PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1V-458
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
ĮGYVENDINANT VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2018–2020 METŲ STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ

I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
Priemonės
kodas
01.12.

01.12.01

01.12.01.01
01-01-01

1

Programos, programų tikslų,
Asignavimai
Proceso ir / ar indėlio
Įvykdymo
Įstaigos veiksmų pavadinimai
Vykdytojai
uždavinių ir priemonių pavadinimai
tūkst. eurų
rodiklis ir jo reikšmė
terminas
PROGRAMA „Elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei
ryšių technologijų plėtra ir sauga“
Tikslas: įgyvendinti elektroninės
valdžios politiką, plėtoti
1 071
IRD prie VRM1
informacines technologijas viešojo
saugumo ir viešojo valdymo srityse
Uždavinys: užtikrinti vidaus
251
IRD prie VRM
reikalų informacinių išteklių saugą
100
1 veiksmas: parengti kai kurių Parengta dokumentų,
Vidaus reikalų ministerijos
skaičius – 3
Priemonė: Vykdyti teisės aktų
valdomų registrų ir valstybės
Informacijos
II ketv.
nustatytą informacinių išteklių
informacinių sistemų saugos
saugos skyrius
saugos politikos įgyvendinimo
politiką įgyvendinančių
priežiūrą (atlikti informacinių
dokumentų projektus.
technologijų saugos atitikties,
2 veiksmas: parengti
Parengta dokumentų,
rizikos, pažeidžiamumų vertinimą,
pasirengimo IRD prie VRM
skaičius – 2
parengti informacijos saugos
Informacijos
informacijos saugumo
III ketv.
mokymų medžiagą)
saugos skyrius
valdymo sistemos
sertifikavimui dėl atitikties

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD prie VRM)

2

Priemonės
kodas

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai
LST EN ISO/IEC 27001:2017
standarto reikalavimams
reikalingų paslaugų įsigijimo
dokumentus.
3 veiksmas: parengti IRD prie
VRM direktoriaus įsakymo
projektą dėl Vidaus reikalų
ministerijos valdomų ir IRD
prie VRM tvarkomų valstybės
informacinių sistemų ir
registrų veiklos tęstinumo
valdymo grupės sudarymo.
4 veiksmas: parengti IRD prie
VRM direktoriaus įsakymo
projektą dėl Vidaus reikalų
ministerijos valdomų ir IRD
prie VRM tvarkomų valstybės
informacinių sistemų ir
registrų veiklos atkūrimo
grupės sudarymo.
5 veiksmas: 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).
6 veiksmas: parengti ir
išplatinti informacinius
pranešimus bei rekomendacijas
aktualiomis saugos temomis.
7 veiksmas: atlikti IRD prie

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

III ketv.

Informacijos
saugos skyrius

III ketv.

Informacijos
saugos skyrius

III ketv.

Informacijos
saugos skyrius

I–IV
ketv.

Informacijos
saugos skyrius

IV ketv.

Informacijos

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Įvertinta IRD prie VRM
tvarkomų informacinių
sistemų ir registrų
rizika, dalis procentais –
100

Parengta pranešimų,
skaičius – 4
Per nustatytą terminą, ne

3

Priemonės
kodas

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai
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).
8 veiksmas: organizuoti
saugos įgaliotinių mokymus.
9 veiksmas: organizuoti IRD
prie VRM tvarkomų
informacinių sistemų ir
registrų veiklos tęstinumo
valdymo plano veiksmingumo
išbandymą (kibernetinio
incidento imitavimo pratybas)
bei parengti ataskaitą.

01-01-02

2

Priemonė: Atnaujinti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS) saugos
sistemų įrangą

IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM

147

1 veiksmas: atnaujinti
antivirusinę programinę įrangą
ir mobilių kompiuterinių darbo
vietų įrangą.

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė
vėliau kaip, data

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Įvykdymo
terminas

saugos skyrius

IV ketv.

IV ketv.

Periodiškai, per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Vykdytojai

I–IV
ketv.

Informacijos
saugos skyrius
Informacijos
saugos skyrius,
Sistemų
infrastruktūros
administravimo
skyrius,
Telekomunikacijų
administravimo
skyrius,
Informacinių
technologijų
paslaugų skyrius
Informacinių
technologijų
paslaugų skyrius
(TVŪD prie
VRM) 2

4

Priemonės
kodas

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai
2 veiksmas: įsigyti ir įdiegti
centrinių VRM ugniasienių
apsaugos nuo įsilaužimo,
antiviruso, brukalų licencijas.

