INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I.

STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau – departamentas), 2012 metais vykdydamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui
pavestų valdymo sričių 2012–2015 metų strateginio veiklos plano 11 programą „Elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų sistemos
infrastruktūros plėtra“ (toliau – 11 programa), įgyvendino Penkioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 metų 2-ąjį „Stabilūs viešieji finansai – ekonomikos augimo pagrindas“ ir 5-ąjį
„Skaidrumas ir atsakomybė viešajame sektoriuje“ prioritetus bei vidaus reikalų ministro 2012 metų
veiklos 2-ąjį prioritetą “Gerinsime vidaus reikalų statutinių įstaigų veiklos efektyvumą ir jų darbo
kokybę, plėsime jų bendradarbiavimą su kitomis teisėsaugos institucijomis tiriant nusikalstamas
veikas, didinant visuomenės saugumą, stiprinsime elektroninės informacijos saugą (kibernetinį
saugumą)“.
Nuo 2012 m. balandţio 27 d. Lietuva keičiasi informacija apie apkaltinamuosius
nuosprendţius per Europos nuosprendţių informacinę sistemą – ECRIS pagal 2009 m. vasario 26 d.
Europos Sąjungos Tarybos pamatinį sprendimą 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi
informacija iš nuosprendţių registro organizavimo ir turinio bei 2009 m. balandţio 6 d. Tarybos
sprendimą 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendţių registrų informacinės sistemos (ECRIS)
sukūrimo pagal Pamatinį sprendimą 2009/315/TVR. Buvo sukurta ir šiuo metu tobulinama ECRIS
programinė įranga, kurios pagalba galima keistis informacija apie nuosprendţius vienodu,
elektroniniu ir lengvai kompiuterizuotai išverčiamu būdu. Šiuo metu Lietuva informacija apie
apkaltinamuosius nuosprendţius elektroniniu būdu keičiasi su 11 Europos Sąjungos valstybių narių.
Įgyvendinamas projektas „Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo
tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas“. Siekiant
standartizuoti ir suvienodinti baudų, paskirtų uţ administracinius teisės paţeidimus, administravimo
procesus skirtingose institucijose, parengti bei pateikti Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos
Respublikos administracinių teisės paţeidimų kodekso įstatymo pakeitimo, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo, Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymo
pakeitimo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės paţeidimų registro įstatymo projektai.
Vykdomi Lietuvos įsipareigojimai prisijungti prie antrosios kartos Šengeno informacinės
sistemos pagal nustatytą Europos Komisijos grafiką, uţtikrinant Lietuvos nacionalinės Šengeno ir
Centrinės Šengeno informacinių sistemų suderinamumą. Atlikti visi numatyti antros kartos
Šengeno informacinės sistemos modernizavimo ir testavimo darbai.
Viena iš svarbiausių Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011
– 2019 m. programos priemonių – sukurti ir įdiegti Valstybės informacinių išteklių atitikties
elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemą.
Ataskaitiniais metais parengtas ir suderintas su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie
Susisiekimo ministerijos 2012–2015 m. investicijų projektas, projekto tikslas – vykdyti nuolatinę,
išsamią ir efektyvią valstybės informacinių sistemų, registrų (ateityje – ypatingos svarbos
informacinės infrastruktūros objektų) atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) reikalavimams stebėseną, kad būtų sudarytos sąlygos tinkamai valdyti ir koordinuoti
elektroninės informacijos saugą (kibernetinį saugumą). Parengti Valstybės informacinių išteklių
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atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos
sistemos nuostatai, patvirtinti vidaus reikalų ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1V-740
(Ţin., 2012, Nr. 123 -6204).
II.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

