PATVIRTINTA
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 5V-65

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS1
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS 01.12 „VIDAUS REIKALŲ VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS,
INFORMACINIŲ BEI RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA IR SAUGA“ ĮGYVENDINIMAS

Kodai

01.12.01 tikslas „PLĖTOTI INFORMACINES TECHNOLOGIJAS VIEŠOJO SAUGUMO, VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO IR ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES POLITIKOS SRITYSE“
Uždavinys / Priemonė

01.12.01.01.

01.12.01.01.01

1
2

Asignavimai

2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Toliau – IRD prie VRM
Asignavimai pateikti tūkstančiais eurų

29

1 veiksmas: organizuoti IRD prie
VRM informacijos saugos rizikos
vertinimą, parengti rizikos vertinimo
aprašą ir rizikos įvertinimo ataskaitą.
2 veiksmas: organizuoti IRD prie
VRM tvarkomų informacinių sistemų
ir registrų informacinių technologijų
saugos reikalavimų atitikties vertinimą
ir parengti atitikties įvertinimo
ataskaitą bei esant poreikiui pastebėtų

Data

Vykdytojas (-jai)

Koordinatoriai – Informacijos
saugos skyriaus (toliau – ISS)
vedėja Renata Mačiulevičienė,
IRD prie VRM direktoriaus
pavaduotojas Artūras Kavolis,
IRD prie VRM direktoriaus
pavaduotoja Alvyda
Pupkovienė

Uždavinys: užtikrinti vidaus reikalų informacinių išteklių saugą

Priemonė: Vykdyti teisės
aktų nustatytą informacinių
išteklių saugos politikos
įgyvendinimo priežiūrą

Koordinatorius (-iai)

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

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

ISS vedėja Renata
Mačiulevičienė,
patarėjas Valentinas
Kraujalis,
informacinių
technologijų ir ryšių
saugumo specialistas
Bronius Dručiūnas
pagal kompetenciją

2

Kodai

01.12.01 tikslas „PLĖTOTI INFORMACINES TECHNOLOGIJAS VIEŠOJO SAUGUMO, VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO IR ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES POLITIKOS SRITYSE“
Uždavinys / Priemonė

Asignavimai2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Per nustatytą terminą
parengtų teisės aktų,
skaičius – 1.

II ketv.

4 veiksmas: parengti IRD prie VRM
Informacijos saugos valdymo sistemos
(ISVS) procedūrų aprašų projektus ir
pateikti tvirtinti IRD prie VRM
direktoriui.

Per nustatytą terminą
parengtų teisės aktų,
skaičius – 4.

II ketv.

5 veiksmas: parengti IRD prie VRM
Informacijos saugos valdymo sistemos
(ISVS) taikomumo pareiškimo projektą
ir pateikti tvirtinti IRD prie VRM
direktoriui.

Per nustatytą terminą
parengtų teisės aktų,
skaičius – 1.

II ketv.

6 veiksmas: organizuoti ISVS
mokymus „Informacijos saugos
užtikrinimas organizacijoje pagal ISO
27001 ir 27002“ IRD prie VRM
vadovams, patarėjams ir specialistams.
7 veiksmas: parengti IRD prie VRM
direktoriaus įsakymo projektą dėl IRD
prie VRM Informacijos saugos
valdymo grupės sudarymo arba įtraukti
šią nuostatą į bendrą ISVS
reglamentavimo įsakymą ir pateikti
tvirtinti IRD prie VRM direktoriui.
8 veiksmas: atnaujinti Techninių
kibernetinio saugumo reikalavimų

Per nustatytą terminą
organizuotų mokymų,
skaičius – 3.

II ketv.

ISS vedėja Renata
Mačiulevičienė,
patarėjas Valentinas
Kraujalis, vyriausioji
specialistė Violeta
Križanauskienė pagal
kompetenciją
ISS patarėjas
Valentinas Kraujalis,
informacinių
technologijų ir ryšių
saugumo specialistas
Bronius Dručiūnas,
vyriausioji specialistė
Violeta
Križanauskienė pagal
kompetenciją
ISS vedėja Renata
Mačiulevičienė,
patarėjas Valentinas
Kraujalis, vyriausioji
specialistė Violeta
Križanauskienė pagal
kompetenciją
ISS vedėja Renata
Mačiulevičienė,
patarėjas Valentinas
Kraujalis pagal
kompetenciją

Per nustatytą terminą ne
vėliau kaip, data.

II ketv.

ISS vyriausioji
specialistė Violeta
Križanauskienė

Per nustatytą terminą
parengtų teisės aktų

III ketv.

ISS patarėjas
Valentinas Kraujalis,

trūkumų šalinimo planą.
3 veiksmas: parengti IRD prie VRM
Informacijos saugos valdymo sistemos
(ISVS) nuostatų projektą ir pateikti
tvirtinti IRD prie VRM direktoriui.

3

Kodai

01.12.01 tikslas „PLĖTOTI INFORMACINES TECHNOLOGIJAS VIEŠOJO SAUGUMO, VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO IR ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES POLITIKOS SRITYSE“
Uždavinys / Priemonė

Asignavimai2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)
informacinių
technologijų ir ryšių
saugumo specialistas
Bronius Dručiūnas
pagal kompetenciją
ISS patarėjas
Valentinas Kraujalis,
vyriausioji specialistė
Violeta
Križanauskienė pagal
kompetenciją
ISS informacinių
technologijų ir ryšių
saugumo specialistas
Bronius Dručiūnas,
vyriausioji specialistė
Violeta
Križanauskienė pagal
kompetenciją

įgyvendinimo trūkumų šalinimo planą.

projektų, skaičius – 1.

9 veiksmas: atnaujinti Kibernetinių
incidentų valdymo ypatingos svarbos
informacinėse infrastruktūrose planus.

Per nustatytą terminą
parengtų teisės aktų
projektų, skaičius – 2

III ketv.