01-01-03

01.12.01.02

Priemonė: Įsigyti viešąsias interneto
paslaugas

Uždavinys: užtikrinti informacinių
technologijų plėtrą viešojo
saugumo ir viešojo valdymo srityse

01-02-01

4

136

3
4

Priemonė: Optimizuoti Vidaus

IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM
IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM

1 veiksmas: užtikrinti viešųjų
interneto paslaugų gavimą.

Užtikrintas interneto
paslaugų gavimas, dalis
procentais – 99,7

2 veiksmas: inicijuoti viešųjų
interneto paslaugų įsigijimą.

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

I–III
ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius
(TVŪD prie
VRM) 3

I–IV
ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

III ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

820

Priemonė: Išplėsti Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
galimybes (padidinti registro
duomenų apimtį, nustatyti sąsajas su
Integruota baudžiamojo proceso
informacine sistema, sukurti
efektyvių duomenų analizės
priemonių)
01-02-02

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė
Įsigyta ir įdiegta
licencijų, skaičius – 2

445

IRD prie VRM
1 veiksmas: ištestuoti ir
priimti sukurtą programinę
įrangą.

1 veiksmas: įsigyti duomenų

Periodiškai, per
nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Įsigyta įranga, skaičius –

I–IV
ketv.

Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius
(TVŪD prie
VRM) 4

IV ketv.

Sistemų

5

Priemonės
kodas

01-02-05

5

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai
reikalų informacinės sistemos
(VRIS) infrastruktūrą

Priemonė: Priemonių, leidžiančių
tvarkyti per kontaktinius centrus
pateikiamus elektroniniu būdu
pasirašytus dokumentus, sukūrimas

IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM
IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM
7
IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM
8
IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM
6

Asignavimai
tūkst. eurų

106

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įstaigos veiksmų pavadinimai
saugyklų ir rezervinio
kopijavimo įrangą Integruotos
baudžiamojo proceso
informacinės sistemos (IBPS)
poreikiams.
2 veiksmas: įsigyti ir įdiegti
internetinių puslapių saugos
sistemą.

4

3 veiksmas: įsigyti ir įdiegti
saugos sistemų centralizuoto
valdymo programinės įrangos
licenciją.

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

1 veiksmas: ištestuoti ir
priimti sukurtą programinę
įrangą.

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

III ketv.

infrastruktūros
administravimo
skyrius
(TVŪD prie
VRM) 5
Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius
(TVŪD prie
VRM) 6
Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius
(TVŪD prie
VRM) 7

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

III ketv.

III ketv.

Projektų
valdymo skyrius
(TVŪD prie
VRM) 8

6

Priemonės
kodas
01-02-06

01-02-09

01.12.02

01.12.02.01
02-01-01

9

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai
Priemonė: Palaikyti ir vystyti
Administracinių nusižengimų registrą

Priemonė: Lietuvos nacionalinėje
elektroninės atpažinties
informacinėje sistemoje įdiegti
elektroninės atpažinties eIDAS
mazgo funkcionalumus, atitinkančius
eIDAS reglamento reikalavimus

Tikslas: didinti vidaus reikalų
informacinių išteklių bei ryšių
technologijų valdymo patikimumą
ir efektyvumą
Uždavinys: užtikrinti techninės ir
programinės įrangos plėtrą,
suderinamumą, saugumą ir
patikimumą
Priemonė: Vykdyti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS) ir
Vidaus reikalų telekomunikacinio
tinklo (VRTT) administravimo bei
tvarkymo funkcijas

IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM

Asignavimai
tūkst. eurų
90

43

Įstaigos veiksmų pavadinimai
1 veiksmas: parengti
Administracinių nusižengimų
registro palaikymo paslaugų
pirkimo dokumentus ir pateikti
TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.
1 veiksmas: Lietuvos
nacionalinėje elektroninės
atpažinties informacinėje
sistemoje (NETAIS) įdiegti
elektroninės atpažinties eIDAS
mazgo funkcionalumus,
atitinkančius eIDAS
reglamento reikalavimus.

