pavadinimas

Prižiūrėti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) pagrindinės ir
rezervinės tarnybinių stočių
patalpų elektros maitinimo,
kondicionavimo, fizinės
apsaugos sistemas

Įsigyti antivirusinę programą
ir įsilaužimų aptikimo įrangą

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1. 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
2. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Sudaryta sutarčių
(skaičius) – 1

1.Vykdyti 2013 m. liepos 2 d. Sutarties Nr. AI13IN-129/8S-62 įsipareigojimus

Parengta pirkimo
užduočių (skaičius)
–1

2. Parengti pirkimo užduotį antivirusinės
programos ir įsilaužimų aptikimo įrangai pirkti
ir pateikti paraišką Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM
3. Vykdyti sutartinius įsipareigojimus

01-02-10

Optimizuoti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) infrastruktūrą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Vykdyti 2013 m. rugpjūčio 9 d. pirkimo –
pardavimo sutarties Nr. 8S – 69 įsipareigojimus

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2014 m.
III ketvirtis

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
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

2014 m.
IV ketvirtis

2014 m.
I-II
ketvirčiai
2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
III-IV
ketvirčiai
2014 m.
I–IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

01-03-01

01-03-02

01-03-03

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Išsinuomoti Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
(VRTT) duomenų ir balso
perdavimo struktūrinės dalies,
esančios prie išorinės
Europos Sąjungos sienos,
komponentus

1. Vykdyti 2011 m. birželio
30 d. Vidaus reikalų radijo ryšio ir duomenų
perdavimo tinklų komponentų vietų ir ryšio
linijų nuomos sutarties Nr. (6-5)8RN3(RN)/32-ST-1 (RN) įsipareigojimus
2. Vykdyti 2013 m. kovo 26 d. Saugaus
valstybinio duomenų perdavimo tinklo
paslaugų teikimo sutartes Nr. VNT9999/S/(65)15R-21 įsipareigojimus
1.Vykdyti 2011 m. birželio 30 d. Vidaus
reikalų radijo ryšio ir duomenų perdavimo
tinklų komponentų vietų ir ryšio linijų nuomos
sutarties Nr. (6-5)8RN-3(RN)/32-ST-1 (RN)
įsipareigojimus
2. Parengti pirkimo užduotį Vidaus reikalų
radijo ryšio ir duomenų perdavimo tinklų
komponentų vietų ir ryšio linijų nuomos
paslaugai pirkti ir pateikti paraišką Turto
valdymo ir ūkio departamentui prie VRM
3. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Užtikrintas Vidaus
reikalų
telekomunikacinio
tinklo (VRTT)
veikimas (proc.) –
100

Vykdyti sutarties dėl Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos
(SMRRS) techninio aptarnavimo ir
funkcionalumo užtikrinimo sutartinius
įsipareigojimus

Užtikrintas Vidaus
reikalų
skaitmeninės
mobiliojo radijo
ryšio sistemos
(SMRRS) techninis

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

Vykdyti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS)
techninį aptarnavimą ir
funkcionalumo užtikrinimą

Užtikrinta Vidaus
reikalų
skaitmeninės
mobiliojo radijo
ryšio sistemos
(SMRRS)
komponentų ir
duomenų
perdavimo tinklų
tarpusavio
integracija (proc.) –
100

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
I-IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

01-03-04

Nuomoti ryšių kabelių
kanalus

Vykdyti 1996 m. gruodžio 17 d. Sutarties Nr.
154-96 įsipareigojimus (ryšių kabelių kanalų
nuoma Vilniaus m.)