10 veiksmas: įvesti IRD prie VRM
tvarkomų valstybės informacinių
sistemų ir registrų rizikos vertinimo ir
informacinių technologijų saugos
atitikties vertinimo duomenis į
Valstybės informacinių išteklių
atitikties elektroninės informacijos
saugos reikalavimams stebėsenos
sistemą (ARSIS).
11 veiksmas: parengti IRD prie VRM
įslaptintos informacijos tvarkymo
sistemos specifikaciją.
12 veiksmas: parengti ir išplatinti
rekomendacijas aktualiomis
informacijos saugos valdymo,
kibernetinio saugumo temomis.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

III ketv.

Per nustatytą terminą
parengtų teisės aktų
projektų, skaičius – 1
Parengta pranešimų,
skaičius – 4.

IV ketv.

ISS patarėjas
Valentinas Kraujalis
pagal kompetenciją

I–IV ketv.

13 veiksmas: organizuoti saugos
įgaliotinių mokymus.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

IV ketv.

14 veiksmas: organizuoti Veiklos

Per nustatytą terminą,

IV ketv.

ISS patarėjas
Valentinas Kraujalis,
informacinių
technologijų ir ryšių
saugumo specialistas
Bronius Dručiūnas
pagal kompetenciją
ISS informacinių
technologijų ir ryšių
saugumo specialistas
Bronius Dručiūnas,
vyriausioji specialistė
Violeta
Križanauskienė pagal
kompetenciją
ISS patarėjas
Valentinas Kraujalis,

4

Kodai

01.12.01 tikslas „PLĖTOTI INFORMACINES TECHNOLOGIJAS VIEŠOJO SAUGUMO, VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO IR ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES POLITIKOS SRITYSE“
Uždavinys / Priemonė

01.12.01.01.02

01.12.01.01.04

Priemonė: Vidaus reikalų
informacinių sistemų
vieningos naudotojų teisių
administravimo sistemos
įsigijimas

Priemonė: Vidaus reikalų
registrų ir informacinių
sistemų modernizavimas
siekiant įgyvendinti asmens
duomenų apsaugos reformą

Asignavimai2

103

91

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Toliau – TVŪD prie VRM

Data

Vykdytojas (-jai)
informacinių
technologijų ir ryšių
saugumo specialistas
Bronius Dručiūnas
pagal kompetenciją

I ketv.

Informacinių
technologijų paslaugų
skyriaus (toliau –
ITPS) patarėjas
Romualdas Šaulys,
skyriaus vedėja
Sonata Jurkuvėnienė
pagal kompetenciją

tęstinumo valdymo plano ir
Kibernetinių incidentų valdymo plano
veiksmingumo išbandymą
(kibernetinio incidento imitavimo stalo
pratybas) bei parengti ataskaitą.
1 veiksmas: parengti Vidaus reikalų
informacinės sistemos naudotojų
administravimo posistemės
modernizavimo paslaugų pirkimo
dokumentus ir pateikti Turto valdymo
ir ūkio departamentui prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos3 atlikti pirkimą.
2 veiksmas: koordinuoti naudotojų
administravimo posistemės
modernizavimo paslaugų teikimą.
1 veiksmas: parengti techninės
specifikacijos parengimo paslaugos
pirkimo dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.

ne vėliau kaip, data

Atlikti sutartyje
numatyti I etapo darbai,
ne vėliau kaip, data
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

IV ketv.

2 veiksmas: parengti techninę
specifikaciją.

Parengta techninė
specifikacija, per
nustatytą terminą, data
Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

III ketv.

3 veiksmas: parengti elektroninių
paslaugų duomenų subjektui sukūrimo
paslaugos pirkimo dokumentus ir
pateikti TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.

3

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

III ketv.

Informacijos
apdorojimo ir
statistikos skyriaus
(toliau – IASS) vedėja
Neringa Rukšėnienė,
vyriausioji specialistė
Ala Ogilbienė pagal
kompetenciją

5

Kodai

01.12.01 tikslas „PLĖTOTI INFORMACINES TECHNOLOGIJAS VIEŠOJO SAUGUMO, VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO IR ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES POLITIKOS SRITYSE“
Uždavinys / Priemonė

01.12.01.01.05

Priemonė: Kibernetinio
saugumo techninių
reikalavimų įgyvendinimo
užtikrinimas

Asignavimai2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

500

1 veiksmas: parengti techninės ir
programinės įrangos pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
2 veiksmas. įdiegti programinę įrangą.
3 veiksmas: įdiegti įsigytą techninę
įrangą.

01.12.01.02

200

1 veiksmas: parengti Integruotos
baudžiamojo proceso informacinės
sistemos (IBPS) programinės įrangos
palaikymo ir priežiūros paslaugų
pirkimo dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.
2 veiksmas: koordinuoti Integruotos
baudžiamojo proceso informacinės
sistemos (IBPS) priežiūros paslaugų
teikimą.
3 veiksmas: atnaujinti dokumentų
pasirašymo mobiliuoju elektroniniu
parašu programinę įrangą.

Data

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

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

IV ketv.

Uždavinys: užtikrinti informacinių technologijų plėtrą viešojo saugumo, viešojo administravimo ir
elektroninės atpažinties politikos srityse

Priemonė: Užtikrinti
Integruotos baudžiamojo
proceso informacinės
sistemos plėtrą ir jos
funkcionalumą

01.12.01.02.01

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Užtikrintas Integruotos
baudžiamojo proceso
informacinės sistemos
(IBPS) priežiūros
paslaugų teikimas, dalis
procentais – 100.
Atnaujinta dokumentų
pasirašymo mobiliuoju
elektroniniu parašu
programinė įranga, dalis
procentais – 100.

IV ketv.

Vykdytojas (-jai)
Sistemų
infrastruktūros
administravimo
skyriaus (toliau –
SIAS) vedėjas Jonas
Ignatavičius,
Telekomunikacijų
administravimo
skyriaus (toliau –
TAS) patarėjas Jonas
Vaitkevičius pagal
kompetenciją

Koordinatoriai – IRD prie
VRM direktoriaus pavaduotoja
Alvyda Pupkovienė, IRD prie
VRM direktoriaus
pavaduotojas Artūras Kavolis,
Projektų valdymo skyriaus
(toliau – PVS) vedėjas
Augustinas Zeirys

I ketv.

