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Konteksto (aplinkos) analizė
Informacinės ir ryšių technologijos tapo neatsiejama viešojo valdymo institucijų veiklos dalimi.
Elektroniniu būdu teikiama didelė dalis administracinių paslaugų, informacinės ir ryšių technologijos
aktyviai naudojamos vidiniuose viešojo administravimo procesuose. Įstaigos vis dažniau informacija
keičiasi elektroniniu būdu. Visos institucijos, kurių veikla susijusi su informacinėmis bei ryšių
technologijomis yra suinteresuotos efektyviu ir patikimu jų funkcionavimu bei informacinių išteklių
sauga.
Atsiranda vis didesnis poreikis saugiai vykdyti elektronines piliečių, verslo ir viešosios valdžios
institucijų tarpusavio operacijas Europos Sąjungos elektroninėje erdvėje ir gauti paslaugas nuotoliniu būdu.
Ypatingas dėmesys Lietuvoje skiriamas valstybės informacinių išteklių konsolidavimo
procesams. Lietuvoje tęsiami nuo 2015 metų vykdomi valstybės informacinių išteklių infrastruktūros
konsolidavimo darbai, tiesiogiai palietė visus valstybės informacinių išteklių valdytojus ir tvarkytojus.
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –
Informatikos ir ryšių departamentas) 2016 metais vidaus reikalų ministro įsakymu paskirtas valstybės
informacinių technologijų paslaugų teikėju Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo
srities įstaigoms. 2016-2017 m. vykdyti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo
darbai: Vidaus reikalų ministerijoje ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigose vykdomos
funkcijos, susijusios su IT paslaugų teikimu, perduotos Informatikos ir ryšių departamentui, atliktas šių
įstaigų naudojamos IT infrastruktūros konsolidavimo techninis įvertinimas ir parengtas investicijų
projektas, skirtas valstybės IT paslaugų teikėjo veiklai ir IT paslaugoms – techninei įrangai kaip paslaugai
ir programinės įrangos platformai kaip paslaugai, reikalingai infrastruktūrai sukurti, atliekami esamos IT
infrastruktūros naujinimo darbai.
Visi minėti procesai įtakoja Informatikos ir ryšių departamento vykdomos Vidaus reikalų
ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano programos įgyvendinimą, programos tikslų,
uždavinių pasiekimą bei vykdomus darbus. Vykdomi darbai, investicijų projektai tiesiogiai prisideda prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, Europos Sąjungos iniciatyvų, skirtų
informacinių sistemų sąveikumui užtikrinti Europos Sąjungos lygmeniu, siekiant stiprinti valstybės
viešąją tvarką bei sienų kontrolę, Viešojo saugumo programos tarpinstitucinio veiklos plano, kitų planų,
programų bei prioritetų įgyvendinimo.
PIRMASIS SKIRSNIS
PIRMOJO STRATEGINIO TIKSLO (KODAS 01)
„ĮGYVENDINTI VIEŠOJO SAUGUMO POLITIKĄ, IR SIEKTI, KAD ŠALIES GYVENTOJAI
JAUSTŲSI SAUGESNI“ ĮGYVENDINIMAS
Informatikos ir ryšių departamentas 2017 metais vykdė 01.12 programą „Valstybės
informacinių išteklių saugos ir elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų
informacinių bei ryšių technologijų plėtra“, tuo prisidėdamas prie Vidaus reikalų ministrui pavestų
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valdymo sričių strateginio veiklos plano pirmojo strateginio tikslo įgyvendinimo.
Įgyvendintas investicijų projektas „Administracinių nusižengimų registro programinių
priemonių sukūrimas apsikeitimui administracinių nusižengimų ir su jais susijusiais duomenimis su
kitų valstybės institucijų informacinėmis sistemomis“. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodeksui (ANK) Administracinių teisės pažeidimų registras
pritaikytas naujiems ANK reikalavimams – nuo 2017 m. sausio 1 d. institucijos gali tvarkyti
administracinių nusižengimų duomenis Administracinių nusižengimų registre (ANR). Naudojantis
ANR vyksta administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas. Asmenys, padarę administracinius
