Investicijų projekto pavadinimas

Investicijų projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

Suma 2018 m.
(tūkst. Eur)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
1

Registro (I kategorija) ir valstybės informacinių sistemų (II kategorija) atitikties kibernetinio saugumo techniniams reikalavimams
įgyvendinimo priemonės

2017-2018 m.

71

2

Virtualizavimo infrastruktūros atnaujinimas ir rezervinio kopijavimo sistemos modernizavimas

2017-2020 m.

295

3

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

2016-2019 m.

166

4

Kompiuterinio tinklo modernizacija ir tinkamų darbo sąlygų Seime sudarymas

2016-2018 m.

129

2017-2018 m.

85

2014-2020 m.

193

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
5

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos duomenų valdymo informacinės sistemos sukūrimas

Viešųjų pirkimų tarnyba
6

Informacinių technologijų plėtra

Aplinkos ministerija
7

Aplinkos ministerijos duomenų centro techninės rezervinio kopijavimo įrangos atnaujinimas

8

Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra

2018 m.

80

2013-2020 m.

65

2018 m.

100

2018 m.

5

70

Lietuvos geologijos tarnyba prie AM
9

Erdvinių duomenų tvarkymo įrangos atnaujinimas

10

Darbo laiko apskaitos sistemos dalyje Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorinių
departamentų patalpų įrengimas

11

"E.sąskaita" informacinės sistemos modernizavimas

2017-2018 m.

12

Stebėsenos informacinės sistemos (SIS) modernizavimas

2016-2019 m.

25

13

VBAMS modernizavimas, II etapas

2017-2019 m.

731

14

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

2018-2020 m.

100

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM

Finansų ministerija

Muitinės departamentas prie FM
15

Integruotos muitinės informacinės sistemos sąveikumo vystymas

2018-2019 m.

468

16

Vieno langelio informacinės sistemos plėtra

2018-2020 m.

264

17

Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas

2018-2019 m.

283

18

Bendro naudotojų valdymo sistemos, atitinkančios Europos Komisijos reikalavimus, sukūrimas

2018-2019 m.

316

19

Mokesčių apskaitos ir kontrolės sistemos tobulinimas

2016-2018 m.

316

20

Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos tobulinimas

2016-2018 m.

391

21

Integruotos tarifų valdymo sistemos vystymas

2016-2018 m.

201

22

Integruotos muitinės informacinės sistemos aprūpinimas reikiamomis standartinės programinės įrangos licencijomis

2016-2018 m.

706

23

Integruotos muitinės informacinės sistemos aprūpinimas reikiama serverių infrastruktūra

2017-2018 m.

203

24

Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos tobulinimas

2018-2020 m.

64

25

Muitinės garantijų valdymo sistemos sukūrimas

2018-2020 m.

65

26

Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą, II etapas

2018 m.

353

27

2018 m.

280

28

Taikomosios programinės įrangoa sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių,
II etapas
Automatinių informacijos mainų su užsienio valstybėmis užtikrinimas

2018 m.

185

29

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra, II etapas

2018

175

30

Mokesčių apskaitos informacinės sistemos vidinių kontrolės priemonių sukūrimas

2016-2018 m.

366

31

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių technologijų veiklos užtikrinimas, III etapas

2018-2020 m.

410

32

Deklaravimo prievolių ir rgistrinių duomenų administravimo plėtra

2018 m.

700

33

Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra, II etapas

2018-2020 m.

130

34

Integruotos mokesčių informacinės sistemos modifikavimas ir kitų informacinių sistemų pritaikymas naujiems teisės aktams

2018-2020 m.

390

35

Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas, II etapas

2018-2020 m.

304

36

Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) modifikavimas ir integracijos su
valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėmis sistemomis
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių išteklių valdymo kokybės gerinimo priemonių sukūrimas

2017-2019 m.

337

2017-2019 m.

155

2017-2019 m.

400

2015-2018 m.

30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

37

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie FM
38

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

39

Centrinės projektų valdymo agentūros tarnybinių stočių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

Centrinė projektų valdymo agentūra

40

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

2017-2018 m.

40

Civilinės aviacijos administracija
41

Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinė sistema ir techninės įrangos įsigijimas

2012-2018 m.

Kultūros ministerija
42

Bibliotekų kompiuterizavimas

2003 - 2020 m.

203

2018-2019 m.

140

Lietuvos nacionalinis kultūros centras
43

Lietuvos nacionalinio kultūros centro veiklos plėtra: nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado informacinės sistemos
sukūrimas ir įdiegimas

44

Mobiliosios automobilių ir geležinkelių transporto saugumo programos pėstiesiems sukūrimas

2018 m.

135

45

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos elektroninių paslaugų ir duomenų tvarkymo kibernetinės
saugos sukūrimas

2018 m.