Departamentas 2012 m. įgyvendino vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2-ojo
strateginio tikslo „Sudaryti sąlygas efektyviam ir lanksčiam viešajam valdymui, vietos savivaldos
plėtrai, veiksmingai valstybės tarnybai, saugių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimui
viešajame valdyme“ 11 programos 1 tikslą „Įgyvendinti elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) politiką, siekti Vidaus reikalų, Lietuvos nacionalinės Šengeno ir Lietuvos
nacionalinės vizų informacinių sistemų efektyvaus ir patikimo veikimo“:
Buvo įgyvendintas projektas „Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos vystymas“.
2012 m. modernizuota Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos, Uţsieniečių
registro nepageidaujamų asmenų modulio, registrų, kuriuose registruojami ieškomi objektai,
Policijos informacinės sistemos naršyklės programinė įranga, modernizuotas ir įdiegtas
Nacionalinės antros kartos Šengeno informacinės sistemos nacionalinės kopijos aptarnavimo
modulis, kuris iš nacionalinių registrų duomenų generuoja pranešimus apie perspėjimus ir siunčia į
centrinę Šengeno informacinę sistemą. Iš kitų šalių gaunamus pranešimus apie perspėjimus talpina į
Nacionalinės antros kartos Šengeno informacinės sistemos nacionalinę kopiją bei atlieka duomenų
neprieštaringumo patikros (Data consistency check) ir teikimo naudotojams funkcijas. Atlikti
Europos Komisijos nustatyti oficialūs išplėstiniai atitikties testai (Compliance Tests Extended),
parengtiniai sistemos priėmimo testai (PSAT), oficialūs išsamieji testai su šalimis narėmis
(Comprehensive Tests).
Įgyvendintas projektas „Nacionalinės vizų informacinės sistemos vystymas“. Projekto
tikslas – palaipsniui prijungti vizų tarnybas prie Centrinės vizų informacinės sistemos, modernizuoti
Lietuvos nacionalinę vizų informacinę sistemą ir Uţsieniečių registro vizų modulį taip, kad jie
atitiktų besikeičiančius Centrinės vizų informacinės sistemos keliamus reikalavimus bei prisijungus
prie Centrinės vizų informacinės sistemos konsultuoti vietinius šios sistemos naudotojus.
Įdiegus modernizuotą Lietuvos nacionalinės vizų informacinę sistemą, Lietuvos konsulinės
įstaigos ir išorės sienos perėjimo punktai palaipsniui sujungiami su centrine vizų informacinės
sistemos duomenų baze, kurioje saugoma visa informacija apie pateiktus prašymus išduoti vizą bei
visų prašytojų asmeniniai ir biometriniai duomenys (nuskenuoti asmenų pirštų atspaudai bei veido
atvaizdai). Šengeno vizos pradėtos išdavinėti su biometriniais duomenimis. Pasienio pareigūnai,
naudodamiesi sistema, gali patikrinti vizos autentiškumą ir atvykstančių į Šengeno erdvę asmenų
tapatybę, jų pirštų antspaudai gali būti nuskenuoti ir palyginti su saugomais Centrinėje vizų
informacinėje sistemoje. Tai palengvina asmenų patikrinimą prie Europos Sąjungos išorės sienų ir
gerina saugumą Šengeno erdvėje – per kelias minutes galima nustatyti, ar viza iš tikrųjų buvo
išduota.
Modernizuota Lietuvos nacionalinė vizų informacinė sistema integruota su konsultacijų
tarp valstybių narių vizų išdavimo klausimais sistema VISMail, kuri ateityje pakeis VISION
sistemą. Sklandţiam modernizuotos Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos darbui
uţtikrinti projekto metu pateikta techninė įranga ir atitinkamai pritaikyta programinė įranga.
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Prie Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos 2012 m. geguţės mėn. prijungta
Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga Izraelyje.
2012 m. vykdant Saugumo prieţiūros tarnybos funkcijas, pavestas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1545 (Ţin., 2009, 144-6363; 2010, Nr. 1256409), atliktos akreditavimo procedūros pagal paslapčių subjektų pateiktas automatizuoto duomenų
apdorojimo (ADA) sistemų ir tinklų, kuriais apdorojama ar perduodama įslaptinta informacija,
paraiškas: įvertinta parengta ADA sistemų ir tinklų dokumentacija bei įdiegtų saugumo priemonių
atitiktis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos
(NATO) reikalavimams, įvykdyti ADA sistemų ir tinklų patikrinimai bei pateiktos išvados dėl
leidimų automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją ADA sistemomis ir tinklais
išdavimo. Parengtas, suderintas su Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo
komisija ir išleistas departamento direktoriaus 2013 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 5V-1 „Dėl
departamento direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 5V-138 „Dėl Bendrųjų (visiems
vienodų) ţinybinių saugumo prieţiūros tarnybų steigimo ir veiklos taisyklių, Dokumentų,
reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų
automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklių ir Automatizuoto duomenų
apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose bus saugoma, apdorojama ar kuriais bus perduodama
įslaptinta informacija, saugumo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2013, Nr. 4 158). Įsakymo pakeitimu reglamentuotos ADA sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar
perduodama įslaptinta informacija su ţyma „Riboto naudojimo“, taip pat paslapčių subjektų
rangovų (subrangovų) ADA sistemų ir tinklų akreditavimo procedūros, patikslinti ADA sistemų ir
tinklų saugumo reikalavimai.
2012 m. departamentas parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodţio 13 d.
nutarimo Nr. 1266 „Dėl Elektroninės informacijos saugos koordinavimo komisijos sudarymo“
naujos redakcijos projektą, nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
balandţio 25 d. nutarimu Nr. 468 (Ţin., 2012, Nr. 50-2475). Nutarimo teisinio reguliavimo tikslas –
efektyviau koordinuoti kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą valstybėje, priskiriant šią
funkciją Elektroninės informacijos saugos koordinavimo komisijai; nutarimu išplėsta komisijos
sudėtis, įtraukiant visas uţ kibernetinio saugumo sritį atsakingas institucijas, patvirtinti komisijos
