INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VYRIAUSYBĖS IR VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VEIKLOS PRIORITETŲ
ĮGYVENDINIMAS

1. PIRMASIS VEIKLOS PRIORITETAS
„Padidinti viešojo saugumo politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir veiksmingumą“
1.1. Prioritetinė kryptis: Vidaus reikalų statutinių įstaigų veiklos, užtikrinant viešąjį
saugumą, skaidrumo ir efektyvumo didinimas.
1.1.5.(VPP.342) 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, tęstinė 2016 m. III ketv. priemonė,
koordinatorius – Viešojo valdymo politikos departamentas; vykdytojas – Informatikos ir ryšių
departamentas, įgyvendinama Vyriausybės 2012–2016 metų programos prioritetinė priemonė Nr.
342.
IŠ DALIES ĮVYKDYTA (VYKDOMA). Rengiami teisės aktai dėl nacionalinio/valstybinio statuso
suteikimo Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemai (SMRRS). Siekiant išplėsti
Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos radijo ryšio aprėpties zoną trijose
savivaldybėse, 2015 m. gruodžio mėnesį nupirktos ir sumontuotos trys bazinės stotys.
1.1.6. (VPP.343) Plėtoti Lietuvos nacionalinę Šengeno informacinę sistemą, siekiant
prisijungti prie antrosios karto Šengeno informacinės sistemos, užtikrinti tinkamą Šengeno
erdvės išorinių sienų saugumą ir Šengeno valstybių narių teisėsaugos institucijų
bendradarbiavimą, tęstinė 2016 m. III ketv. priemonė, koordinatorius – Viešojo valdymo politikos
departamentas; vykdytojas – Informatikos ir ryšių departamentas, įgyvendinama Vyriausybės
2012–2016 metų programos prioritetinė priemonė Nr. 343.
IŠ DALIES ĮVYKDYTA (VYKDOMA).Lietuva prisijungė prie antrosios kartos Šengeno informacinės
sistemos 2013 m. balandžio 9 d. ir nuo to momento įsigaliojo antrosios kartos Šengeno
informacinės sistemos teisinė bazė. Toliau plėtojama Lietuvos nacionalinė Šengeno informacinė
sistemos (N.SIS) infrastruktūra, užtikrinama Lietuvos nacionalinė Šengeno informacinė sistemos
(N.SIS) sąsaja su Centrine Šengeno informacine sistema (C.SIS), vykdant nacionalinio vienintelio
prieigos taško (SPOC) funkcijas. 2015 m. I ketvirtyje panaudojant Išorės sienų fondo lėšas įsigyti ir
perduoti galutiniams N.SIS Lietuvos nacionalinė Šengeno informacinė sistemos naudotojams
(Lietuvos policijos įstaigoms, Migracijos departamentui ir Informatikos ir ryšių departamentui prie
Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas, IRD) 200 personalinių
kompiuterių Lietuvos nacionalinė Šengeno informacinė sistemos (N.SIS) naudotojų darbo vietų
atnaujinimui.
2015 m. II ketvirtyje, panaudojant Išorės sienų fondo lėšas įsigyta ir įdiegta Lietuvos
nacionalinė Šengeno informacinė sistemos (N.SIS) ir susijusių nacionalinių registrų infrastruktūros
stebėjimo ir valdymo posistemės techninė ir programinė įranga, atnaujinta Lietuvos nacionalinė
Šengeno informacinė sistemos (N.SIS) ir nacionalinių registrų sąsajų programinė įranga.
Įvykdytas Išorės sienų fondo lėšomis finansuojamas projektas Nr. ISF13/3.3.1-4.3
„Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos plėtojimas“.
Užtikrinamas Šengeno informacinės sistemos veikimas, rengiamasi pereiti į naujos kartos
saugų tinklą Testa-NG sąveikai su Centrine Šengeno informacine sistema (C.SIS).
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2. ANTRASIS VEIKLOS PRIORITETAS
„Padidinti viešojo valdymo efektyvumą, taikant sistemines viešojo valdymo tobulinimo
priemones“
2.3. Prioritetinė kryptis: Įrodymais grįsto valdymo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir
gyventojų dalyvavimo viešajame valdyme skatinimas.
.
2.3.2.(VPP.312-MPD.1.4.9) Sukurti ir įdiegti programinę įrangą, kuri sudarytų sąlygas
centralizuoti ir standartizuoti administracinių teisės pažeidimų duomenų tvarkymą, baudų, skirtų
už administracinius teisės pažeidimus, administravimą ir išieškojimą, plėsti teikiamas
administracines paslaugas gyventojams, užtikrinti efektyvų ne ginčo tvarka skirtų
administracinių baudų surinkimą valstybės mastu, 2015 m. III ketv., prioritetinio darbo
koordinatorius – Viešojo valdymo politikos departamentas, vykdytojai: Informatikos ir ryšių
departamentas, Policijos departamentas; įgyvendinama Vyriausybės 2012–2016 metų programos
prioritetinė priemonė Nr. 312; Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetinis darbas Nr.1.4.9.
