PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2017 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-505
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
ĮGYVENDINANT VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2017–2019 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ
I SKYRIUS
XVII-OSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

I
3.1.4.

4.

6.

1
2

DARBAS Valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros konsolidavimas ir
valstybės informacinių sistemų
modernizavimas
Valstybės ir valstybės valdomų įmonių
elektroninių ryšių tinklų valdymo
efektyvumo įvertinimas ir optimizavimas:
4.1. Reglamentuoti Vidaus reikalų
ministerijos valdomo Skaitmeninio mobiliojo
radijo ryšio tinklo veiklą, išplečiant galimybę
paslaugomis naudotis valstybės ir
savivaldybės institucijoms ir įstaigoms,
užtikrinančioms viešąjį saugumą, skubios
pagalbos teikimą, paieškos ir gelbėjimo
darbų vykdymą, ekstremalių situacijų
valdymą.
Viešo sektoriaus naudojimosi elektroninėmis
paslaugomis efektyvinimas, atsisakant
perteklinių ir dubliuojančių IT sprendimų,
konsoliduojant viešuosius pirkimus:
6.1. Specifikuoti Lietuvos nacionalinės
elektroninės atpažinties informacinės
sistemos atnaujinimą pagal elektroninės
atpažinties eIDAS mazgo specifikacijos
reikalavimus;

VRM
EVSPS

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

III

IV

Koordinatorius
(SM)

VRM
EVSPS,1
IRD prie
VRM2

2017 m.
IV ketv.

VRM
EVSPS,
IRD prie
VRM

2017 m.
IV ketv.

VRM
EVSPS,
IRD prie
VRM
VRM
EVSPS,
IRD prie
VRM

VRM Elektorininės valdžios ir saugos politikos skyrius – VRM EVSPS
Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM- toliau IRD prie VRM

Koordinatorius
VRM EVSPS

2017 m.
IV ketv.

2

Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų / poveiksmių
pavadinimai

Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo kriterijai

I
7.

Informacinių sistemų ir registrų pritaikymas
nusikalstamumo statistikos duomenims
kaupti ir analizuoti:
7.1. Atlikti nusikalstamumo statistikos
duomenų poreikio analizę.

Koordinatorius

Vertinimo kriterijų reikšmės
ketvirčiais
II

III

IV

Įvykdymo terminas
I

II

VRM
EVSPS,
IRD prie
VRM
VRM
EVSPS,
IRD prie
VRM

III

IV

2017 m.
IV ketv.

II SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
I

II

III

IV

Koordinatorius3
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

PIRMASIS STRATEGINIS TIKSLAS
„ĮGYVENDINTI VIEŠOJO SAUGUMO POLITIKĄ IR SIEKTI, KAD ŠALIES GYVENTOJAI JAUSTŲSI SAUGESNI“
01.12
R-0112-0102

P-01-1201-0101

3

PROGRAMA ,,VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SAUGOS IR ELEKTRONINĖS VALDŽIOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VIDAUS
REIKALŲ INFORMACINIŲ BEI RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA“
Vidaus reikalų sistemos
IRD prie VRM
45,41
įstaigoms teikiamų saugių
informacinių ir ryšių
technologijų paslaugų
efektyvumo pokytis,
koeficientas
Valstybės informacinių
IRD prie VRM
93
išteklių atitikties
elektroninės informacijos
saugos reikalavimams
stebėsenos sistema
(ARSIS) stebimų vidaus
reikalų srities informacinių
sistemų ir registrų dalis, ne
mažiau kaip procentais

Koordinatorius (VRM administracijos padalinys) nurodomas, kai priemonę vykdo ir (ar) vertinimo kriterijų siekia įgyvendinti įstaiga prie VRM, kurios vadovas yra valstybės biudžeto
asignavimų valdytojas

