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Projektiniai pasiūlymai
1.
2.
3.
4.
5.

Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS)
sukūrimas ir diegimas
Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas
Lietuvos standartizacijos departamento e-standartų biblioteka.
Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos
(ĮRBIS) posistemių modernizavimas ir vystymas.
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ užsienio investuotojams teikiamų epaslaugų individualizavimas, įvertinant konkrečius investuotojo
poreikius.

Lėšų poreikis: ~ 11,2 mln. eurų (38,5 mln. Lt)

1. Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos (PAIIS)
sukūrimas ir diegimas
• LRV 2012–2016 metų programos įgyvendinimo 34 prioritetinė priemonė „Sukurti
ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą, sudarančią sąlygas
atsisakyti perteklinių duomenų ar informacijos, kurią jau turi nors viena priežiūros
institucija, reikalavimo iš verslo, teikti elektronines paslaugas, priežiūros funkcijas
valstybėje atlikti bendradarbiaujant ir efektyviai naudojant valstybės išteklius.
• LRV nutarimas „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ :
4.4. pavesti ūkio ministrui – užtikrinti priežiūrą atliekančių institucijų informacinės
sistemos (toliau – PAIIS), skirtos priežiūros funkcijoms veiksmingai atlikti,
elektroninėms paslaugoms teikti ir duomenų mainams, sukūrimą. Šios sistemos
valdytojas būtų Ūkio ministerija, o tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras.
• LRV 2015 m. svarbiausias darbas 1.3. Pradėti kurti ūkio subjektų priežiūrą
atliekančių institucijų informacinę sistemą, kuri sudarys sąlygas atsisakyti reikalavimo,
kad verslas teiktų duomenis ar informaciją, jeigu juos jau turi nors viena priežiūros
institucija

PAIIS sukūrimas ir diegimas
Tikslas: optimizuoti Priežiūros institucijų darbą ir sumažinti priežiūros naštą Ūkio subjektams

2 Priežiūros „vienas langelis“ ūkio
subjektams
1 Priežiūrai atlikti reikalingi
duomenys

1.

Priežiūros institucija (PI) neturi
išsamaus tikrintinų ūkio subjektų
(ŪS) sąrašo.

2.

PI neturi patikimos informacijos apie
ŪS veiklos pavadinimą, vietą,
nutraukimą.

Sprendimai
1.

Tikrintinų ŪS sąrašas formuojamas
pagal duomenis, gaunamus iš JAR,
MMR, LIS, NTR ir kitų patikimų
registrų ir IS.

2.

PI Priežiūros funkcijoms vykdyti
naudoja vienoje sistemoje
kaupiamus duomenis.

3.

Informacija gaunama nepatogiu
formatu arba pagrindu.

4.

ŪS priversti naudoti daugiau nei 20
skirtingų IS bendraujant su PI.

3.

ŪS bendrauja su PI „vieno langelio“
principu.

5.

Nėra vieno šaltinio su informacija
apie verslo priežiūrą ir teisės aktų
pokyčius.

4.

ŪS visą aktualią informacija gauna
viename portale.

6.

18 PI daugumą funkcijų atlieka
rankiniu būdu.

5.

7.

PI darbuotojai skiria daug laiko, kad
užpildytų tą pačią informaciją keletą
kartų skirtinguose dokumentuose.

PAIIS suteikia galimybę didelę dalį
priežiūros funkcijų vykdyti
automatizuotai.

6.

PAIIS dalinai užpildo kuriamus
priežiūros dokumentus turima
informacija ir duomenimis.

1
2
3

3 Priežiūrai efektyvinti skirtos IS funkcijos

Problemos
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PI darbo efektyvumas ir kokybė
DU kaštų taupymas
didinant darbo
efektyvumą

Ūkio subjektų pasitenkinimas

Geresni rezultatai,
mažiau klaidų ir
neatitikimų

Ūkio subjektų darbo
laiko taupymas

Kokybiškesnės
paslaugos

PAIIS

Informacijos kokybė ir prieinamumas

Technologinis lankstumas ir pažangumas

Visoms PI prieinami
duomenys

Geresnis IS valdymas

Duomenys tikslūs ir
aktualūs

Preliminarus projekto biudžetas: ~7 mln. eurų ( 24,3 mln. Lt).