IASS vedėja Neringa
Rukšėnienė, skyriaus
patarėja Violeta
Žilinskienė pagal
kompetenciją

I–IV ketv.

II ketv.

IASS patarėja Violeta
Žilinskienė

6

Kodai

01.12.01 tikslas „PLĖTOTI INFORMACINES TECHNOLOGIJAS VIEŠOJO SAUGUMO, VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO IR ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES POLITIKOS SRITYSE“
Uždavinys / Priemonė

01.12.01.02.02

Priemonė: Vidaus reikalų
informacinės sistemos
infrastruktūros
optimizavimas

Priemonė: Integruoti
Tarptautinį nusikaltimų
klasifikatorių į Nusikalstamų
veikų žinybinį registrą,
siekiant rengti tarptautiniu
mastu palyginamąją statistinę
informaciją

01.12.01.02.04

Asignavimai2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

550

1 veiksmas: parengti techninės ir
programinės įrangos pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
2 veiksmas: įdiegti programinę įrangą.

15

3 veiksmas: įdiegti įsigytą techninę
įrangą.
1 veiksmas: parengti Tarptautinio
nusikaltimų klasifikatoriaus
integravimo į Nusikalstamų veikų
žinybinį registrą, siekiant rengti
tarptautiniu mastu palyginamąją
statistinę informaciją, paslaugos
pirkimo dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.
2 veiksmas: koordinuoti Tarptautinio
nusikaltimų klasifikatoriaus
integravimo į Nusikalstamų veikų
žinybinį registrą, siekiant rengti
tarptautiniu mastu palyginamąją
statistinę informaciją, paslaugų
teikimą.

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

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

IV ketv.

Užtikrintas Tarptautinio
nusikaltimų
klasifikatoriaus
integravimo į
Nusikalstamų veikų
žinybinį registrą,
siekiant rengti
tarptautiniu mastu
palyginamąją statistinę
informaciją, paslaugų
teikimas, integracijos
procentas – 100.

IV ketv.

Vykdytojas (-jai)
SIAS vedėjas Jonas
Ignatavičius

IV ketv.
II ketv.

IASS vedėja Neringa
Rukšėnienė,
vyriausioji specialistė
Gelena Nedoltovskaja
pagal kompetenciją

7

Kodai

01.12.01 tikslas „PLĖTOTI INFORMACINES TECHNOLOGIJAS VIEŠOJO SAUGUMO, VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO IR ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES POLITIKOS SRITYSE“
Uždavinys / Priemonė

Asignavimai2

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Priemonė: Lietuvos viešojo
saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo
ryšio tinklo (SMRRT)
aprėpties, funkcionalumo ir
valdymo saugos užtikrinimas
bei infrastruktūros plėtros II
etapas

563

1 veiksmas: parengti Lietuvos viešojo
saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo duomenų centrų elektros
maitinimo sistemų atnaujinimo
pirkimo dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.

01.12.01.02.05

01.12.01.02.06

Priemonė: Užtikrinti
Administracinių nusižengimų
registro plėtrą ir jo
funkcionalumą

180

Proceso / Indėlio rodiklis

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

Koordinatorius (-iai)
Data

I ketv.

Vykdytojas (-jai)
TAS vyresnysis
specialistas Vytautas
Rimkevičius

2 veiksmas: parengti techninės ir
Per nustatytą terminą,
programinės įrangos (SMRRT
ne vėliau kaip, data
apjungimui su elektroninių ryšių
tinklais PL ir LV) pirkimo dokumentus
ir pateikti TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.

III ketv.

3 veiksmas: modernizuoti Lietuvos
viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklą (SMRRT).

II ketv.

TAS patarėjas
Algimantas Saugėnas

I–IV ketv.

IASS vedėja Neringa
Rukšėnienė,
vyriausiasis
specialistas Pavel
Korotkich pagal
kompetenciją

1 veiksmas: koordinuoti
Administracinių nusižengimų registro
programinės įrangos modifikavimo ir
jos diegimo bei tobulinimo paslaugų
teikimą.

Atnaujintas SMRRT
funkcionalumas
įdiegiant naują SMRRT
centrinės infrastruktūros
techninę ir programinę
įrangą ir bazinių stočių
programinę įrangą, per
nustatytą terminą, data
Sukurta universali
sąsaja, įdiegta
programinė įranga,
procentais – 100.

8

Kodai

01.12.01 tikslas „PLĖTOTI INFORMACINES TECHNOLOGIJAS VIEŠOJO SAUGUMO, VIEŠOJO
ADMINISTRAVIMO IR ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES POLITIKOS SRITYSE“
Uždavinys / Priemonė

01.12.01.02.07

01.12.01.02.08

01.12.01.02.09

Kodai

4

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)
IASS vedėja Neringa
Rukšėnienė,
vyriausioji specialistė
Danguolė Bikmanaitė,
vyriausioji specialistė
Gelena Nedoltovskaja
pagal kompetenciją

Priemonė: Analitinių
priemonių, skirtų
nusikalstamumui, kaip
socialiniam reiškiniui, tirti
naudojantis pažangiausiomis
informacinėmis
technologijomis, sukūrimas

45

1 veiksmas: parengti analitinių
priemonių, skirtų nusikalstamumui,
kaip socialiniam reiškiniui, tirti
naudojantis pažangiausiomis
informacinėmis technologijomis,
sukūrimo paslaugos pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

Priemonė: Užtikrinti
Asmens dokumentų išdavimo
informacinės sistemos plėtrą
ir jos funkcionalumą

20

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

IV ketv.

