2016 M. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Investicijų projekto pavadinimas

Investicijų projekto
įgyvendinimo laikotarpis

2016 m. skirta
(Eur)

2013-2020 m.

34000

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
1

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informacijos apsaugos sistemos plėtra

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2

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

2014-2016 m.

21000

3

Seimo posėdžių salės infrastruktūros ir programinės įrangos modernizavimas Seimo narių veiklos užtikrinimui

2016-2018 m.

192000

4

Kompiuterinio tinklo modernizacija ir tinkamų darbo sąlygų Seime sudarymas

2016-2018 m.

11000

2010-2018 m.

98000

Viešųjų pirkimų tarnyba
5

Informacinių technologijų plėtra

6

Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra

2016-2018 m.

58000

7

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro plėtra

2016-2017 m.

203000

8

Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) tobulinimas

2014-2017 m.

61000

9

Apvaliosios medienos elektroninės pardavimų sistemos tobulinimas ir techninės įrangos su standartine programine įranga atnaujinimas

2016-2017 m.

20000

Aplinkos ministerija

Finansų ministerija

10

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

2008-2016 m.

14000

11

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

2013-2017 m.

277000

12

Stebėsenos informacinės sistemos (SIS) modernizavimas

2016-2018 m.

25000

13

VBAMS centralizavimas, plėtra ir palaikymas

2013-2016 m.

593000

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM
14

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos pritaikymas duomenims eurais tvarkyti

2014-2016 m.

117000

15

Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą

2002-2017 m.

162000

16

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

2003-2017 m.

480000

17

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra

2015-2017 m.

203000

18

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos vidinių kontrolės priemonių sukūrimas

2016-2017 m.

472000

19

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių technologijų veiklos užtikrinimas II etapas

2015-2017 m.

756000

20

Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos plėtra

2012-2017 m.

360000

21

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

2013-2016 m.

89000

22

Elektroninio deklaravimo sistemos modifikavimas ir integracija su naujomis VMI informacinėmis sistemomis

2012-2017 m.

257000

23

Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra

2007-2017 m.

372000

24

Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas

1996-2017 m.

313000

25

Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas

2008-2017 m.

125000

26

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

2007-2017 m.

246000

27

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių išteklių valdymo kokybės gerinimo priemonių sukūrimas

2016-2018 m.

15000

Muitinės departamentas prie FM
28

Elektroninės muitinės informacinių sistemų patikimumo ir saugumo užtikrinimas

2007-2016 m.

1557000

29

Elektroninių muitinės paslaugų tobulinimas

2007-2017 m.

558000

30
31
32
33

Muitinės finansinių išteklių, mokesčių ir jų apskaitos sistemų tobulinimas
Lietuvos Respublikos muitinės duomenų saugyklos tobulinimas
Rizkos įvertinimo ir kontrolės sistemos tobulinimas
Integruotos tarifų valdymo sistemos vystymas

2007-2017 m.
2008-2016 m.
2016-2018 m.
2016-2018 m.

123000
245000
81000
14000

34

Mokesčių apskaitos ir kontrolės sistemos tobulinimas

2016-2018 m.

7000

35

Integruotos muitinės informacinės sistemos aprūpinimas reikiamomis standartinės programinės įrangos licencijomis

2016-2018 m.

328000

36

Lietuvos Respublikos muitinės efektyvumo rodiklių sistemos vystymas

2016-2019 m.

11000

Centrinės projektų valdymo agentūra
37

Centrinės projektų valdymo agentūros tarnybinių stočių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

2015-2018 m.

102000

38

Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos (CPVA IS) kūrimas ir diegimas

2013-2016 m.

21000

2015-2017 m.

18000

2003-2020 m.

203000

2007-2018 m.

580000

2008-2018 m.

87000

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie FM
39

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registro modernizavimas

Kultūros ministerija
40

Bibliotekų kompiuterizavimas

Švietimo ir mokslo ministerija
41

Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas (2007-2016)

42

Valstybės studijų fondo informacinių sistemų optimizavimas

Valstybinis studijų fondas

Susisiekimo ministerija
Lietuvos saugios laivybos administracija
43

Laivų inspektavimo informacinės sistemos (LIIS) modernizavimas

2016-2017 m.

6000

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM
44

Kompiuterinės įrangos modernizavimas

2016-2018 m.