01-03-05

Prižiūrėti ir tvarkyti Vidaus
reikalų telekomunikacinio
tinklo (VRTT) duomenų ir
balso perdavimo įrangą

1. Vykdyti 2011 m. kovo 4 d. Paslaugų
teikimo sutarties Nr. (6-5)15R-17/S-31-V
įsipareigojimus

01-03-06

Įsigyti Saugaus valstybinio
duomenų perdavimo tinklo
(SVDPT) paslaugas

2. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl Vidaus
reikalų telekomunikacinio tinklo (VRTT)
duomenų ir balso perdavimo įrangos priežiūros
ir tvarkymo bei vykdyti sutartinius
įsipareigojimus.
Vykdyti 2013 m. sausio 2 d. Paslaugų teikimo
sutarties Nr. VNT9532/S1/(6-5)15R-3
įsipareigojimus

01-03-07

Apdrausti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS) ir
Vidaus reikalų

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

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

aptarnavimas
(proc.) – 100
Užtikrintas Vidaus
reikalų
telekomunikacinio
tinklo (VRTT)
veikimas Vilniaus
mieste (proc.) –
100
Suremontuota
VRTT sugedusios
įrangos (proc.) –
100

Užtikrintas
interneto paslaugų
gavimas (proc.) –
100
Parengta pirkimo
užduočių (skaičius)
–1

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I–II
ketvirčiai

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I–IV
ketvirčiai

2014 m.
II–IV
ketvirčiai

2014 m.
III ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

telekomunikacinio tinklo
(VRTT) infrastruktūrą

2. Sudaryti draudimo sutartį

01-03-08

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

Vykdyti 2012 m. rugsėjo 19 d. Paslaugų teikimo
sutarties Nr.(6-5) 15R-61/S12-87-V ir
susitarimo dėl 2012 m. rugsėjo 19 d. paslaugų
teikimo sutarties Nr. (6-5)15R-61/S12-87-V
pratęsimo įsipareigojimus

01-03-09

Išsinuomoti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS)
nuotolinio programavimo
įrangą radijo ryšio
terminalams „Sepura“

1.Parengti pirkimo užduotį Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos
(SMRRS) nuotolinio programavimo įrangą
radijo ryšio terminalams "Sepura" pirkti

Užtikrinti Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos (SMRRS)
aprėptį, funkcionalumą ir
valdymo saugą bei vykdyti
infrastruktūros plėtros II
etapą

Parengti pirkimo užduotį dėl infrastruktūros
įrangos pirkimo ir pateikti Turto valdymo ir
ūkio departamentui prie VRM

01-03-10

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Užtikrinta Vidaus
reikalų
skaitmeninės
mobiliojo radijo
ryšio sistemos
(SMRRS) bazinių
stočių tvirtinimo
konstrukcijų ir
bokštų priežiūra
(proc.) – 100
Sudaryta sutartis
(skaičius) – 1

2. Sudaryti viešojo pirkimo sutartį

Parengta pirkimo
užduočių (skaičius)
1

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
IV ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
I ketvirtis

Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
I–III
ketvirčiai

2014 m.
III ketvirtis
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Prijungti Bendrojo pagalbos
Parengti pirkimo užduotį įrangai, skirtai
Parengta pirkimo
Telekomunikacinio
2014 m.
centro padalinius ir apskričių Bendrojo pagalbos centro prijungimo prie
užduočių (skaičius)
tinklo
III ketvirtis
centrų įstaigas, vykdančias
Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
–1
administravimo
pagalbos funkcijas, prie
(VRTT) greitaveikai padidinti, pirkti
skyrius
Vidaus reikalų
ir pateikti paraišką Turto valdymo ir ūkio
telekomunikacinio tinklo
departamentui prie VRM
(VRTT)
01-03-12
Plėsti Vidaus reikalų
Įrengti kompiuterinį tinklą Vidaus reikalų
Įrengtas
Telekomunikacinio
2014 m.
telekomunikacinio tinklo
telekomunikacinio tinklo (VRTT) centrinio
kompiuterinis
tinklo
IV ketvirtis
(VRTT) centrinio ryšių
ryšių mazgo patalpoje Šventaragio g. 2 Vilniuje tinklas (skaičius) –
administravimo
mazgo patalpą Šventaragio g.
1
skyrius
2 Vilniuje ir įdiegti saugos
sistemas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės ir LRV 2014 metų veiklos
prioritetų įgyvendinimo svarbiausieji darbai, vidaus reikalų ministro prioritetiniai darbai
1.
Sukurti priemones
Vykdyti projekto administravimo ir
Informacijos
2014 m.
centralizuotai tvarkyti
finansavimo sutarties įsipareigojimus
apdorojimo ir
I–IV
administracinių teisės
statistikos skyrius
ketvirčiai
pažeidimų duomenis, vykdyti
baudų, paskirtų už
administracinius teisės
pažeidimus, mokėjimo
kontrolę ir išieškojimą,
užtikrinti efektyvesnį ir
greitesnį ne ginčo tvarka
skirtų administracinių baudų
surinkimą valstybės mastu (e.
bauda) (LRV 2.6.4.
prioritetinis darbas)
01-03-11