Informacinių sistemų
plėtros skyriaus
(toliau – ISPS) vedėja
Romualda Jakelienė

Priemonė: Elektroninės
atpažinties eIDAS mazgo
funkcionalumų, atitinkančių
eIDAS reglamento
reikalavimus, įdiegimas
Lietuvos nacionalinėje
elektroninės atpažinties
informacinėje sistemoje
(projekto vykdytojo įnašas)

86

1 veiksmas: parengti Asmens
dokumentų išdavimo informacinės
sistemos priežiūros specifikacijos
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.

I–IV ketv.

PVS vyriausiasis
specialistas Algirdas
Šakalys

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

01.12.02.01

Asignavimai2

Koordinatorius (-iai)

Asignavimai4

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Įdiegta programinė
įranga, procentais – 100.

IŠTEKLIŲ

BEI

Proceso / Indėlio rodiklis

Uždavinys: užtikrinti techninės ir programinės įrangos plėtrą, suderinamumą ir patikimumą
01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ BEI
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“

Asignavimai pateikti tūkstančiais eurų

RYŠIŲ

RYŠIŲ

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Koordinatoriai – IRD prie
VRM direktoriaus
pavaduotojas Artūras Kavolis,
IRD prie VRM direktoriaus
pavaduotoja Alvyda

9

Kodai

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

IŠTEKLIŲ

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

BEI

RYŠIŲ

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Pupkovienė, Valdymo
organizavimo skyriaus (toliau –
VOS) vedėja Vitalija Šatienė

Priemonė: Vykdyti vidaus
reikalų valstybės
informacinių išteklių ir
elektroninių ryšių
administravimo bei tvarkymo
funkcijas

01.12.02.01.01

5

2 827

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
(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
ministerijai5.
3 veiksmas parengti statistinius
duomenis iš Nusikalstamų veikų
žinybinio registro ir Administracinių
nusižengimų registro atitinkamai apie
užregistruotas nusikalstamas veikas ir
užregistruotus administracinius
nusižengimus, susijusius su neteisėtu
disponavimu narkotinėmis ir
psichotropinėmis medžiagomis ir jų
pirmtakais (prekursoriais), ir pateikti

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

IV ketv.

IASS vyriausioji
specialistė Danguolė
Bikmanaitė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

IASS vyriausioji
specialistė Gelena
Nedoltovskaja

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

IASS vyriausioji
specialistė Gelena
Nedoltovskaja,
vyriausiasis
specialistas Pavel
Korotkich
pagal kompetenciją

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“

10

Kodai

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

IŠTEKLIŲ

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

juos Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentui6.
4 veiksmas: rengti statistinę
informaciją apie užregistruotas ir
ištirtas nusikalstamas veikas
(nusikaltimus ir 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 (Rodiklių duomenų bazėje)
osp.stat.gov.lt7.
5 veiksmas: parengti ir Europos
Komisijai pateikti statistinius duomenis
už praėjusį kalendorinių metų pusmetį
apie nusikaltimų, užregistruotų pagal

6

BEI

RYŠIŲ

Koordinatorius (-iai)

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Vykdytojas (-jai)

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą,
skaičius – 3.

I, III ketv.

IASS vyriausioji
specialistė Gelena
Nedoltovskaja,
vyriausioji specialistė
Liusia Kundrotienė
pagal kompetenciją

Parengta dokumentų per
nustatytą terminą,
skaičius – 2.

I, III
ketv.

Teistumo informacijos
tvarkymo skyriaus
(toliau –TITS)
vyriausioji specialistė

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 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 143
redakcija)“
7
Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalis, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-450 „Dėl Oficialiosios statistikos
2019 metų programos I dalies patvirtinimo“

11

Kodai

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

IŠTEKLIŲ

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 213 straipsnį, skaičių8.
6 veiksmas: 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, skaičių9.
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: parengti statistinę
ataskaitą pagal Nusikalstamų veikų
žinybinio registro duomenis apie
užregistruotus nusikaltimus, įtariamus
(kaltinamus) asmenis, nukentėjusius
nuo nusikaltimų asmenis, susijusius su
smurtu artimoje aplinkoje, už
praėjusius kalendorinius metus ir
pateikti Lietuvos statistikos
departamentui10.
9 veiksmas: parengti statistinę
ataskaitą pagal Ieškomų asmenų,
8

BEI

RYŠIŲ

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)
Lina Sviščiauskaitė,
IASS vyriausioji
specialistė Liusia
Kundrotienė pagal
kompetenciją

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

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

I–IV ketv.

TITS vyriausioji
specialistė Lina
Sviščiauskaitė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

IASS vyriausioji
specialistė Liusia
Kundrotienė,
vyresnioji specialistė
Liudmila Fedotenkova
pagal kompetenciją

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

IASS patarėja
Liubovė Dručiūnienė,

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
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
Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalis, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-450 „Dėl Oficialiosios statistikos
2019 metų programos I dalies patvirtinimo“

12

Kodai

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

01.12.02.01.02

Priemonė: Vykdyti vidaus
reikalų registrų ir
informacinių sistemų
infrastruktūros priežiūrą

Asignavimai4

377

IŠTEKLIŲ

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių
asmenų žinybinio registro duomenis
apie vaikus, kurių paieška paskelbta
pagal jų amžių ir lytį, paskelbti
Oficialiosios statistikos portale
osp.stat.gov.lt11.
10 veiksmas: organizuoti teisės aktų ir
teismų praktikos informacijos paieškos
paslaugų pirkimą Vidaus reikalų
ministerijai ir jai pavaldžioms
įstaigoms.
11 veiksmas: parengti IRD prie VRM
valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
nuotoliniu būdu taisyklių naujos
redakcijos projektą ir pateikti tvirtinti
IRD prie VRM direktoriui.
1 veiksmas: parengti ugniasienės
techninės ir programinės įrangos
licencijų palaikymo paslaugų pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
2 veiksmas: parengti tinklo stebėjimo
programinės įrangos licencijų
palaikymo paslaugų pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.

11

BEI

RYŠIŲ

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)
vyriausiasis
specialistas Gintautas
Gavutis pagal
kompetenciją

Įsigyta paslauga, ne
vėliau kaip, data

II ketv.