ĮVYKDYTA. Siekiant skatinti savanorišką baudų už administracinius teisės pažeidimus mokėjimą,
standartizuoti, centralizuoti ir suvienodinti skirtingų institucijų vykdomą baudų, paskirtų fiziniams
asmenims už administracinius teisės pažeidimus, administravimo, sumokėjimo ir išieškojimo
procesą bei sukurti priemones – elektronines paslaugas asmenims, padariusiems administracinius
teisės pažeidimus – skirtas greitai ir patogiai apmokėti paskirtas baudas, įgyvendintas projektas
„Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir
juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas“ (toliau – projektas).
Įgyvendinus projektą:
- užtikrintas efektyvesnis ir greitesnis ne ginčo tvarka skirtų administracinių baudų surinkimas
valstybės mastu;
- padidintas valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumas – valstybės mastu
suvienodintas ir standartizuotas administracinių teisės pažeidimų nagrinėjimo ir baudų
administravimo procesas, institucijose efektyviau naudojamos valstybės biudžeto lėšos;
- asmenims sudarytos sąlygos paprastai ir patogiai sumokėti baudas už padarytus administracinius
teisės pažeidimus, nepriklausomai nuo jų buvimo geografinės vietos;
- centralizuota visų valstybėje skiriamų administracinių baudų apskaita, automatizuotai vykdomos
baudų administravimo procedūros, baudų administravimo funkcija (sumokėjimo kontrolė ir
paskirstymas valstybės ir savivaldybių biudžetams) deleguota vienai institucijai – Valstybinei
mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI).
Šiems tikslams pasiekti:
- modernizuotos VMI Mokesčių apskaitos informacinė sistema (toliau – MAIS) ir Mokesčių
mokėtojų elektroninio švietimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų sistema (toliau – ESKIS),
įdiegiant 7 elektronines paslaugas, susijusias su ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir
juridiniams asmenims administravimu;
- sukurtas Administracinių teisės pažeidimų registras (toliau – ATPR), kuriame kaupiami visi
administraciniai teisės pažeidimai, fiksuojama visa informacija apie konkrečiam asmeniui paskirtas
baudas už administracinius teisės pažeidimus, ir kurio duomenys prieinami atsakingoms
institucijoms, nagrinėjančioms administracinių teisės pažeidimų bylas;
- sukurta nauja teisinė aplinka – parengti ir priimti teisės aktai, reglamentuojantys projekto apimtyje
numatytus pokyčius.
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4. KETVIRTASIS VEIKLOS PRIORITETAS
„Stiprinti elektroninės informacijos saugumą“
4.1.(VPP.145.4-MPD.5.3.4) Užtikrinti ypatingos svarbos IRT infrastruktūros apsaugą ir
visuomenės saugumą elektroninėje erdvėje: sukurti ir įdiegti programinę įrangą, kuri sudarytų
sąlygas vykdyti nuolatinę, išsamią ir efektyvią valstybės informacinių sistemų ir registrų atitikties
elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėseną, 2015 m. I–IV
ketv., prioritetinio darbo koordinatorius – Viešojo valdymo politikos departamentas, vykdytojas –
Informatikos ir ryšių departamentas, įgyvendinama Vyriausybės 2012–2016 metų programos
prioritetinė priemonė Nr. 145.4, Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetinis darbas Nr.5.3.4.
ĮVYKDYTA. Įgyvendintas 2014–2015 m. valstybės investicijų projektas „Valstybės informacinių
išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams
stebėsenos sistemos įdiegimas“. Per 2015 m. sukonstruota, ištestuota ir įdiegta Valstybės
informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo)
reikalavimams stebėsenos sistema (ARSIS). Vidaus reikalų ministras 2015 m. gruodžio 18 d.
patvirtino ARSIS priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktą, ARSIS pagalba galima vykdyti
nuolatinę, išsamią, visaapimančią ir efektyvią valstybės informacinių sistemų ir registrų atitikties
teisės aktų nustatytiems elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėseną.
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO
SRIČIŲ 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 01.12 PROGRAMOS
„ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS SAUGOS IR ELEKTRONINĖS VALDŽIOS
POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS, VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ
TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMAS
