IS „AIVIKS" skirta valstybės ir savivaldybių
institucijoms, tarptautinėms aplinkosauginėms
organizacijoms ir visuomenei aprūpinti patikima informacija ir duomenimis apie aplinkos

Aplinkos ministerija

Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

2
Aplinkos apsaugos kontrolės informacinė sisAplinkos apsaugos agenDuomenų sisteminimas,
kontrolė, paslaugų tei-

1

1

1

1

Iš viso

Finansu valdymo informacines sistemos

Duomenų mainų platformos

laboratorinių tyrimų administravimo sistemos

Rizikos valdymo ir vertinimo informacines sistemos

Vieno langelio, žinių bazių informacinės sistemos

Veiklos analitikos, BI

Geografinių duomenų valdymo sistema

Elektroniniu paslaugu teikimo informacines sistemos

Leidimų ir licencijų apskaitos sistemos

Dokumentų valdymo sistemos

Įstatymų numatytų registrų valdymo IS

Specifinės, ne priežiūros, veiklos automatizavimo IS

Priežiūros veiklos automatizavimo IS

Pagrindinės IS funkcijos

IS savininkas

IS pavadinimas

F priedas. Reguliuojančių institucijų naudojamų informacinių sistemų klasifikacijos tyrimasNr
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J priedas. Reguliuojančių institucijų naudojamų informacinių sistemų klasifikacijos tyrimas

1

2

Vieninga
dokumentų
valdymo informacinė
Aplinkos ministerija
Gaunamų ir
siunčiamų
dokumentų
registravimas

5

prevencijai.

kontrolę bei
sudaryti prielaidas viešosios tvarkos,

Aplinkos ministerija
tobulinti valdymo ir administravimo
sprendimų

Medžiotojų sąvado tvarkymo sistema

ar taisyti),
teikti, paskelbti ar atlikti kitus
Rinkti duomenis apie
medžiotojus,
juos regist-

4

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų Registro objektų registravimas, Registro duomenų ir informacijos rinkimas, kau-

Aplinkos ministerija

Atliekų tvarkytojų valstybės registras

3

PRIEDAI
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1

1
1

1
2

1

1

1

1

1

Formos Nr. 2
,,Atmosfera"
duomenų bazė

1

Aplinkos ministerija
Ūkio subjektų,
vykdančių teršalų išmetimo į
aplinkos orą

9

Aplinkosauginių mokesčių kontrolės inforAplinkos ministerija
Kontroliuoti
mokesčių už
aplinkos teršimą mokė-

10
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir
statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“
Aplinkos ministerija
IS paskirtis: Teikti viešąsias paslaugas, panaudojant kompiuterių tinklus; Rinkti,
kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti
duomenis apie statybos būklę ir statybos

Aplinkos apsaugos agentūra
Teisės aktuose nustatyta tvarka
teikti ataskaitas, duomenis ir informaciją apie aplinkosaugos leidimus suinteresuotoms Lietuvos

Registruotis ir teikti
atliekų tvarkymo
ataskaitas elektroniniu būdu – internetu

6

Aplinkosauginių leidimų informacinė sistema

7

Atliekų susidarymo ir
tvarkymo apskaitos
duomenų elektroninio teikimo sistema
Aplinkos ministerija

8
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2

1
1

1
1

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir
geodezininkų žinybiNacionalinė žemės
tarnyba prie Žemės
Žemėtvarkos planavimo dokumentų
rengėjų, matininkų ir
geodezininkų

17

Nekilnojamųjų daiktų
kadastro duomenų
bylų tikrinimas

Nekilnojamųjų daiktų
kadastro duomenų
bylų registravimo
žurnalas
Nacionalinė žemės
tarnyba prie Žemės

16
Genetinių
miško medžių
išteklių informacinė sistema
Valstybinė
miškų tarnyba
Išduoti: Leidimus kirsti
miško sėklinės
bazės objel-

15
Lietuvos Respublikos
miškų valstybės
kadastro informacinė
sistema
Valstybinė miškų tarnyba
Miškų įstatyme nustatyta tvarka rinkti,
kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, nau-

Lietuvos geologijos tarRegistruoti
žemės gelmių
išteklių telkinius, žemės

Lietuvos geologijos tarnyba
Rinkti duomenis
apie žemės gelmių
sandarą, geologinės aplinkos

1

Lietuvos geologijos tarnyba
Rinkti, tvarkyti, sisteminti,
analizuoti ir
teikti duomenis

11

Žemės gelmių registras

12

1

Valstybinė geologijos informacinė
sistema

13

1

Valstybinė požeminio vandens IS

14
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1

1

1

1
1

1

1

2

1

2

1

1

Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinė sistema
Žemės ūkio ministerija
E-paslaugos: Kaimo
plėtros žemėtvarkos projekto rengimas, žemės
konsolidacijos projekto

Valdytojas – Aplinkos ministerija

Registro paskirtis: Registruoti patvirtintus
teritorijų planavimo dokumentus, centralizuotai tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų duomenis, rinkti, kaupti, apdoroti,