VOS vyriausioji
specialistė Ala
Galinienė

Parengta teisės aktų per
nustatytą terminą,
skaičius – 1.

II ketv.

VOS vyriausioji
specialistė Eglė
Mikaliūnienė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

TAS patarėjas Jonas
Vaitkevičius

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalis, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-450 „Dėl Oficialiosios statistikos
2019 metų programos I dalies patvirtinimo“

13

Kodai

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

IŠTEKLIŲ

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

3 veiksmas: parengti tinklo
pažeidžiamumų patikros programinės
įrangos licencijų palaikymo paslaugų
pirkimo dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.
4 veiksmas: parengti kenkėjiškos
programinės įrangos analizės sistemos
licencijos palaikymo paslaugų pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
5 veiksmas: parengti elektroninio
pašto apsaugos sistemos ir apsaugos
licencijų palaikymo paslaugų pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
6 veiksmas: parengti ugniasienės
automatinės apsaugos licencijų
palaikymo paslaugų pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
7 veiksmas: parengti WAF
ugniasienės licencijos palaikymo
paslaugų pirkimo dokumentus ir
pateikti TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.
8 veiksmas: koordinuoti registrų ir
informacinių sistemų infrastruktūros
priežiūros paslaugų teikimą.
9 veiksmas: koordinuoti Sertifikatų
valdymo informacinės sistemos (SVIS)
priežiūros paslaugų teikimą.

BEI

RYŠIŲ

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)
TAS tinklo
administratorius
Almantas Venckus

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

III ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

III ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

III ketv.

TAS telefono ryšio
inžinierė Alina
Rulevičienė

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

TAS patarėjas Jonas
Vaitkevičius

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

SIAS vedėjas Jonas
Ignatavičius

Užtikrintas
infrastruktūros
priežiūros paslaugų
teikimas procentais –
100.
Užtikrintas priežiūros
paslaugų teikimas
procentais – 100.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

14

Kodai
01.12.02.01.03

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

Priemonė: Vykdyti vidaus
reikalų registrų ir
informacinių sistemų
programinės įrangos priežiūrą
ir teikti susijusias paslaugas

502

IŠTEKLIŲ

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

BEI

RYŠIŲ

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)
IASS vedėja Neringa
Rukšėnienė,
vyriausiasis
specialistas Pavel
Korotkich, vyresnioji
specialistė Milda Ona
Trinkūnienė pagal
kompetenciją
IASS vedėja Neringa
Rukšėnienė, skyriaus
patarėja Violeta
Žilinskienė pagal
kompetenciją

1 veiksmas: parengti elektroninių
paslaugų portalo modernizavimo
paslaugų pirkimo dokumentus ir
pateikti TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

2 veiksmas: parengti elektroninių
dokumentų valdymo komponento
pirkimo dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

3 veiksmas: parengti Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
integracinių sąsajų sukūrimo ir
atnaujinimo paslaugų pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

TITS patarėja Rima
Žvinienė

4 veiksmas: parengti Viešųjų ir
administracinių paslaugų stebėsenos ir
analizės informacinės sistemos
priežiūros paslaugų pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

ISPS vyriausioji
specialistė Justina
Šarkuvienė

5 veiksmas: parengti Vidaus reikalų
pareigūnų registro programinės
įrangos priežiūros paslaugos pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

III ketv.

ISPS vyriausiasis
specialistas
Valentinas Raginis

6 veiksmas: koordinuoti registrų ir
informacinių sistemų programinės
įrangos priežiūros paslaugų teikimą.

Užtikrintas priežiūros
paslaugų teikimas
procentais – 100.

I–IV ketv.

ISPS vedėja
Romualda Jakelienė

15

Kodai

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

01.12.02.01.04

01.12.02.01.05

01.12.02.01.06

Priemonė: Užtikrinti
dokumentų valdymo sistemos
funkcionalumą

Priemonė: Nuomoti ir (ar)
įsigyti programinės įrangos
licencijas

Priemonė: Prižiūrėti
tarnybinių stočių patalpų
elektros maitinimo,
kondicionavimo ir fizinės
apsaugos sistemas

Asignavimai4

90

48

30

IŠTEKLIŲ

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

BEI

RYŠIŲ

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)
VOS patarėja Irma
Bagdzevičienė

7 veiksmas: koordinuoti kvalifikuotų
elektroninių laiko žymų formavimo
paslaugų teikimą.

Užtikrintas paslaugų
teikimas procentais –
100.

I–IV ketv.

1 veiksmas: parengti dokumentų
valdymo sistemos DocLogix priežiūros
paslaugos pirkimo dokumentus ir
pateikti TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.
2 veiksmas: koordinuoti dokumentų
valdymo sistemos priežiūros ir
susijusių paslaugų teikimą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

Užtikrintas paslaugų
teikimas procentais –
100.

I–IV ketv.

1 veiksmas: parengti Microsoft
programinės įrangos licencijų pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
2 veiksmas: atnaujinti IRD prie VRM
kompiuterizuotų darbo vietų
operacines sistemas.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau, data

II ketv.

ITPS patarėjas
Romualdas Šaulys

Atnaujinta
kompiuterizuotų darbo
vietų operacinių sistemų
(išskyrus tas, kurios
negali būti atnaujintos
dėl suderinamumo su
registrais), ne mažiau
kaip, procentais – 80.

IV ketv.

