2012 M. INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ PRIORITETINIS SĄRAŠAS

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

Skirtas finansavimas
2012 m. (tūkst. Lt)

Balai

2010-2012 m.

795

100

2007-2016 m.

6047

100

2007-2016 m.
2007-2015 m.
2002-2014 m.

2040
1000
2780

100
100
93,6

2009-2014 m.

1502

92

2007-2016 m.

500

92

2008-2017 m.

980

92

2003-2013 m.
1996-2014 m.

700
2000

88,7
87,2

2007-2016 m.
2011-2013 m.

2477
3024

85,6
81,3

2007-2014 m.

2700

80,8

2012-2014 m.

1495

80,8

15.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos
plėtra
Centrinė hipotekos įstaiga
Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų registrų plėtra

2007-2012 m.

1500

80,8

16.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

2003-2014 m.

460

80,8

17.

Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie SM
Vidaus reikalų ministerija (Informatikos
ir ryšių departamentas)

2012-2014 m.

285

79,2

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.

566

79,2

Patikimų sertifikavimo paslaugų sąrašų tvarkymo
programinės priemonės sukūrimas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM Elektroninio deklaravimo sistemos modifikavimas ir
integracija su naujomis VMI informacinėmis
sistemomis
Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM
Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas

2012-2013 m.

49

78,7

2012-2014 m.

550

74,4

2008-2014 m.

570

72,8

2011-2012 m.

300

69,6

2008-2014 m.

1070

68

2011-2014 m.

130

68

2008-2020 m.
2005-2014 m.

1678
200

64,8
64,8

2012-2014 m.

300

64,8

2009-2013 m.

150

62,7

Eil. Nr.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

18.

19.
20.

21.
22.

Institucija

Projekto pavadinimas

Vidaus reikalų ministerija (Informatikos Nusikalstamų veikų žinybinio registro tobulinimas
ir ryšių departamentas)
pagal kuriamą Europos Sąjungos nusikalstamų veiklų
klasifikavimo sistemą
Muitinės departamentas prie FM
Elektroninės muitinės informacinių sistemų
patikimumo ir saugumo užtikrinimas
Muitinės departamentas prie FM
Elektroninių muitinės paslaugų tobulinimas
Švietimo ir mokslo ministerija
Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM
Programinės įrangos kūrimas ir diegimas
įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą
Nacionalinė teismų administracija

Teismų gebėjimų stiprinimo projekto (LITEKO
sudedamoji dalis) įgyvendinimas
Muitinės departamentas prie FM
Muitinės finansinių išteklių, mokesčių ir jų
apsakaitos sistemų tobulinimas
Muitinės departamentas prie FM
Lietuvos Respublikos muitinės duomenų saugyklos
tobulinimas
Kultūros ministerija
Bibliotekų kompiuterizavimas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM
Integruotos mokesčių informacinės sistemos
projektavimas ir diegimas
Muitinės departamentas prie FM
Elektroninės muitinės kontrolės įgyvendinimas
Nacionalinė teismų administracija
Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas teismuose
Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra

Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir
techninės įrangos įsigijimas informacijos mainams
tarp Europos Sąjungos valstybių
Tarpžinybinių mokestinių duomenų saugyklos plėtra

Ryšių reguliavimo tarnyba

23.

Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie SM
Finansų ministerija

Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos
informacinės sistemos sukūrimas
Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos
(VBAMS) valstybės iždo ir biudžeto posistemių
Navision licencijų naujinimas ir migracija

24.

Finansų ministerija

25.
26.

Aplinkos ministerija
Valstybinis patentų biuras

27.

Lietuvos statistikos departamentas

28.

LR Prezidento kanceliarija

Kompiuterinės technikos, skirtos Finansų
ministerijos informacinėms sistemoms - Stebėsenos
informacinei sistemai (SIS) ir Viešojo sektoriaus
apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinei
sistemai (VSAKIS), įsigijimas
Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros
Ilgalaikio turto Valstybiniams patentų biurui
įsigijimas
Vartotojų prekių ir paslaugų kainų pirminių
statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų
indeksų sudarymo sistemos modernizavimas
Prezidento kanceliarijos informacinės sistemos
projektavimas ir diegimas

29.

