2013 M. INFROMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PRIORITERINIS SĄRAŠAS

Investicijų projekto pavadinimas

Asignavimų valdytojas arba
investicijų projektą
įgyvendinanti įstaiga

Investicijų projekto
įgyvendinimo laikotarpis

Skirtas finansavimas 2013
m. (tūkst. Lt)

Balai

1

Elektroninės muitinės informacinių sistemų patikimumo ir
saugumo užtikrinimas

Muitinės departamentas prie FM

2007-2018 m.

2847

100

2

Elektroninių muitinės paslaugų tobulinimas

Muitinės departamentas prie FM

2007-2018 m.

1650

100

3

Nusikalstamų veikų žinybinio registro tobulinimas pagal
kuriamą Europos Sąjungos nusikalstamų veikų
klasifikavimo sistemą

Vidaus reikalų ministerija

2010-2013 m.

1005

100

4

Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas

Švietimo ir mokslo ministerija

2007-2015 m.

2000

100

5

Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos plėtra

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie FM

2012-2015 m.

700

93,6

6

Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie FM

2002-2018 m.

1100

93,6

7

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

Vidaus reikalų ministerija

2012-2014 m.

200

93,6

8

Muitinės finansinių išteklių, mokesčių ir jų apskaitos
sistemų tobulinimas

Muitinės departamentas prie FM

2007-2017 m.

500

92

9

Lietuvos Respublikos muitinės duomenų saugyklos
tobulinimas

Muitinės departamentas prie FM

2008-2016 m.

1166

92

10

Antivirusinės programos ir įsilaužimų aptikimo įrangso
įsigijimas

Vidaus reikalų ministerija

2012-2015 m.

20

92

11

Patikimų sertifikavimo paslaugų sąrašų tvarkymo
programinės priemonės sukūrimas

Ryšių reguliavimo tarnyba

2012-2013 m.

16

89,3

12

Integruotos mokesčių informacinės sistemos
projektavimas ir diegiamas

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie FM

1996-2015 m.

800

87,2

13

Elektroninio deklaravimo sistemos modifikavimas ir
integracija su naujomis VMI informacinėmis sistemomis

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie FM

2012-2016 m.

100

87,2

14

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

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie FM

2003-2015 m.

250

87,2

15

Gyventojų registro informacinės sistemos
modernizavimas

Vidaus reikalų ministerija

2006-2015 m.

200

87,2

16

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra

Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie SM

2012-2015 m.

100

85,6

17

Elektroninės muitinės kontrolės įgyvendinimas

Muitinės departamentas prie FM

2007-2017 m.

3545

85,6

18

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

Finansų ministerija

2008-2014 m.

1070

80,8

19

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

Vidaus reikalų ministerija

2013-2015 m.

900

80,8

Eil.
Nr.

2

20

Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie FM

2007-2016 m.

2028

80,8

21

Įrangos, skirtos Intelektinės duomenų analizės (Data
Mining) taikymui, įsigijimas

Muitinės departamentas prie FM

2013 m.

220

79,2

22

Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro
sąveikos su kitomis teisėsaugos institucijų sistemomis
funkcionalumo sukūrimas ir tobulinimas, siekiant keistis
teistumo informacija su Europos Sąjungos šalių
teisėsaugos institucijomis

Vidaus reikalų ministerija

2010-2013 m.

1644

79,2

23

Bibliotekų kompiuterizavimas

Kultūros ministerija

2003-2013 m.

700

78,7

24

Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose

Nacionalinė teismų administracija

2012-2016 m.

13961

78,7

25

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

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie FM

2007-2016 m.

200

73,3

26

Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie FM

2008-2016 m.

100

72,8

27

Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros
optimizavimas

Vidaus reikalų ministerija

2012-2014 m.

500

72,8

2009-2016 m.

985

70,7

28

Teismų gebėjimų stiprinimo projekto (LITEKO sudedamoji
dalis) įgyvendinimas
Nacionalinė teismų administracija

29

Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas teismuose

Nacionalinė teismų administracija

2011-2013 m.

4689

70,7

30

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

Žemės ūkio ministerija

2013-2015 m.

111

70,7

31

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
minsiterijos infromacinės sistemos kūrimas 2014-2020 m.
finansinio laikotarpio paramos, skiriamos už plotus
administravimo reikalavimams įgyvendinti

Žemės ūkio ministerija

2013-2014 m.

5000

68

32

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

Centrinė projektų valdymo
agentūra

2013-2015 m.

481

66,4

33

Kompiuterinės technikos, skirtos Finansų ministerijos
informacinėms sistemoms - Stebėsenos informacinei
sistemai (SIS) ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinei sistemai (VSAKIS), įsigijimas

Finansų ministerija

2011-2013 m.

30

64,8

34

Centrinės hipotekos įstaigos teikiamų paslaugų plėtra

Centrinė hipotekos įstaiga

2013 m.

400

64,8

35

Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros
informacinės sistemos "Infostatyba" palaikymas ir
vystymas

Aplinkos ministerija

2008-2015 m.

210

64,8

36

Prezidento kanceliarijos informacinės sistemos
projektavimas ir diegimas

LR Prezidento kanceliarija

2009-2015 m.

150

62,7

37

Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis) (projektą
vykdys ŪM kartu su VTD, ĮBVD, VNMPI, VMT, LMI, LST,
NAB)

Ūkio ministerija

2009-2015 m.

572

62,6

3

Teritorinio (žinybinio) kompiuterių tinklo plėtra

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie FM

2002-2014 m.

130

62,6

39

Informacinių technologijų platformos plėtra

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie FM

1995-2016 m.

