Su IVPK suderintų informacinės visuomenės plėtros 2011 m. investicijų projektų sąrašas (sąrašas
atnaujintas 2010-12-20):

Asignavimų valdytojas

Projekto pavadinimas

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

1

Valstybės dokumentų technologinės
apsaugos tarnyba

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registro plėtra

2011 m.

2

Valstybės dokumentų technologinės
apsaugos tarnyba

Kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema

2011 m.

3

Lietuvos technikos biblioteka

Ilgalaikio turto įsigijimas

2008-2013 m.

4

Vidaus reikalų ministerija

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

2010-2012 m.

5

Valstybinis patentų biuras

Ilgalaikio turto Valstybiniam patentų biurui įsigijimas

2005-2013 m.

6

Nacionalinė filharmonija

Ilgalaikio turto įsigijimas

2011 m.

7

Ryšių ir reguliavimo tarnyba

2005-2013 m.

8

Valstybinė energetikos inspekcija

9

Vyriausybinių ryšių centras

Ilgalaikio turto įsigijimas
Inspekcijos stiprinimas, siekiant užtikrinti efektyvų išteklių
panaudojimą
Vyriausybinės integruotos įslaptintos informacijos perdavimo sistemos
kūrimas

10

Vyriausybinių ryšių centras
Lietuvos saugios laivybos
administracija

Vyriausybinio ryšio plėtra ir informacijos apsauga

2000-2012 m.

Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas

2010-2012 m.

Ilgalaikio turto Lietuvos dailės muziejaus filialui Lietuvos muziejų
informacijos ir skaitmeninimo centrui įsigijimas
Ilgalaikio turto įsigijimas
Informacinės sistemos plėtra

2010-2012 m.
2009-2013 m.
2005-2013 m.

Ilgalaikio turto įsigijimas

2011-2014 m.
2011 m.

Eil.
Nr.

11
12
13
14
15

Lietuvos dailės muziejus
Lietuvos dailės muziejus
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie SM

16

Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie SM

Patikimų sertifikavimo paslaugų sąrašų tvarkymo programinės
priemonės sukūrimas

17

Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie SM

Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų
interoperabilumo (sąveikumo) sistemos (VAIISIS) plėtra
Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos
LIBIS kūrimas
Ilgalaikio turto įsigijimas

18
19
20

Martyno Mažvydo biblioteka
Martyno Mažvydo biblioteka
Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba

21

2007-2012 m.
2006-2013 m.

2009-2013 m.
1996-2013 m.

Ilgalaikio turto įsigijimas

2005-2013 m.

Neįgaliųjų reikalų departamentas
prie SADM

Gestų kalbos tyrimo plėtojimas ir kurčiųjų švietimo paslaugų kokybės
gerinimas

2011-2012 m.

22

Valstybinė atominės energetikos
saugos inspekcija

Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas, atnaujinimas ir
palaikymas

2011-2013 m.

23

Kultūros ministerija

Bibliotekų kompiuterizavimas

2003-2013 m.

24

Centrinės hipotekos įstaiga

Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų registrų plėtra

2009-2012 m.

25

Švietimo ir mokslo ministerija

2007-2012 m.

26
27

Statistikos departamentas
Lietuvos saugios laivybos
administracija

Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas
Integruotos statistikos informacinės sistemos papildomo
funkcionalumo diegimas 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų
surašymo darbams atlikti
Automatinės laivų identifikavimo sistemos (AIS) rekonstravimas

2011-2012 m.

28

Vidaus reikalų ministerija

Viešųjų interneto prieigos taškų funkcionalumo palaikymas ir plėtra

2011-2012 m.

29

Finansų ministerija

Kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos Finansų ministerijos
mokymo centrui, įsigijimas

2011 m.

2010-2012 m.

30

Žemės ūkio ministerija

Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas valstybės įmonėje "Gyvulių
produktyvumo kontrolė" dirbti su gyvulių veislininkystės informacine
sistema"

31

Ūkio ministerija

Informacinių technologijų plėtra

2009-2013 m.

32

Susisiekimo ministerija

Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas

2009-2012 m.

33

Žemės ūkio ministerija

Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos plėtra ir techninės
įrangos atnaujinimas

2009-2011 m.

34

Statistikos departamento prie LRV kompiuterių įrangos atnaujinimas

2008-2011 m.

35

Statistikos departamentas
Nacionalinė žemės tarnyba prie
ŽŪM

2001-2011 m.

36

Vidaus reikalų ministerija

37

Valstybinė mokesčių inspekcija

Ilgalaikio turto įsigijimas
Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir elektroninės
valdžios portalo pritaikymas duomenų mainams tarp valstybės
institucijų ir teikiant elektronines paslaugas
Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos paslaugų
gyventojams diegimas

38

Valstybinė mokesčių inspekcija

Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos
Respublikos akcizų įstatymą

39

Nacionalinė teismų administracija

40

Nacionalinė teismų administracija

41
42

Nacionalinė teismų administracija
Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių komisija

43
44

Ilgalaikio turto įsigijimas (kompiuterinė ir organizacinė technika)
Teismų gebėjimų stiprinimo projekto (LITEKO sudedamoji dalis)
įgyvendinimas

2007-2013 m.

2011 m.
2007-2011 m.
2002-2012 m.
2003-2013 m.
2009-2013 m.

Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir
įdiegimas teismuose

2011-2013 m.

Ilgalaikio turto įsigijimas

2010-2012 m.