3
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

P-01-1201-02-01

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Teisėsaugos ir kitoms
valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms
elektroniniu būdu pateiktų
teistumo duomenų dalis,
procentais
Informacinių technologijų
pagalba ikiteisminio tyrimo
įstaigoms parengtų
priemonių (analizių,
ataskaitų, duomenų
rinkinių) skaičiaus
didėjimas, procentais
Administracinės paslaugos
gavėjų, naudojančių
teistumo (neteistumo)
pažymų elektroninio
užsakymo sistemą, dalis,
procentais
Vidutinis pirmos
kategorijos informacinių
sistemų incidentų
suvaldymo laikas, ne
daugiau kaip, minutėmis
Užtikrintas Informatikos ir
ryšių departamento
tvarkomų informacinių
sistemų ir registrų
prieinamumas
Užtikrintas Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
prieinamumas
Užtikrintas Vidaus reikalų
radijo ryšio tinklo
prieinamumas
Centralizuotai prižiūrimos
vidaus reikalų sistemos IT
tarnybinių stočių įrangos
dalis, ne mažiau kaip,
procentais

P-01-1201-02-02

P-01-1201-0203

R-0112-0201

P-01-1202-01-01

P-01-1202-0102
P-01-1202-0103
P-01-1202-0104

01-01-01

Vykdyti teisės aktų nustatytą
informacinių išteklių saugos politikos

30

Vertinimo kriterijai

2017 m.
IV ketv.

Vertinimo kriterijų reikšmės
99

Koordinatorius3
Atsakingi vykdytojai,
IRD priepastabos
VRM

10,5

IRD prie VRM

80

IRD prie VRM

360

IRD prie VRM

Visiškai užtikrintas

IRD prie VRM

Visiškai užtikrintas

IRD prie VRM

Visiškai užtikrintas

IRD prie VRM

90

IRD prie VRM

IRD prie VRM
Informacijos saugos

4
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
įgyvendinimo priežiūrą (atlikti
informacinių technologijų saugos
atitikties, rizikos, pažeidžiamumų
vertinimą, parengti informacijos saugos
mokymų medžiagą):
Parengti vidaus reikalų ministro 2011 m.
rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl
Sertifikatų valdymo informacinės
sistemos duomenų saugos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo projektą
Parengti Sertifikatų valdymo
informacinės sistemos saugos politikos
įgyvendinimo dokumentus
Parengti IRD prie VRM direktoriaus
įsakymo „Dėl Sertifikatų valdymo
informacinės sistemos saugos įgaliotinio
ir administratoriaus skyrimo“ projektą
Parengti vidaus reikalų ministro įsakymo
„Dėl Sertifikatų valdymo informacinės
sistemos informacinių technologijų
saugos atitikties ir rizikos vertinimų metu
pastebėtų trūkumų šalinimo ir rizikos
valdymo priemonių plano patvirtinimo“
projektą
Sudaryti Sertifikatų valdymo
informacinės sistemos veiklos tęstinumo
valdymo ir veiklos atkūrimo grupes
Atnaujinti Lietuvos nacionalinės vizų
informacinės sistemos saugos politikos
įgyvendinimo dokumentus
Parengti vidaus reikalų ministro 2015 m.
liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-558 „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos darbo reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo projektą,
įtraukiant informacinių technologijų ir
telekomunikacinės įrangos saugaus
naudojimo tarnybinių komandiruočių
metu nuostatas
Parengti vidaus reikalų ministro 2015 m.
spalio 5 d. įsakymo Nr. 1V-781 „Dėl

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

2017 m.
I ketv.

Vertinimo kriterijai

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius
Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

2017 m.
I ketv.

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

2017 m.
II ketv.
2017 m.
II ketv.

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

1

3

1

-

-

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius
Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius
Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą

--

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius
IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius
IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

-

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

2017 m.
III ketv.

2017 m.
III ketv.

Koordinatorius3
Atsakingi vykdytojai,
skyrius pastabos

2017 m.
I ketv.

2017 m.
II ketv.

Vertinimo kriterijų reikšmės

-

1

-

-

2

-

-

3

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

IRD prie VRM
Informacijos saugos

5
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Administracinių teisės pažeidimų registro
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo projektą
Parengti IRD prie VRM direktoriaus
2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 5V-57
„Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registro duomenų saugos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo projektą
Parengti vidaus reikalų ministro įsakymo
„Dėl Vidaus reikalų ministerijos
valdomų registrų ir informacinių sistemų
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
projektą
Atlikti IRD prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų rizikos
vertinimą ir parengti rizikos įvertinimo
ataskaitą, įvesti duomenis į Valstybės
informacinių išteklių atitikties
elektroninės informacijos saugos
reikalavimams stebėsenos sistemą
(ARSIS)
Atlikti IRD prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų
informacinių technologijų saugos
reikalavimų atitikties vertinimą ir
parengti atitikties įvertinimo ataskaitą bei
esant poreikiui pastebėtų trūkumų
šalinimo planą, įvesti duomenis į
Valstybės informacinių išteklių atitikties
elektroninės informacijos saugos
reikalavimams stebėsenos sistemą
(ARSIS)
Atnaujinti IRD prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų
naudotojų mokymo elektroninės
informacijos saugos klausimais
medžiagą, pateikti ją interneto svetainėje
ir informuoti šių sistemų ir registrų
tvarkytojus
Parengti IRD prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir registrų veiklos
tęstinumo valdymo planų veiksmingumo

