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Vilnius
Projekto rengėjas. Krašto apsaugos ministerija.
Projekto tikslas. Priimti sprendimą Vyriausybinio ryšių tinklo paslaugų teikimą vykdyti Saugiuoju
valstybiniu duomenų perdavimo tinklu (toliau – Saugusis tinklas), panaikinant Vyriausybinio ryšio
ir Valstybės institucijų ryšio tinklus.
Dabartinė situacija.
 Šiuo metu Vyriausybiniame ryšio tinkle (179 naudojančios institucijos, apie 900 abonentų)
ir Valstybės institucijų ryšio tinkle (31 naudojanti institucija, apie 17500 abonentų)
naudojamos pasenusios technologijos, neužtikrinamas balso skambučių šifravimas t. y.
pokalbių saugumas, dideli infrastruktūros palaikymo kaštai.
 Vyriausybinio ryšio ir Valstybės institucijų ryšio tinklai nepilnai teisiškai įforminti
(nepatvirtinti tinklų nuostatai ir kiti reglamentuojantys teisės aktai), nėra aiškaus
mechanizmo ir kriterijų pagal ką įstaigos įtraukiamos į naudotojų sąrašus.
Projekto esmė: Siūloma:
 Vyriausybinio ryšio tinklo paslaugas nuo 2022 m. gegužės 1 d. teikti Saugiuoju tinklu
išnaudojant esamą Saugiojo tinklo duomenų perdavimo infrastruktūrą. Fiksuoto ryšio
paslaugas pradėjus teikti per Saugųjį tinklą, institucijos, naudojančios Vyriausybinio ryšio tinklo
paslaugas, toliau naudotųsi Saugiojo tinklo paslaugomis, nes jos jau yra Saugiojo tinklo
naudotojų sąraše. Kitos institucijos (apie 350 institucijų), esančios Saugiojo tinklo naudotojų
sąraše, bet nenaudojančios Vyriausybinio ryšio tinklo paslaugų, galėtų gauti Saugiojo tinklo
fiksuoto ryšio paslaugas. Iš viso šiuo metu galiojančio paslaugų gavėjo sąrašo tik 20 institucijų,
šiuo metu naudojančių Vyriausybinio ryšio tinklo paslaugas, turėtų ryšio paslaugas perkelti į
institucijos fiksuoto ryšio tinklą arba įsigyti viešojoje rinkoje, nes nėra Saugiojo tinklo vartotojų
sąraše.
 nuo 2022 m. gegužės 1 d. panaikinti Vyriausybinio ryšio ir Valstybės institucijų ryšio
tinklus.
 pavesti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai iki 2022 m. balandžio 30 d.
patvirtinti teisės aktus, kuriais būtų užtikrintas Vyriausybinio ryšio tinklo paslaugų teikimas
per Saugųjį valstybinį duomenų perdavimo tinklą (būtų keičiamas Prisijungimo prie
Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo, atsijungimo nuo jo ir elektroninių ryšių
paslaugų teikimo šiuo tinklu tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministro įsakymu, taip pat būtų nustatyti kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai ryšio
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paslaugoms teikti. Saugiojo tinklo tvarkytojas pagal su institucijomis suderintus grafikus
organizuotų Vyriausybinio ryšio tinklo paslaugų perkėlimą į Saugųjį tinklą, taip pat pagal
parengtą grafiką organizuotų ir Saugiojo tinklo naudotojų sąraše nesančių institucijų atjungimo
nuo Vyriausybinio ryšio tinklo ir Valstybės institucijų ryšio tinklo atjungimo darbus,
numatydamas jų įgyvendinimą iki 2022 m. birželio 30 d.);
nuo 2022 m. gegužės 1 d. pripažinti netekusiais galios Vyriausybės nutarimus, kurie
reglamentuoja naikinamus Vyriausybinio ryšio ir Valstybės institucijų ryšio tinklus.

Derinimas. Projektas suderintas su Susisiekimo, Vidaus reikalų, Ekonomikos ir inovacijų, Finansų
ir Teisingumo ministerijomis.
Projekto įgyvendinimo kaštai ir nauda. Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų
nereikės. Priėmus Nutarimo projektą, būtų sudarytos prielaido esamas valstybės fiksuoto ryšio
tinklo paslaugas teikti panaudojant šiuolaikišką duomenų perdavimo infrastruktūrą, užtikrinant
perduodamų duomenų saugą, ryšio autonomiškumą tinklo viduje mobilizacijos ir krizių atvejais bei
sumažintų patiriamas šios paslaugos įgyvendinimui šiuo metu naudojamų technologijų ir jų
infrastruktūros palaikymo išlaidas, nes paslaugų teikimui būtų naudojama ta pati Saugiojo tinklo
infrastruktūra, kaip ir kitoms Saugiojo tinklo paslaugoms užtikrinti.
Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas Vyriausybės programos nuostatoms neprieštarauja.
Dalykinio vertinimo išvada. Atkreiptinas dėmesys, kad pateikiama neišsami informacija dėl
Projekto įgyvendinimo kaštų:
 Projektu siūloma naikinti du fiksuoto ryšio tinklus, teikime Vyriausybei nurodoma, kad
įgyvendinus Projektą sumažėtų patiriamos šios paslaugos įgyvendinimui šiuo metu
naudojamų technologijų ir jų infrastruktūros palaikymo išlaidos, bet nenurodoma kiek
konkrečiai lėšų būtų sutaupoma įgyvendinus Projektą, tik pasakoma, kad papildomų
valstybės biudžeto lėšų nereikės;
 nepateikiama informacija apie institucijoms tenkančius papildomus kaštus susijusius su
siūlomo modelio įgyvendinimu, nes Projekte numatyta, kad institucijos jų pastatuose
reikalingomis komunikacijomis nuo Saugiojo tinklo įvado ir telefono aparatais rūpinasi
pačios;
 nepateikiama informacija kokius papildomus kaštus galimai patirs institucijos, kurios šiuo
metu gauna Vyriausybinio ryšio paslaugas, bet negaus paslaugų Saugiuoju tinklu, nes nėra
Saugiojo tinklo vartotojų sąraše.
Siūlytina Projektą svarstyti tarpinstituciniame pasitarime.

Patarėjas

Valdas Kiveris
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