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Įdiegta elektroninės
atpažinties eIDAS
mazgo funkcionalumų,
ne mažiau kaip, dalis
procentais – 80

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

I ketv.

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

I–IV
ketv.

Projektų
valdymo skyrius
(TVŪD prie
VRM) 9

8 377

IRD prie VRM

8 377

IRD prie VRM

2 760

1 veiksmas: 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

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

IV ketv.

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

7

Priemonės
kodas

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai
(EUROSTAT) klausimynams
užpildyti ir užpildytus
klausimynus pateikti Lietuvos
statistikos departamentui.
2 veiksmas: 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 departamentui10.
3 veiksmas: 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
departamentui11.
4 veiksmas: rengti statistinę
informaciją apie užregistruotas
ir ištirtas nusikalstamas veikas
(nusikaltimus ir

10

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

III ketv.

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

II ketv.

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą,
skaičius – 3

I, III
ketv.

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

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 aprašo
patvirtinimo“
11
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“

8

Priemonės
kodas

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai
baudžiamuosius nusižengimus)
pagal nusikalstamos veikos
rūšį, apie nusikalstamų veikų
padarymu įtariamus
(kaltinamus) asmenis pagal
lytį, amžių, pilietybę,
išsilavinimą, užimtumą,
nusikalstamos veikos rūšį, apie
asmenis, nukentėjusius nuo
nusikalstamų veikų, pagal lytį,
amžių, pilietybę, išsilavinimą,
užimtumą, nusikalstamos
veikos rūšį. Parengtas
statistines ataskaitas paskelbti
interneto svetainėje www.ird.lt
ir Oficialiosios statistikos
portale osp.stat.gov.lt12.
5 veiksmas: parengti ir
Europos Komisijai pateikti
statistinius duomenis už
praėjusį kalendorinių metų
pusmetį apie nusikaltimų,
užregistruotų pagal Lietuvos
Respublikos baudžiamojo
kodekso 213 straipsnį,
skaičių13.
6 veiksmas: parengti ir
Europos Komisijai pateikti

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

I, III
ketv.

Teistumo
informacijos
tvarkymo
skyrius,
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

I ketv.

Teistumo
informacijos

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą,
skaičius – 2

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

12

Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programa, patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. DĮ-295 „Dėl
Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programos patvirtinimo“
13

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas 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“

9

Priemonės
kodas

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai
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,
skaičių14.
7 veiksmas: parengti ir
Europos Komisijai pateikti
statistinius duomenis apie
keitimąsi teistumo duomenimis
su kitomis ES valstybėmis
narėmis per Europos
nuosprendžių registrų
informacinę sistemą ECRIS.
8 veiksmas: organizuoti teisės
aktų ir teismų praktikos
dokumentų paieškos paslaugų
pirkimą Vidaus reikalų
ministerijai ir jai pavaldžioms
įstaigoms.
9 veiksmas: parengti Lietuvos
viešojo saugumo ir pagalbos
tarnybų skaitmeninio mobiliojo
radijo ryšio tinklo (SMRRT)
veiklos procesus
reglamentuojančius teisės
aktus.
10 veiksmas: parengti
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir

14

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai
tvarkymo
skyrius,
Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

Parengta dokumentų
(rinkinių) per nustatytą
terminą, skaičius – 12
I–IV
ketv.

Teistumo
informacijos
tvarkymo skyrius

II ketv.

Valdymo
organizavimo
skyrius

II ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

IV ketv.

Teistumo
informacijos

Įsigyta paslauga, ne
vėliau kaip, data

Parengta dokumentų,
skaičius – 6

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 1V-729 „Dėl 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR, 14 straipsnio įgyvendinimo“

10

Priemonės
kodas

02-01-02

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai

Priemonė: Vykdyti infrastruktūros
kaip paslaugos komponentų priežiūrą
(palaikymą)

