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Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 16 d. nutarimu
Nr. 744 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės statuso ir pavadinimo pakeitimo ir pavedimo Susisiekimo ministerijai
įgyvendinti savininko teises ir pareigas“ (Žin., 2010, Nr. 72-3631),
p a k e i č i u Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. T-131 „Dėl Valstybės
informacinių sistemų kūrimo metodinių dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5679):
1. Nurodytu įsakymu patvirtintoje Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodikoje:
1.1. Išdėstau 23 punkto antrąją pastraipą taip:
„IS specifikacija derinama su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie
Susisiekimo ministerijos ir institucijomis, kurios teiks duomenis IS ir yra nurodytos IS
nuostatuose.“
1.2. Išdėstau 50.4 punkto devintąją pastraipą taip:
„IS specifikacijos pakeitimai taip pat derinami su Informacinės visuomenės plėtros
komitetu prie Susisiekimo ministerijos ir institucijomis, kurios yra nurodytos IS nuostatuose ir
teiks duomenis IS.“
2.
Nurodytu įsakymu patvirtintuose Reikalavimuose valstybės informacinių
sistemų specifikacijoms:
2.1. Išdėstau 7 punkto trečiąją pastraipą taip:
„IS specifikacijos suderinimo žymoje pasirašo IS tvarkytojo vadovas. IS specifikacija
turi būti suderinta su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos.
Jei IS valdytojas ir tvarkytojas yra ta pati institucija, tai suderinimo žymos nereikia.“
2.2. Išdėstau 43 punktą taip:
„43. Parengiami du IS specifikacijos originalūs egzemplioriai, turintys vienodą juridinę
galią. Derinusių ir tvirtinusių IS specifikaciją institucijų vadovams pasirašius, IS specifikacija
registruojama Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Susisiekimo ministerijos,
kuriame paliekamas saugoti vienas originalo egzempliorius. Kitas originalo egzempliorius
saugomas IS specifikaciją užsakiusioje institucijoje.“
2.3.
Išdėstau 48 punktą taip:
„48. IS specifikacijos pakeitimai forminami atskiru raštu, turinčiu antraštę „IS (trumpas
IS vardas) specifikacijos pakeitimai“. Juose pateikiami pakeisti IS specifikacijos straipsniai.
Turi būti du IS specifikacijos pakeitimų originalūs egzemplioriai. Jie turi turėti savo
tvirtinimo lapą. Derinusių ir tvirtinusių IS specifikacijos pakeitimą institucijų vadovams
pasirašius, IS specifikacijos pakeitimai registruojami Informacinės visuomenės plėtros
komitete prie Susisiekimo ministerijos, kuriame paliekamas saugoti vienas dokumento
originalo egzempliorius. Kitas originalus pakeitimų egzempliorius lieka IS specifikaciją
užsakiusioje institucijoje.“
2.4.
Išdėstau 50 punktą taip:
„50. IS specifikacija ir jos pakeitimų originalai saugomi Informacinės visuomenės
plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Informacinių sistemų ir registrų skyriuje, taip

pat institucijoje, užsakiusioje IS specifikaciją.“
3. Išdėstau Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodikos priedą nauja redakcija
(pridedama).
4. Išdėstau Reikalavimų valstybės informacinių sistemų reikalavimams 1 priedą nauja
redakcija (pridedama).

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,
PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ

EDMUNDAS ŽVIRBLIS

Reikalavimų valstybės informacinių
sistemų specifikacijoms
1 priedas
(Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. T-101
redakcija)
(Valstybės informacinės sistemos specifikacijos tvirtinimo lapo forma)
__________________________
(valstybės informacinės sistemos pavadinimas)
SPECIFIKACIJA
TVIRTINIMO LAPAS
SUDERINTA

TVIRTINU

__________________
(vartotojo atstovo pareigos)

__________________
(užsakovo atstovo pareigos)

__________________
(parašas)

__________________
(parašas)

__________________
(vardas, pavardė)

__________________
(vardas, pavardė)

__________________
(data)

__________________
(data)

_ _______________________________________________________________________
(Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos atstovo
pareigos)
__________________
(parašas)
__________________
(vardas, pavardė)
__________________
(data)
Specifikaciją parengė:
Vardas, pavardė
Institucija, pareigos

Data

Parašas

Specifikaciją derino Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo
ministerijos bei suinteresuotų institucijų specialistai:
Vardas, pavardė
Institucija, pareigos
Data
Parašas

Užregistruota Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Susisiekimo ministerijos:
______________ Nr. ___________
(numeris)
(data)
_________________

Valstybės informacinių
sistemų kūrimo metodikos
priedas
(Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. T-101
redakcija)
(Valstybės informacinės sistemos perdavimo–priėmimo akto forma)
____________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

TVIRTINU
__________________
(pareigų pavadinimas)

A. V.

__________________
(parašas)

__________________
(vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS INFORMACINĖS SISTEMOS PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS
______________ Nr. _________
(data)
(sudarymo vieta)

PAGRINDAS. ____________________________________________________________
(dokumentai, kuriais remiantis priimama valstybės informacinė sistema)

_ _______________________________________________________________________
Komisijos pirmininkas ______________________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos)

Komisijos nariai: __________________________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos)

_ _______________________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________
Komisija, atlikdama savo funkcijas, konstatuoja:
1. Komisijai buvo pateikta:
a. _____________________________________________ nuostatai
(valstybės informacinės sistemos pavadinimas)

b. _____________________________________________ specifikacija
(valstybės informacinės sistemos pavadinimas)

c. ____________________________________________ techninė dokumentacija
(valstybės informacinės sistemos pavadinimas)

– ______________________________________________________
(detaliai išvardijama techninė dokumentacija)

– ______________________________________________________
– ______________________________________________________
– ______________________________________________________
2. Išnagrinėjusi pateiktą medžiagą, komisija pripažino ją tinkama, kad būtų galima
pradėti kompiuterizuotos valstybės informacinės sistemos priėmimą.
3. Komisija priėmė _____________________________________________ posistemes:
(valstybės informacinės sistemos pavadinimas)

– ______________________________________________________
(išvardijamos visos priimamos posistemės)

– ______________________________________________________
– ______________________________________________________
Trūkumų nerasta. (Jei yra pastebėta trūkumų, jie turi būti išvardyti bei nustatytas
terminas, iki kada tie trūkumai turi būti pašalinti. Dėl šių aplinkybių registravimo žyma turi
būti panaikinta.)
4. Komisijos išvados ir pasiūlymai: _______________________________________
(įrašoma, ar valstybės informacinė sistema atlieka

_ _______________________________________________________________________
specifikacijoje numatytas funkcijas, ar tenkina iškeltus reikalavimus ir ar yra tinkama eksploatuoti)

_ _______________________________________________________________________
Komisijos pirmininkas
Nariai

................

_______________

(parašas)

(vardas, pavardė)

................

_______________

(parašas)

(vardas, pavardė)

................

_______________

(parašas)

(vardas, pavardė)

................

_______________

(parašas)

(vardas, pavardė)

................

_______________

(parašas)

(vardas, pavardė)

................

_______________

(parašas)

(vardas, pavardė)

Užregistruota Informacinės visuomenės plėtros komitete
prie Susisiekimo ministerijos
200____ m. _______________ d. Nr. _________
_________________

