INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS
ALVYDOS PUPKOVIENĖS
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
1. Siekiant perkelti į skaitmeninę erdvę kuo daugiau administracinių paslaugų ir plėtoti jų
funkcionalumą, taip pat užtikrinti priemonių, įtrauktų į Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020
metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinį
veiklos planą, įgyvendinimą, koordinuoti veiklas:
 susijusias su projekto „Elektroninių paslaugų, skirtų fiziniams ir juridiniams asmenims
ikiteisminio tyrimo atlikimo metu, sukūrimas“, finansuojamo iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ vykdymu.
2. Siekiant didinti teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės įstaigų, kurioms pavesti su viešojo
saugumo stiprinimu susiję uždaviniai, veiklos veiksmingumą, per einamuosius metus užtikrinti
Informatikos ir ryšių departamento priemonių vykdymą pagal Viešojo saugumo plėtros 2015–2025
metų programą ir Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programą:
 priemonės „Padidinti priežiūros institucijų paskirtų piniginių sankcijų administravimo
efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant sistemą, leidžiančią vienoje vietoje kaupti informaciją apie
paskirtas pinigines sankcijas ir ją tvarkyti“;
 priemonių „Sukurti analitines priemones, skirtas nusikalstamumui, kaip socialiniam reiškiniui,
tirti naudojantis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis“ ir „Integruoti Tarptautinį
nusikaltimų klasifikatorių į Nusikalstamų veikų žinybinį registrą, siekiant rengti tarptautiniu mastu
palyginamąją statistinę informaciją“ pagal Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programą.
3. Per einamuosius metus pagal kuravimo sritį koordinuoti Nacionalinės vidaus saugumo
fondo 2014-2020 metų programos priemonių įgyvendinimą finansavimo sutarčių nustatytais
terminais ir sąlygomis:
 Nr. LT/2015/VSF/5.2.2.1 HDR modernizavimas, panaudojant pažangias asmens veido atpažinimo
ir asmens paieškos pagal atpažinimo žymes technologijas;
 Nr. LT/2016/VSF/5.2.3.1 Nusikalstamų veikų žinybinio registro (NVŽR) analitinių priemonių
sukūrimas.
4. Siekiant didinti viešąjį saugumą užtikrinančių institucijų ir kitų valstybės įstaigų, kurios
savo tiesioginėms funkcijoms vykdyti naudoja Informatikos ir ryšių departamento tvarkomus
registrus ir valstybės informacines sistemas, veiklos efektyvumą per einamuosius metus koordinuoti
sprendimų didesniam veiklos procesų automatizavimui registruose ir valstybės informacinėse
sistemose užtikrinti įdiegimą, techninių sąlygų el. paslaugų naudotojų aptarnavimo automatizavimui
organizuoti parengimą.
5. Koordinuoti teisės aktų bei techninės dokumentacijos, būtinos Informatikos ir ryšių
departamento modernizuojamų registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklai užtikrinti,
parengimą/pakeitimą.

