KERTINIS VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRAS
___________________________________________________________________
(institucijos pavadinimas)
TVIRTINU
_________________________
(tvirtinančio asmens pareigų pavadinimas)
_________________________
(parašas)
_________________________
(vardas ir pavardė)
2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021-01-13 Nr. VI-1

Vilnius
VADOVO ŽODIS

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (toliau – KVTC) užtikrino Saugiojo tinklo (toliau – Tinklas) paslaugų plėtrą, taip pat siekdamas didinti
Tinklo teikiamų paslaugų kokybę, saugumą ir nepertraukiamumą, vykdė esamos infrastruktūros naujinimą. Įgyvendinant Valstybės informacinių išteklių
valdymo įstatymo nuostatas prie Tinklo buvo jungiamos sąraše esančios institucijos, o institucijoms, nepatekusioms į sąrašą, paslaugos nutraukinėjamos.
Intensyviai pradėta vykdyti projekto, finansuojamo iš Europos Sąjungos lėšų, veikla. Projekto rezultatai prisidės prie geresnės fizinės Tinklo apsaugos, taip
pat jį įgyvendinus bus išplėsti kibernetinių atakų prevencijos sprendimai.
2020 m. didelis dėmesys buvo skiriamas KVTC organizacinės struktūros ir procesų optimizavimui, nebūdingų biudžetinei įstaigai funkcijų
atsisakymui. Taip pat buvo tęsiamas KVTC teisės aktų suderinimas su krašto apsaugos sistemos institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Nuo
rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujai KVTC struktūrai buvo pradėtos vykdyti Vyriausybinio ryšio tinklo ir Valstybės institucijų ryšio tinklo administravimo
funkcijos, kurios buvo perimtos iš Informacinių technologijų tarnybos prie KAM. Perėmus funkcijas pradėta šių tinklų integravimo ir optimalaus valstybės
ryšių tinklo panaudojimo galimybių analizė, pateikti siūlymai Krašto apsaugos ministerijai dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo.
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I DALIS
VEIKLOS VYKDYMAS

Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Planuota
įvykdymo
data

Faktinė
įvykdymo
data

Atsakingi
vykdytoja
i

Įvykdymo
rezultatas

Informacija apie
pasiektą rezultatą

KAS programa „Centralizuotos tarnybos“
Priemonė „Tvarkyti saugųjį valstybinį duomenų perdavimo tinklą ir teikti valstybės duomenų centro paslaugas“
(02-01-03-06-05)
1.
Parengti KVTC veiklos
galimybių studiją:
2020-07-09 parengti
Parengti KVTC veiklos
PPVS
KVTC veiklos galimybių
Sausisgalimybių
studijos
Liepos 9 d.
TTD
studijos pirkimo
Įvykdyta
balandis
1.1.
pirkimo dokumentus;
SS
dokumentai.

Neįvykdymo
priežastys ir
tolesni
veiksmai

Panaudota
asignavim
ų (tūkst.
Eur)
priemonė
ms vykdyti

5511,7

Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
(LRV)
programos
įgyvendinimo
plano KAS
prioritetinio
darbo
(veiksmo)
Nr.
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1.2.

Nupirkti KVTC veiklos
galimybių
studijos
parengimo paslaugą, kuri
apimtų:
1.2.1.
KVTC
IRT
paslaugų
plėtros
galimybių
strateginę
studiją;
1.2.2. Saugiojo tinklo
kamieninės
dalies
ir
kolektyvinio kibernetinio
saugumo modernizavimo
investicijų
kryptis
ir
investicinius projektus.

Balandisbirželis

Liepa

PPVS
TTD
SS

Įvykdyta

Nupirkta paslauga, kuri
apima:
1.2.1. KVTC IRT
paslaugų plėtros
galimybių strateginę
studiją;
1.2.2. Saugiojo tinklo
kamieninės dalies ir
kolektyvinio kibernetinio
saugumo modernizavimo
investicijų kryptis ir
investicinius projektus.
(Pasirašyta paslaugų
teikimo sutartis
2020-07-09
Nr. S20-23-V)

Vykdoma

KVTC
strateginės
gairės turi
KVTC strateginių gairių
koreliuoti su
ir krypčių ataskaita
LRV
parengta. Pagrindinės
programos
kryptys pristatytos KAM. priemonėmis ir
Po suderinimo su KAM ir KAM
LRV programos
priemonėmis,
nuostatomis, strateginės
todėl jas
kryptys bus patvirtintos
racionalu
iki 2021.03.30
tvirtinti tik po
aukštesnių
strateginių
dokumentų
patvirtinimo

1.3.