Programą pagal kompetenciją vykdo (iki 2015 vykdė Elektroninės valdžios politikos
skyrius):
- Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamentas;
- Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
Programos tikslai:
 Įgyvendinti elektroninės informacijos saugos valstybės politiką, siekti efektyvaus ir
patikimo vidaus reikalų informacinių bei ryšių technologijų veikimo veikimo.
 Plėsti informacinių technologijų naudojimą viešajame administravime.
Įvykdytas projektas „Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka
paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas“:
- užtikrintas efektyvesnis ir greitesnis ne ginčo tvarka skirtų administracinių baudų
surinkimas valstybės mastu;
- padidintas valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumas – valstybės
mastu suvienodintas ir standartizuotas administracinių teisės pažeidimų nagrinėjimo ir baudų
administravimo procesas;
- asmenims sudarytos sąlygos paprastai ir patogiai sumokėti baudas už padarytus
administracinius teisės pažeidimus, nepriklausomai nuo jų buvimo geografinės vietos.
Įvykdytas projektas „Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemos įdiegimas“. Per 2015 m.
sukonstruota, ištestuota ir įdiegta Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistema (ARSIS). ARSIS
pagalba galima vykdyti nuolatinę, išsamią, visaapimančią ir efektyvią valstybės informacinių
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sistemų ir registrų atitikties teisės aktų nustatytiems elektroninės informacijos saugos
reikalavimams stebėseną.
Plėtota Lietuvos nacionalinę Šengeno informacinė sistema, siekiant prisijungti prie antrosios
kartos Šengeno informacinės sistemos, užtikrinti tinkamą Šengeno erdvės išorinių sienų saugumą ir
Šengeno valstybių narių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą. Toliau plėtota Lietuvos
nacionalinė Šengeno informacinė sistemos (N.SIS) infrastruktūra, užtikrinta Lietuvos nacionalinė
Šengeno informacinė sistemos (N.SIS) sąsaja su Centrine Šengeno informacine sistema (C.SIS),
vykdant nacionalinio vienintelio prieigos taško (SPOC) funkcijas. Įsigyti ir perduoti N.SIS
naudotojams 200 personalinių kompiuterių N.SIS naudotojų darbo vietų atnaujinimui. Įsigyta ir
įdiegta N.SIS ir susijusių nacionalinių registrų infrastruktūros stebėjimo ir valdymo posistemės
techninė ir programinė įranga, atnaujinta N.SIS ir nacionalinių registrų sąsajų programinė įranga.
Įvykdytas projektas „Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos plėtojimas“.
Išplėsta Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS) radijo ryšio aprėpties zona
trijose savivaldybėse, 2015 m. gruodžio mėnesį nupirktos ir sumontuotos trys bazinės stotys.
Įvykdytas projektas „Sukurti DNR duomenų ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrų
sąveiką, įgyvendinant Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio
išnaudojimo ir seksualinės prievartos 37 straipsnį“. Sukurta programinė įranga jungtiniams
duomenims (nuteistų asmenų tapatybės, genetinio profilio ir šių asmenų teistumo duomenims)
teikti, siekiant perduoti duomenis apie asmenis, nuteistus už Europos Tarybos konvencijoje dėl
vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos, nurodytus nusikaltimus
nacionalinėms ir Europos Sąjungos šalių kompetentingoms institucijoms.
Įvykdytas projektas „Atnaujinti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro programinę
įrangą“. Atliktas Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų bazės struktūros ir
programinės įrangos atnaujinimas, Elektroninių paslaugų portalo atnaujinimas (administracinių
paslaugų elektroninėje erdvėje tobulinimas), Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro sąveikų
su Lietuvos teismų informacine sistema, Antstolių informacine sistema realizavimas.
Atliktas Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS), Lietuvos nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos (N.SIS) ir Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) rizikos
vertinimas ir parengta rizikos įvertinimo ataskaita.
Parengta Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS), Lietuvos nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos (N.SIS) ir Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) veiklos
tęstinumo valdymo planų veiksmingumo išbandymo metu pastebėtų trūkumų ataskaita.