20

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų registras

21
Dokumentų valdymo
sistema "Avilys"
Nacionalinė žemės
tarnyba prie Žemės
Vidaus naudojimo
dokumentų, sutarčių
registravimas

Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija prie
Dokumentų valdymas

18

Dokumentų valdymo
sistema "Avilys"

19
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1
1
1

1
1

1
2

1

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija prie
Aplinkos ministerijos
Sistemoje sukurta Inspekcijos veiklos rizikos ir statybos
valstybinės priežiūros vykdymo rizikos nustatymo, vertinimo ir valdymo modeliai, kurie padėtų Inspekcijai
kuo efektyviau ir tikslingiau naudoti turimus

Rizikos valdymo informacinė sistema

22

E. paslaugos: interaktyvus dokumentų, kuriais patvirtinti
teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, ir teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių teikimas į Registrą elektroniniu būdu (4 brandos lygis); grafinių ir erdvinių

PRIEDAI
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1
1

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Technologiškai pažangi DVS,
turinti tokius modulius kaip
Dokumentų registravimo modulis, užduočių modulis, doku-

ŪKMIN

Dokumetųvaldymas ir regisravimas

1

Valstybinis
turizmo de-

Dokumetų
valdymas ir
regisravimas

DVS „Doclogix“

26

DVS „Doclogix“

27

1

DVS „Doclogix“, senas

28

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Deklaracijų dėl objekto atitikties priėmimas
ir apdorojimas, gaisrinės saugos įrenginių
ir priešgaisrinių priemonių atitikties įvertinimo (sertifikavimo) paraiškų priėmimas;

Valstybinė energetikos insDokumentų
apskaita ir saugojimas; surinktų duo-

Valstybinė vartotojų teisių

1

Dokumentų
valdymas

Valstybinė priešgaisrinės priežiūros veiklos
administravimo informacinė sistema

23

DVS „Doclogix“

24

1

DVS „Doclogix“

25
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1
1

1

1

1

1

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

Valstybinė atominės energetikos
sistema yra skirta
viešam informacijos pateikimui internete

30

Ši sistema skirta priimti ar perduoti informacijai apie įvykusias branduolines ar
radiologines avarijas Lietuvoje arba kitose valstybėse. Taip pat ši sistema skirta
VATESI Avarinio centro Analizės grupei reikalingos informacijos apie Ignalinos
atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) sistemų veikimą, parametrus, prisijun-

Avarinio centro informacinė sistema

www.vatesi.lt

31

Valstybinė energetikos insFormuoti pažymas ir atestatus, jų apskaita,
duomenų atas-

Valstybinės energetikos inspekcijos IS

29
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1
2

1
1

1
1

Civilinės aviacijos administracijos priežiūros paslaugų informacinė
Civilinės aviacijos
adminsitracija
Civilinės aviacijos
priežiūra, auditų
planavimas ,automatizuotos pas-

35

Kultūros paveldo departamentas

Kultūros paveldo departamentas
Registruoti įstatymų nustatytas
nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes, rinkti,
kaupti, apdoroti, sisteminti,

Lietuvos Respublikos ryšių reguLietuvos Respublikos įstatymų
nustatytų
valstybės resursų

32

Į ŪS orientuotos 6 funkcijos: priimti duomenis ir dokumentus,
teikti su e-paslaugos susijusią info; išduoti su kultūros vertybių
apsauga susijusius dokumentus; priimti pranešimus apie galimus pažeidimus; teikti duomenis apie kultūros vertybių ap-

Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema

Kultūros vertybių registras

33

Ryšių reguliavimo
tarnybos informacinė sistema

34
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1
1
1

1

1

1
3

1

1

2

LR civilinės aviacijos specialistų
sveikatos patikrinimo duomenų
valdymas

LR civilinės aviacijos
specialistų duomenų
valdymas

1

Civilinės aviacijos adminsitracija

Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų
egzaminavimo programa

1

LR civilinės aviacijos specialistų egzaminavimo duomenų valdymas (valdyti civilinės aviacijos specialistų egzaminavimo procesus; kaupti duomenis apie
siunčiamų egzaminuotis asmenų baigtus mokymus,

37
Lietuvos Respublikos civilinės
aviacijos specialistų sveikatos patikrinimo duomenų kaupimo ir
statistinės analizės programa
Civilinės aviacijos adminsitracija

38
Lietuvos Respublikos
civilinės aviacijos
specialistų duomenų
tvarkymo programa
Civilinės aviacijos
adminsitracija

39
Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos
orlaivių regisSusisiekimo
ministerija
Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos
orlaivių regis-

36
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1

1
1

1
2

1

1

Geležinkelių transporto rizikos
valdymo ir priežiūros informacinė sistema
Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo miŪkio subjektų vykdomos
veiklos patikrinimai elektroninėmis priemonėmis, geležinkelio objektų rizikos valdymas,

Valstybinė geležinkelio inspekcija
prie Susisiekimo ministerijos
VGI teikiamų administracinių paslaugų perkėlimas į e. erdvę, geležinkelių transporto eismo įvykių tyrimas, egzaminavimas e. priemonėmis,