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

2017 m.
III ketv.

2017 m.
III ketv.

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės

terminą, skaičius

Atsakingi vykdytojai,
skyrius pastabos

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

-

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

Parengta teisės aktų
projektų per nustatytą
terminą, skaičius

-

-

-

-

1

1

Parengta dokumentų,
skaičius
2017 m.
III ketv.

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius
-

-

1

-

Parengta dokumentų,
skaičius

2017 m.
IV ketv.

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

-

-

-

1

Parengta medžiagų,
skaičius
2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

Koordinatorius3

Parengta dokumentų,
skaičius

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius
-

-

-

1

-

-

-

1

IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius, IRD prie VRM

6
Kodas

01-01-02

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
išbandymo metu pastebėtų trūkumų
ataskaitą
Atlikti Valstybės informacinių išteklių
atitikties elektroninės informacijos
saugos reikalavimams stebėsenos
sistemai (ARSIS) pateiktų duomenų
analizę ir parengti ataskaitą
Atnaujinti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) saugos sistemų įrangą:
Atnaujinti antivirusinę programinę įrangą
ir mobilių kompiuterinių darbo vietų
įrangą

Asignavimai tūkst.
Eur

2017 m.
IV ketv.
150

Įsigyti viešąsias interneto paslaugas:

2017 m.
III ketv.
4

Užtikrinti viešųjų interneto paslaugų
gavimą
01-02-01

01-02-02

01-02-03

116

Optimizuoti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) infrastruktūrą:
Atnaujinti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) infrastruktūros techninę
įrangą
Sukurti Administracinių nusižengimų
registro programines priemones, skirtas
keistis administracinių nusižengimų ir su
jais susijusiais duomenimis su kitų
valstybės institucijų informacinėmis
sistemomis:

850

Parengta dokumentų,
skaičius
-

-

-

1

Koordinatorius3
Atsakingi vykdytojai,
Sistemų pastabos
infrastruktūros
administravimo skyrius
IRD prie VRM
Informacijos saugos
skyrius

Įsigyta licencijų, ne vėliau
kaip, data

Įdiegta ugniasienių,
skaičius

IRD prie VRM
Informacinių
technologijų paslaugų
skyrius

-

-

-

12.29

-

-

2

-

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

Užtikrintas interneto
paslaugų gavimas,
procentais

100

100

100

100

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

Priimta įranga, ne vėliau
kaip, data

12.01

IRD prie VRM Teistumo
informacijos tvarkymo
skyrius

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

90

Vertinimo kriterijų reikšmės

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.

Išplėsti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registro galimybes (padidinti
registro duomenų apimtį, nustatyti
sąsajas su Integruota baudžiamojo
proceso informacine sistema, sukurti
efektyvių duomenų analizės priemonių):
Ištestuoti ir priimti sukurtą programinę
įrangą

Vertinimo kriterijai

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

Įsigyti ir įdiegti ugniasienes

01-01-03

Įvykdymo
terminas

2017 m.
IV ketv.

Atnaujinta techninė įranga,
skaičius

23

IRD prie VRM Sistemų
infrastruktūros
administravimo skyrius

7
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Ištestuoti ir priimti sukurtą programinę
įrangą

01-02-05

01-02-06

02-01-01

Priemonių, leidžiančių tvarkyti per
kontaktinius centrus pateikiamus
elektroniniu būdu pasirašytus
dokumentus, sukūrimas:
Palaikyti ir vystyti Administracinių
nusižengimų registrą:
Koordinuoti programinės įrangos
priežiūros ir susijusias paslaugas
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 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 ir
migracijos politikos departamentui
(Vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo
31 d. įsakymas Nr. 1V-245 „Dėl
Lietuvos Respublikos Nacionalinio
pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis
klausimais paskyrimo ir statistinių
duomenų ir kitos informacijos apie
prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su
prekyba žmonėmis priemones bei
veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos

Asignavimai tūkst.
Eur

29

90

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijų reikšmės

Vertinimo kriterijai
Priimta įranga, ne vėliau
kaip, data

2017 m.
IV ketv.

