
IT	Konsolidavimo	Programos	
Naujienlaiškis

Nr.	1
Lapkričio 2d.,	2018

§ Linkėjimai	iš	Skaitmeninės	darbotvarkės	
komandos

§ Naujienos	programos	lygyje

§ Naujienos	projektų	lygyje



Laba diena iš Skaitmeninės
darbotvarkės departamento, 

Ūkio ministerijoje!

Džiaugiamės galėdami pasidalinti IT

konsolidavimo programos pirmu

naujienlaiškiu. Nuo šiol naujienlaiškis bus

siunčiamas kartą per mėnesį. Jo tikslas yra

pasidalinti IT konsolidavimo programos

eiga, susipažinti su vis augančia programos

komanda ir pasidžiaugti komandos narių

tarpiniais rezultatais.

Skaitmeninės darbotvarkės komanda (nuo dešinės): Elijus Čivilis, Arūnas Cijūnaitis, Aistė Zalepūgaitė, Saulė
Gabrielė Petraitytė, Arūnė Matelytė, Petras Jakavonis, Markas Mongirdas, Neringa Šimkienė, Aušra
Kumetaitienė



PROGRAMOS	SAVININKAS
ELIJUS	ČIVILIS

Viceministras,	
Ūkio	ministerijoje

Džiaugiuosi matydamas IT	konsolidavimo
programą įgavusią pagreitį ir judančia
pirmyn.	Programos tikslų įgyvendinimas
tikiu,	kad bus	lūžio taškas leisiantis
valstybei efektyviau išnaudoti
skaitmeninių technologijų sukuriama
naudą,	taupys biudžeto lėšas ir
svarbiausia,	bus	pastatytas tvirtas
pamatas naujos kartos efektyvios
skaitmeninės valstybės klestėjimui.	
Kiekvienas šios programos dalyvis yra
dalis šio didelio pokyčio architektas ir
kiekvieno indėlis yra labai ženklus į visos
programos ir Lietuvos sėkmę.	Jauskimės
atsakingi ir judėkime pirmyn!

PROGAMOS	PATARĖJAS
TOMAS	URBAN

Projektų	vadovas,	Strateginių	Pokyčių	
Grupėje,	Vyriausybės	kanceliarijoje

IT	konsolidavimo programa yra
ambicingas iššūkis tiek valstybei,	tiek
visam viešajam sektoriui.	Linkiu ryžto
ir vienybės įgyvendinant šį svarbų ir
būtiną pokytį!

PROGRAMOS	VADOVAS
ARŪNAS	CIJŪNAITIS

Ministro	patarėjas,	
Ūkio	ministerijoje

Labai smagu,	kad pagaliau atsiranda
komunikavimo kanalas,	kuris	užpildys
esantį informacijos vakuumą.	
Tikiuosi,	kad ši neformali forma	
pasiteisins ir skleis tik gerą žinią
įsitraukusiems į programos vykdymą.	
Ateityje matyt reikės perlipti
programos dalyvių rėmus,	ir skleisti
žinią plačiau,	nes šis klausimas kelią
didelį smalsumą ir jau spėjo apaugti
mitais,	legendomis ir gandais,	dažnai
nesutampančiais su realybe.

PROGRAMOS	KOORDINATORĖ
AISTĖ	ZALEPŪGAITĖ
Projektų	vadovė,	Kurk	Lietuvai

Džiaugiuosi galėdama prisidėti prie bendro
tikslo kuriant pagrindą skaitmeninei
Lietuvos valstybei,	ir galėdama padėti IT	
konsolidavimo programos komandai
efektyviai dirbti kartu įgyvendinant
programos tikslus.	

PROGRAMOS	KOMANDA



Dėkojame
komandai,	kuri
padeda kurti
programos
Sharepoint’ą:

Ramūnas Čepaitis
(IVPK),	Andrius
Peteržikas (IVPK),	
Kęstutis
Andrijauskas
(IVPK),	Simonas
Razgus (IVPK),	
Andžej
Trachimovič
(CPVA),	Aistė
Zalepūgaitė
(KurkLT)		

NAUJIENOS	
PROGRAMOS	LYGYJE

Šiuo	metu	yra	formalizuojamas	programos	reglamentas:	“Valstybės	IT	
konsolidavimo	ir	valdymo	pertvarkos”	Programos	valdymo	ir	pokyčių	
vadovas.	Reglamentas,	kuris	yra	derinimas,	numatys	bendruosius	
valdymo	principus.	

Programos	komunikacijos	planas	numato	reguliarius	projektų	vadovų	
susitikimus,	renginius	su	visuomene	bei	kitomis	suinteresuotomis	
šalimis,	ir	mėnesinį	naujienaiškį,	kuris	padės	programos	dalyviams	ir	
suinteresuotoms	šalims	reguliariai	gauti	informaciją	apie	programos	
eigą.	

