2014 M. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Investicijų projekto pavadinimas

Asignavimų valdytojas arba investicijų projektą
įgyvendinanti įstaiga

Investicijų
projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

1

Elektroninės muitinės informacinių sistemų
patikimumo ir saugumo užtikrinimas

Muitinės departamentas prie FM

2007-2019 m.

4092

100

2

Elektroninės muitinės paslaugų tobulinimas

Muitinės departamentas prie FM

2007-2018 m.

1803

100

3

Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas

Švietimo ir mokslo ministerija

2007-2015 m.

2000

100

4

Integruotos baudžiamojo proceso informacinės
sistemos sukūrimas, siekiant skatinti ir plėsti
teisėsaugos ir kitų institucijų bendradarbiavimą,
tarpusavio supratimą, šių institucijų veiksmų
koordinavimą

Vidaus reikalų ministerija

2013-2014 m.

4263

93,6

5

Programinės įrangos kūrimas ir diegimas
įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2002-2018 m.

800

93,6

6

Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos
plėtra

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2012-2017 m.

670

93,6

7

Muitinės finansinių išteklių, mokesčių ir jų apskaitos
sistemų tobulinimas

Muitinės departamentas prie FM

2007-2018 m.

938

92

8

Lietuvos Respublikos muitinės duomenų saugyklos
tobulinimas

Muitinės departamentas prie FM

2008-2016 m.

1966

92

9

Antivirusinės programos ir įsilaužimų aptikimo
įrangos įsigijimas

Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM

2012-2015 m.

280

92

2014 m.
skirtas
finansavimas
(tūkst. Lt)

Balai

Žemės ūkio ministerija

2013-2015 m.

111

92

11

Valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto
produktų rinkos reguliavimo agentūros informacinių
sistemų bei jų kompiuterinės įrangos palaikymas ir
plėtra
Arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę
atlikusių asmenų atpažinimo žymių žinybinio
registro pertvarkymas į Habitoskopinių duomenų
registrą

Vidaus reikalų ministerija

2011-2014 m.

80

87,2

12

Gyventojų registro informacinės sistemos
modernizavimas

Vidaus reikalų ministerija

2006-2016 m.

1250

87,2

13

Integruotos mokesčių informacinės sistemos
projektavimas ir diegimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

1996-2017 m.

550

87,2

14

Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir
techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams
tarp Europos Sąjungos valstybių

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2003-2017 m.

1600

87,2

15

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos
plėtra

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie SM

2012-2017 m.

100

85,6

16

Skaitmeninės televizijos įrangos įsigijimas

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

2013-2015 m.

100

84

17

DNR duomenų registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registro sąveikos sukūrimas įgyvendinant
Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos
nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės
prievartos 37 straipsnį

Vidaus reikalų ministerija

2014 m.

0

80,8

18

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos
(VBAMS) valstybės iždo ir biudžeto posistemių
Navision licencijų naujinimas ir migracija

Finansų ministerija

2008-2015 m.

661

80,8

19

Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2007-2017 m.

1100

80,8

10

20

Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės
informacijos saugos (kibernetinio saugumo)
reikalavimams stebėsenos sistemos įdiegimas

Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM

2013-2015 m.

400

80,8

21

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos žemės ūkio paramos administravimo
informacinės sistemos išplėtimas siekiant
įgyvendinti 2014-2020 metais skiriamos paramos už
plotus administravimo reikalavimus

Žemės ūkio ministerija

2013-2014 m.

2010

80,1

22

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
programinės įrangos atnaujinimas

Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM

2013-2014 m.

154

79,2

23

Bibliotekų kompiuterizavimas 2014 metams

Kultūros ministerija

2003-2020 m.

0

78,7

24

Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos
teismuose

Nacionalinė teismų administracija

2012-2015 m.

4299

78,7

25

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių
statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų
indeksų sudarymo sistemos modernizavimas

Lietuvos statistikos departamentas

2014-2015 m.

1200

77,6

26

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos
(VBAMS) centralizavimas, plėtra ir palaikymas

Finansų ministerija

2013-2016 m.

1800

74,4

27

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos
pritaikymas duomenims eurais tvarkyti

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2014-2017 m.

1096

74,4

28

Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros
optimizavimas

Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM

2013-2017 m.

500

72,8

29

Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2008-2017 m.

300

72,8

30

Elektroninio deklaravimo sistemos modifikavimas ir
integracija su naujomis VMI informacinėmis
sistemomis

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2013-2017 m.