12.29

Parengta specifikacija, ne
vėliau kaip, data

12.15

Atsakingi vykdytojai,
IRD priepastabos
VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius
IRD prie VRM Projektų
valdymo skyrius

2017 m.
IV ketv.
IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

2017 m. IIV ketv.
2 711

Koordinatorius3

2017 m.
IV ketv.
Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius

2017 m.
IV ketv.

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius
-

-

-

2

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius

2017 m.
III ketv.

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

-

-

1

-

8
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
aprašo 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 ir pateikti ją
Lietuvos statistikos departamentui
Parengti ir Europos Komisijai pateikti
statistinius duomenis už praėjusį
kalendorinių metų pusmetį apie
nusikaltimų, užregistruotų pagal Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 213
straipsnį, skaičių (Vidaus reikalų
ministro įsakymas 2016 m. rugpjūčio 25
d. Nr. 1V-587 „Dėl 2014 m. gegužės 15
d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2014/62/ES dėl euro ir kitų
valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo
baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria
pakeičiamas Tarybos pamatinis
sprendimas 2000/383/TVR, 11 straipsnio
įgyvendinimo“)
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

4

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Atsakingi vykdytojai,
pastabos
Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius

2017 m.
II ketv.

2017 m.
II ketv.

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius
-

1

-

-

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius
-

1

-

-

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius

2017 m.
III ketv.

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

1

-

1

-

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą, skaičius
2017 m.
I ketv.

Koordinatorius3

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius
1

-

-

-

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“

9
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
ministro įsakymas 2015 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 1V-729)
Parengti IRD prie VRM direktoriaus
2002 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 63
„Dėl Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos darbo reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo projektą
Parengti direktoriaus 2014 m. vasario 21
d. įsakymo Nr. 5V-16 ,,Dėl Informatikos
ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo projektą
Įdiegti atnaujintą IRD prie VRM
interneto svetainę

02-01-02

02-01-03

5
6

Vykdyti infrastruktūros kaip paslaugos
komponentų priežiūrą (palaikymą):
Koordinuoti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) registrų, operacinių
sistemų ir techninės įrangos priežiūros
paslaugų teikimą 5
Įsigyti registrų ir informacinių sistemų
programinės įrangos priežiūros ir
susijusias paslaugas:
Koordinuoti registrų ir informacinių
sistemų programinės įrangos priežiūros ir
susijusių paslaugų teikimą 6
Koordinuoti laiko žymos formavimo
paslaugų teikimą
Parengti investicijų projektus Europos
Sąjungos struktūrinės paramos lėšoms
gauti

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Atsakingi vykdytojai,
pastabos
Parengtas teisės aktas, ne
vėliau kaip, data

2017 m.
II ketv.

IRD prie VRM Valdymo
organizavimo skyrius
-

04.30

-

-

Parengtas teisės aktas, ne
vėliau kaip, data
2017 m.
III ketv.

2017 m.
II ketv.
233

Atnaujinta interneto
svetainė, ne vėliau kaip,
data

IRD prie VRM Valdymo
organizavimo skyrius
-

-

09.30

-

-

06.30

-

-

IRD prie VRM
Informacinių sistemų
plėtros skyrius

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.

281

Koordinatorius3

Užtikrintas priežiūros
paslaugų teikimas,
procentais

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

09.30

-

IRD prie VRM Sistemų
infrastruktūros
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.

2017 m.
I-IV ketv.