Tvirtinti KVTC veiklos ir
IRT paslaugų strategines
kryptis.

Birželislapkritis

PPVS
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2.

3.

4.

5.

Parengti KVTC veiklos
tęstinumo
planą
bendradarbiaujant
su
NKSC.

Įvertinti galimybę KVTC
informacinę
svetainę
perkelti į IVPK svetainių
„Mano
vyriausybė“
platformą.

Užtikrinti
KVTC
darbuotojų
pamainumo
tvarkos įgyvendinimą.

Atlikti KVTC valdomo
turto inventorizaciją.

Spalislapkritis

SS

Vykdoma

Birželisrugpjūtis

Liepa

VOS

Įvykdyta

Spalislapkritis

Gruodžio
8 d.

VOS

Įvykdyta

VOS

Vykdoma

Lapkritisgruodis

KVTC veiklos tęstinumo
planas parengtas,
suderintas su NKSC,
šiuo metu projektas
taisomas pagal KSITPG
pateiktas pastabas.

Liepos mėn. pasirašytas
susitarimas su IVPK dėl
KVTC svetainės
talpinimo.
Šiuo metu vyksta
svetainės perkėlimo
darbai.
Parengtas naujas KVTC
darbuotojų pamainumo
tvarkos aprašas, kuriuo
bus vadovaujamasi
(2020-12-08
Nr. V-90)
Inventorizacija pradėta
lapkričio 24 d.
Planuojama atlikti iki
2021-02-01
(2020-11-05 KVTC
direktoriaus įsakymas
T-29)

Vėluojama dėl
persnalo kaitos
ir užtrukus
naujų
darbuotojų
priėmimo
procedūroms
bei jų
įsitraukimui.
Planuojama
patvirtinti iki
2021 m. sausio
31 d.
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Atlikti
integruotos
kokybės vadybos LST EN
ISO
9001:2015,
informacijos
saugumo
vadybos LST ISO/IEC
27001:2017 ir paslaugų
vadybos LST ISO/IEC
20000-1:2015
sistemos
dokumentų koregavimą
atsižvelgiant į auditorių
rekomendacijas.

6.

7.

8.

Dalyvauti KAM vykdomo
ES lėšomis finansuojamo
projekto „Saugiojo tinklo
ir
kibernetinių atakų
prevencijos
sistemos
sukūrimas“ įgyvendinime
ir vykdyti darbus pagal
parengtą projekto planą.
Parengti 2021 m. biudžeto
sąmatą ir pateikti KAM
FBD.

Sausisgruodis

Birželis

PPVS

Sausisgruodis

Sausisgruodis

TTD
SS
SAS

Įvykdyta

Lapkritis

Gruodis

VOS

Įvykdyta

Įvykdyta

KVTC direktoriaus 202006-16 įsakymais Nr.
V-32 ir V-33 atnaujinti
šie procedūrų aprašai:
Paslaugų
teikimo
valdymo aprašas, vp-0404,
Incidentų
valdymo
aprašas
vp-03-08,
Informacijos
saugumo
incidentų
valdymo
aprašas,
vp-06-01,
Informacijos
saugumo
rizikos valdymo aprašas,
vp-06-02, Informacijos
saugumo
valdymo
sistemos
valdymo
aprašas,vp-06-03,
Informacijos
saugumo
sistemos
atnaujintas
tinkamumo pareiškimas.
Projekto planas
atnaujintas. Pagal jį
atnaujinta sutartis su
CPVA.
Paskelbti I,II, III dalies
pirkimai.
Sudaryta sutartis dėl
I pirkimo dalies
įgyvendinimo.
Parengta 2021 m.
biudžeto sąmata ir
pateikta KAM FBD.
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9.

10.

11.

11.1

11.2

12.

12.1

Vykdyti pirkimus
Saugiojo tinklo ir
duomenų centrų
reikmėms.
Pereiti KVTC
padaliniams prie KAS
DokVis sistemos.

2020 m.
pirkimų
plane
nustatytais
terminais

Sausisgruodis

Sausis gruodis

Gruodis

VOS

Įvykdyta

Įvykdyti visi pirkimai,
kurių poreikis buvo
būtinas tinkamai KVTC
veiklai užtikrinti.

