2019 M. INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
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Investicijų projekto pavadinimas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
Prezidento kanceliarijos informacijos technologijų plėtra
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Seimo posėdžių salės infrastruktūros ir programinės įrangos modernizavimas
Seimo narių veiklos užtikrinimui
Virtualizavimo infrastruktūros atnaujinimas ir rezervinio kopijavimo sistemos
modernizavimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Belaidžio tinklo įrengimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pastate
Aplinkos ministerija
Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) modernizavimas
Aplinkos ministerijos duomenų centro modernizavimas
Valstybinė miškų tarnyba
Nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos modernizavimas ir
plėtra
Geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Geoterminių gręžinių sistemų duomenų tvarkymo elektroninių paslaugų sukūrimas
Finansų ministerija
Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) modernizavimas, II
etapas
Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos
(VSAKIS) palaikymas ir plėtra, II etapas
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie FM
Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (ĮRBIS)
modernizavimas ir sujungimas per Europos e. teisingumo portalą
Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM
Programinės įrangos kūrimas ir diegimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų
įstatymą, II etapas
Taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir techninės įrangos įsigijimas
informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių, II etapas
Automatinių informacijos mainų su užsienio valstybėmis užtikrinimas
Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtra, II etapas
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių technologijų veiklos užtikrinimas, III
etapas
Deklaravimo prievolių ir registrinių duomenų administravimo plėtra
Kompiuterizuoto audito informacinės sistemos plėtra, II etapas
Integruotos mokesčių informacinės sistemos modifikavimas ir kitų informacinių
sistemų pritaikymas naujiems teisės aktams, II etapas
Duomenų saugyklos plėtra ir optimizavimas, II etapas
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
Tapatybių ir teisių valdymo sistemos plėtra ir optimizavimas, I etapas
Kompiuterinės infrastruktūros plėtra sistemų nepertraukiamam veikimui užtikrinti

Investicijų
projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

2019 m.
skirta
(tūkst.
Eur)

2013-2020 m.

34

2016-2019 m.

571

2017-2020 m.

20

2017-2019 m.

27

2019-2020 m.
2019-2020 m.

406
161

2013-2020 m.

116

2021 m.

-

2017-2019 m.

704

2018-2021 m.

180

2017-2019 m.

50

2018-2020 m.

160

2018-2020 m.

365

2017-2019 m.
2018-2020 m.
2018-2020 m.

149
845
380

2019-2020 m.
2018-2020 m.
2018-2020 m.

955
390
461

2018-2020 m.
2017-2019 m.

208
380

2017-2019 m.

464

2019-2021 m.
2019-2021 m.

50
600

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

I.MAS išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio ir išmaniosios kontrolės
procesų valdymo posistemio kompiuterinės infrastruktūros sukūrimas
Lošimų priežiūros tarnyba prie FM
Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos kūrimas ir diegimas
Muitinės departamentas prie FM
Integruotos muitinės informacinės sistemos sąveikumo vystymas
Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas
Bendros naudotojų valdymo sistemos, atitinkančios Europos Komisijos
reikalavimus, sukūrimas
Vieno langelio informacinės sistemos plėtra
Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos tobulinimas
Muitinės garantijų valdymo sistemos sukūrimas
Tarifinio reguliavimo srities sistemų (TARES) tobulinimas
Muitinės informacinių technologijų sauga ir prieinamumas
Rizikos įvertinimo ir kontrolės sitemos pertvarkymas ir tobulinimas
Kultūros ministerija
Bibliotekų kompiuterizavimas
Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos LIBIS sukūrimas
Valstybinės darbo inspekcija prie SADM
Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos valstybės informacinės sistemos
modernizavimas
Lietuvos transporto saugos administracija
Kibernetinių saugos priemonių sukūrimas
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM
Daugiafunkcių pažeidimų kontrolės postų, eismo stebėjimo ir valdymo įrenginių
projektavimas ir įrengimas
Švietimo ir mokslo ministerija
Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas (2007-2023)
Valstybinis studijų fondas
Valstybinio studijų fondo informacinių sistemų optimizavimas
Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
Ilgalaikio turto Valstybiniam patentų biurui įsigijimas
Užsienio reikalų ministerija
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos
diplomatinių atstovybių užsienyje informacinės sistemos (URMIS) plėtra ir
modernizavimas
Ūkio ministerija
Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis), II etapas
Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM
Kibernetinio saugumo techninių reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas
Elektroninės atpažinties eIDAS mazgo funkcionalumų, atitinkančių eIDAS
reglamento reikalavimus, įdiegimas Lietuvos nacionalinėje elektroninės atpažinties
informacinėje sistemoje
Vidaus reikalų informacinės sistemos naudotojų centralizuoto valdymo plėtra
Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros optimizavimas
Bendrojo pagalbos centro padalinių ir apskričių centrų įstaigų, vykdančių pagalbos
funkcijas, prijungimas prie Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
Radijo ryšio įrangos darbui vidaus reikalų ministerijos skaitmeninio mobiliojo radijo
ryšio tinkle (SMRRT) įsigijimas
Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio
tinklo aprėpties, funkcionalumo ir valdymo saugos užtikrinimo bei infrastruktūros
plėtros II etapas
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Vidaus reikalų registrų ir informacinių sistemų modernizavimas siekiant įgyvendinti
asmens duomenų apsaugos refromą
Analitinių priemonių, skirtų nusikalstamumui, kaip socialiniam reiškiniui tirti,
naudojantis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis, sukūrimas
Vidaus reikalų informacinių sistemų vieningos naudotojų teisių administravimo
sistemos įsigijimas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos analitinės programinės ir kompiuterinės įrangos įisigijimas, siekiant
užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių
įgyvendinimą
Bendrasis pagalbos centras
Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo skubios pagalbos
skambučių centrų valdymo standarto įdiegimas Bendrajame pagalbos centre
Bendrojo pagalbos centro teikiamų paslaugų prieinamumo kurtiesiems tobulinimas
Perspėjimo sirenomis sistemos įrengimas Astravo atominės elektrinės galimo
poveikio zonoje
Policijos departamentas prie VRM
Programinės įrangos įsigijimas
Žemės ūkio ministerija
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinių
sistemų funkcinių galimybių užtikrinimas
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos patikrų proceso
optimizavimas, naudojant moderniąsias technologijas
Nacionalinė teismų administracija
Centralizuotų teismų apsaugos nuo kibernetinio poveikio ir veiklos optimizavimo
priemoni sukūrimas
Teismų informacinių sistemų plėtra
Viešųjų pirkimų tarnyba
Informacinių technologijų plėtra
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Radijo, televizijos ir interneto įrangos įsigijimas Vilniuje, S. Konarskio 49
Lietuvos statistikos departamentas
Integruotos statitikos informacinės sistemos modernizavimas
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