Investicijų projekto
įgyvendinimo laikotarpis

Suma 2017 m.
(tūkst. Eur)

2017 m.

39

2013-2020 m.

34

2017-2018 m.

277

2016-2019 m.

139

5

Registro (I kategorija) ir valstybės informacinių sistemų (II kategorija) atitikties kibernetinio saugumo techniniams reikalavimams
įgyvendinimo priemonės
Seimo posėdžių salės infrastruktūros ir programinės įrangos modernizavimas
Virtualizavimo infrastruktūros atnaujinimas ir rezervinio kopijavimo sistemos modernizavimas

2017-2019 m.

157

6

Kompiuterinio tinklo modernizacija ir tinkamų darbo sąlygų Seime sudarymas

2016-2018 m.

18

2017 m.

34

2017 m.

100

2010-2019 m.

193

2017-2018 m.

85

Investicijų projekto pavadinimas
Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
1

Elektroninio pašto serverio įdiegimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
2

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informacijos technologijų plėtra

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
3
4

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga
7

Dokumentų valdymo sistemos atnaujinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
8

Belaidžio tinklo įrengimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pastate

Viešųjų pirkimų tarnyba
9

Informacinių technologijų plėtra

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
10

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos duomenų valdymo informacinės sistemos sukūrimas

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija
11

Mobiliųjų programėlių, reikalingų suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidai, sukūrimas

2017-2021 m.

4

12

Internetinės svetainės sukūrimas

2017-2020 m.

6

Aplinkos ministerija
13

Aplinkos ministerijos kritinės tinklo infrastruktūros ir įsibrovimo aptikimo įrangos atnaujinimas

2017 m.

24

14

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro plėtra

2016-2017 m.

174

15

Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra

2013-2018 m.

116

16

Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Apvaliosios medienos elektroninės pardavimų sistemos tobulinimas ir
techninės įrangos su standartine programine įranga atnaujinimas

2016-2017 m.

180

2017 m.

14

2017-2019 m.

58

2017 m.

114

2017 m.

24

2017 m.

50

2017-2019 m.

70

Aplinkos apsaugos agentūra
17

Agentūros įrangos, skirtos duomenų saugyklos išplėtimui, įisigijimas

Lietuvos geologijos tarnyba prie AM
18

Lietuvos geologijos tarnybos informacinių sistemų saugos užtikrinimas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
19
20

Su statyba ir teritorijų planavimu susijusių informacinių sistemų ir registrų programinės įrangos modifikavimas
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos "Infostatyba" programinės įrangos
modifikavimas

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
21

Aplinkos apsaugos investicinių projektų administravimo informacinės sistemos modernizavimas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie FM
22

Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (ĮRBIS) modernizavimas ir sujungimas per Europos e. teisingumo
portalą

Finansų ministerija
23

VBAMS modernizavimas, II etapas

2017-2019 m.

613

24

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

2013-2017 m.

181

25

"E.sąskaita" informacinės sistemos modernizavimas

2017-2018 m.

90

26

Stebėsenos informacinės sistemos (SIS) modernizavimas

2016-2018 m.

25

2015-2017 m.

12

2017 m.

70

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie FM
27

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registro modernizavimas

Lošimų priežiūros tarnyba prie FM
28

Asmenų, kuriuos draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir kuriems draudžiama dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, registro
kūrimas ir diegimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM
29

Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą

2002-2017 m.

172

30

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

2003-2017 m.

393

31

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra

2015-2017 m.

203

32

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos vidinių kontrolės priemonių sukūrimas

2016-2017 m.

574

33

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių technologijų veiklos užtikrinimas II etapas

2015-2017 m.

576

34

Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos plėtra

2012-2017 m.

78

35

Elektroninio deklaravimo sistemos modifikavimas ir integracija su naujomis VMI informacinėmis sistemomis

2012-2017 m.

193

36

Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra

2007-2017 m.

100

37

Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas

1996-2017 m.

432

38

Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas

2008-2017 m.

255

39

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

2007-2017 m.

486

40

Automatinių informacijos mainų su užsienio valstybėmis užtikrinimas

2017-2019 m.

126

41

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių išteklių valdymo kokybės gerinimo priemonių sukūrimas

2016-2018 m.

220

42

Mokesčių mokėtojų registro plėtra, modifikavimas ir integracija su kitomis VMI informacinėmis sistemomis (II etapas)

2017-2019 m.

70

43

Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) modifikavimas ir integracijos su
valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėmis sistemomis

2017-2019 m.

228

Muitinės departamentas prie FM
44

Mokesčių apskaitos ir kontrolės sistemos tobulinimas

2016-2018 m.