VOS
TTD

Įvykdyta

Visi darbuotojai
naudojasi DokVis

Parengti, nustatyta tvarka
suderinti ir pateikti KAM
GPD:
Per 10 d. d.
KVTC 2019 m. veiklos pasibaigus
Vasaris
ataskaitą;
biudžetiniams
metams
KVTC 2020 I pusmečio Per 10 d. d.
veiklos plano vykdymo pasibaigus I
Liepa
ataskaitą.
pusmečiui.

VOS

Įvykdyta

VOS

Įvykdyta

KVTC 2019 m. veiklos
ataskaita 2020-02-04
Reg. Nr. VI-1 pateikta
KAM GPD
KVTC 2020 m.
I pusmečio ataskaita
2020-07-10 Reg. Nr.
VI-3 pateikta KAM GPD

Atlikti KVTC Paslaugų
valdymo
sistemos
modernizavimą:

sukurti
konfigūracijos
(įranga, prieiga) valdymo
duomenų bazę;

Sausisgruodis

PPVS
TTD

Vykdoma

Sukurti Konfigūracijos
elementų aprašai bei
duomenų bazės
reikalavimai.
Atsižvelgiant į turto
duomenų bazės
migravimą į eRVIS
sistemą, darbus
planuojama baigti
2021-07-30

Laukiama
duomenų
perkėlimo į
eRVIS ir jų
suderinto
gavimo iš
sistemos.
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12.2

12.3

13.

įdiegti pokyčių valdymo
Sausisfunkcionalumą;
gruodis
įdiegti KVTC paslaugų
naudotojų
savitarnos Sausisportalą.
gruodis

Gruodis

PPVS
TTD

Įvykdyta

Įdiegtas pakeitimų
valdymo funkcionalumas

Gruodis

PPVS
TTD

Įvykdyta

KVTC paslaugų
naudotojų savitarnos
portalas įdiegtas

Atlikti paslaugų teikimo
sutarčių
su
prieigų
teikėjais
įvedimą
į
Paslaugų valdymo sistemą
ir susieti su Saugiojo Lapkritistinklo
naudotojams gruodis
teikiamomis paslaugomis,
bei apskaityti teikiamų
paslaugų kaštus.

14.

Parengti
siūlymus
Saugiojo tinklo prieigų ir
susijusių paslaugų plėtros
ekonominio vertinimo ir Sausis-liepa
tvarkos projektui bei
planavimo procesui ir
pateikti juos KAM.

15.

Vykdyti
techninio
Lietuvos
atstovo
funkcijas,
koordinuoti
veiksmus su kitomis ES
valstybėmis dalyvaujant SausisIDA BC TESTA pogrupio gruodis
darbo grupės posėdžiuose,
teikti
ataskaitas
kuruojančiam
viceministrui.

Gruodis

Sausisgruodis

PPVS

Vykdoma

VOS

Įvykdyta

PPVS

Įvykdyta

Paslaugų teikimo sutartys
įvestos į Paslaugų
valdymo sistemą.
Pasirengta susiejimui su
ST naudotojams
teikiamomis
paslaugomis.
Darbai bus baigti
įgyvendinus 12.1 punktą.
(2021-07-30)
Parengti siūlymai dėl
KAM 2019-07-02
įsakymo Nr. V-583
pakeitimo ir gruodžio
3 d. susitikimo su KAM
TD ir KAM KSITPG
metu.

Lietuvos atstovas-KVTC
direktorius dalyvavo
posėdžiuose ir teikė
ataskaitas kuruojančiam
viceministrui.

Laukiama
duomenų
perkėlimo į
eRVIS ir jų
suderinto
gavimo iš
sistemos.
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16.

17.

Pateikti KAM KVTC
paslaugų teikimo rodiklių
metinę ataskaitą nustatytą
LR Krašto apsaugos
ministro 2019 m. liepos 2
d. įsakymu Nr. V-583
patvirtinto
Specialiųjų
organizacinių ir techninių
reikalavimų,
taikomų
Saugiajam valstybiniam
duomenų
perdavimo
tinklui, juo teikiamoms
paslaugoms bei prekių ir
paslaugų
Saugiajam
valstybiniam
duomenų
perdavimo
tinklui
teikėjams, aprašo 9.4 p.
Atlikti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
vertinimą
KVTC
ir
pateikti išvadą KAM GI.

Kovas

Gegužė

PPVS

Įvykdyta

Parengta 2019 m. trečio
ir ketvirto ketvirčių
paslaugų teikimo rodiklių
ataskaita ir pateikta KAM
KSITPG 2020-05-25
raštu Nr. SDI-168.