Vidaus reikalų ministerija (Informatikos
ir ryšių departamentas)

Antivirusinės programos ir įsilaužimų aptikimo
įrangos įsigijimas

2012-2014 m.

20

62,7

30.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

Informacinių technologijų platformos plėtra

1995-2014 m.

2250

62,6

Eil. Nr.

Institucija

31.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM

32.
33.

Projekto pavadinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM
informacijos saugumo valdymo sistemos kūrimas ir
diegimas
Ūkio ministerija
Informacinių technologijų platformos plėtra
Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM Teritorinio (žinybinio) kompiuterių tinklo plėtra

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

Skirtas finansavimas
2012 m. (tūkst. Lt)

Balai

2007-2014 m.

400

62,6

2009-2014 m.
2002-2013 m.

569
260

62,6
62,6

34.

Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuvos Respublikos integralios bibliotekų
informacijos sistemos LIBIS kūrimas

1996-2014 m.

100

61,6

35.

Vidaus reikalų ministerija (Informatikos
ir ryšių departamentas)

Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS)
infrastruktūros optimizavimas

2012-2014 m.

900

60

36.

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos institucijos techninės bazės atnaujinimas

2012-2014 m.

800

57

37.

Žemės ūkio ministerija

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
reguliavimo agentūros informacinių sistemų
techninės bazės atnaujinimas ir modernizavimas

2009-2012 m.

120

55,2

38.

LR Generalinė prokuratūra

2011-2012 m.

123

49,3

39.

Žemės ūkio ministerija

Kompiuterinės įrangos ir kompiuterinės programinės
įrangos įsigijimas
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos informacinės sistemos vystymas ir plėtra

2012-2014 m.

250

49

40.

Civilinės aviacijos administracija

2012-2014 m.

256

48,8

41.
42.
43.

Policijos departamentas prie VRM
Policijos departamentas prie VRM
Aplinkos ministerija

Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinė
sistema ir techninės įrangos įsigijimas
Programinės įrangos įsigijimas
Kompiuterinės technikos įsigijimas
Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo
stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas ir
stebėsenos vykdymas
Tarnybinių stočių Terminų banko ir Seimo
kanceliarijos IS aptarnavimui pakeitimas
Informacinių sistemų veikimui ir tinklo saugai
užtikrinti reikalingos įrangos įsigijimas
Specializuotų įslaptintos informacijos apsaugos
priemonių ADA sistemose ir tinkluose tobulinimas

2007-2016 m.
2007-2016 m.
2012-2014 m.

310
640
200

44
44
42,4

2012 m.

80

41,3

2012 m.

739

41,3

2010-2014 m.

500

41,3

44.

LR Seimo kanceliarija

45.

LR Seimo kanceliarija

46.

Užsienio reikalų minsiterija

47.

Užsienio reikalų minsiterija

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

2008-2019 m.

700

39,2

48.

Finansų ministerija

2012 m.

30

37,6

49.

Vidaus reikalų ministerija (Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyba)

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų
registro plėtra
Analizės ir prevencijos valdybos Pinigų plovimo
prevencijos skyriaus administruojamos informacinės
sitemos modernizavimas, siekiant užtikrinti saugų ir
kokybišką duomenų gavimą elektroniniu būdu bei
teikimą atitinkamoms valstybės institucijoms

2012-2013 m.

177

31,2

50.

Valstybinė kelių transporto inspekcija
prie SM (Susisiekimo ministerija)

2012-2013 m.

300

29,6

51.

Žemės ūkio ministerija

2012-2014 m.

100

25

52.

Vyriausybinių ryšių centras

2000-2014 m.

560

Pritarta pgl.
kompetenciją

53.

Vyriausybinių ryšių centras

2006-2018 m.

122

Pritarta pgl.
kompetenciją

Kelių transporto veiklos valstybės informacinės
sistemos "Keltra" komponento "Dokumentų
valdymas ir teisės aktų projektų rengimas"
modernizavimas
Žemės ūkio ministerijos tarnybinių stočių įrangos
modernizavimas, informacinių sistemų plėtra
Vyriausybinio ryšio plėtra ir informacijos apsauga
Vyriausybinės integruotos įslaptintos informacijos
perdavimo sistemos kūrimas