nuostatai, reglamentuojantys jos kompetenciją, tikslus ir funkcijas.
Buvo įgyvendinamas projektas „Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne
ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas“.
Parengti teisės aktų projektai būtini šiam projektui įgyvendinti, parengti ir patvirtinti
modifikuojamų informacinių sistemų – Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS),
Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos
(ESKIS) veiklą reglamentuojantys dokumentai – nuostatai ir specifikacijos, parengti
Administracinių teisės paţeidimų registro (ATPR) nuostatų (tvirtinimui bus teikiami tik LR Seimui
priėmus ATPR įstatymą) ir specifikacijos projektai. Taip pat parengti ir derinami kiti ATPR, MAIS
ir ESKIS veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektai, įvykdytas Administracinių teisės
paţeidimų ir eismo įvykių registro (ATPEĮR) modernizavimo paslaugų pirkimas, vykdomi MAIS ir
ESKIS modernizavimo paslaugų pirkimai.
Iki bus sudarytos teisinės prielaidos įsteigti ATPR, ATPEĮR duomenis tvarkyti pavesta
Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinėms ir specializuotoms policijos
įstaigoms, Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos
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apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos bei Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie
Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų
ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, su kitomis institucijomis sudaromos
duomenų teikimo sutartys ATPEĮR duomenims naudoti.
2012 m. buvo įgyvendinamas projektas „Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų ţinybinio
registro sąveikos su kitomis teisėsaugos institucijų sistemomis funkcionalumo sukūrimas ir
tobulinimas, siekiant keistis teistumo informacija su Europos Sąjungos šalių teisėsaugos
institucijomis“. Projektas įgyvendina konkrečius ES programos „Baudţiamasis teisingumas“
(„Criminal Justice“) tikslus – gerinti keitimąsi informacija, pirmiausia iš nacionalinių teistumo
registrų paimta informacija, naudojant kompiuterizuotas sistemas ir Europos Sąjungos mastu
sukurti ir įgyvendinti kompiuterizuotą keitimosi informacija apie teistumą sistemą. Siekiant gerinti
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro sąveiką su kitų nacionalinių teisėsaugos institucijų
sistemomis buvo tęsiamas Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų ţinybinio registro (reorganizuoto į
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą) modernizavimas – programinės ir techninės įrangos
diegimas.
2012 m. baigtas vykdyti projektas „Nusikalstamų veikų ţinybinio registro tobulinimas
pagal kuriamą Europos Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemą“. Projektas buvo
vykdomas pagal Europos Sąjungos programą „Nusikalstamumo prevencija ir kova su
nusikalstamumu“ („Prevention of and Fight against Crime“), kuria siekiama prisidėti prie piliečių
aukšto lygio saugumo uţkardant ir kovojant su organizuotu ir kitokiu nusikalstamumu, ypač su
terorizmu, prekyba ţmonėmis ir nusikaltimais vaikams, neteisėta prekyba narkotikais bei ginklais,
korupcija ir sukčiavimu, taip pat prisidėti prie Europos Sąjungos ir Bendrijos politikos plėtojimo.
Vykdant projektą buvo tobulinamas Nusikalstamų veikų ţinybinis registras pagal kuriamą Europos
Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemą. Tobulinti Nusikalstamų veikų ţinybinį registrą
panaudotos naujos informacinių technologijų galimybės – duomenys apie nusikalstamas veikas
atvaizduojami pritaikant geografinę informacinę sistemą, kuri leidţia atvaizduoti duomenis
Lietuvos Respublikos ţemėlapyje pagal tikslią nusikalstamos veikos padarymo vietą savivaldybės
teritorijoje. Taip pat registras susietas su Europos Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo
sistemos (EULOCS) klasifikatoriumi, pagal kurį nusikalstamumo statistiką, grindţiamą suderintais
nusikalstamų veikų apibrėţimais ir duomenų rinkimo tvarka, bus galima palyginti Europos
Sąjungos lygiu. Teisėsaugos institucijų pareigūnams registro programinėje įrangoje sukurta nauja
funkcija „Atvaizdavimas ţemėlapyje“, skirta atlikti nusikalstamos veikos paiešką interaktyviuose
ţemėlapiuose pagal baudţiamosios bylos numerį. Visuomenei interneto svetainėje sukurta vieša
neatlygintina registro elektroninė paslauga „Nusikalstamų veikų atvaizdavimas ţemėlapyje“,
leidţianti naudotis erdvine statistine informacija. Atnaujinta interneto svetainės sritis
„Nusikalstamumo statistika“. Siekiant sudaryti palankias sąlygas uţsienio šalių interneto
naudotojams, interneto svetainės srityse „Nusikalstamumo statistika“, „Nusikalstamų veikų
atvaizdavimas ţemėlapyje“ informacija skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis. Lietuvos Respublikos
ir uţsienio šalių interneto naudotojai, norintys gauti registro statistinius duomenis, kurie
neskelbiami interneto svetainėje, turi galimybę interneto svetainėje uţsakyti elektroniniu būdu
individualų registro statistinių duomenų parengimą.
Buvo vykdomas projektas „Arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų
atpaţinimo ţymių ţinybinio registro pertvarkymas į Habitoskopinių duomenų registrą“. Arešto ar
terminuoto laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų atpaţinimo ţymių ţinybinio registro
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duomenų pagrindu kuriamas Habitoskopinių duomenų registras, kuris taps vieninga sistema asmens
atpaţinimo ţymių (pagrindinės ir išsamios ţymės) duomenims kaupti ir juos teikti įstaigoms,
atliekančioms ikiteisminį tyrimą, prokuratūrai, teismams, kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms.
Įgyvendinant projektą 2012 m. sėkmingai atliktas Habitoskopinių duomenų registro programinės
įrangos priėmimo testavimas ir nuspręsta pradėti Habitoskopinių duomenų registro programinės
įrangos diegimo ir bandomosios eksploatacijos etapą.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus kodas