950

62,6

40

Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos
sistemos LIBIS kūrimas

Martyno Mažvydo biblioteka

278

61,6

41

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

Finansų ministerija

2013-2016 m.

331

61,6

42

Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinė
sistema ir techninės įrangos įsigijimas

Civilinės aviacijos administracija

2012-2014 m.

272

61,6

43

Informacinių technologijų plėtra

Viešųjų pirkimų tarnyba

2010-2015 m.

106

60

44

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos
sukūrimas ir diegimas

Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija

2013 m.

1200

60

45

Valstybės studijų fondo informacinių sistemų
optimizavimas

Valstybinis studijų fondas

2008-2015 m.

200

58,4

46

Vertimo, internetinės transliacijos ir įeigos kontrolės
įrangos įsigijimas, rengiantis pirmininkavimui ES Tarybai

LR Seimo kanceliarija

2013 m.

1759

57,3

47

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

Finansų ministerija

2013-2017 m.

380

55,2

48

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos institucijos techninės bazės atnaujinimas

Žemės ūkio ministerija

2012-2014 m.

500

54,7

49

Ilgalaikio turto Valstybiniam patentų biurui įsigijimas

Valstybinis patentų biuras

2005-2016 m.

250

54,7

50

Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų
registras, informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas,
kompiuterių įrangos atnaujinimas

Sveikatos apsaugos ministerija

2011-2013 m.

271

53,6

51

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

Valstybinė mokesčių inspekcija
prie FM

2013-2016 m.

300

53,6

52

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
informacinės sistemos sukūrimas

Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija

2009-2013 m.

270

52

53

Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos
informacinės sistemos sukūrimas ir stebėsenos
vykdymas

Aplinkos ministerija

2012-2014 m.

700

47,2

54

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

Užsienio reikalų ministerija

2008-2019 m.

1100

45,6

55

Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo
kortelių personalizavimo ir apskaitos informacinės
sistemos "Skaitis" modernizavimas

Valstybinė kelių transporto
inspekcija

2013 m.

200

44

56
57

Programinės įrangos įsigijimas
Kompiuterinės technikos įsigijimas

Policijos departamentas
Policijos departamentas

2007-2017 m.
2007-2017 m.

1050
50

44
44

58

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

Valstybinė kelių transporto
inspekcija

2012-2014 m.

1005

42,4

38

4

59

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

Ūkio ministerija

2012-2016 m.

194

42,4

60

Specializuotų įslaptintos informacijos apsaugos priemonių
ADA sistemose ir tinkluose tobulinimas

Užsienio reikalų ministerija

2010-2014 m.

300

41,3

61

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos
interneto svetainės atnaujinimas

Vyriausioji rinkimų komisija

2013-2015 m.

85

41,3

62

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos
informacijos apsaugos sistemos plėtra

LR Prezidento kanceliarija

2013-2016 m.

150

41,3

63

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

Seimo kanceliarija

2013 m.

74

41,3

64

Skaitmeninės televizijos ir vaizdo transliacijos įrangos
įsigijimas

Seimo kanceliarija

2013-2015 m.

100

41,3

65

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

Žemės ūkio ministerija

2013-2014 m.

2000

38,7

66

Ekstremalių situacijų radijo ir TV pranešimų (ESRTVP)
sistema

AB Radijo ir televizijos centras

2013-2014 m.

500

36

67

Finansų ministerijos informacinių sistemų saugumo
gerinimas

Finansų ministerija

2013-2015 m.

330

36

68

Informacinių sistemų vystymas

Ūkio ministerija

2011-2015 m.

110

32,8

69

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos interesantų aptarnavimo epaslaugų sukūrimas ir įdiegimas

Aplinkos ministerija

2013 m.

150

32,8

70

Informacijos oro navigacijai palydovinio priėmimo ir
sklaidos sistemos įdiegimas

Aplinkos ministerija

2013 m.

220

30,7

71

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie SM teritorinio
kompiuterių tinklo įrangos įsigijimas

Valstybinė kelių transporto
inspekcija

2013 m.

250

25,3

72

Hidrografinės programinės įrangos įsigijimas

Lietuvos saugios laivybos
administracija

2013 m.

20

25,3

73

Esamų patalpų rekonstravimas, pritaikant jas jūrininkų ir
vidaus vandenų stransporto specialistų egzaminavimui

Lietuvos saugios laivybos
administracija

2013 m.

160

25,3

74

Kompiuterinės įrangos modernizavimas

Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie SM

2013-2015 m.

50

20

75

Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos
modernizavimas

2013-2014 m.

200

14,7

76

Vyriausybinio ryšio plėtra ir informacijos apsauga

Žemės ūkio ministerija
Vyriausybinių ryšių centras prie
LR Valstybės saugumo
departamento

2000-2015 m.

249

Pagal
kompetenciją

77

Vyriausybinės integruotos įslaptintos informacijos
perdavimo sistemos kūrimas

Vyriausybinių ryšių centras prie
LR Valstybės saugumo
departamento

2006-2018 m.

180

Pagal
kompetenciją

78

Diplomatinės tarnybos saugaus funkcionavimo
užtikrinimas

Užsienio reikalų ministerija

2009-2018 m.

300

Pagal
kompetenciją

79

Kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto
arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir
paieškos sistemos sukūrimas

Turto vertinimo priežiūros tarnyba

2013 m.

100

80

Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės
sistemos modernizavimas

Aplinkos ministerija

2013-2015 m.

900

81

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos rizikos valdymo informacinės
sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Aplinkos ministerija

2013 m.

500

5

82

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
minsiterijos turto (žemės) valdymo sistemos įsigijimas

Žemės ūkio ministerija

2013 m.

500