nusižengimus, neišvengia administracinės atsakomybės pasekmių. Užtikrintas apsikeitimas
administracinių nusižengimų ir su jais susijusiais duomenimis su kitų valstybės institucijų
informacinėmis sistemomis, siekiant stiprinti teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės įstaigų, kurioms
pavesta su viešojo saugumo stiprinimu tiesiogiai susiję uždaviniai, pajėgumą ir gebėjimus užtikrinti
viešąjį saugumą. Visiems subjektams, surašantiems administracinių nusižengimų protokolus ir
priimantiems nutarimus administracinių nusižengimų bylose, suteiktos galimybės tvarkyti
administracinių pažeidimų duomenis centralizuotai automatizuotu būdu naudojantis ANR sąsajomis su
savo turimomis informacinėmis sistemomis. Įgyvendinamos prevencinės priemonės – valstybės
paslaugos neteikiamos tiems asmenims, kurie yra nesumokėję baudų, paskirtų už administracinius
nusižengimus, t.y. įsiskolinę valstybės biudžetui.
2017 metais reglamentuota Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio
mobiliojo radijo ryšio tinklo veikla, jam suteiktas nacionalinis statusas. Tinklo paslaugų teikimas
užtikrinamas ne tik Lietuvos viešojo saugumo, bet ir pagalbos tarnyboms (greitosios medicinos
pagalbos stotims ar skyriams), Lietuvos bankui, savanoriškosioms ugniagesių organizacijoms ir kitoms
įstaigoms. Vykdyti darbai, siekiant išplėsti šio tinklo aprėptį, funkcionalumą ir infrastruktūrą, siekiant
užtikrinti glaudžią ir greitą visų viešojo saugumo, pagalbos tarnybų, kitų su šiomis tarnybomis susijusių
Lietuvos Respublikos institucijų sąveiką.
2017 metais atlikta nusikalstamumo statistinių duomenų, susijusių su smurtu artimoje
aplinkoje, parengimo analizė. Surinkti poreikiai Nusikalstamų veikų žinybinio registro, Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos programinės
įrangos pritaikymui nusikalstamumo statistiniams duomenims, susijusiems su smurtu artimoje
aplinkoje, kaupti ir teikti. Numatyti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro programinės įrangos
tobulinimo reikalavimai.
Siekiant sudaryti prielaidas saugiai vykdyti elektronines piliečių, verslo ir viešosios valdžios
institucijų tarpusavio operacijas Europos Sąjungos elektroninėje erdvėje ir gauti paslaugas nuotoliniu
būdu pradėtos vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 910/2014 (eIDAS
reglamento) įgyvendinimo programinės priemonės.
Stiprintos organizacinės ir techninės priemonės, užtikrinančios elektroninės informacijos
saugą vidaus reikalų informaciniuose ištekliuose. 2017 m. atnaujintas visų informacinių išteklių, kurių
tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas, saugos reglamentavimas, parengta ir nustatyta
bendra saugos politika, apimanti elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo
reikalavimus. Atliktas Informatikos ir ryšių departamento tvarkomų informacinių sistemų ir registrų
rizikos vertinimas, informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimas. Atlikta
Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos
sistemos (ARSIS) pagalba stebimų valstybės informacinių išteklių elektroninės informacijos saugos
reikalavimų įgyvendinimo analizė. Atliktas Sertifikatų valdymo informacinės sistemos auditas,
patvirtintas ir įgyvendinamas Techninių kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo Vidaus
reikalų ministerijos valdomuose ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose ir valstybės
informaciniuose ištekliuose priemonių planas.
1 lentelė. Pirmąjį vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginį tikslą įgyvendinančios Vidaus
reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2017–2019 metų strateginio veiklos plano programos ir
ataskaitinių metų Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas:
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Programos
kodas