17000

45

Valstybės informacinės sistemos „Kelių projektai“ kompiuterinės įrangos modernizavimas

2016 m.

15000

46

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

2014-2017 m.

3928000

2016 m.

35000

2012-2018 m.

29000

2012-2016 m.

48000

2016-2020 m.

174000

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
47

Pavojingųjų krovinių kontrolės programinės įrangos įsigijimas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie SM
48

Tarpžinybinių mokestinių duomenų saugyklos plėtra

Civilinės aviacijos administracija
49

Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinė sistema ir techninės įrangos įsigijimas

Ūkio ministerija
50

Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis) II etapas

Užsienio reikalų ministerija
51

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

2008-2019 m.

290000

52

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

2010-2017 m.

70000

2005-2018 m.

108000

Teisingumo ministerija
53

Ilgalaikio turto Valstybiniam patentų biurui įsigijimas

Vidaus reikalų ministerija
54

Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų pagalbos tarnyboms tobulinimas

2016-2018 m.

236000

55

Įtariamųjų kaltinamųjų ir nuteistųjų registro Europos Sąjungos funkcinio komponento pertvarkymas, siekiant gerinti keitimąsi teistumo
informacija per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą

2016 m.

58000

56

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro techninių priemonių, skirtų teikti duomenis apie draudimą asmenims užsiimti tam tikra veikla,
sukūrimas

2016 m.

150000

57

Nusikalstamų veikų žinybinio registro pertvarkymas, siekiant kaupti ir apdoroti Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos
duomenis, skirtus oficialiosios nusikalstamumo statistikos Lietuvoje parengimui

2015-2016 m.

232000

58

Administracinių teisės pažeidimų registro programinių priemonių sukūrimas apsikeitimui administracinių teisės pažeidimų ir su jais susijusiais
duomenimis su kitų valstybės institucijų informacinėmis sistemomis

2016-2017 m.

320000

59

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

2015-2016 m.

203000

60
61

Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) saugos sistemų įrangos atnaujinimas
Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) naudotojų centralizuoto valdymo plėtra

2016-2018 m.
2016-2017 m.

150000
44000

62

Sertifikatų valdymo informacinės sistemos (SVIS) modernizavimas, atnaujinant techninę ir programinę įrangą

2015-2016 m.

145000

2014-2019 m.

14000

2007-2020 m.
2007-2020 m.

290000
29000

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie VRM
63

Ginklų registro modernizavimas

Policijos departamentas prie VRM
64
65

Programinės įrangos įsigijimas
Kompiuterinės technikos įsigijimas

Žemės ūkio ministerija
66

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

2015-2017 m.

435000

67

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių technologijų įsigijimas

2013-2018 m.

100000

68

Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos modernizavimas ir infrastruktūros atnaujinimas

2016-2018 m.

50000

69

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos patikrų proceso optimizavimas, naudojant moderniąsias technologijas

2016-2018 m.

45000

70

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų serverinės techninės ir programinės įrangos atnaujinimas

2016-2018 m.

40000

71
72

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro turimų duomenų apdorojimo sistemos įrengimas
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro „Debesies“ infrastruktūros optimizavimas

2016-2018 m.
2016-2018 m.

145000
127000

73

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros rinkos reguliavimo priemonių administravimo informacinės sistemos
naujų modulių projektavimas ir diegimas

2016-2017 m.

18000

74

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

2013-2016 m.

122000

75

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio paramos administravimo sistemos (ŽŪPAIS) saugumo stiprinimas

2016-2018 m.

400000

76

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio paramos administravimo sistemos (ŽŪPAIS) infrastruktūros plėtra

2016-2018 m.

390000

77

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Institucijos techninės bazės atnaujinimas

2012-2017 m.

58000

Lietuvos statistikos departamentas
78

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

2016-2017 m.

130000

79

Tarnybinių satočių įsigijimas

2015-2017 m.

145000

80

Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo plėtra

2016-2018 m.

806000

Nacionalinė teismų administracija
81

Teismų gebėjimų stiprinimo projekto (LITEKO sudedamoji dalis) įgyvendinimas

2009-2016 m.

550000

82

Efektyvumas, kokybės ir skaidrumas Lietuvos teismuose

2012-2016 m.

5264000

83

Duomenų saugyklos - serverio įsigijimas

2016 m.

30000

2016 m.

50000

Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
84

Duomenų saugyklos įsigijimas