Rugsėjis

Rugsėjis

SS

Įvykdyta

KVTC 2020-09-28 raštas
KAM GI Nr. SDI-334

Užtrukęs
būtino ST
paslaugų
rodiklių turinio
suderinimas
KVTC
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18.

19.

Atlikti KVTC tvarkų
atitikties
vertinimą
įgyvendinant
Bendrąjį
duomenų
apsaugos
reglamentą
ir
pagal
poreikį atlikti korekcijas.

Atlikti Saugiojo tinklo
informacinių išteklių
pažeidžiamumų
įvertinimą (angl.
Penetration test) ir
organizuoti nustatytų
pažeidžiamumų
pašalinimą.

Sausisgruodis

Rugsėjis

SS

Gruodis

SS

Vykdoma

Parengtas Keistinų teisės
aktų sąrašas, patvirtintas
direktoriaus 2020-12-02
įsakymu Nr. V-87 „Dėl
asmens duomenų
apsaugos reikalavimų
įgyvendinimo KVTC“.
Pagal jį pakeisti šie
KVTC direktoriaus
įsakymai: Nr. V-3, V-33,
V-4, T-18.
Kitų keistinų teistės aktų
pakeitimai šiuo metu
vykdomi.

Įvykdyta

Saugiojo tinklo
informacinių išteklių
pažeidžiamumų
įvertinimas atliktas ir
patvirtintas KVTC
direktoriaus
2020-12-29 įsakymu
Nr. Įs-2(RN)

Visus likusius
keistinus teisės
aktus
planuojama
pakeisti ir
patvirtinti iki
2021-01-22.
Užduotis
vėluojama
atlikti esant
dideliam
keičiamų teisės
aktų skaičiui
bei trūkstant už
duomenų
apsaugą
atsakingo
pareigūno.
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20.

Atlikti Saugiojo tinklo
atitikties organizaciniams
ir
techniniams
reikalavimams vertinimą,
numatytą Organizacinių ir
techninių
kibernetinio
saugumo
reikalavimų,
taikomų
ypatingos
svarbos
informacinei
infrastruktūrai ir valstybės
informaciniams
ištekliams,
apraše,
patvirtintame
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugpjūčio 13 d.
nutarime Nr. 818 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
kibernetinio
saugumo
įstatymo įgyvendinimo“
bei Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministro
2019 m. liepos 2 d.
įsakyme Nr. V-583 „Dėl
Saugiojo
valstybinio
duomenų
perdavimo
tinklo veiklą užtikrinančių
dokumentų patvirtinimo“.

Lapkritisgruodis

SS

Vykdoma

Užduotis
vėluojama
atlikti, išėjus iš
darbo Saugumo
Šiuo metu vykdomas
skyriaus
Saugiojo tinklo atitikties
specialistams ir
organizaciniams
užtrukus naujų
ir techniniams
darbuotojų
reikalavimams
priėmimo
vertinimas.
procedūroms.
Planuojama
atlikti iki
2021-03-01
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21.

Atlikti
grėsmių
ir
pažeidžiamumų, galinčių
turėti įtakos Saugiojo
tinklo
kibernetiniam
saugumui,
vertinimą
numatytą Organizacinių ir
techninių
kibernetinio
saugumo
reikalavimų,
taikomų
ypatingos
svarbos
informacinei
infrastruktūrai ir valstybės
informaciniams
ištekliams,
apraše,
patvirtintame
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugpjūčio 13 d.
nutarime Nr. 818 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
kibernetinio
saugumo
įstatymo įgyvendinimo“
bei Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministro
2019 m. liepos 2 d.
įsakyme Nr. V-583 „Dėl
Saugiojo
valstybinio
duomenų
perdavimo
tinklo veiklą užtikrinančių
dokumentų patvirtinimo“.

Lapkritisgruodis

Gruodžio
29 d.

SS

Įvykdyta

Atliktas
grėsmių
ir
pažeidžiamumų, galinčių
turėti įtakos Saugiojo
tinklo
kibernetiniam
saugumui,
vertinimas,
kurio
rezultatai
patvirtinti
KVTC
direktoriaus 2020-12-29
įsakymuNr. Įs-2(RN)
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22.

Organizuoti ir vykdyti
KVTC-CERT
veiklas:
- naudotojų informavimo
apie nustatytas saugumo
spragas automatizavimas;
- informacijos apsikeitimo
su NKSC apie saugumo
pažeidžiamumus
automatizavimas.