Programos pavadinimas

01.12

Valstybės informacinių
išteklių saugos ir
elektroninės valdžios
politikos įgyvendinimas ir
vidaus reikalų
informacinių bei ryšių
technologijų plėtra

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur.)
Panaudojimo
Patvirtintas Patikslintas
Faktiškai
dalis nuo
planas
planas
panaudota
patikslinto
plano proc.

9608

9597,8

9411,8

Programą įgyvendinanti įstaiga
(-os)

Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Vidaus reikalų
ministerijos

98,1

Iš jų ES ir kita tarptautinė fiannsinė parama

Kodas

Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas, matavimo vienetas

Rezultato vertinimo rodiklių reikšmės
Planinės ir pasiektos reikšmės
Siektinos reikšmės
2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Vidaus reikalų sistemos įstaigoms
16,13
43
45,41
R-01-01- teikiamų saugių informacinių ir
46,04
46,23
46,56
12-01-02 ryšių technologijų paslaugų
17,41
45
46,16
efektyvumo pokytis, koeficientas
Rezultato vertinimo kriterijus parodo 01.12 programos tikslo „Įgyvendinti valstybės informacinių išteklių
saugos politiką, informacinių technologijų pagalba kurti ir plėtoti priemones viešajam saugumui ir viešajam
valdymui užtikrinti“ įgyvendinimą. Rodiklis parodo teikiamų paslaugų efektyvumą, kurį sukuria
Informatikos ir ryšių departamentas užtikrindamas informacinių išteklių saugą ir siekdamas informacinių
sistemų ir registrų efektyvaus ir patikimo veikimo, ir kurį patiria tiesioginiai naudos gavėjai – vidaus
reikalų ministrui priskirtų valdymo sričių įstaigos ir gyventojai.
Nuo 2016 metais matomas žymus rezultato vertinimo kriterijaus reikšmės pokytis. Šį pokytį įtakojo dalies
produkto vertinimo kriterijų, kurių reikšmės vertinamos skaičiuojant rezultato kriterijų, pasikeitimas. 2017
metais pasiekta rezultato vertinimo kriterijaus reikšmė suplanuotą reikšmę viršijo nežymiai 1,65 proc., kas
rodo, kad suplanuoti darbai buvo atlikti tinkamai, pasiektos produkt vertinimo kriterijų reikšmės, programai
skirti asignavimai panaudoti efektyviai.

Kodas

Rezultato vertinimo kriterijaus
pavadinimas, matavimo vienetas

Vidutinis pirmos kategorijos
R-01-12informacinių sistemų incidentų
02-01
suvaldymo laikas, minutėmis

Rezultato vertinimo rodiklių reikšmės
Planinės ir pasiektos reikšmės
Siektinos reikšmės
2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.
-

375

360

-

370,8

357

345

330

330

Rezultato vertinimo kriterijus parodo 01.12 programos tikslo „Siekti efektyvaus ir patikimo vidaus reikalų
informacinių bei ryšių technologijų funkcionavimo“ įgyvendinimą. Rezultato vertinimo kriterijaus reikšmės
pradėtas skaičiuoti nuo 2016 metų. Tiek 2016 metais, tiek 2017 metais pasiektos rezultato vertinimo
kriterijaus reikšmės nežymiai viršijo suplanuotas reikšmes (2016 m. 1,12 proc., 2017 m. 0,8 proc.), kas rodo,
kad pirmos kategorijos informacinės infrastruktūros objektų incidentai buvo suvaldyti tinkamai, neviršijant
suplanuoto laiko bei bendruosiuose informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos techniniuose
reikalavimuose numatytų reikšmių. Asignavimai, skirti informacinių sistemų priežiūrai, leidžiančiai
užtikrinti tinkamą pirmos kategorijos informacinių sistemų ir registrų prieinamumą panaudoti efektyviai.
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