Asignavimai
tūkst. eurų

214

Įstaigos veiksmų pavadinimai
nuteistųjų registro nuostatų
pakeitimo projektą ir pateikti
tvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei.
11 veiksmas: parengti
reikalavimus Integruotos
baudžiamojo proceso
informacinės sistemos (IBPS)
keitimui, siekiant gauti tikslius
duomenis nusikalstamumo
statistikos duomenims kaupti ir
analizuoti.
12 veiksmas: parengti ir
patvirtinti IRD prie VRM
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, supažindinimo
su įslaptintos informacijos
apsaugą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimais ir
įstatymų nustatyta atsakomybe
už neteisėtą disponavimą
įslaptinta informacija,
įslaptintos informacijos
atskleidimą, praradimą,
pagrobimą ar kitokį neteisėtą
įgijimą taisykles.
13 veiksmas: parengti ir
patvirtinti darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
atrankos tvarkos aprašą.
1 veiksmas: koordinuoti
Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) registrų,
operacinių sistemų ir techninės

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai
tvarkymo skyrius

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data
I ketv.

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

II ketv.

Valdymo
organizavimo
skyrius

IV ketv.

Valdymo
organizavimo
skyrius

I–IV
ketv.

Sistemų
infrastruktūros
administravimo
skyrius

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data
Užtikrintas priežiūros
paslaugų teikimas, dalis
procentais – 100

11

Priemonės
kodas

02-01-03

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai

Priemonė: Įsigyti registrų ir
informacinių sistemų programinės
įrangos priežiūros ir susijusias
paslaugas

Asignavimai
tūkst. eurų

400

Įstaigos veiksmų pavadinimai
įrangos priežiūros paslaugų
teikimą.
2 veiksmas: parengti registrų
ir informacinių sistemų
techninės įrangos ir sisteminės
programinės įrangos
(operacinių sistemų, duomenų
bazių valdymo sistemų ir kt.)
priežiūros paslaugos pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.
3 veiksmas: parengti
Sertifikatų valdymo
informacinės sistemos (SVIS)
techninės įrangos ir sisteminės
programinės įrangos
(operacinių sistemų, duomenų
bazių valdymo sistemų ir kt.)
priežiūros paslaugos pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.
1 veiksmas: parengti vidaus
reikalų srities registrų ir
informacinių sistemų
taikomosios programinės
įrangos priežiūros paslaugų
pirkimo dokumentus ir pateikti
TVŪD prie VRM atlikti
pirkimus.
2 veiksmas: koordinuoti
registrų ir informacinių
sistemų programinės įrangos
priežiūros paslaugų teikimą.
3 veiksmas: parengti
Elektroninių paslaugų portalo

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

II ketv.

Sistemų
infrastruktūros
administravimo
skyrius

II ketv.

Sistemų
infrastruktūros
administravimo
skyrius

I–II ketv.

Informacinių
sistemų plėtros
skyrius

I–IV
ketv.

Informacinių
sistemų plėtros
skyrius

II ketv.

Informacijos
apdorojimo ir

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Užtikrintas priežiūros
paslaugų teikimas, dalis
procentais – 100
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

12

Priemonės
kodas

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai
modernizavimo paslaugų
pirkimo dokumentus ir pateikti
TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.
4 veiksmas: koordinuoti
kvalifikuotų elektroninių laiko
žymų formavimo paslaugų
teikimą.
5 veiksmas: koordinuoti
Nusikalstamų veikų žinybinio
registro GIS platformos
techninės priežiūros paslaugų
teikimą.
6 veiksmas: koordinuoti IT
valdymo modelio parengimo
paslaugų teikimą.

02-01-04

Priemonė: Palaikyti ir vystyti
Integruotą baudžiamojo proceso
informacinę sistemą

231

1 veiksmas: sudaryti
Integruotos baudžiamojo
proceso informacinės sistemos
(IBPS) priežiūros paslaugų
teikimo sutartis.
2 veiksmas: koordinuoti
Integruotos baudžiamojo
proceso informacinės sistemos
(IBPS) priežiūros paslaugų
teikimą.

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai
statistikos
skyrius

Užtikrintas paslaugų
teikimas, dalis
procentais – 100
Užtikrintas paslaugų
teikimas, dalis
procentais – 100
Parengta dokumentų,
skaičius – 5
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Užtikrintas Integruotos
baudžiamojo proceso
informacinės sistemos
(IBPS) priežiūros
paslaugų teikimas, dalis
procentais – 100

I–IV
ketv.

Valdymo
organizavimo
skyrius

I–II ketv.

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

III ketv.

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

II–III
ketv.

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

II-IV
ketv.