480

72,8

31

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos informacijos saugumo valdymo
sistemos kūrimas ir diegimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2007-2017 m.

100

72,8

32

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
Duomenų surinkimo ir analizės informacinės
sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

2013-2014 m.

600

72,8

33

Teismų gebėjimų stiprinimo projekto (LITEKO
sudedamoji dalis) įgyvendinimas

Nacionalinė teismų administracija

2009-2019 m.

2200

72,8

34

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS)
palaikymas ir plėtra

Finansų ministerija

2013-2017 m.

380

68

35

Mokesčių mokėtojų registro plėtra, modifikavimas ir
integracija su kitomis VMI informacinėmis
sistemomis

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2013-2017 m.

300

66,4

36

Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) Adreso
komponentų tvarkymo posistemės modernizavimas

Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM

2014-2015 m.

0

66,4

37

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinės sistemos
"Infostatyba" vystymas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
prie Aplinkos ministerijos

2008-2016 m.

182

64,8

Centrinės hipotekos įstaiga

2014-2016 m.

1900

64,8

LR Prezidento kanceliarija

2009-2014 m.

121

62,7

39

Centrinės hipotekos įstaigos elektroninių paslaugų
tobulinimas
Prezidento kanceliarijos informacinės sistemos
projektavimas ir diegimas

40

Prezidento kanceliarijos informacijos apsaugos
sistemos plėtra

LR Prezidento kanceliarija

2013-2016 m.

380

62,7

41

Ilgalaikio turto įsigijimas kritinės būklės įrangai
atnaujinti ir tinkamoms darbo sąlygoms Seime
sudaryti - II etapas

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

2014-2016 m.

74

62,7

38

42

Vaizdo transliacijos sistemų atnaujinimas ir
pritaikymas, rengiantis NATO PA sesijai 2014 m.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

2014 m.

1300

62,7

43

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų
komisijos interneto svetainės atnaujinimas

Vyriausioji rinkimų komisija

2013-2015 m.

20

62,7

44

Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis)

Ūkio ministerija

2009-2015 m.

633

62,6

45

Lietuvos Respublikos integralios bibliotekų
informacijos sistemos LIBIS kūrimas

Martyno Mažvydo biblioteka

1996-2016 m.

500

61,6

46

Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinė
sistema ir techninės įrangos įsigijimas

Civilinės aviacijos administracija

2012-2014 m.

254

61,6

47

Elektroninė transporto priemonių eilių reguliavimo
sistema

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie SM

2013-2014 m.

500

61,6

48

Informacinių technologijų plėtra

Viešųjų pirkimų tarnyba

2010-2016 m.

467

60

49

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro žemės ūkio informacinės sistemos
elektroninių viešojo administravimo paslaugų plėtra
(II etapas)

Žemės ūkio ministerija

2013-2015 m.

1570

60

50

Ginklų registro modernizavimas

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie VRM

2014-2016 m.

50

60

51

Valstybinio studijų fondo informacinių sistemų
optimizavimas

Valstybinis studijų fondas

2008-2016 m.

300

58,4

52

Ekstremalių situacijų radijo ir TV pranešimų
(ESRTVP) sistema

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

2013-2014 m.

500

57,3

53

Finansų ministerijos informacinių sistemų saugumo
gerinimas

Finansų ministerija

2013-2015 m.

150

57,3

54

VMI informacinių sistemų kompiuterinės
infrastruktūros modernizavimas dėl euro įvedimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2014 m.

5000

57,3

55

Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas

Lietuvos saugios laivybos administracija

2011-2014 m.

300

56,8

56

Kelių transporto veiklos valstybės informacinės
sistemos "Keltra" modernizavimas dėl euro įvedimo

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM

2014 m.

100

55,2

Valstybinis patentų biuras

2005-2016 m.

250

54,7

Žemės ūkio ministerija

2012-2015 m.

1000

54,7

Lošimų priežiūros tarnyba prie FM

2014 m.

34

53,6

Užsienio reikalų ministerija

2010-2016 m.

300

52

Žemės ūkio ministerija

2014 m.

200

50,4

58

Ilgalaikio turto Valstybiniam patentų biurui įsigijimas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos institucijos techninės bazės
atnaujinimas

59

Lietuvos lošimo įrenginių registro pritaikymas darbui
su euru

57

61

Specializuotų įslaptintos informacijos apsaugos
priemonių (ADA) sistemose it tinkluose tobulinimas
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
informacinių sistemų vystymas ir saugumo
stiprinimas

62

Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo
stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas ir
stebėsenos vykdymas

Aplinkos ministerija

2012-2014 m.