Valstybinė kainų ir energetikos
komisija
Lietuvos Nacionalinis muziejus

Informacinės sistemos sukūrimas, kompiuterių, organizacinės
technikos, programinės įrangos įsigijimas bei tinklalapio tobulinimas
Ilgalaikio turto įsigijimas

2009-2013 m.
2006-2013 m.

45

Finansų ministerija

Kompiuterinės technikos, skirtos Finansų ministerijos informacinėms
sistemoms, įsigijimas

2011-2012 m.

46

Finansų ministerija

47

Finansų ministerija

48

2009-2013 m.

Muitinės departamentas

Kompiuterinės technikos, skirtos Finansų ministerijai įsigijimas
Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS)
valstybės iždo ir biudžeto posistemių Navision licencijų naujinimas ir
migracija
Elektroninės muitinės informacinių sistemų patikimumo ir saugumo
užtikrinimas

49

Muitinės departamentas

Elektroninių muitinės paslaugų tobulinimas

2007-2016 m.

50

Muitinės departamentas

Elektroninės muitinės kontrolės įgyvendinimas

2007-2015 m.

51

Lietuvos Respublikos muitinės duomenų saugyklos tobulinimas

2008-2016 m.

52

Muitinės departamentas
Valstybinė kelių transporto
inspekcija prie SM

Ilgalaikio turto įsigijimas

2011 m.

53

Valstybinė darbo inspekcija prie
SADM

Informacinės sistemos modernizavimas ir kompiuterių bei
telekomunikacijų įrangos įsigijimas

2011-2013 m.

54

Energetikos ministerija

Informacinių technologijų plėtra

2010-2012 m.

55

Žemės ūkio ministerija

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
informacinės sistemos saugumo infrastruktūros diegimas

2011-2012 m.

56

Valstybinė mokesčių inspekcija

Integruotos mokesčių informacinės sistemos projektavimas ir diegimas

1996-2013 m.

57

Valstybinė mokesčių inspekcija

Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra

2007-2013 m.

58

Valstybinė mokesčių inspekcija

Informacinių technologijų platformos plėtra

1995-2013 m.

59

Valstybinė mokesčių inspekcija

Teritorinio (žinybinio) kompiuterių tinklo plėtra

2002-2013 m.

60

Valstybinė mokesčių inspekcija

Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas

2008-2013 m.

2008-2013 m.
2007-2014 m.

61

Kultūros paveldo departamentas

Ilgalaikio turto įsigijimas

2006-2013 m.

62

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos duomenų centrų ir žinybinio duomenų
perdavimo tinklo modernizavimas ir palaikymas

2008-2011 m.

63

Aplinkos ministerija

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

2008-2013 m.

64

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
ŽŪM

65

LR Valstybės kontrolė

66

Susisiekimo ministerija

67

LR Prezidento kanceliarija

Informacinės sistemos vystymas ir saugumo stiprinimas
Valstybės kontrolės informacinės technikos infrastruktūros
atnaujinimas
Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo
RAIN plėtra
Prezidento kanceliarijos informacinės sistemos projektavimas ir
diegimas

68

Informatikos ir ryšių departamentas
prie VRM

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

2010-2012 m.

69

Generalinė prokuratūra

Kompiuterinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas

2006-2013 m.

70

LR Seimo kontrolierių įstaiga

2010-2013 m.

71

Užsienio reikalų ministerija

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

72

Užsienio reikalų ministerija

Specializuotų įslaptintos informacijos apsaugos priemonių ADA
sistemose ir tinkluose tobulinimas

73
74

Valstybinis studijų fondas
Gyventojų registro tarnyba prie
VRM

75

2011-2013 m.
2011 m.
2009-2013 m.
2009-2012 m.

2008-2013 m.
2008-2013 m.
2011-2013 m.

Vidaus reikalų ministerija

Valstybės studijų fondo informacinių sistemų optimizavimas
Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinės sistemos
modernizavimas
Biometrinių kelionės dokumentų išrašymo ir patikros sistemų
įsigijimas

76

Vidaus reikalų ministerija

Asmens dokumentų išrašymo įrangos atnaujinimas

2007-2011 m.

77

Ministro Pirmininko tarnyba

2005-2017 m.

78

Vidaus reikalų ministerija

Informacijos valdymo ir apsaugos sistemų tobulinimas
Habitoskopinių duomenų registro programinės ir techninės įrangos
sukūrimas

79

Vidaus reikalų ministerija

Sukurti Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą, siekiant
skatinti ir plėsti teisėsaugos ir kitų institucijų bendradarbiavimą,
tarpusavio supratimą, šių institucijų veiksmų koordinavimą

2010-2013 m.

80

Valstybinė duomenų apsaugos
inspekcija

Asmens duomenų valdytojų valstybės registrui modernizuoti,
kompiuterinei technikai ir programinei įrangai įsigyti

2010-2012 m.

81

Policijos departamentas prie VRM

Kompiuterinės technikos įsigijimas

2007-2015 m.

82

Policijos departamentas prie VRM

Programinės įrangos įsigijimas

2007-2015 m.

83

Sveikatos apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos kraujo donorų valstybės registro sukūrimas

2011-2012 m.

84

Sveikatos apsaugos ministerija

2011 m.

85

Sveikatos apsaugos ministerija

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įrangos įsigijimas
Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registras,
informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas, kompiuterių įrangos
atnaujinimas

86

Sveikatos apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro įsteigimas

2011 m.

Sveikatos apsaugos ministerija

Valstybės jonizuojančios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos
registro plėtra

2011 m.

87

2011-2013 m.
2008-2011 m.

2011-2012 m.

2011-2012 m.

