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SUSISIEKIMO MINISTERIJA  

 

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

PRIORITETO ,,INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS  

 

PRIEMONĖ NR. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR 

SAUGA“  

 

1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti valstybės informacinės 

infrastruktūros ir išteklių apsaugos efektyvumą“ įgyvendinimo. 

1.3.  Remiamos veiklos: 

1.3.1.  Ypatingos svarbos valstybės informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros 

apsaugos priemonių diegimas (ypatingai svarbios informacinės infrastruktūros objektų 

identifikavimas; šių objektų stebėsenos metodikos ir priemonių ją vykdyti sukūrimas ir 

įdiegimas; technologinių priemonių ir sprendimų ypatingos svarbos informacinės 

infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių apsaugai kūrimas ir diegimas. 

1.4. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. viešieji juridiniai asmenys. 

1.5.2. viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. 

1.5.3.  akcinės bendrovės, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

2.1. Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 

31 d. 

R.S.306 „Saugos reikalavimus 

atitinkančių valstybės 

informacinių išteklių ir 

kritinės informacinės 

infrastruktūros objektų 

dalis“ 

Procentai 69 98 

P.S.307 „Įgyvendinti sprendimai, 

skirti kibernetinio saugumo 

didinimui“ 

Skaičius 0 5 
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES struktūrinių 

fondų  

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų 

lėšų 

12 561 315 2 216 702 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

12 561 315 2 216 702 0 0 0 0 0 

 

PRIEMONĖ NR. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR 

SAUGA“  
 

1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir 

administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinimo. 

1.3.  Remiamos veiklos: 

1.3.1.  Pažangioms elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti reikalingų priemonių ir 

sprendimų kūrimas ir diegimas (viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių 

technologijų (toliau – IRT) infrastruktūros optimizavimo, sąveikumo ir saugumo priemonių 

kūrimas, diegiant IRT sprendimus, leidžiančius kuo efektyviau panaudoti turimą valstybės 

IRT bazę, jau sukurtus informacinių technologijų įrankius ir sukauptus informacinius 

išteklius); 

1.3.2.  Asmens tapatybės nustatymo ir privatumo išsaugojimo elektroninėje erdvėje 

sprendimų kūrimas ir tobulinimas.  

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1.  viešieji juridiniai asmenys. 

1.4.2.  viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. 

1.4.3.  akcinės bendrovės, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. 

1.5.  Galimi partneriai: 

1.5.1.  viešieji juridiniai asmenys.  

1.5.2.  viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. 

1.5.3.  akcinės bendrovės, kurių vienintelė akcininkė yra valstybė. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

2.1. Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. 
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5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi.  

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 
Stebėsenos rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė  

2018 m. gruodžio 31 

d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. 

gruodžio 31 d. 

R.S.310 „Valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, 

kurios naudojasi 

Valstybės 

informacinių išteklių 

sąveikumo platformos 

paslaugomis, dalis“ 

Procentai 37 50 

P.S.311 „Įgyvendinti 

sprendimai, skirti 

viešojo sektoriaus 

bendro naudojimo 

informacinių ir ryšių 

technologijų 

infrastruktūros 

optimizavimui, 

sąveikumo ir saugos 

užtikrinimui“ 

Skaičius 0 7 

P.N.530 „Parengtas investicijų 

projektas“ 

Skaičius 1 1 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES struktūrinių 

fondų  

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

5. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų 

lėšų 

49 235 403 8 688 600 0 0 0 0 0 

6. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

7. Iš viso  

49 235 403 8 688 600 0 0 0 0 0 

 

 