Pagal 2016 m. lapkričio 24 d. paslaugų teikimo sutartis Nr.(6-6) 15R-161
Pagal 2016 m. lapkričio 30 d. paslaugų teikimo sutartis Nr.(6-3) 15R-164

Užtikrintas priežiūros
paslaugų teikimas,
procentais
Užtikrintas paslaugų
teikimas, procentais
Parengta investicijų
projektų, ne vėliau kaip,
data

IRD prie VRM
Informacinių sistemų
plėtros skyrius
IRD prie VRM Valdymo
organizavimo skyrius
IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius, IRD
prie VRM Sistemų
infrastruktūros
administravimo skyrius

10
Kodas
02-01-04

02-01-05

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Palaikyti ir vystyti Integruotą
baudžiamojo proceso informacinę
sistemą:
Koordinuoti programinės įrangos
priežiūros ir susijusių paslaugų teikimą
Nuomoti ir įsigyti programinės įrangos
licencijas:
Atnaujinti kompiuterizuotų darbo vietų
programinę įrangą7

Asignavimai tūkst.
Eur
263

Įvykdymo
terminas

02-01-07

02-01-08

7

Prižiūrėti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) pagrindinės ir
rezervinės tarnybinių stočių patalpų
elektros maitinimo, kondicionavimo,
fizinės apsaugos sistemas:
Parengti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) pagrindinės ir
rezervinės tarnybinių stočių patalpų
elektros maitinimo, kondicionavimo,
fizinės apsaugos sistemų priežiūros
paslaugų pirkimo užduotį ir pateikti
pavedimą Turto valdymo ir ūkio
departamentui prie VRM
Įsigyti duomenų perdavimo paslaugas:
Užtikrinti duomenų ir balso perdavimo
paslaugų teikimą naudojant Saugų
valstybinį duomenų perdavimo tinklą
Išsinuomoti vietas Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio
sistemos (SMRRS) komponentams:
Koordinuoti Vidaus reikalų radijo ryšio ir
duomenų perdavimo tinklų komponentų
vietų ir ryšio linijų nuomos paslaugų
teikimą

Vertinimo kriterijų reikšmės

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

2017 m.
I–IV ketv.
48

60

2017 m.
I–IV ketv.
Atnaujinta kompiuterizuotų
darbo vietų programinė
įranga, išskyrus tą, kuri
negali būti atnaujinta dėl
suderinamumo su registrais,
procentais

20

40

60

80

2017 m.
II ketv.

-

1

-

-

99,99

99,99

99,99

99,99

IRD prie VRM
Informacinių
technologijų paslaugų
skyrius, IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.

1 032

IRD prie VRM
Informacinių
technologijų paslaugų
skyrius

2017 m.
IV ketv.

Parengta pirkimo užduotis,
skaičius

452

Koordinatorius3
Atsakingi vykdytojai,
pastabos

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I–IV ketv.

02-01-06

Vertinimo kriterijai

Priimtos pagal sutarties
sąlygas tinkamai suteiktos
paslaugos, procentais

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I-IV ketv.

Pagal 2016 m. lapkričio 8 d. viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. (6-6)15R149

Užtikrintas Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo
radijo ryšio sistemos
(SMRRS) pasiekiamumas,
ne mažiau kaip, procentais

100

100

100

100

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

11
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Įsigyti VRTT komponentų talpinimo ir
naudojimo užtikrinimo paslaugas

02-01-09

02-01-10

02-01-11

02-01-12

8
9

Vykdyti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
techninį aptarnavimą ir funkcionalumo
užtikrinimą:
Koordinuoti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
techninio aptarnavimo ir funkcionalumo
užtikrinimo paslaugų teikimą8
Nuomoti ryšių kabelių kanalus:
Koordinuoti TEO LT, AB infrastruktūros
nuomos paslaugų teikimą užtikrinant
Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
(VRTT) darbą Vilniaus m.9
Prižiūrėti ir tvarkyti Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo (VRTT)
duomenų ir balso perdavimo įrangą,
linijas, Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
bazinių stočių tvirtinimo konstrukcijas ir
bokštus:
Vykdyti Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo (VRTT)
duomenų ir balso perdavimo įrangos
priežiūrą ir tvarkymą
Vykdyti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
bazinių stočių tvirtinimo konstrukcijų ir
bokštų priežiūrą
Apdrausti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
ir Vidaus reikalų telekomunikacinio
tinklo (VRTT) infrastruktūrą:
Parengti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos ir Vidaus

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas
2017 m.
II ketv.

2 169

05.31

-

-

Atsakingi vykdytojai,
IRD priepastabos
VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

Užtikrintas Vidaus reikalų
skaitmeninės mobiliojo
radijo ryšio sistemos
(SMRRS) pasiekiamumas,
ne mažiau kaip, procentais

100

100

100

100

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

Užtikrintas techninis
aptarnavimas Vilniaus
mieste, ne mažiau kaip,
procentais

100

100

100

100

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I-IV ketv.