Greitu metu pristatysime programos dokumentų valdymo platformą
Sharepoint’e.	Čia galėsite rasti dokumentus dėl IT	konsolidavimo
programos ir visų susijusių projektų. Per	ateinančias savaites programos
dalyviai gaus prisijungimą.	Taip pat,	per	ateinančias savaites pravesime
mokymus apie Sharepoint’o naudojimą.



PROJEKTŲ	KOMANDOS

1.	IT	paslaugų	valdymo	biuro	(CIO)	sukūrimas

Projekto vadovė:	Laura	Kasinskienė (IVPK)

Projekto komanda: Arūnas Cijūnaitis (ŪM),	Aušra Kumetaitienė (ŪM),	Petras
Jakavonis (ŪM),	Sigita Panovienė (TM),	Evaldas Serbenta (IRD)

2.	IT	valdymo	modelis	ir	pasirengimas jo	įgyvendinimui

Projekto vadovė: Inga	Steponavičienė (ŪM)

Projekto komanda: Kestutis Andrijauskas (IVPK),	Ramūnas Čepaitis (IVPK),	Petras
Jakavonis (ŪM),	Aušra Ramoškaitė (ŪM),	Arūnas Alekna (ŪM),	ir kviečiame
prisijungti!	J

3.	IT infrastruktūra:	 Valstybės IT	paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas

Projekto koordinatorius: Andžej Trachimovič (CPVA)

Projekto komanda: Siuo metu yra formuojama.	Jau yra patvirtinta Projekto
valdymo grupė (PVG),	kurią sudaro skirtingų valstybės institucijų
atstovai: Kestutis Andrijauskas (IVPK),	Simonas Razgus (IVPK), Algirdas
Everlingas (LR	Muitine),	Tautvydas Banelis (LR	Muitine),	Nemunas Barauskas
(SODRA),	Arturas Kavolis (VRM),	Kastytis	Lazauskis (VMI),	Vilmantas Povilaitis
(VMI),	Evaldas Serbenta (VRM),	Jonas	Skardinskas (KAM),	Remigijus Zakarauskas
(KAM),	Arunas Cijunaitis (ŪM).

4.	Valstybės duomenų centro Gedimino 11	įrengimas

Projekto vadovas: Laimondas Rutkauskas (Informacinių technologijų tarnyba
prie KAM)

5. IT sistemų migravimas į konsoliduotą infrastruktūrą
(projektas planuojamas)

6. Valstybės IT paslaugų teikėjo sukūrimas
(projektas planuojamas)

7. Darbo vietų priežiūros konsolidavimas
(projektas planuojamas)

Programoje turime 7 projektus. Susipažinkime
su projektų vadovais ir jų komandos nariais. 



Projekto vadovė: Laura Kasinskienė (IVPK)

Kokia Jūsų užduotis?

Konsoliduoti IT politikos formavimą į vieną instituciją - ŪM, perimant
atitinkamas funkcijas iš SM, VRM ir TM bei pakeičiant IT politikos
įgyvendinimo institucijos (IVPK) savininko teises ir pareigas
įgyvendinančią instituciją iš SM į ŪM.

Kokiais tarpiniais rezultatais galima pasidžiaugti?

ü Projektas yra 57% įgyvendintas.
ü 2018 m. birželio-rugsėjo mėn. buvo priimti Teisės gauti informaciją iš

valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo, Informacinės
visuomenės paslaugų įstatymo, Valstybės informacinių išteklių
valdymo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų
projektai bei esminiai šiuos įstatymus įgyvendinantieji LRV nutarimai.

ü ŪM buvo įsteigtas struktūrinis padalinys, kuris atlieka CIO biuro
funkcijas - Skaitmeninės darbotvarkės departamentas, į kurį buvo
perkelti 3 SM darbuotojai. Spalio mėn. 

ü IVPK prie SM pakeitė pavadinimą į IVPK prie ŪM ir tapo įstaiga prie
ŪM.

Kokie tolimesni žingsniai? 

q Planuojama užpildyti Skaitmeninės darbotvarkės departamentą
trūkstamais žmogiškaisias ištekliais - organizuoti atrankos konkursus
arba perkelti darbuotojus iš kitų valstybės institucijų.

q Planuojama parengti ir teikti derinti suinteresuotoms institucijoms
LRV nutarimų, susijusių su ŪM, SM, TM, VRM ir IVPK funkcijų
pokyčiais, pakeitimo projektus.

Keliaujame pas projektų vadovus susipažinti
su jų planais ir tarpiniais rezultatais.

NAUJIENOS	PROJEKTŲ	LYGYJE

1 IT paslaugų valdymo 
biuro (CIO) sukūrimas



2
IT	valdymo	modelis	ir	

pasirengimas jo	
įgyvendinimui

Projekto vadovė: Inga	Steponavičienė (ŪM)

Kokia Jūsų užduotis?