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

13

Priemonės
kodas
02-01-05

02-01-06

02-01-07

02-01-08

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai
Priemonė: Nuomoti ir įsigyti
programinės įrangos licencijas

Asignavimai
tūkst. eurų
48

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

15

Priemonė: Įsigyti duomenų
perdavimo paslaugas

511

Priemonė: Išsinuomoti vietas
Lietuvos viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų skaitmeninio

1 016

Įstaigos veiksmų pavadinimai
1 veiksmas: atnaujinti
kompiuterizuotų darbo vietų
operacines sistemas.

1 veiksmas: koordinuoti
Vidaus reikalų informacinės
sistemos (VRIS) pagrindinės ir
rezervinės tarnybinių stočių
patalpų elektros maitinimo,
kondicionavimo, fizinės
apsaugos sistemų priežiūros ir
susijusių paslaugų teikimą.
1 veiksmas: užtikrinti
duomenų ir balso perdavimo
paslaugų teikimą.

2 veiksmas: parengti pirkimo
dokumentus, siekiant įsigyti
duomenų ir balso perdavimo
paslaugas Lietuvos viešojo
saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo
ryšio tinklui (SMRRT) ir
pateikti TVŪD prie VRM
atlikti pirkimą.
1 veiksmas: koordinuoti
Vidaus reikalų radijo ryšio ir
duomenų perdavimo tinklų

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė
Atnaujintos
kompiuterizuotų darbo
vietų operacinės
sistemos, išskyrus tas,
kurios negali būti
atnaujintos dėl
suderinamumo su
registrais, dalis, ne
mažiau kaip, procentais
–80
Užtikrintas priežiūros
paslaugų teikimas, dalis
procentais – 100

Užtikrintas duomenų
perdavimo tinklo
paslaugų
pasiekiamumas, dalis
procentais –98,89
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Užtikrintas Lietuvos
viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų

Įvykdymo
terminas

I–IV
ketv.

Vykdytojai

Informacinių
technologijų
paslaugų skyrius

I–IV
ketv.

Informacinių
technologijų
paslaugų
skyrius,
Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

I–IV
ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

II–III
ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

I–IV
ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo

14

Priemonės
kodas

02-01-09

02-01-10

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai
mobiliojo radijo ryšio tinklo
(SMRRT) komponentams

Priemonė: Vykdyti Lietuvos viešojo
saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo (SMRRT) techninį
aptarnavimą ir funkcionalumo
užtikrinimą

Priemonė: Nuomoti ryšių kabelių

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai
komponentų vietų ir ryšio
linijų nuomos paslaugų
teikimą.

2 050

28

2 veiksmas: parengti
dokumentus, siekiant įsigyti
Lietuvos viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų skaitmeninio
mobiliojo radijo ryšio tinklo
(SMRRT) komponentų
talpinimo ir naudojimo
užtikrinimo paslaugas ir
pateikti TVŪD prie VRM
atlikti pirkimą.
1 veiksmas: koordinuoti
Lietuvos viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų skaitmeninio
mobiliojo radijo ryšio tinklo
(SMRRT) techninio
aptarnavimo ir funkcionalumo
užtikrinimo paslaugų teikimą.

2 veiksmas: parengti pirkimo
dokumentus Lietuvos viešojo
saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo
ryšio tinklo (SMRRT)
techninio aptarnavimo
paslaugai įsigyti ir pateikti
TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.
1 veiksmas: koordinuoti Telia

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė
skaitmeninio mobiliojo
radijo ryšio tinklo
(SMRRT)
pasiekiamumas, ne
mažiau kaip, dalis
procentais – 97
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Užtikrintas Lietuvos
viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo
radijo ryšio tinklo
(SMRRT)
pasiekiamumas, ne
mažiau kaip, dalis
procentais – 97
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Užtikrintas techninis

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai
skyrius

I ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

I–IV
ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

I ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

I–IV

Telekomunikacij

15

Priemonės
kodas

02-01-11

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai
kanalus

Priemonė: Prižiūrėti ir tvarkyti
Vidaus reikalų telekomunikacinio
tinklo (VRTT) duomenų ir balso
perdavimo įrangą, linijas, Lietuvos
viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo (SMRRT) bazinių stočių
tvirtinimo konstrukcijas ir bokštus

Asignavimai
tūkst. eurų

Įstaigos veiksmų pavadinimai
Lietuva, AB infrastruktūros
nuomos paslaugų teikimą
užtikrinant Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
(VRTT) darbą Vilniaus m.
2 veiksmas: įsigyti kabelinių
trasų Vilniaus mieste nuomos
paslaugas.