2017 m.
I-IV ketv.
18

-

Koordinatorius3

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
I-IV ketv.

146

Parengta pirkimo užduotis,
ne vėliau kaip, data

Vertinimo kriterijų reikšmės

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I-IV ketv.
31

Vertinimo kriterijai

Suremontuota VRTT
sugedusi įranga per
nustatytą terminą, ne
mažiau kaip, procentais
Visiškai užtikrinta SMRRS
bazinių stočių tvirtinimo
konstrukcijų ir bokštų
priežiūra

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

12.15

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius
IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
IV ketv.

Parengta pirkimo užduotis,
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

IRD prie VRM
Telekomunikacijų

12
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai

02-01-13

reikalų telekomunikacinio tinklo
infrastruktūros draudimo paslaugų
pirkimo užduotį
Modernizuoti Vidaus reikalų ministerijos
informacinės sistemos (VRIS) Adreso
komponentų tvarkymo posistemę:
Ištestuoti ir priimti sukurtą programinę
įrangą

02-01-15
02-01-17

02-01-19

02-01-20

02-01-21

Prižiūrėti ir plėsti dokumentų valdymo
sistemą:
Modernizuoti Vidaus reikalų skaitmeninę
mobiliojo radijo ryšio sistemą (SMRRS):
Parengti bazinių stočių
sumontavimo/išmontavimo pirkimo
dokumentus
Užtikrinti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
aprėptį, funkcionalumą ir valdymo saugą
bei vykdyti infrastruktūros plėtros II
etapą:
Įsigyti Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos bazinę
įrangą
Prijungti Bendrojo pagalbos centro
padalinius ir apskričių centrų įstaigas,
vykdančias pagalbos funkcijas, prie
Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
(VRTT):
Parengti telekomunikacinės įrangos
pirkimo užduotį ir pateikti paraišką Turto
valdymo ir ūkio departamentui prie VRM
Įdiegti telekomunikacinę įrangą
Atnaujinti telefonų stotį Vidaus reikalų
ministerijos centriniuose rūmuose
(Šventaragio g. 2, Vilnius):
Atnaujinti telefonų stoties Vidaus reikalų
ministerijos centriniuose rūmuose
(Šventaragio g. 2 Vilnius) licencijas

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas

41

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
II ketv.

100
136

Atsakingi vykdytojai,
pastabosskyrius
administravimo

Priimta įranga, ne vėliau
kaip, data

-

04.07

-

-

IRD prie VRM
Informacijos apdorojimo
ir statistikos skyrius

Parengta pirkimo užduotis,
ne vėliau kaip, data

-

-

09.30

-

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

Pateikta užsakymo forma
ne vėliau kaip, data

-

06.30

-

-

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

03.31

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

100

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I ketv.
2017 m.
IV ketv.
154

Koordinatorius3

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
I-IV ketv.
141

Vertinimo kriterijų reikšmės

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.
2017 m.
III ketv.

131

Vertinimo kriterijai

Parengta pirkimo užduotis,
ne vėliau kaip, data
Įdiegta įranga, skaičius

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius
IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.
2017 m.
IV ketv.

Atnaujintų licencijų dalis,
procentais

IRD prie VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

13
Kodas

Darbų / priemonių / veiksmų /
poveiksmių pavadinimai
Įdiegti telefonų stoties paslaugų
apskaitos sistemą

02-01-22

Plėsti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) naudotojų centralizuotą
valdymą:
Įdiegti Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) naudotojų aptarnavimo
funkcionalumą / centralizuoto valdymo
sistemos programinės įrangos licencijas

Asignavimai tūkst.
Eur

Įvykdymo
terminas
2017 m.
IV ketv.

102

Vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įdiegta sistema, skaičius
-

-

-

1

Koordinatorius3
Atsakingi vykdytojai,
IRD priepastabos
VRM
Telekomunikacijų
administravimo skyrius

2017 m.
IV ketv.

2017 m.
III ketv.

Įdiegtos licencijos, ne
vėliau kaip, data

__________________________

-

-

-

11.30

IRD prie VRM
Informacinių
technologijų paslaugų
skyrius