Sausisgruodis

Sausisgruodis

SS

Įvykdyta

KVTC-CERT veikla
vykdyta. Naudotojai yra
informuojami iš dalies
automatiniu būdu.
Su NKSC informacijos
apsikeitimas vyksta
el. paštu
Vadovaujantis

23.

24.

Įrengti
lauko
vaizdo
stebėjimo
ir
žmonių
srauto valdymo kontrolės
sistemą KVTC patalpose
Pilies g. 23, Vilniuje.

Suorganizuoti ir pravesti
saugos
sąmoningumo
mokymus
KVTC
darbuotojams pagal LST
ISO/IEC
27001:2017
standarto reikalavimus.

Liepagruodis

Rugsėjis

SS

Lapkritis

Gruodis

SS

KAM
2012-11-29
įsakymu Nr.
V-1332
(KAM
2020-08-14
įsakymo Nr.
V-655
redakcija)
elektroninėmis
apsaugos
sistemų
įrengimu
rūpinasi
Infrastruktūros
valdymo
agentūra.

Atsisakyta

Įvykdyta

KVTC darbuotojams
mokymai pravesti
2020-12-28
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25.

26.

Suorganizuoti ir pravesti
BDAR mokymus KVTC
darbuotojams.

Atlikti Saugiojo tinklo
rizikos analizę pagal LST
ISO/IEC
27001:2017
standarto
reikalavimus,
parengti ataskaitą ir rizikų
priežiūros
planą
(dokumentas su žyma
„riboto naudojimo“).

Rugsėjis

Gruodis

Gruodis

SS

SS

Įvykdyta

Vykdoma

Šiuo metu atliekamas
rizikos vertinimas

Įvykdyta

Darbai atlikti
2020-01-13.
Darbus vykdė UAB
„Transprojektas“,
sutarties Nr.
Nr. S19-73-V.

27.

28.

Atlikti būtinus ryšių
mazgo elektros tinklo
atnaujinimus Kalvarijų g.
125, Vilniuje.

Sausisgegužė

Sausis

TTD

Įrengti Vilniuje Kalvarijų
g. 125 ryšių mazgo
techninę patalpą,
atitinkančią
nepertraukiamo
maitinimo šaltinių ir
baterijų eksploatacijos
sąlygas

Kovasgegužė

Rugsėjis

TTD

KVTC darbuotojams
mokymai pravesti
2020-12-28

Įvykdyta

Įrengta. (Sutartis
Nr. S20-11-V)

Vėluojama
atsakingiems
darbuotojams
išėjus iš darbo
ir dėl
užtrukusių
naujų
darbuotojų
priėmimo
procedūrų.
Planuoja atlikti
iki 2021-01-29
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29.

Išplėsti Saugiojo tinklo
naudotojų paslaugų
teikimui skirtų tinklo
įrenginių valdymo sistemą
Forti manager.

30.

Įdiegti 2 naujus centrinius
šifravimo įrenginius
skirtus naudotojų R srities
paslaugų agregavimui.

Balandis

Kovas

Sausis

Gruodis

TTD

TTD

Įvykdyta

2020-01-20 atliktas
tinklo įrenginių valdymo
sistemos Forti manager
išplėtimas

Įvykdyta

Įdiegta, įrenginiai
pastatyti 2020-12-21

31.
Atlikti KVTC vidinio
kompiuterių tinklo
modernizavimą pagal
parengtą planą.

32.

33.

34.

Atnaujinti Saugiojo tinklo
įrangos licencijas ir
KVTC IT sistemų
licencijas.
Atlikti Saugiojo tinklo
kamieninės dalies
perjungimo darbus 6
pagrindiniuose mazguose.
Įrengti optines prieigas
naujiems Saugiojo tinklo
paslaugų naudotojams
pagal prisijungimo planą.

Vasariskovas

Vasario 22
d.

TTD

Įvykdyta

KVTC vidinio
kompiuterių tinklo
modernizavimas baigtas
2020-02-22

Kovas-liepa

Vasaris

TTD

Įvykdyta

Licencijos atnaujintos.

Gegužė-liepa

Birželis

TTD

Įvykdyta

Atlikta.
(sutartis su UAB „Bitė“,
Nr. S20-10-V)

Sausisgruodis

Rugsėjis

TTD

Įvykdyta

Optinės prieigos įrengtos
pagal prisijungimo planą.