252

1 veiksmas: vykdyti Vidaus
reikalų telekomunikacinio
tinklo (VRTT) duomenų ir
balso perdavimo įrangos
priežiūrą ir tvarkymą.

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė
aptarnavimas Vilniaus
mieste, ne mažiau kaip,
dalis procentais – 99,99
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Suremontuota Vidaus
reikalų
telekomunikacinio
tinklo (VRTT) sugedusi
įranga per nustatytą
terminą, ne mažiau kaip,
dalis procentais – 100
2 veiksmas: vykdyti Lietuvos
Įvykdyta SMRRT
viešojo saugumo ir pagalbos
bazinių stočių tvirtinimo
tarnybų skaitmeninio mobiliojo konstrukcijų ir bokštų
radijo ryšio tinklo (SMRRT)
priežiūros sutartyje
bazinių stočių tvirtinimo
numatyti darbai, dalis
konstrukcijų ir bokštų
procentais – 100
priežiūrą.
3 veiksmas: parengti Lietuvos Per nustatytą terminą, ne
viešojo saugumo ir pagalbos
vėliau kaip, data
tarnybų skaitmeninio mobiliojo
radijo ryšio tinklo (SMRRT)
bazinių stočių tvirtinimo
konstrukcijų ir bokštų
priežiūros paslaugų pirkimo
užduotį ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.

Įvykdymo
terminas
ketv.

Vykdytojai
ų
administravimo
skyrius

IV ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

I–IV
ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

I–IV
ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

III ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

16

Priemonės
kodas
02-01-12

02-01-15

02-01-16

02-01-19

02-01-20

15

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai
Priemonė: Apdrausti Lietuvos
viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo (SMRRT) ir Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo (VRTT)
infrastruktūrą

Asignavimai
tūkst. eurų
8

Priemonė: Prižiūrėti ir plėsti
dokumentų valdymo sistemą

90

Priemonė: Įsigyti Vidaus reikalų
informacinių sistemų vieningą
naudotojų teisių administravimo
sistemą

100

Priemonė: Užtikrinti Lietuvos
viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo (SMRRT) aprėptį,
funkcionalumą ir valdymo saugą bei
vykdyti infrastruktūros plėtros II
etapą

549

Priemonė: Prijungti Bendrojo
pagalbos centro padalinius ir
apskričių centrų įstaigas, vykdančias

30

IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM

Įstaigos veiksmų pavadinimai
1 veiksmas: parengti Lietuvos
viešojo saugumo ir pagalbos
tarnybų skaitmeninio mobiliojo
radijo ryšio tinklo (SMRRT) ir
Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
(VRTT) infrastruktūros
draudimo paslaugų pirkimo
užduotį ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
1 veiksmas: koordinuoti
dokumentų valdymo sistemos
priežiūros ir susijusių paslaugų
teikimą.
1 veiksmas: įsigyti naudotojų
teisių administravimo sistemos
plėtros paslaugas.

1 veiksmas: modernizuoti
Lietuvos viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų skaitmeninio
mobiliojo radijo ryšio tinklą
(SMRRT) – atnaujinti vieno iš
dviejų Lietuvos viešojo
saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo
ryšio tinklo (SMRRT)
valdiklių techninę ir
programinę įrangą.
1 veiksmas: užtikrinti Vidaus
reikalų telekomunikacinio
tinklo (VRTT) saugą – įsigyti

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Užtikrinta paslaugų
teikimų, dalis procentais
– 100

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

IV ketv.

Valdymo
organizavimo
skyrius

I–IV
ketv.

Informacinių
sistemų plėtros
skyrius

III ketv.