ITPS kompiuterių
sistemų analitikė
Diana Nanevič,
kompiuterinių sistemų
inžinierius Mantas
Salagubovas,
kompiuterinių sistemų
inžinierius Andrius
Juozas Paliušis pagal
kompetenciją

1 veiksmas: parengti dyzelinių
generatorių (Vilniuje ir Šiauliuose)
priežiūros ir aptarnavimo paslaugų
pirkimo dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

ITPS patarėjas
Romualdas Šaulys,
TAS patarėjas
Algimantas Saugėnas
pagal kompetenciją

ISPS kompiuterių
sistemos analitikas
Daniel Pašulevič

16

Kodai

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

01.12.02.01.07

01.12.02.01.08

Priemonė: Įsigyti duomenų
perdavimo paslaugas

Priemonė: Išsinuomoti vietas
Lietuvos viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo
ryšio tinklo (SMRRT)
komponentams

Asignavimai4

400

940

IŠTEKLIŲ

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

BEI

RYŠIŲ

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

2 veiksmas: parengti elektros
maitinimo ir vėdinimokondicionavimo sistemų (Vilniuje ir
Šiauliuose) priežiūros ir aptarnavimo
paslaugų pirkimo dokumentus ir
pateikti TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.
3 veiksmas: koordinuoti tarnybinių
stočių patalpų elektros maitinimo,
kondicionavimo ir fizinės apsaugos
sistemų priežiūros paslaugų teikimą.
1 veiksmas: parengti rezervinio 4G
sujungimo paslaugos pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

II ketv.

Užtikrintas priežiūros
paslaugų teikimas
procentais – 100.

I–IV ketv.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

TAS tinklo
administratorius
Almantas Venckus

2 veiksmas: parengti trumpųjų žinučių
(SMS) paslaugos pirkimo dokumentus
ir pateikti TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.

Per nustatytą terminą,
ne vėliau kaip, data

I ketv.

ITPS vyriausioji
specialistė Vaidutė
Launagienė

3 veiksmas: užtikrinti duomenų ir
balso perdavimo paslaugų teikimą.

Užtikrintas duomenų
perdavimo tinklo
paslaugų
pasiekiamumas, ne
mažiau kaip, procentais
– 99.
Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data

I–IV ketv.

TAS paslaugų
administratorė
Jolanta Makauskienė

III ketv.

TAS vyresnysis
specialistas Vytautas
Rimkevičius

1 veiksmas: parengti Lietuvos viešojo
saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo įrangos talpinimo paslaugos
pirkimo dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.

17

Kodai

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

IŠTEKLIŲ

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

2 veiksmas: koordinuoti Vidaus
reikalų radijo ryšio ir duomenų
perdavimo tinklų komponentų vietų ir
ryšio linijų nuomos paslaugų teikimą.

01.12.02.01.09

Priemonė: Vykdyti Lietuvos
viešojo saugumo ir pagalbos
tarnybų skaitmeninio
mobiliojo radijo ryšio tinklo
(SMRRT) techninę priežiūrą
ir užtikrinti jo funkcionalumą

01.12.02.01.10

Priemonė: Nuomoti ryšių
kabelių kanalus

27

1 veiksmas: koordinuoti
infrastruktūros nuomos paslaugų
teikimą užtikrinant Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo (VRTT)
darbą Vilniaus m.

01.12.02.01.11

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

266

1 veiksmas: parengti telefono stoties
licencijų palaikymo paslaugų pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
2 veiksmas: parengti nekilnojamojo
turto (bokštų / stiebų ir jų pamatų)
demontavimo darbų pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
3 veiksmas: sumontuoti Lietuvos
viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų

1 809

1 veiksmas: koordinuoti Lietuvos
viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo (SMRRT) techninio aptarnavimo
ir funkcionalumo užtikrinimo paslaugų
teikimą.

BEI

RYŠIŲ

Koordinatorius (-iai)

Proceso / Indėlio rodiklis

Data

Užtikrintas Lietuvos
viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo
radijo ryšio tinklo
(SMRRT)
pasiekiamumas, ne
mažiau kaip, procentais
– 98.
Užtikrintas Lietuvos
viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo
radijo ryšio tinklo
(SMRRT)
pasiekiamumas, ne
mažiau kaip, procentais
– 98.
Užtikrintas duomenų
perdavimo tinklo
paslaugų
pasiekiamumas, ne
mažiau kaip, procentais
– 99.
Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data

I–IV ketv.

Vykdytojas (-jai)
TAS paslaugų
administratorė
Jolanta Makauskienė

I–IV ketv.

TAS vyresnysis
specialistas Vytautas
Rimkevičius

I–IV ketv.

TAS elektronikos ir
telekomunikacijų
inžinierius Viktoras
Žučenka

II ketv.

TAS telefono ryšio
inžinierė Alina
Rulevičienė

Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data

II ketv.

TAS radijo ryšio
inžinierius Donatas
Kondrotas

Sumontuota bazinių
stočių, skaičius –5.

IV ketv.

18

Kodai

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

IŠTEKLIŲ

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo (SMRRT) bazines stotis.
4 veiksmas: vykdyti Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo (VRTT)
duomenų ir balso perdavimo įrangos
priežiūrą ir tvarkymą.
5 veiksmas: vykdyti Lietuvos viešojo
saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo (SMRRT) bazinių stočių
tvirtinimo konstrukcijų ir bokštų
priežiūrą.
01.12.02.01.12

01.12.02.01.13

Priemonė: Apdrausti
Lietuvos viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo
ryšio tinklo (SMRRT) ir
Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
(VRTT) infrastruktūrą
Priemonė: Įsigyti ilgalaikį
turtą Informatikos ir ryšių
departamento prie VRM
veiklai užtikrinti

5

75

1 veiksmas: parengti Lietuvos viešojo
saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo ir Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo
infrastruktūros draudimo paslaugos
pirkimo dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.
1 veiksmas: parengti licencijos
ugniasienei pirkimo dokumentus ir
pateikti TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.
2 veiksmas: parengti kompiuterinės
įrangos pirkimo dokumentus ir
pateikti TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.

BEI

RYŠIŲ

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Užtikrintas duomenų
perdavimo tinklo
paslaugų
pasiekiamumas,
procentais – 99.
Įvykdyta SMRRT
bazinių stočių
tvirtinimo konstrukcijų
ir bokštų priežiūros
sutartyje numatyti
darbai, procentais –
100.
Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data

I–IV ketv.

TAS paslaugų
administratorė Vida
Sipavičiūtė

I–IV ketv.