Atliktas 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 vertinimas.
Atlikus ugniasienių konfigūravimo darbus, sukurtas šifruotas duomenų kanalas tarp Vilniaus,
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Alytaus GMP stočių dispečerinių ir BPC infrastruktūros.
Užtikrinta Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS) aprėptis, funkcionalumas ir
valdymo sauga bei vykdytas infrastruktūros plėtros II etapas.
Prijungiami BPC padaliniai ir apskričių centrų įstaigos, vykdančios pagalbos funkcijas, prie
Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (VRTT).
Įdiegta Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (VRTT) saugos sistema.
01.12 PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI:
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo kriterijaus Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
Metinis
Įvykdymo
kodas
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
Įvykdymas
planas
procentas
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1-asis tikslas: Įgyvendinti elektroninės informacijos saugos valstybės politiką, siekti efektyvaus ir
patikimo vidaus reikalų informacinių bei ryšių technologijų veikimo
Vidaus reikalų ministro valdymo sričių
įstaigoms teikiamų saugių informacinių ir
R-01-12-01-02
16,13
17,41
107,94
ryšių technologijų paslaugų efektyvumo
pokytis, koeficientas
Rodiklis viršytas. Nenumatytai padidėjęs besikreipiančių asmenų – Informatikos ir ryšių departamento
viešosios paslaugos gavėjų skaičius įtakojo rezultato vertinimo kriterijaus rodiklio vertės viršijimą.
1-ojo tikslo 1-asis uždavinys: Stiprinti elektroninės informacijos saugą,
informacinių technologijų pagalba kurti ir plėtoti priemones viešajam saugumui
užtikrinti
P-01-12-01-01-03 Teisėsaugos institucijoms elektroniniu
būdu pateiktų teistumo duomenų dalis,
98,0
98,0
100
procentais
P-01-12-01-01-04 Informacinių
technologijų
pagalba
ikiteisminio tyrimo įstaigoms parengtų
9,8
9,8
100
priemonių (analizių, ataskaitų, duomenų
rinkinių) skaičiaus didėjimas, procentais
1-ojo tikslo 2-asis uždavinys: Užtikrinti vieningą Vidaus reikalų, Lietuvos
nacionalinės Šengeno ir Lietuvos nacionalinės vizų informacinių sistemų kūrimą,
tvarkymą, plėtrą, suderinamumą bei saugą
P-01-12-01-02-01 Užtikrintas Vidaus reikalų informacinės visiškai
visiškai
100
sistemos centrinio duomenų banko užtikrintas užtikrintas
prieinamumas
P-01-12-01-02-02 Viešosios paslaugos gavėjų, naudojančių
69
70
101
teistumo (neteistumo) pažymų elektroninio
užsakymo sistemą, dalis, procentai
P-01-12-01-02-03 Užtikrintas Lietuvos nacionalinės Šengeno visiškai užtikrintas Nepilnai
informacinės sistemos prieinamumas
užtikrintas
pasiektas
Rodiklis nepilnai pasiektas. Užtrukęs Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos incidentų
šalinimas įtakojo vertinimo kriterijaus reikšmės nepasiekimą.
1-ojo tikslo 3-asis uždavinys: Užtikrinti Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
tvarkymą, plėtrą ir saugą bei jo komponentų suderinamumą
Užtikrintas incidentų Vidaus reikalų
visiškai
visiškai
100
P-01-12-01-03-01
telekomunikacinio tinklo kamieninėje užtikrintas užtikrintas
dalyje šalinimas per nustatytą terminą
Užtikrintas Vidaus reikalų skaitmeninės visiškai
Nepilnai
P-01-12-01-03-02 mobiliojo radijo ryšio sistemos incidentų užtikrintas užtikrintas
pasiektas
sprendžiamumas
Rodiklis nepasiektas. Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta dėl užtrukusių radijo relinės įrangos
tvarkymo darbų
01.12 PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS:
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Asignavimai
Iš viso asignavimų programai
(1+2)
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1.
Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžetas:
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos
1.4. valstybės biudžeto lėšos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos
finansinė
parama
projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai, Eur

Panaudoti
asignavimai,
Eur

Asignavimų
panaudojimo
procentas

8.072.831

7.999.303,17

99,1

8.072.831

7.999.303,17

99,1

229.958

229.958,00

100,0

421.490

351.750,73

83,5*

7.421.383

7.417.594,44

99,9

* nespėta panaudoti 2015 metų pabaigoje gautų pajamų įmokų.

