PROJEKTAS „VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SAUGA“

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − VMI prie
FM) įgyvendina projektą „Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos informacinių technologijų sauga“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros
fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos
3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K
„Informacinių technologijų sauga“.
Projekto tikslas ir uždaviniai
Projektu siekiama įgyvendinti pagrindinį tikslą − užtikrinti efektyvesnę Valstybinės mokesčių
inspekcijos (toliau − VMI) valdomų valstybės informacinių sistemų, informacinių ir ryšių technologijų
saugą, informacijos apsaugą nuo nesankcionuoto jos pakeitimo ir panaudojimo. Šiam tikslui pasiekti
bus įdiegtos šios informacinių technologijų ir informacijos saugumo priemonės, kurios padės išspręsti
VMI informacinių sistemų saugos problemas:
• Kompiuterizuota informacijos saugos valdymo sistema;
• Tapatybės ir teisių valdymo sistema, kurią sudaro Informacinių sistemų naudotojų tapatybės
ir teisių valdymo sistema bei Administratorių veiksmų kontrolės priemonė;
• Interneto srauto kontrolės priemonė, kurią sudaro Duomenų nutekėjimo prevencijos
priemonė bei Pažeidžiamumų valdymo sistema;
• Duomenų bazių monitoringo (auditavimo) sistema.
Projekto rezultatai
Projekto metu, įdiegus informacinių technologijų ir informacijos saugumo priemones, bus
pasiekti šie rezultatai:
1. užtikrintas efektyvesnis informacijos saugos procesų valdymas, atitinkantis Lietuvos
standarto LST ISO/IEC 27001 reikalavimus;
2. užtikrintas didesnis VMI informacinėse sistemose tvarkomų mokesčių mokėtojų duomenų
prieinamumo, konfidencialumo ir vientisumo saugumo lygis;
3. užtikrinta efektyvesnė mokesčių mokėtojų duomenų tvarkymo VMI informacinėse sistemose
veiksmų kontrolė.

Projekto įgyvendinimas
2011 m. lapkričio 24 d. VMI prie FM su Viešąja įstaiga Centrine Projektų valdymo agentūra
pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui įgyvendinti skirta išlaidų suma −
5 999 756 Lt.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia − 2011 m. lapkričio 2 d.
Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga − 2014 m. gegužės 15 d.
Atsakingi asmenys:
Projekto vadovas:
VMI prie FM Vidaus saugumo skyriaus Informacinių sistemų saugos kontrolės poskyrio vedėjas
Vytautas Ptakauskas
Tel. (8~5) 268 7861, el. paštas: V.Ptakauskas@vmi.lt
Projekto administratorius:
VMI prie FM Vidaus saugumo skyriaus Informacinių sistemų saugos kontrolės poskyrio specialistė
Jūratė Jurevičiūtė
Tel. (8~5) 219 4261, el. paštas: J.Jureviciute@vmi.lt