Geresnės plėtros ir
tobulinimo galimybės
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2. Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimo projektas
1. EK Komisijos komunikate „Dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo. Partnerystė siekiant augimo
paslaugų sektoriuje 2012–2015 m.“ įvardino šiuos reikalingus atlikti veiksmus: „Valstybės narės
privalo užtikrinti, kad jų vieno langelio sistemos kuo greičiau atitiktų visus Paslaugų direktyvos
reikalavimus. Iki 2014 m. pabaigos EK padedamos valstybės narės skatinamos parengti antros
kartos vieno langelio sistemas, kurios turėtų būti (1) pritaikytos atlikti visas verslo gyvavimo ciklo
procedūras, (2) daugiakalbės ir (3) tinkamesnės naudotis.“
2. Kontaktinių centrų chartijoje (Chartija), kuri buvo patvirtinta 2013 m. birželio 3 d.
Konkurencingumo tarybos Aukšto lygio grupės susitikimo metu ir vėliau priminta Konkurencingumo
tarybos 2013 m. gruodžio 2 d. patvirtintose išvadose dėl Vidaus rinkos politikos, yra apibrėžti
kokybiniai kriterijai, kuriuos turi atitikti antros kartos kontaktiniai centrai 1. Lietuva, kaip ir kitos
valstybės narės yra skatinamos kurti Antros kartos kontaktinį centrą pagal Chartijoje nustatytus
kriterijus.
3. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) įvykdyto projekto
„E. paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelio parengimas“ metu parengtose
rekomendacijose dėl tolimesnės e. paslaugų plėtros kaip viena iš prioritetinių sričių nustatyta
sudėtinių e. paslaugų kūrimas; prioritetiniu projektu šioje srityje nustatytas sudėtinės e. paslaugos
pagal verslo įvykį „Pradedu verslą“ sukūrimas.
Tikslas: išplėsti ir modernizuoti esamą centralizuotą sprendimą verslininkams „Verslo vartus“
(Antros kartos kontaktinį centrą), sudarant galimybę vieno langelio principu per Antros kartos
kontaktinį centrą :
 rasti visą pagrindinę su verslo vykdymu susijusią informaciją,
 atlikti visas pagrindines su verslo pradžia susijusias administracines procedūras elektroniniu
būdu,
 rasti ir pasinaudoti e. sprendimais verslui.
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Rezultatas: projekto metu numatomos kurti ar modernizuoti šios e. paslaugos ir
funkcionalumai:
EP1. Bendrosios informacijos verslininkams gavimas (paslaugų, gaminių, statybų ir
bendrųjų reikalavimų verslui katalogai; pagalbiniai įrankiai verslui (pvz., skaičiuoklės,
atmintinės)
EP2. Personalizuotų duomenų apie verslininką gavimas (Verslininko kortelė)
EP3. Sudėtinė e. paslauga „Pradedu verslą“
EP4. Atsakymų į individualius klausimus gavimas
EP5. Verslininko bendradarbiavimo su kontroliuojančiomis institucijomis sritis (PAIIS
front-office)
EP6. Prieigos prie e. sprendimų verslui gavimas (sprendimai, prie kurių bus
suteikiama prieiga: e. įgaliojimai; e. parašas; e. pristatymas; e. dokumentų
formavimas ir tikrinimas ir kt.)
EP7. Apmokėjimas už paslaugas
EP8. Leidimų IS informacijos paieška.

Preliminarus projekto biudžetas: ~2838 tūkst. eurų ( 9800 tūkst. Lt).
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3. Lietuvos standartizacijos departamento e-standartų biblioteka
Tikslas: LST elektroninėje erdvėje sukurti e-standartų biblioteką, kurioje gyventojai ir verslo
subjektai galėtų susipažinti ir įsigyti galiojančius Lietuvos, Europos ir tarptautinius
standartus.
Rezultatas: sukurtos 2 naujos elektroninės paslaugos:
1. Elektroninė prieiga už nustatytą mokestį skaityti standartus el. erdvėje;
2. Standartų įsigijimas elektroninėje erdvėje e-formatu.
Poveikis:
1. Vartotojų ir LST darbuotojų laiko sąnaudų ir kelionės išlaidų mažėjimas;
2. Galimybė greičiau ir lengviau gauti paslaugas regionuose nutolusiuose nuo Vilniaus.
Preliminarus projekto biudžetas: ~477.9 tūkst. eurų ( 1650 tūkst. Lt).
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4. ĮRBIS posistemių modernizavimas ir vystymas
Tikslas – modernizuoti ir išvystyti ĮRBIS, sudarant sąlygas vartotojams ir ĮRBIS naudojantiems
asmenims nuotoliniu būdu dalyvauti juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto bei
fizinių asmenų bankroto proceso eigoje, sukuriant e. paslaugas elektroninėje erdvėje.
Rezultatas:
1. Sukurtos 2 elektroninės paslaugos
2. 12 naujų ir modernizuotų posistemių ir savarankiškų funkcinių modulių.
Poveikis:
1. Geresnė bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų
atliekamų funkcijų kokybės .
2. Operatyviai informuojama visuomenė ir valstybės institucijos apie padėtį fizinių asmenų
bei įmonių bankroto ir restruktūrizavimo srityse.
3. Sumažės administracinė našta asmenims, teikiantiems bankroto ir restruktūrizavimo
administravimo paslaugas ir bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių ir kreditoriams
Preliminarus projekto biudžetas: ~685 tūkst. eurų ( 2365 tūkst. Lt).
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5. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ užsienio investuotojams teikiamų
e-paslaugų individualizavimas, įvertinant konkrečius
investuotojo poreikius
Tikslas – sukurti užsienio investuotojų e.paslaugų poreikius tenkinančią interneto
svetainę.
Rezultatas: sukurta 1 elektroninė paslauga
Poveikis:
1. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ geriau matys užsienio investuotojo lūkesčius, galės
prognozuoti jam pateikiamos informacijos reikalingumą.
2. Lietuvos vardo paminėjimo užsienio – tikslinių rinkų žiniasklaidoje stebėsena įgalins
vertinti Lietuvos žinomumą, jį įtakojančius faktorius ir pasirinkti tinkamas priemones
žinių apie Lietuvą potencialiems investuotojams sklaidai. Interneto svetainėje bus
pateikiama šios informacijos analizė, skirta Lietuvos Respublikos institucijoms.
Preliminarus projekto biudžetas: ~398,2 tūkst. eurų ( 1375 tūkst. Lt).
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Ačiū už dėmesį
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