TAS vyresnysis
specialistas Vytautas
Rimkevičius

IV ketv.

VOS vyriausioji
specialistė Ala
Galinienė

Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data

I ketv.

TAS patarėjas Jonas
Vaitkevičius

Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data

II ketv.

ITPS vyriausioji
specialistė Vaidutė
Launagienė,
kompiuterinių sistemų
inžinierius Andrius
Juozas Paliušis pagal
kompetenciją

19

Kodai

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

01.12.02.01.15

01.12.02.01.16

Priemonė: Bendrojo
pagalbos centro padalinių ir
apskričių centrų įstaigų,
vykdančių pagalbos
funkcijas, prijungimas prie
Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo

Priemonė: Vidaus reikalų
informacinės sistemos
(VRIS) naudotojų
centralizuoto valdymo plėtra

Asignavimai4

30

100

IŠTEKLIŲ

RYŠIŲ

Koordinatorius (-iai)

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

1 veiksmas: parengti tinklo
komutavimo įrangos ir
tinklo saugos įrangos pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
2 veiksmas: įdiegti įsigytus tinklo
komutatorius ir saugos įrangą.

Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data

I ketv.

Įdiegta tinklo
komutatorių, skaičius –
5.
Įdiegta saugos įrangos,
skaičius – 10.
Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data

IV ketv.

I ketv.

ITPS vyriausioji
specialistė Vaidutė
Launagienė,
kompiuterių sistemų
analitikė Diana
Nanevič pagal
kompetenciją

Aprašytos paslaugos,
kurios teikiamos
kompiuterizuotose
darbo vietose,
procentais – 100.
Aprašytos kitos IRD
prie VRM teikiamos
ITT paslaugos,
procentais – 100.

II ketv.

ITPS kompiuterių
sistemų analitikė
Diana Nanevič,
skyriaus vedėja
Sonata Jurkuvėnienė,
TAS telefono ryšio
inžinierė Alina
Rulevičienė, tinklo
administratorius
Ramūnas Rulevičius,
IASS vedėja Neringa
Rukšėnienė
pagal kompetenciją
ITPS kompiuterių
sistemų analitikė
Diana Nanevič,
skyriaus vedėja

1 veiksmas: parengti Vidaus reikalų
informacinės sistemos naudotojų
centralizuoto valdymo programinės
įrangos pirkimo dokumentus ir pateikti
TVŪD prie VRM atlikti pirkimą.
2 veiksmas: ITT paslaugų valdymo
posistemės savitarnos portale aprašyti
teikiamas informacinių technologijų ir
telekomunikacijų paslaugas.

3 veiksmas: koordinuoti incidentų
valdymo procesų VSAT, PAGD,
FNTT, Medicinos centro, VAD, VST,
MD, ADIC, LGF12 parengimą ir

12

BEI

ITT paslaugų valdymo
posistemė parengta
valdyti incidentus
įstaigų IT

Data

IV ketv.

IV ketv.

IV ketv.

Vykdytojas (-jai)
TAS tinklo
administratorius
Ramūnas Rulevičius

TAS tinklo
administratoriai
Ramūnas Rulevičius,
Almantas Venckus
pagal kompetenciją

VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, FNTT – Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Medicinos centras –Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, VAD – Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų

20

Kodai

01.12.02 tikslas „DIDINTI VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PATIKIMUMĄ IR EFEKTYVUMĄ“
Uždavinys / Priemonė

Asignavimai4

IŠTEKLIŲ

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

organizuoti šių procesų konfigūravimą
ITT paslaugų valdymo posistemėje.
4 veiksmas: Vesti mokymai VSAT,
PAGD, FNTT, Medicinos centro,
VAD, VST, MD, ADIC, LGF
darbuotojams (ne mažiau kaip 10),
sprendžiantiems IT incidentus

BEI

RYŠIŲ

Proceso / Indėlio rodiklis

infrastruktūroje, ne
vėliau kaip, data
Organizuota mokymų,
ne vėliau kaip, data

Koordinatorius (-iai)
Data

IV ketv.

Vykdytojas (-jai)
Sonata Jurkuvėnienė,
skyriaus patarėjas
Romualdas Šaulys,
SIAS vedėjas Jonas
Ignatavičius pagal
kompetenciją

II SKYRIUS
2019 METŲ ĮSTAIGOS PRIORITETINIAI DARBAI
Kodas

01
Atitinka
01.02.05
priemonę

Pagrindiniai darbai

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

Proceso / Indėlio rodiklis

KRYPTIS: MODERNIOMIS IR SAUGIOMIS IRT (INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGJŲ)
PRIEMONĖMIS PAGRĮSTAS VISUOMENĖS SAUGUMAS IR VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS
Modernizuoti Lietuvos viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo
radijo ryšio tinklą, siekiant užtikrinti šio
tinklo, kaip bendro viešojo saugumo ir
pagalbos tarnybų radijo ryšio tinklo,
naudojimą (VPP 5.4.2)

1 veiksmas: modernizuoti Lietuvos
viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų
skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo valdiklius bei bazinių stočių
programinę įrangą – atnaujinti SMRRT
funkcionalumą, įdiegiant naują
SMRRT centrinės infrastruktūros
techninę ir programinę įrangą ir
bazinių stočių programinę įrangą
2 veiksmas: parengti techninės ir
programinės įrangos (SMRRT
apjungimui su elektroninių ryšių

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data

Koordinatorius (-iai)
Data
Vykdytojas (-jai)
Koordinatorius – IRD prie VRM
direktoriaus pavaduotojas Artūras
Kavolis, IRD prie VRM
direktoriaus pavaduotoja Alvyda
Pupkovienė
TAS patarėjas
II ketv.
Algimantas Saugėnas

III ketv.

TAS vyresnysis
specialistas Vytautas
Rimkevičius

ministerijos, VST – Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, MD – Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, ADIC – Asmens dokumentų išrašymo centras prie
Vidaus reikalų ministerijos, LGF – Lietuvos Respublikos Ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos.