Programos, tikslų, uţdavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
planas

įvykdyta

įvykdymo
procentas

1,24

1,26

102

1 tikslas: įgyvendinti elektroninės informacijos
saugos (kibernetinio saugumo) politiką, siekti
Vidaus reikalų, Lietuvos nacionalinės Šengeno ir
Lietuvos nacionalinės vizų informacinių sistemų
efektyvaus ir patikimo veikimo
R-02-11-01-01

Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities
įstaigoms teikiamų saugių informacinių ir ryšių
technologijų paslaugų bei gyventojams teikiamų
administracinių paslaugų efektyvumo
koeficientas
1-ojo tikslo1-asis uţdavinys: uţtikrinti teisės
aktų nustatytą vieningą Vidaus reikalų, Lietuvos
nacionalinės Šengeno ir Lietuvos nacionalinės
vizų informacinių sistemų kūrimą, tvarkymą,
plėtrą bei suderinamumą ir stiprinti elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą)

P-02-11-01-01-01

Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio
duomenų banko incidentų sprendţiamumas, proc.

90

90,02

100,02

P-02-11-01-01-02

Viešosios paslaugos gavėjų, naudojančių teistumo
(neteistumo) paţymų elektroninio uţsakymo
sistemą, dalis, proc.

65

65,7

100,1

P-02-11-01-01-03

Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės
sistemos prieinamumas, proc.