15
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Kitos priemonės
Vykdyti projektą „Vidaus
reikalų ministerijos
informacinių technologijų
sauga“ Nr. VP2-3.2-IVPK02-K-01-001 pagal
ekonomikos augimo veiksmų
programos 3 prioriteto
„Informacinė visuomenė
visiems“ įgyvendinimo
priemonę „Informacinių
technologijų sauga“
Įgyvendinti projektą
„Nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos
vystymas Nr. ISF12/3.3.1-4.2
pagal Išorės sienų fondo
(ISF) 2012 m. programą

Vykdyti 2013 m. kovo 1 d. pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. 1S-149/VD20130301 bei 2013 m.
lapkričio 27 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
1S-570 įsipareigojimus

Priimti eksploatuoti sukurtą programinę ir
pateiktą techninę įrangą

Priimta
eksploatuoti
sukurta programinė
bei pateikta
techninė įranga
(proc.) – 100

3.

Įgyvendinti projektą
„Nacionalinės vizų
informacinės sistemos
vystymas“ Nr. ISF12/3.3.24.3 pagal Išorės sienų fondo
(ISF) 2012 m. programą

Priimti eksploatuoti sukurtą programinę ir
pateiktą techninę įrangą

Priimta
eksploatuoti
sukurta programinė
bei pateikta
techninė įranga
(proc.) – 100

4.

Įgyvendinti projektą
„ISF13/3.2.1-4.3
Nacionalinės Šengeno

Atlikus programinės ir techninės įrangos
poreikio analizę parengti pirkimo dokumentus
projektui

Parengta pirkimo
dokumentų (vnt.) –
1

1.

2.

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius

2014 m.
II ketvirtis

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius,

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
III ketvirtis

16
Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

informacinės sistemos
plėtojimas“ pagal Išorės sienų
fondo (ISF) 2013 m.
programą
5.

6.

Įgyvendinti projektą
„ISF13/3.3.2-4.4
Nacionalinės vizų
informacinės sistemos
(N.VIS) vystymas“ pagal
Išorės sienų fondo (ISF) 2013
m. programą
Įgyvendinti projektą
Nr.ISF13/3.5.1.9-4.2 „Įsigyti
radijo ryšio terminalus ir jų
atnaujinimo komponentus”
(pagal ISF 2013 m. metinę
programą)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Atlikus programinės ir techninės įrangos
poreikio analizę parengti pirkimo dokumentus
projektui

Parengta pirkimo
dokumentų (vnt.) –
1

Atlikti radijo ryšio terminalų ir jų atnaujinimo
komponentų poreikio analizę, parengti pirkimo
užduotį ir pateikti pavedimą Turto valdymo ir
ūkio departamentui prie VRM

Parengta pirkimo
užduočių (skaičius)
–1

____________________

Projektų ir sistemų
strateginio valdymo
skyrius,
Sistemų
administravimo ir
naudotojų pagalbos
skyrius
Telekomunikacinio
tinklo
administravimo
skyrius

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
II ketvirtis