21
Kodas

Pagrindiniai darbai

01-01

Sukurti elektronines paslaugas, skirtas
fiziniams ir juridiniams asmenims ikiteisminio
tyrimo vykdymo metu (VPP 3.2.1)

01-02

Sukurti Administracinių nusižengimų registre
poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams
funkcionalumo didinimo priemones13.

02
Atitinka
01.01.04
priemonę

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

tinklais PL ir LV) pirkimo dokumentus
ir pateikti TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.
1 veiksmas: parengti Integruotos
baudžiamojo proceso sistemos (IBPS)
programinės įrangos modernizavimo ir
įdiegimo paslaugų pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
1 veiksmas: parengti projektinį
pasiūlymą dėl projekto
„Administracinių nusižengimų registro
poveikio priemonių taikymo ūkio
subjektams funkcionalumo sukūrimas“
įtraukimo į valstybės projektų sąrašą, ir
pateikti Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijai.

Vidaus reikalų registrų ir informacinių sistemų
modernizavimas siekiant įgyvendinti asmens
duomenų apsaugos reformą

1 veiksmas: parengti techninės
specifikacijos parengimo paslaugos
pirkimo dokumentus ir pateikti TVŪD
prie VRM atlikti pirkimą.
2 veiksmas: parengti techninę
specifikaciją.

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data

II ketv.

IASS vedėja Neringa
Rukšėnienė, skyriaus
patarėja Violeta
Žilinskienė pagal
kompetenciją

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

I ketv.

IASS vedėja Neringa
Rukšėnienė

KRYPTIS: VEIKSMINGAS CENTRALIZUOTAS VIDAUS REIKALŲ SRITIES INFORMACINIŲ
IŠTEKLIŲ VALDYMAS

3 veiksmas: parengti elektroninių
13

Proceso / Indėlio rodiklis

Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data
Parengta techninė
specifikacija, per
nustatytą terminą, data
Parengta pirkimų

Koordinatorius – IRD prie VRM
direktoriaus pavaduotojas Artūras
Kavolis, IRD prie VRM
direktoriaus pavaduotoja Alvyda
Pupkovienė
IASS vedėja Neringa
I ketv.
Rukšėnienė,
vyriausioji specialistė
Ala Ogilbienė pagal
kompetenciją

III ketv.

III ketv.

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m.
gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ priemonė „Padidinti
priežiūros institucijų paskirtų piniginių sankcijų administravimo efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant sistemą, leidžiančią vienoje vietoje kaupti informaciją apie paskirtas pinigines
sankcijas ir ją tvarkyti“

22
Kodas

Atitinka
01.01.05
priemonę

Atitinka
02.01.16
priemonę

Pagrindiniai darbai

Kibernetinio saugumo techninių reikalavimų
įgyvendinimo užtikrinimas

Parengti centralizuotas informacinių ir ryšių
technologijų (IRT) paslaugų ir incidentų
valdymo priemones

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

paslaugų duomenų subjektui sukūrimo
paslaugos pirkimo dokumentus ir
pateikti TVŪD prie VRM atlikti
pirkimą.
1 veiksmas: parengti techninės ir
programinės įrangos pirkimo
dokumentus ir pateikti TVŪD prie
VRM atlikti pirkimą.
2 veiksmas. įdiegti programinę įrangą.
3 veiksmas: įdiegti įsigytą techninę
įrangą.
1 veiksmas: ITT paslaugų valdymo
posistemės savitarnos portale aprašyti
teikiamas informacinių technologijų ir
telekomunikacijų paslaugas.

2 veiksmas: parengti mokymų
medžiagą ir organizuoti darbo su ITT
portalu mokymus paslaugų
vartotojams ir paslaugų teikėjams.
03

Proceso / Indėlio rodiklis

Koordinatorius (-iai)
Data

Vykdytojas (-jai)

I ketv.

SIAS vedėjas Jonas
Ignatavičius,
TAS patarėjas Jonas
Vaitkevičius

dokumentų, per
nustatytą terminą, data

Parengta pirkimų
dokumentų, per
nustatytą terminą, data
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data
Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data
Aprašytos paslaugos,
kurios teikiamos
kompiuterizuotose darbo
vietose, procentais –
100.

IV ketv.

Aprašytos kitos IRD
prie VRM teikiamos
ITT paslaugos,
procentais – 100.

IV ketv

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

IV ketv.

KRYPTIS:VEIKSMINGAS VIDAUS ADMINISTRAVIMAS IR IŠMANI DARBO APLINKA

IV ketv.
II ketv.

ITPS kompiuterių
sistemų analitikė
Diana Nanevič,
skyriaus vedėja
Sonata Jurkuvėnienė,
TAS telefono ryšio
inžinierė Alina
Rulevičienė, tinklo
administratorius
Ramūnas Rulevičius,
IASS vedėja Neringa
Rukšėnienė
pagal kompetenciją
ITPS kompiuterių
sistemų analitikė
Diana Nanevič,
skyriaus vedėja
Sonata Jurkuvėnienė.

Koordinatorius – IRD prie VRM
direktoriaus vyriausiasis patarėjas
Gediminas Dagys

23
Kodas
03-01

Pagrindiniai darbai

Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių
efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant bendrą
dokumentų valdymo informacinę sistemą14.

Veiksmų / Poveiksmių pavadinimai

1 veiksmas: parengti projektinį
pasiūlymą dėl projekto „Vieningos
dokumentų valdymo informacinės
sistemos kūrimas, tobulinimas ir
įdiegimas“ įtraukimo į valstybės
projektų sąrašą, ir pateikti Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijai.

Proceso / Indėlio rodiklis

Per nustatytą terminą, ne
vėliau kaip, data

Koordinatorius (-iai)
Data

I ketv.

Vykdytojas (-jai)
IRD prie VRM
direktoriaus
vyriausiasis patarėjas
Gediminas Dagys

________________

14

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m.
gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ priemonė „Padidinti
viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant bendrą dokumentų valdymo informacinę sistemą“

