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Lietuvos Respublikos Vyriausybės     

veiklos  prioritetai

� Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategija, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 
488

� Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 metų veiklos prioritetai, patvirtinti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 165

� Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 6 d. pasitarimo 
sprendimai 
(protokolas Nr. 24. 2 klausimas  ,,Dėl Viešųjų paslaugų perkėlimo į
elektroninę erdvę veiksmų iki 2012 metų plano ir viešųjų paslaugų, kurias 
būtų galima pradėti teikti elektroniniu būdu 2010 metais, sąrašo“ )
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2007-2013 metų ES struktūrinės 

paramos veiksmų programų prioritetai

� Ekonomikos augimo veiksmų programos  „Informacinė
visuomenė visiems“ prioritetas 

� VP2-3.1-IVPK-01 priemonė „Elektroninės valdžios paslaugos“

� VP2-3.1-IVPK-03 priemonė ,,Intelektualios valdymo sistemos“

� Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas“ prioritetas

� VP1-4.2-VRM-03-V priemonė „Viešojo administravimo 
subjektų sistemos tobulinimas“

� VP1-4.3-VRM-01-V priemonė „Viešųjų paslaugų kokybės 
iniciatyvos“
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Strategija

� Lietuvos Respublikos  aplinkos ministro 2008 m. įsakymas  
Nr. D1-276 „Dėl registrų, kadastrų, informacinių sistemų
diegimo ir vystymo panaudojant informacines technologijas 
aplinkos sektoriuje programos patvirtinimo“
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Prioritetai

� Elektroninių paslaugų sukūrimas

� Registrų, kadastrų tobulinimas ir įteisinimas

� Vidinių informacinių sistemų plėtra
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Bendri reikalavimai projektams

� Sukurti ar modernizuoti  informacines sistemas, 
teikiančias fiziniams ir juridiniams asmenims 
elektronines paslaugas;

� Įgyvendinti vieno langelio principą;

� Sumažinti administravimo sąnaudas;

� Padidinti darbuotojų darbo efektyvumą. 
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Strategijos įgyvendinimas (1)
(Vykdomi projektai)

� „Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos 
sukūrimas“ (AM)

� „Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų
paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ (AM, AAA, 
LGT, VSTT)

� „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų
išvystymas“ (AAA)

� „IS INFOSTATYBA plėtra“ (VTPSI)
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Strategijos įgyvendinimas (2)
(Vykdomi projektai)

� „Teritorijų planavimo dokumentų registro 
modernizavimas“(VTPSI)

� „Teritorijų planavimo dokumentams rengti skirtų viešųjų
paslaugų teikimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 
priežiūros informacinės sistemos sukūrimas“(VTPSI)

� „Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė
sistema“ (GMU)

� „Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos bendros 
elektroninių dokumentų valdymo sistemos sukūrimas“ (AM)

� „Aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) ir 
informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) įdiegimas 
aplinkos ministerijoje“ (AM)
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Projektų įgyvendinimo valdymas ir 

priežiūra

9

� Darbo grupės

� Aplinkos ministerijos projektų priežiūros darbo grupė



Ačiū už dėmesį
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