99,9

99,97

100,07

1-ojo tikslo 2-ojo uţdavinys: uţtikrinti teisės aktų
nustatytą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
tvarkymą, plėtrą ir saugą bei jo komponentų
suderinamumo
P-02-11-01-02-01

Incidentų Vidaus reikalų telekomunikacinio
tinklo kamieninėje dalyje pašalinimo laikotarpio
maţėjimas, proc.

1

1,18

118

P-02-11-01-02-02

Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo
ryšio sistemos naudotojų skaičiaus augimas, proc.

0,5

0,52

104

6

1-jo tikslo 3 uţdavinys: informacinių technologijų
(IT) pagalba kurti ir plėtoti priemones viešajam
saugumui stiprinti ir migracijos politikai
įgyvendinti
P-02-11-01-03-01

Teisėsaugos institucijoms elektroniniu būdu
pateiktų teistumo duomenų dalis, proc.

90

90

100

P-02-11-01-03-02

Nusikalstamų veikų tyrimo ir prevencijos
uţtikrinimo tikslu ikiteisminio tyrimo įstaigoms
IT pagalba parengtų priemonių (analizių,
ataskaitų, duomenų rinkinių) skaičiaus augimas,
proc.

8,6

8,9

103

Rezultato kriterijaus R-02-11-01-01 reikšmė viršyta, nes viršytos produktų kriterijų reikšmės.
Produkto kriterijaus P-02-11-01-01-01 reikšmė viršyta dėl greitesnio reagavimo į Vidaus reikalų
informacinės sistemos centrinio duomenų banko incidentus ir operatyvesnio jų likvidavimo.
Produkto kriterijaus P-02-11-01-01-02 reikšmė viršyta, nes modernizuotas elektroninių paslaugų
portalas, kuris gyventojams suteikė platesnes galimybes naudotis elektroninė paslauga –
elektroniniu būdu pateikti prašymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro paţymos ar
išrašo išdavimo bei gauti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro paţymą ar išrašą, pasirašytą
elektroniniu parašu, ADOC formatu.
Produkto kriterijaus P-02-11-01-01-03 reikšmė viršyta dėl greitesnio reagavimo į Lietuvos
nacionalinės Šengeno informacinės sistemos incidentus ir operatyvesnio jų likvidavimo.
Produkto kriterijaus P-02-11-01-02-01 reikšmė viršyta, nes Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
incidentai buvo nesudėtingi, lengvai išaiškinami, jų buvo nedaug. Specialistai galėjo laiku
identifikuoti gedimą bei greitai jį pašalinti.
Produkto kriterijaus P-02-11-01-02-02 reikšmė viršyta, nes vidaus reikalų įstaigos įsigijo daugiau
nei planavo Vidaus reikalų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio terminalų.
Produkto kriterijaus P-02-11-01-03-02 reikšmė viršyta, nes išaugo ikiteisminio tyrimo įstaigų
poreikis gauti IT pagalba parengtas priemones (analizes, ataskaitas, duomenų rinkinius).
PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Asignavimai
Iš viso asignavimų programai (1+2)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai,
tūkst. litų

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimo
procentas

28297,4

24711,68

87,33

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudţetas

24557,4

24503,0

99,79

iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos

23258,0

23243,4

99,94

1299,4

1259,6

96,94

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
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2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama projektams įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)

3740

208,68

5,58

1 punkte „Lietuvos Respublikos valstybės biudţetas“ nurodyti asignavimai pilnai
nepanaudoti, nes dalis prekių bei paslaugų nupirkta pigiau negu planuota. Liko lėšų skirtų
kvalifikacijos kėlimui, kadangi dalis paslaugų teikėjų nespėjo organizuoti planuotų mokymų arba
mokymai neįvyko organizatoriams nesuformavus klausytojų grupių. Taip pat nepilnai panaudota
darbdavio socialinė parama.
2 punkte „Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir
kitos teisėtai gautos lėšos)“ nurodyti asignavimai pilnai nepanaudoti, nes lėšos įšaldytos
bankrutavusio AB banko Snoras sąskaitose, todėl panaudotos draudiminių išmokų lėšos. Siekiant
išspręsti finansinius sunkumus, ES finansavimo sutartys pratęstos, numatant asignavimų dalį
perkelti į 2013 m.

III.