Informacinių
technologijų
paslaugų skyrius
(TVŪD prie
VRM) 15

IV ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius

III ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

17

Priemonės
kodas

02-01-22

Programos, programų tikslų,
uždavinių ir priemonių pavadinimai
pagalbos funkcijas, prie Vidaus
reikalų telekomunikacinio tinklo
(VRTT)

Priemonė: Plėsti Vidaus reikalų
informacinės sistemos (VRIS)
naudotojų centralizuotą valdymą

Asignavimai
tūkst. eurų

ir įdiegti ugniasienių apsaugos
nuo įsilaužimo, antivirusų ir
brukalų apsaugos licencijų
komplektą.
2 veiksmas: užtikrinti Vidaus
reikalų telekomunikacinio
tinklo (VRTT) stebėseną –
įsigyti ir įdiegti 4 licencijos
tinklo komponentus stebėsenai.

75

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įstaigos veiksmų pavadinimai

1 veiksmas: įsigyti Vidaus
reikalų informacinės sistemos
naudotojų centralizuoto
valdymo programinės įrangos
licencijas.

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai
skyrius
(TVŪD prie
VRM) 16

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data
III ketv.

Telekomunikacij
ų
administravimo
skyrius
(TVŪD prie
VRM) 17

II ketv.

Informacinių
technologijų
paslaugų skyrius
(TVŪD prie
VRM) 18

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

Per nustatytą terminą, ne

IV ketv.

Informacijos

Įdiegta licencijų,
skaičius –19

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS 2018 METŲ PRIORITETINIAI DARBAI
Priemonės
kodas19

16

Prioritetinio darbo
įgyvendinimo veiksmo
pavadinimas
Nurodomas padalinys, jei prioritetiniai darbai pateikiami pagal padalinius
Elektroninių paslaugų, skirtų
1. Įsigyti projekto techninės
Prioritetinių darbų pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM
IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM
18
IRD prie VRM priemonės finansavimą vykdo TVŪD prie VRM
19
Nurodomas asignavimų priemonės kodas (iš 2-jų lentelių). Jei priemonei asignavimai neišskirti, kodas nenurodomas.
17

18

Priemonės
kodas19

Prioritetinių darbų pavadinimai
fiziniams ir juridiniams asmenims
ikiteisminio tyrimo vykdymo metu,
sukūrimas

Asignavimai
tūkst. eurų

Prioritetinio darbo
įgyvendinimo veiksmo
pavadinimas
priežiūros paslaugas ir parengti
techninę specifikaciją.
1. Parengti centralizuotas
informacinių ir ryšių
technologijų (IRT) paslaugų ir
incidentų valdymo priemones.

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė
vėliau kaip, data
Sukonfigūruota
informacinių ir ryšių
technologijų (IRT)
paslaugų ir incidentų
valdymo procesai
policijos įstaigoms,
terminas – I ketvirtis

Sukonfigūruota
informacinių ir ryšių
technologijų (IRT)
paslaugų ir incidentų
valdymo procesai
PAGD padaliniams,
data – 2018-12-31
1. Teikti siūlymus dėl Lietuvos
migracijos informacinės
sistemos (MIGRIS)
architektūros, sąsajų su kitais
registrais ir informacinėmis
sistemomis, derinti MIGRIS
techninę specifikaciją.

Vykdytojai
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

I ketv.

Sukonfigūruota
informacinių ir ryšių
technologijų (IRT)
paslaugų ir incidentų
valdymo procesai VSAT
padaliniams, data –
2018-12-31

Vieningo informacinių ir ryšių
technologijų (IRT) paslaugų,
incidentų bei saugos valdymo
procesų Vidaus reikalų ministro
valdymo srities įstaigose diegimas ir
užtikrinimas

Pagerinti migracijos srities paslaugų
kokybę, patobulinant šių paslaugų
teikimo procesus ir jų valdymą,
įdiegiant inovatyvią Lietuvos
migracijos informacinę sistemą.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–
2020 metų programos veiksmų plano
2.1.1.2 veiksmas.

Įvykdymo
terminas

Informacinių
technologijų
paslaugų skyrius

IV ketv

III ketv.

Sistemų
infrastruktūros
administravimo
skyrius,
Informacinių
sistemų plėtros
skyrius,
Informacijos

19

Priemonės
kodas19

Prioritetinių darbų pavadinimai

Asignavimai
tūkst. eurų

Prioritetinio darbo
įgyvendinimo veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
rodiklis ir jo reikšmė

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai
apdorojimo ir
statistikos
skyrius