409

45

Rizkos įvertinimo ir kontrolės sistemos tobulinimas

2016-2018 m.

151

46

2007-2017 m.

25

48

Muitinės finansinių išteklių, mokesčių ir jų apskaitos sistemų tobulinimas
Darbo užmokesčio modulio, skirto Lietuvos muitinės pareigūnų ir darbuotojų, kurių darbo užmokesčio ir personalo duomenys sudaro
tarnybos paslaptį, informacijos apskaitai, sukūrimas
Elektroninių muitinės paslaugų tobulinimas

49

Vieningos naudotojų valdymo sistemos, atitinkančios Europos Komisijos reikalavimus, sukūrimas

50

Lietuvos Respublikos muitinės efektyvumo rodiklių sistemos vystymas

51

47

2017-2018 m.

35

2007-2017 m.

123

2017-2019 m.

57

2017 m.

70

Integruotos muitinės informacinės sistemos aprūpinimas reikiama serverių infrastruktūra

2017-2018 m.

353

52

Integruotos muitinės informacinės sistemos aprūpinimas reikiamomis standartinės programinės įrangos licencijomis

2016-2017 m.

1245

53

Integruotos tarifų valdymo sistemos vystymas

2016-2018 m.

145

54

Vieno langelio informacinės sistemos plėtra

2017-2019 m.

0

55

Integruotos muitinės informacinės sistemos sąveikumo vystymas

2017-2019 m.

0

56

Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas

2017-2019 m.

0

57

Bendro naudotojų valdymo sistemos, atitinkančios Europos Komisijos reikalavimus, sukūrimas

2017-2019 m.

0

2015-2018 m.

67

2017 m.

15

2017-2019 m.

35

2003-2020 m.

203

1996-2020 m.

200

2007-2019 m.

600

2008-2019 m.

87

Centrinės projektų valdymo agentūra
58

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros tarnybinių stočių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

59

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainės atnaujinimas

60

Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos ( CPVA IS) plėtra

Kultūros ministerija
61

Bibliotekų kompiuterizavimas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
62

Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS kūrimas

Švietimo ir mokslo ministerija
63

Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas (2007-2019)

Valstybinis studijų fondas
64

Valstybės studijų fondo informacinių sistemų optimizavimas

Susisiekimo ministerija
Lietuvos saugios laivybos administracija
65

Šiuolaikiškos dokumentų valdymo sistemos įdiegimas

2016-2018 m.

20

66

Laivų inspektavimo informacinės sistemos (LIIS) modernizavimas

2016-2017 m.

6

Civilinės aviacijos administracija
67

Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinė sistema ir techninės įrangos įsigijimas

2012-2016 m.

163

68

Nekontroliuojamos oro erdvės skrydžių organizavimo informacinės sistemos kūrimas

2017-2018 m.

156

2017 m.

148

2012-2018 m.

35

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM
69

Valstybinės kelių tranporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos egzaminavimo įrangos įsigijimas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie SM
70

Tarpžinybinių mokestinių duomenų saugyklos plėtra

Transporto investicijų direkcija
71

Transporto investicijų direkcijos vidaus informacinės sistemos valdymo tarnybinių stočių (serverių) resursų atnaujinimas

2017-2018 m.

34

72

Projektų rizikos valdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas

2016-2017 m.

150

73

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

2014-2018 m.

7350

74

Kompiuterinės įrangos modernizavimas

2016-2018 m.

20

2013-2020 m.

400

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie SM
75

Pasienio kontrolės punktų informacinųi sistemų įrengimas

Ūkio ministerija
76

Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis) II etapas

2016-2020 m.

82

77

Lietuvos standartizacijos departamento e-standartų biblioteka

2015-2017 m.

110

78

Ūkio subjektų vykdomų MTEP veiklų vertinimo administravimo modulio sukūrimas

2017 m.

50

Užsienio reikalų ministerija
79

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

2008-2020 m.

290

80

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

2010-2018 m.

70

2005-2019 m.

198

2017-2018 m.

116

2016-2017 m.

130

2016-2018 m.

150

Teisingumo ministerija
81

Ilgalaikio turto Valstybiniam patentų biurui įsigijimas

Vidaus reikalų ministerija

84

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro galimybių išplėtimas (Registro duomenų apimčių padidinimas, sąsąjų su Integruota
baudžiamojo proceso informacine sistema nustatymas, efektyvių duomenų analizės priemonių sukūrimas)
Administracinių teisės pažeidimų registro programinių priemonių sukūrimas apsikeitimui administracinių teisės pažeidimų ir su jais
susijusiais duomenimis su kitų valstybės institucijų informacinėmis sistemomis
Vidaus rikalų informacinės sistemos (VRIS) saugos sistemų įrangos atnaujinimas

85

Priemonių, leidžiančių tvarkyti per kontaktinius centrus pateikiamus elektroniniu būdu pasirašytus dokumentus, sukūrimas

2017-2020 m.

