2015 M. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Investicijų projekto pavadinimas

Investicijų
projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

2015 m. skirta
(tūkst. Lt)

2013-2016 m.

680

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
1

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informacijos apsaugos sistemos plėtra
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba

2

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto portalo sukūrimas

2015 m.

150

3

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų valdymo sistemos sukūrimas

2015 m.

130

4

Elektroninių įrodymų duomenų nuskaitymo iš mobilių telefonų programinės ir aparatinės
įrangos įsigijimas

2015 m.

110

2014-2016 m.

74

2013-2015 m.

50

2013-2015 m.

1028

2010-2017 m.

439

2015 m.

800

5
6
7
8
9

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Ilgalaikio turto įsigijimas kritinės būklės įrangai atnaujinti ir tinkamoms darbo sąlygoms
Seime sudaryti - II etapas
Skaitmeninės televizijos įrangos įsigijimas
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Duomenų surinkimo ir analizės
informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas
Viešųjų pirkimų tarnyba
Informacinių technologijų plėtra
Aplinkos ministerija
Valstybinės miškų tarnybos informacinių sistemų platformos modernizavimas

10

Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra

2013-2017 m.

115

11

Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos
įteisinimas

2012-2015 m.

100

12

Aplinkos apsaugos investicinių projektų administravimo informacinės sistemos
modernizavimas

2015 m.

50

2015 m.

459

2008-2016 m.

536

13

14

Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos programinės įrangos
atnaujinimas
Finansų ministerija
Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) valstybės iždo ir biudžeto
posistemių Navision licencijų naujinimas ir migracija

15

VBAMS centralizavimas, plėtra ir palaikymas

2013-2016 m.

126

16

Finansų ministerijos informacinių sistemų saugumo gerinimas

2013-2015 m.

250

17

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

2013-2017 m.

1006

Muitinės departamentas prie FM
18

Lietuvos Respublikos muitinės duomenų saugyklos tobulinimas

2008-2016 m.

1336

19

Elektroninių muitinės paslaugų tobulinimas

2007-2019 m.

2708

20

Muitinės finansinių išteklių, mokesčių ir jų apskaitos sistemų tobulinimas

2007-2018 m.

2195

21

Elektroninės muitinės informacinių sistemų patikimumo ir saugumo užtikrinimas

2007-2019 m.

3904

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM
22

Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant LR akcizų įstatymą

2002-2017 m.

800

23

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

2003-2017 m.

800

24

Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra

2007-2017 m.

1224

25

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų ir technologijų veiklos
užtikrinimas II etapas

2015-2017 m.

1061

26

Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas

2008-2017 m.

40

27

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

2007-2018m.

200

28

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra

2015-2017 m.

2100

29

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

2013-2017 m.

500

30

VMI informacinių sistemų kompiuterinės infrastruktūros modernizavimas dėl euro
įvedimo

2014-2015 m.

2500

31

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos pritaikymas duomenims eurais tvarkyti

2014-2016 m.

1000

32

Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos plėtra

2012-2017 m.

900

33

Elektroninio deklaravimo sistemos modifikavimas ir integracija su naujomis VMI
informacinėmis sistemomis

2013-2017 m.

400

34

Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas

1996-2018 m.

900

Lietuvos statistikos departamentas
35

Tarnybinių stočių įsigijimas

2015-2017 m.

470

36

Skambučių centro sukūrimas Lietuvos statistikos departamente

2015 m.

150

37

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

2014-2015 m.

300

2015 m.

116

Lošimų priežiūros tarnyba prie FM
38

Lietuvos lošimų įrenginių registro saugos užtikrinimas
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie FM

39

40
41

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registro modernizavimas
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos (CPVA IS) kūrimas ir
diegimas
Centrinės projektų valdymo agentūros tarnybinių stočių infrastruktūros atnaujinimas ir
plėtra

2015-2017 m.

103

2013-2015 m.

975

2015-2017 m.

216

2003-2020 m.

700

2012-2018 m.

95

2012-2016 m.

319

Kultūros ministerija
42

Bibliotekų kompiuterizavimas
Susisiekimo ministerija
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie SM

43

44

Tarpžinybinių mokestinių duomenų saugyklos plėtra
Civilinės aviacijos administracija
Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinė sistema ir techninės įrangos
įsigijimas
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM

45

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įėjimo kontrolės ir
darbuotojų darbo laiko apskaitos sistema

2015 m.

121

46

Kompiuterinės įrangos modernizavimas

2013-2015 m.

50

47

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

2014-2017 m.

16550

2014-2015 m.

655

2007-2017 m.

2000

2008-2017 m.

300

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
48

49
50

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos tarnybinių stočių ir
duomenų saugyklos modernizavimas
Švietimo ir mokslo ministerija
Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas (2007-2016)
Valstybinis studijų fondas
Valstybės studijų fondo informacinių sistemų optimizavimas

51
52

Teisingumo ministerija
Valstybinis patentų biuras
Ilgalaikio turto Valstybiniams patentų biurui įsigijimas
Centrinė hipotekos įstaiga
Centrinės hipotekos įstaigos elektroninių paslaugų tobulinimas

2005-2017 m.

390

2014-2017 m.

1530

2009-2015 m.
2011-2015 m.

642
60

Ūkio ministerija
53
54

Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis)
Informacinių sistemų vystymas
Vidaus reikalų ministerija

55

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

2014-2015 m.

906

56

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro programinės įrangos atnaujinimas

2013-2015 m.

600

57

Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros optimizavimas

2013-2018 m.

562

58

Antivirusinės programos ir įsilaužimų aptikimo įrangos įsigijimas

2012-2015 m.

Gyventojų registro tarnyba prie VRM
59
60

Gyventojų registro informacinės sistemos modernizavimas
LR ginklų fondas prie VRM
Ginklų registro modernizavimas
Policijos departamentas prie VRM

2006-2016 m.

1157

2014-2016 m.

50

61

Kompiuterinės technikos įsigijimas

2007-2019 m.

100

62

Programinės įrangos įsigijimas

2007-2019 m.

1000

2014-2015 m.

24

Migracijos departamentas prie VRM
63

Užsieniečių registro tobulinimas

Nacionalinė teismų administracija
64

Teismų gebėjimų stiprinimo projekto (LITEKO sudedamoji dalis) įgyvendinimas

2009-2019 m.

1900

65

Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose

2011-2015 m.

4698

66

Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose

2012-2016 m.

14494

Užsienio reikalų ministerija
67

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

2008-2019 m.

1000

68

Specializuotų įslaptintos informacijos apsaugos priemonių (ADA) sistemose ir tinkluose
tobulinimas

2010-2017 m.

400

Žemės ūkio ministerija
69

Žemės ūkio informacinės sistemos elektroninių viešojo administravimo paslaugų plėtra
(II etapas)

2013-2016 m.

1000

70

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų
infrastruktūros stiprinimas ir plėtra

2015-2017 m.

630

71

Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos modernizavimas

2013-2015 m.

300

72

Valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros
informacinių sistemų bei jų kompiuterinės įrangos palaikymas ir plėtra

2013-2015 m.

31

73

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos institucijos techninės bazės
atnaujinimas

2012-2017 m.

381

74

Informacijos saugos stebėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

2015 m.

360