Iki	2020	m.	rugsėjo	mėn.	pasirengti	naujo	VII	valdymo	modelio	
įveiklinimui:	parengti	naują	VII	valdymo	modelį;	priimti	pagrindinius	teisės	
aktus,	sukurti	metodines	priemones	ir	IT	įrankius	įgalinančius	jo	
įgyvendinimą;	sustiprinti	VII	valdymo	politiką.

Kokiais tarpiniais rezultatais galima pasidžiaugti?

ü Baigiam	suvienodinti	komandos	požiūrius,	suformuoti	darbo	grupes,	
surinkti	sprendimams	priimti	reikalingą	analitinę	medžiagą.

ü Pradėti	formuoti	pirmi	pasiūlymai	dėl	valdymo	modelio,	IT	paslaugų	
katalogo	techninės	specifikacijos.

Kokie tolimesni žingsniai?	

q Svarbiausia	artimiausia	tarpinė	užduotis	– iki	metų	pabaigos	parengti	
ir	su	suinteresuotomis	grupėmis	aptarti	VII	valdymo	modelį.

Priimti	
pagrindiniai	
teisės	aktai	

būtini	
sklandžiam	
naujam	VII	
valdymo	
modeliui	
įgyvendinti	

Priimti	
teisės	
aktai,	

įgalinantys	
IT

paslaugų	
teikimą	ir	
įdiegta	IS	

Minimizuotas	
pasipriešinimas	

VIII	
konsolidavimui	
įgyvendinti	ir	IT	
paslaugoms	

teikti

Padidėjusi	
institucijų	
darbuotojų	
kompetencija	
klausimais	

susijusiais	su	VII	
valdymu ir	IT	
paslaugomis

2019 2020 2021

Pasirengėm	

VII	– valstybės	informaciniai	ištekliai	
VIII	– valstybės	informacinių	išteklių	infrastruktūra



IT infrastruktūra:	
Valstybės IT	paslaugų teikimo
infrastruktūros sukūrimas

Projekto koordinatorius: Andžej Trachimovič (CPVA)

Kokia Jūsų užduotis?

Sukurti ir įdiegti valstybės IT	paslaugų teikimo veiklai reikalingą IRT	
infrastruktūrą ir suformuoti žmogiškuosius išteklius,	reikalingus valstybės IT	
paslaugoms teikti.

Kokiais tarpiniais rezultatais galima pasidžiaugti?

ü Suformuota ir jau dirba tarpinstitucinė Projekto valdymo grupė.
ü Projekto valdymo grupėje jau parengti detalios loginės Debesijos

paslaugų teikimo IT	infrastruktūros architektūros (toliau – VDPT	detali
architektūra)	parengimo paslaugų techniniai reikalavimai ir jau pradėtas
pirkimas.

ü Vykdomas VDPT	pereinamojo laikotarpio techninės įrangos pirkimas.

Kokie tolimesni žingsniai?

q Galutinai suformuoti ir patvirtinti projekto komandą,	darbo grupes ir jų
atsakomybes.

q Aiškiai apibrėžti sąsajas ir komunikacinius ryšius su kitais programos
projektas ir darbo grupėmis.	Realizuoti vieningą ir efektyvią
projekto/programos komunikavimo platformą.

q Užbaigti VDPT	pereinamojo laikotarpio techninės įrangos pirkimą ir
atlikti jos įdiegimą.

q Užbaigti VDPT	detalios architektūros pirkimą ir pasirašyti sutartį.	
Parengti ir Projekto komandoje patvirtinti VDPT	detalią architektūrą ir
jos reikalavimus.

q Pagal patvirtintus VDPT	detalios architektūros reikalavimus pradėti
pirmo etapo techninės ir programinės įrangos pirkimus.
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Projekto vadovas: Laimondas Rutkauskas (Informacinių technologijų
tarnyba prie KAM)

Kokia Jūsų užduotis?

Iki 2019-03-31 įrengti naują visus fizinio saugumo ir apsaugos nuo
elektromagnetinės spinduliuotės reikalavimus atitinkantį valstybės duomenų
centrą patalpose, esančiose Gedimino pr. 11, Vilniuje.

Kokiais tarpiniais rezultatais galima pasidžiaugti?

ü Vykdomi duomenų centro įrengimo darbai.

Kokie tolimesni žingsniai?

q Planuojama centrą įrengti iki 2019-03-31.

Valstybės duomenų centro
Gedimino 11	įrengimas
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IT sistemų migravimas į konsoliduotą
infrastruktūrą

(projektas planuojamas)

Valstybės IT paslaugų teikėjo
sukūrimas

(projektas planuojamas)

Darbo vietų priežiūros konsolidavimas
(projektas planuojamas)



Ačiū	už	dėmesį	-

Iki	kito	karto!

Jeigu	turite	klausimų,	pataisymų,	patarimų,

arba nebenorite	gauti	naujienlaiškio,	

prašome	kreiptis	aiste.zalepugaite@kurklt.lt