29

86

Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros optimizavimas

2013-2020 m.

850

87

Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) naudotojų centralizuoto valdymo plėtra

2016-2019 m.

102

88

Vidaus reikalų telekomukacinio tinklo (VRTT) telefono ryšio paslaugų apskaitos sistemos atnaujinimas

2017-2018 m.

10

82
83

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie VRM
89

Ginklų registro modernizavimas

2014-2018 m.

14

Policijos departamentas prie VRM
90

Programinės įrangos įsigijimas

2007-2021 m.

290

91

Kompiuterinės technikos įsigijimas

2007-2021 m.

29

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
92

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos plėtra į 4G (LTE) tinklus

2016-2017 m.

250

93

Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų prieinamumo kurtiesiems tobulinimas
Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų pagalbos tarnyboms tobulinimas (I etapas). Bendrojo pagalbos centro informacinės
sistemos funkcionalumo išplėtimas ir modernizavimas.

2017-2018 m.

100

2016-2018 m.

320

2017 m.

20

2017 m.

9

94

Žemės ūkio ministerija
95

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų ir serverių infrastruktūros
atnaujinimas

97

Valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros virtualios mugės interneto svetainės litfoodfair.com sukūrimas
Žemės ūkio ministerijos vaizdo konferencijų įrangos įsigijimas

98

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Institucijos techninės bazės atnaujinimas

96

2017 m.

50

2012-2017 m.

168

2016-2018 m.

40

2013-2019 m.

50

2016-2017 m.

18

102

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų serverinės techninės ir programinės įrangos
atnaujinimas
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių technologijų įsigijimas
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros rinkos reguliavimo priemonių administravimo informacinės
sistemos naujų modulių projektavimas ir diegimas
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro „Debesies“ infrastruktūros optimizavimas

2016-2018 m.

127

103

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacijos saugos stebėjimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

2015-2017 m.

204

104

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

2015-2019 m.

434

105

Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos modernizavimas ir infrastruktūros atnaujinimas

2016-2018 m.

80

106

Žemės ūkio ministerijos vaizdo konferencijų įrangos įsigijimas

107

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vieningos informacinės sistemos (VATIS) sukūrimas
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos
(ŽŪPAIS) infrastruktūros plėtra
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos
(ŽŪPAIS) saugumo stiprinimas
Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro turimų duomenų apdorojimo sistemos įrengimas

99
100
101

108
109
110

2017 m.

50

2017-2019 m.

503

2016-2017 m.

159

2016-2017 m.

234

2016-2017 m

188

2016-2017 m.

130

2017 m.

120

2017 m.

38

Lietuvos statistikos departamentas
111

Vartojimo priekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indekso sudarymo sistemos plėtra

114

Vartotojų kainų indeksų sudarymo sistemos ir perkamosios galios paritetų tikslams naudojamos priemonės papildomo funkcionalumo
įdiegimas
Sąsajos tarp Lietuvos statistikos departamento elektorninės dokumentų valdymo sistemos "Sodas" ir Nacionalinės elektroninių siuntų
pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos sukūrimas
Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo plėtra

2016-2018 m.

84

115

2021 metų surašymo informacinės sistemos sukūrimas

2017-2018 m.

564

116

Tarnybinių stočių įsigijimas

2015-2017 m.

145

112
113

Nacionalinė teismų administracija
117

Centralizuotų teismų apsaugos nuo kibernetinio poveikio ir veiklos optimizavimo priemonių sukūrimas

2017-2019 m.

80

118

Teismų informacinių sistemų plėtra

2017-2019 m.

350

119

Centralizuotos darbo užmokesčio sistemos įsigijimas

2017-2018 m.

120

120

Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose

2012-2017 m.

2574

121

Elektroninių duomenų saugyklos ir virtualių serverių valdymo sistemos atnaujinimas

2017 m.

18

2017 m.

7

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Etninės kultūros globos taryba
122

Etninės kultūros globos tarybos interneto svetainės sukūrimas

Ryšių reguliavimo tarnyba
123

Informacinių technologijų infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas

2017-2019 m.

80

124

Kibernetinės situacijos stebėsenos ir vertinimo įrangos įsigijimas

2017 m.

100

125

Elektroninių paslaugų informacinės sistemos Operatorių tinklų posistemio sukūrimas ir įdiegimas

2017 m.

40