KOORDINUOJAMŲ TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS
PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS

1. Viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 131 (Ţin., 2011, Nr. 15-680) –
departamentas dalyvauja įgyvendinant priemonę – sukurti Elektroninių paslaugų informacinę
sistemą, skirtą fiziniams ir juridiniams asmenims ne ginčo tvarka paskirtoms baudoms administruoti
(plano 2.2.48 p.).
1. Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011-2019 metais
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birţelio 29 d. nutarimu Nr. 796
(Ţin., 2011, Nr. 83-4033), – departamentas dalyvauja įgyvendinant plėtros programą ir 2012 m.
pradėjo vykdyti vieną iš svarbiausių plėtros programos priemonių – sukurti ir įdiegti Valstybės
informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo)
reikalavimams stebėsenos sistemą (ARSIS). Parengtas 2012–2015 m. investicijų projektas, parengti
Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo)
reikalavimams stebėsenos sistemos (ARSIS) nuostatai, patvirtinti vidaus reikalų ministro 2012 m.
spalio 16 d. įsakymu Nr. 1V-740.
2. Prekybos ţmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009–2012 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1104 (Ţin., 2009, Nr. 1124761) – pagal programos 14 punktą departamentas kaupia duomenis apie asmenis, ikiteisminio
tyrimo pripaţintus nukentėjusiais nuo nusikalstamų veikų, kvalifikuojamų pagal Lietuvos
Respublikos baudţiamojo kodekso 147, 1471, 157 straipsnius ir teikia juos apibendrintai kasmetinei
prekybos ţmonėmis būklės Lietuvoje ataskaitai rengti (programos įgyvendinimo priemonė 1.4).
IV.

VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Departamentas vykdydamas 11 programą įgyvendino Penkioliktosios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programines nuostatas.
Nr. 32. Uţtikrinsime nacionalinius sąveikumo pagrindus, reikalingus saugiam, efektyviam
ir patikimam duomenų apsikeitimui tarp valstybės registrų ir informacinių sistemų Lietuvoje ir
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Europos Sąjungos mastu. Įstatymiškai reglamentuosime elektroninės informacijos saugumo
uţtikrinimo politiką, strategiją ir koordinavimą.
Nr. 39. Plėtodami viešojo sektoriaus informacinę infrastruktūrą, sieksime, kad bendros
techninės ir informacinės infrastruktūros dalys būtų kuriamos bendrai, o ne kiekvienoje institucijoje
atskirai. Tuo tikslu steigsime bendrus paslaugų centrus.
2012 m. buvo uţtikrintas vientisas Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos
nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos,
kitų vidaus reikalų srities informacinių sistemų, valstybės ir ţinybinių registrų kūrimas, tvarkymas,
plėtra, technologinis suderinamumas ir sauga. Buvo vykdomi Lietuvos įsipareigojimai prisijungti
prie antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos pagal Europos Komisijos grafiką, įgyvendinant
Lietuvos nacionalinės Šengeno ir Centrinės Šengeno informacinių sistemų suderinamumo
uţtikrinimo priemones.
Siekiant gerinti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro sąveiką su kitų nacionalinių
teisėsaugos institucijų sistemomis uţtikrintas Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų ţinybinio registro
(reorganizuoto į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą) modernizavimo tęstinumas. Sukurta
bei tobulinama ECRIS programinė įranga kas leidţia keistis informacija apie apkaltinamuosius
nuosprendţius su 11 Europos Sąjungos valstybių narių.
Įgyvendinant Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros programos
priemones parengtas 2011–2015 m. Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemos įdiegimo
investicijų projektas, parengti ir patvirtinti Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemos nuostatai.
Atliktas Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno
informacinės sistemos ir Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos informacinių
technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimas, taip pat šių sistemų rizikos vertinimas.
Nr. 41. Apsispręsime dėl elektroninės skaitmeninės terpės saugumo didinimo teisinės ir
institucinės sąrangos bei neatidėliotinų įgyvendinimo priemonių.
Parengtas Vyriausybės 2006 m. gruodţio 13 d. nutarimo Nr. 1266 „Dėl Elektroninės
informacijos saugos koordinavimo komisijos sudarymo“ naujos redakcijos projektas, patvirtintas
Vyriausybės 2012 m. balandţio 25 d. nutarimu Nr. 468 (Ţin., 2012, Nr. 50-2475).
Nr. 129. Įgyvendinsime priemones ikiteisminio tyrimo efektyvumui didinti.
Supaprastinsime policijoje vykdomas procedūras, dalį jų perkelsime į elektroninę erdvę.
Modernizuotas Nusikalstamų veikų ţinybinis registras. Teisėsaugos institucijų pareigūnams
registro programinėje įrangoje sukurta nauja funkcija „Atvaizdavimas ţemėlapyje“, skirta atlikti
nusikalstamos veikos paiešką interaktyviuose ţemėlapiuose pagal baudţiamosios bylos numerį.
Nusikalstamų veikų ţinybinis registras susietas su Prokuratūros informacine sistema (IPS),
patobulinta sąveika su Policijos registruojamų įvykių registru, Nusikalstamų veikų ţinybinis
registras pritaikytas automatiniu būdu priimti duomenis iš kitų informacinių sistemų (pvz. Teismų
informacinės sistemos – LITEKO, Nacionalinės bylų valdymo ir ţvalgybos informacinė sistemos –
NBVŢS).
Siekiant uţtikrinti vieningą sistemą asmens atpaţinimo ţymių duomenims kaupti ir juos
teikti įstaigoms, atliekančioms ikiteisminį tyrimą, prokuratūrai, teismams, kitoms įgaliotoms
valstybės institucijoms, Arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų atpaţinimo
ţymių ţinybinis registras pertvarkomas į Habitoskopinių duomenų registrą.
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V.

PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI

Departamentas atsiţvelgiant į vidaus reikalų ministro 2-ąjį prioritetą „Didinti vidaus reikalų
statutinių įstaigų veiklos efektyvumą ir jų gebėjimus stiprinti viešąjį saugumą bei kovoti su
kontrabanda ir šešėliniu verslu, tobulinant teisinę bazę, vidaus tarnybos valdymą ir uţtikrinant
racionalų turimų išteklių panaudojimą; stiprinti elektroninės informacijos saugą (kibernetinį
saugumą)“ bei Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 metų veiklos prioritetus
suplanavo svarbiausius 2013 m. darbus.
Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 metų veiklos II prioriteto „ŠALIES
ŪKIO FINANSINIO TVARUMO UŢTIKRINIMAS IR LAIPSNIŠKAS BIUDŢETŲ PAJAMŲ
DIDINIMAS“ kryptis „Valstybės finansų valdymo efektyvumo didinimas“:
 Sudaryti sąlygas tarpinstitucinio bendradarbiavimo pagrindais centralizuotai tvarkyti
administracinių teisės paţeidimų duomenis, vykdyti baudų, paskirtų uţ administracinius teisės
paţeidimus, mokėjimo kontrolę ir išieškojimą, uţtikrinti efektyvesnį ir greitesnį ne ginčo tvarka
skirtų administracinių baudų surinkimą valstybės mastu.
Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 metų veiklos IV-ojo prioriteto
ŠVIETIMO, MOKSLO, KULTŪROS IR SVEIKATINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
GERINANT KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ kryptis „Informacinės visuomenės plėtra“:
 Kuriant Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemą (ARSIS), įgyvendinti specifikavimo ir
projektavimo etapą.
 Plėsti Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos (SMRRS)
infrastruktūrą bei suteikti SMRRS nacionalinį/valstybinį statusą, siekiant uţtikrinti glaudţią ir greitą
visų viešojo saugumo, pagalbos tarnybų bei kitų su šiomis tarnybomis susijusių Lietuvos
Respublikos institucijų sąveiką.
Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 metų veiklos V prioriteto
„EUROPOS SĄJUNGOS, UŢSIENIO IR GYNYBOS POLITIKOS STIPRINIMAS“ kryptis
„Glaudesnis bendradarbiavimas su kaimynais ir stipresnė sąveika su Europos Sąjungos ir NATO
valstybėmis narėmis“:
 Plėtoti Lietuvos nacionalinę Šengeno informacinę sistemą, vykdant Lietuvos
įsipareigojimus prisijungti prie antros kartos Šengeno informacinės sistemos.
Kiti Vidaus reikalų ministro 2013 metų veiklos II –ojo prioriteto įgyvendinimo darbai:
 Sudaryti galimybę šalies teisėsaugos institucijoms informacinių technologijų pagalba
teikti paklausimus dėl apkaltinamųjų nuosprendţių, priimtų kitose Europos Sąjungos šalyse, per
Lietuvos Respublikos centrinę instituciją.