148

46

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos informacinių išteklių sukūrimas

2018-2019 m.

234

2012-2020 m.

29

2007-2020

750

2008-2020 m.

87

2005-2020 m.

120

2016-2020 m.

115

2018-2019 m.

120

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie SM
47

Tarpžinybinių mokestinių duomenų saugyklos plėtra

Švietimo ir mokslo ministerija
48

Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas (2007-2020)

Valstybinis studijų fondas
49

Valstybinio studijų fondo informacinių sistemų optimizavimas

Teisingumo ministerija/Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
50

Ilgalaikio turto Valstybiniam patentų biurui įsigijimas

51

Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis), II etapas

52

Elektroninės atpažinties eIDAS mazgo funkcionalumų, atitinkančių eIDAS reglamento reikalavimus, įdiegimas Lietuvos
nacionalinėje elektroninės atpažinties informacinėje sistemoje

53

Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros optimizavimas

2013-2020 m.

407

54

Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) saugos sistemų įrangos atnaujinimas

2016-2018 m.

147

55

Vidaus reikalų informacinių sistemų vieningos naudotojų teisių administravimo sistemos įsigijimas

2018-2020 m.

100

56

2017-2018 m.

174

57

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro galimybių išplėtimas (Registro duomenų apimčių padidinimas, sąsąjų su Integruota
baudžiamojo proceso informacine sistema nustatymas, efektyvių duomenų analizės priemonių sukūrimas)
Priemonių, leidžiančių tvarkyti per kontaktinius centrus pateikiamus elektroniniu būdu pasirašytus dokumentus, sukūrimas

2017-2020 m.

29

58

Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų centralizuoto valdymo plėtra

2016-2021 m.

75

59

Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo aprėpties, funkcionalumo ir valdymo saugos
užtikrinimo bei infrastruktūros plėtros II etapas
Bendrojo pagalbos centro padalinių ir apskričių centrų įstaigų, vykdančių pagalbos funkcijas, prijungimas prie Vidaus reikalų
telekomunikacinio tinklo

2008-2021 m.

549

2011-2021 m.

30

2014-2020 m.

14

2018-2019 m.

200

2018-2019 m.

150

2016-2018 m.

105

Ūkio ministerija
Vidaus reikalų ministerija

Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM

60

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie VRM
61

Ginklų registro modernizavimas

62
63

Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas
Bendrajame pagalbos centre
Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų prieinamumo kurtiesiems tobulinimas

64

Perspėjimo sirenomis sistemos įrengimas Astravo atominės elektrinės galimo poveikio zonoje

65

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

66

Telekomunikacinės įrangos įsigijimas

2007-2022 m.

180

67

Programinės įrangos įsigijimas

2007-2020 m.

690

2008-2020 m.

290

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM

Policijos departamentas prie VRM

Užsienio reikalų ministerija
68

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

69

Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos modernizavimas ir infrastruktūros atnaujinimas

2016-2018 m.

30

70

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

2015-2018 m.

129

71

2016-2020 m.

136

72

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos patikrų proceso optimizavimas, naudojant moderniąsias
technologijas
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro "Debesies" infrastruktūros optimizavimas

2016-2018 m.

389

73

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vieningoa informacinės sistemos (VATIS) sukūrimas

2016-2018 m.

501

Žemės ūkio ministerija

74
75
76
77

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų serverinės techninės ir programinės įrangos
atnaujinimas
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinių sistemų funkcionalumo užtikrinimas

2016-2018 m.

65

2018-2020 m.

615

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenų saugojimo infrastruktūros plėtra ir aplikacijų (taikomųjų programų)
patikimumo didinimas
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacinių sistemų ir serverių infrastruktūros stiprinimas ir plėtra

2018-2019 m.

271

2018 m.

345

2018 m.

670

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM
78

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

79

2021 metų surašymo informacinės sistemos sukūrimas

80

Oficialiosios statistikos portalo teikiamų paslaugų ir funkcionalumo plėtra

81

Teismų informacinių sistemų plėtra

2017-2019 m.

82

Centralizuotų teismų apsaugos nuo kibernetinio poveikio ir veiklos optimizavimo priemoni sukūrimas

2017-2019 m.

100

83

Centralizuotos darbo užmokesčio sistemos įsigijimas

2017-2018 m.

190

Lietuvos statistikos departamentas
2016-2018 m.

Nacionalinė teismų administracija

Ryšių reguliavimo tarnyba
84

Informacinių technologijų infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas

2017-2020 m.

130

85

Judriųjų radijo spektro stebėsenos stočių įsigijimas

2016-2018 m.

910

86

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

87

Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS sukūrimas

1996-2020 m.

1915

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