Dėl karantino
sąlygų darbai
buvo
atlikti
vėliau
nei
planuota.
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35.

36.

37.

Atlikti KVTC vidinių IT
sistemų migravimą į naują
KVTC debesijos
platformą.

PAM sprendimo diegimas
- KVTC LAN (praėjusių
metų darbų tęstinumas)
NAC sprendimo diegimas
- KVTC LAN
(praėjusių metų darbų
tęstinumas)

Kovasgruodis

Įvykdyta iš
dalies

Kovasgruodis

SAS

Kovasrugsėjis

Birželis

SAS
TTD
SS

Įvykdyta

Kovasrugsėjis

Birželis

SAS

Įvykdyta

Santrumpos:
Saugusis tinklas – saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas;
BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;
IDA BC TESTA – Europos Sąjungos administracijų telematinis elektroninių ryšių tinklas;
KVTC – Kertinis valstybės telekomunikacijų centras;
ST – Saugusis valstybinis duomenų perdavimo tinklas;
KAM – Krašto apsaugos ministerija;
TTD – KVTC Tinklo technologijų departamentas;

Dalis (apie 60
procentų) vidinių IT
sistemų išmigruota į
naują KVTC debesijos
platformą.

Įdiegta 2020-06-18.
UAB „Blue bridge“,
sutarties Nr. S20-03-V
Įdiegta 2020-06-18
UAB „Blue bridge“,
sutarties Nr. S20-03-V.

Užduotis bus
įvykdyta, kai
bus nupirktos
papildomos
tarnybinės
stotys.
Šiuo
metu
vykdomas
pirkimas EU
„Saugiojo
tinklo
kamieninės
dalies
agregavimo ir
šifravimo
įrangos
pirkimas
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PPVS – KVTC Projektų ir paslaugų valdymo skyrius;
VOS – KVTC Veiklos valdymo departamento Valdymo organizavimo skyrius;
SS – KVTC Saugumo skyrius;
SAS – KVTC Informacinių technologijų departamento Sistemų administravimo skyrius;
NKSC – Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM;
KVTC – CERT reagavimo į kompiuterinio saugumo incidentus grupė;
KAM FBD – KAM Finansų ir biudžeto departamentas;
KAM GPD – KAM Gynybos ir planavimo departamentas;
KAM GI – KAM Generalinė inspekcija;
KAM GRG – KAM Gynybos resursų grupė.

II DALIS
VEIKLOS VYKDYMUI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

Didžioji dalis 2020 m. veiklos plane numatytų veiksmų įvykdyti pavėluotai ar vis dar vykdomi dėl didelės darbuotojų kaitos Kertiniame valstybės
telekomunikacijų centre 2020 metais ir ilgai užtrukusios naujų darbuotojų atrankos bei priėmimo procedūrų. Taip pat kai kurių darbų įvykdymui įtakos turėjo
Lietuvos Respublikos Valstybėje paskelbtas karantinas.
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IV DALIS
VERTINIMO KRITERIJŲ 2021-ŲJŲ METŲ SUVESTINĖ1
Vertinimo
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijai

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

1

0,4

40

65

65

100

99,95

99,95

100

Metinis planas

KAS programa „Centralizuotos tarnybos“
P-02-01-03-06-07

Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su
kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais2.
Naudotojų, nurodytų Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo
naudotojų sąraše, naudojančių Saugiojo tinklo paslaugas dalis, proc.
Saugiojo tinklo prieinamumas, proc.

V DALIS
VERTINIMO KRITERIJŲ PLANINIŲ REIKŠMIŲ NEPASIEKIMO AR VIRŠIJIMO PRIEŽASTYS3
Kriterijus Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais4 nebuvo įvykdytas 100
proc, kadangi iš darbo išėjo už šio kriterijaus įgyvendinimą (t.y. už tinklo kūrimą) atsakingi asmenys. Taip pat užtruko naujų darbuotojų atrankos ir priėmimo procedūros.
Šiuo metu yra paskirti nauji asmenys šio kriterijaus įgyvendinimui. Sudaryta Darbo grupė, kuri tęsia šiam kriterijui įgyvendinti skirtus teisės aktų projektų rengimą bei
derinimą.

KVTC direktorius

......................................................
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vertinimo kriterijus nurodytas Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano,
patvirtinto LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, vertinimo kriterijus.“.
2

Vertinimo kriterijus nurodytas Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano,
patvirtinto LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“
įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, vertinimo kriterijus.“.
4
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