366

47,2

63

Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos
modernizavimas

Žemės ūkio ministerija

2013-2014 m.

200

46,7

64

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir
Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių
užsienyje informacinės sistemos (URMIS) plėtra ir
modernizavimas

Užsienio reikalų ministerija

2008-2016 m.

600

45,6

65

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
Teisminių bylų valdymo sistemos sukūrimas ir
įdiegimas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

2014 m.

200

45,6

66

Programinės įrangos įsigijimas

Policijos departamentas prie VRM

2007-2018 m.

1000

44

60

67

Kompiuterinės technikos įsigijimas

Policijos departamentas prie VRM

2007-2018 m.

100

44

68

Kelių transporto veiklos valstybės informacinės
sistemos "Keltra" komponento "Dokumentų
valdymas ir teisės aktų projektų rengimas"
modernizavimas"

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM

2012-2014 m.

200

42,4

69

Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės
sistemos (ĮRBIS) vystymas ir modernizavimas

Ūkio ministerija

2012-2016 m.

694

42,4

70

Ilgalaikio turto (serverio ir jam skirtos programinės
įrangos) įsigijimas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

2014 m.

50

41,3

71

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių
sistemų ir technologijų veiklos užtikrinimas I etapas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2014-2019 m.

958

41,3

72

Žemės gelmių registro modernizavimas

Lietuvos geologijos tarnyba prie AM

2014 m.

573

37,6

73

Erdvinių duomenų tvarkymo įrangos atnaujinimas

Lietuvos geologijos tarnyba prie AM

2014 m.

0

37,6

74

Valstybinės geologinės informacijos sistemos
duomenų saugumo užtikrinimas

Lietuvos geologijos tarnyba prie AM

2014 m.

139

37,6

75

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos informacinių technologijų įsigijimas

Žemės ūkio ministerija

2013-2016 m.

150

36

76

Genetiškai modifikuotų organizmų informacinės
sistemos sukūrimas

Aplinkos ministerija

2014-2015 m.

40

34,4

77

Aplinkos informacijos valdymo integruotos
kompiuterinės sistemos (IS "AIVIKS") vartotojų
sąsajų ir funkcionalumo tobulinimas

Aplinkos apsaugos agentūra

2014-2015 m.

90

34,4

Valstybinė miškų tarnyba (AM)
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

2013-2016 m.
2014 m.

330
100

32,8
31,2

78
79

Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės
sistemos modernizavimas ir plėtra

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
Suteiktos valstybinės pagalbos registro
informacinės sistemos KOTIS funkcionalumo plėtra

80

Elektroninių įrodymų duomenų kaupimo ir
saugojimo aparatinės įrangos įsigijimas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

2014 m.

110

30,7

81

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie SM
tarnybinių stočių ir duomenų saugyklos
modernizavimas

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM

2014-2015 m.

180

30,6

82

Specializuotų įslaptintos informacijos apsaugos
priemonių (ADA) sistemose įrengimas

Specialiųjų tyrimų tarnyba

2014 m.

242

28

83

Meteorologinių duomenų redagavimo ir
vizualizavimo sistemos diegimas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie AM

2014 m.

480

22,7

84

Vyriausybinio ryšio plėtra ir informacijos apsauga

Vyriausybinių ryšių centras

2000-2015 m.

310

Pgl. komp.

85

Vyriausybinės integruotos įslaptintos informacijos
perdavimo sistemos kūrimas

Vyriausybinių ryšių centras

2006-2018 m.

119

Pgl. komp.

86

Daugiafunkcių pažeidimų kontrolės postų, eismo
stebėjimo ir valdymo įrenginių projektavimas ir
įrengimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM

2014-2016 m.

10000

Pgl. komp.

87

Transporto investicijų direkcijos veiklos efektyvumo
didinimas ir techninės įrangos įsigijimas

Transporto investicijų direkcija (Susisiekimo
ministerija)

2013-2014 m.

0

Pgl. komp.

88

Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas teismuose

Nacionalinė teismų administracija

2011-2014 m.

705

Pgl. komp.

89

Kompiuterinės įrangos modernizavimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM

2013-2015 m.

20

Pgl. komp.

90

Informacinių sistemų vystymas

Ūkio ministerija

2011-2015 m.

110

Pgl. komp.