41

1

Geležinkelių transporto valstybinės
priežiūros informacinė sistema

42

Duomenų tvarkymas apie leidimus vežti sprogmenis ir jų
pirmtakus

Lietuvos Respublikos ginklų
fondas prie Lietuvos Respubli-

Licencijų išdavimo civilinių
sprogmenų apyvartos sistema

40
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1
1
1

1

1

1
4

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
Kelių transporto veikla užsiimančių ūkio subjektų prašymų
registravimas, paslaugų vykdymas, dokumentų išdavimas,
teisę vykdyti veiklą suteikimas, ūkio subjektų veiklos
valstybinės priežiūros vykdymas. Detaliau funkcijos

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų keturių rūšių kortelių išdavimo paslaugų užsakymas ir jų vykdymas, kortelių personalizavimas, apskaita, išdavimas,
kortelių galiojimo būklių fiksavimas, keitimasis kortelių galiojimo duomenimis su
kitomis ES šalių narių kompetentingomis institucijomis. Detaliau funkcijos

Kelių transporto veiklos valstybės informacinė sistema
"Keltra"

44

Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir apskaitos informacinė sistema „Skaitis“

45
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1

1
1
2

1
2

Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija prie
Ne maisto produktų rinkos priežiūros rezultatų
kaupimas ir analizė.
Konsultacinės medžia-

Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinė sistema

48

subjektus
valdymas

duomenų apie ūkio

Lietuvos metrologijos inspekcija

priežiūra"

Patikrų metu
surinktų

"Teisinė metrologinė

47

Kelių transporto maršrutų ir tvarkaraščių formavimas, visų
rūšių transporto tvarkaraščių kaupimas, kelių, geležinkelių,
vandens ir oro transportu kelionės maršruto planavimas ir
alternatyvių maršrutų parinkimas, kelionės duomenų patei-

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Viešojo transporto kelionių duomenų informacinė sistema
"Vintra"

46
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1

1

1
1

1

2

Ūkio subjektų
atsakomybės
ženklų registras
VĮ "Lietuvos
prabavimo
Informacijos
apie atsakomybės ženklus kau-

52

1
1

Įmonės teikiamų paslaugų užsakymų priėmimo ir jų vykdymo
kontrolės informacinė
VĮ "Lietuvos prabavimo
rūmai"
Ūkinių operacijų, susijusių su pagrindine
įmonės veikla, registravimas ir įforminimas

53
Ūkio subjektų, užsiimančių
veikla su tauriaisiais metalais ir
brangakmeniais, ir jų
priežiūros informacinė sistema
VĮ "Lietuvos prabavimo rūmai"
Ūkio subjektų registro duomenų tvarkymas; informacijos
apie ūkio subjektų veiklos patikrinimus kaupimas ir kon-

51
Analitinė sistema

Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija prie
Rizikų vertinimo sistema
ir interaktyvi duomenų
analizė

Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija prie
Komunikavimas ir informacijos teikimas
viešumai

49

Svetainė www.inspekcija.lt

50
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1

1

1
1

1

1

1

1

Lietuvos lošimo įrenginių
registras (toliau – Registras)

Lošimų priežiūros tarnyba
prie Lietuvos Respublikos

Lietuvos lošimų įrenginių
registras

57
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
Duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistema
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Surinkti ir tvarkyti paslaugų
gavėjų Komisijai
pateikiamus duomenis,
užtikrinti jų įkėlimą į duo-

56
Suteiktos valstybės
pagalbos registras
LR Konkurencijos taryba
(1) Kaupia duomenis
apie suteiktą de minimis pagalbą ir
valstybės pagalbą. (2)

Valstybinė
kainų ir enerInformacijos
skelbimas, pateikimas fiziniams asme-

54

Interneto svetainė www.regula.lt

55
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1
1

1
1

1

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

1

Veterinarinės informacijos valdymo sistema

Konsultacijų teikimas; Paslauga duomenų subjektui įgyvendinant jo teisę susipažinti su duomenų valdytojų tvarkomais savo asmens duomenimis; Prašymų
dėl informacijos ir dokumentų gavimo nagrinėjimas; Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas; Išankstinės patikros procedūros vykdymas; Duomenų val-

Informacinė sistema „Pagalba“

58

1

Gyvulių ligų priežiūros ir kontrolės modulyje
vykdomas gyvulių bandų patikrinimų planavimas
tam tikros ligos atžvilgiu, patikrinimo rezultatų
suvedimas, gyvulių bandos sveikatos statuso nus-

59

1

Integruota
muitinės informacinė
sistema
Muitinės departamentas
Importo ir
eksporto stebėjimui, tranzito informa-

60
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1

1
1
3

1

Negyvūninių
maisto produktų
importo programa
Valstybinė maisto
ir veterinarijos
Kaupti, apdoroti,
sisteminti, saugoti
duomenis apie importuojamus ne-

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti registro duomenis. Registro
objektas – į Lietuvos Respubliką
įvežami negyvūninės kilmės maisto pro-

63

Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės informacinės sistemos

64
Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo
subjektų registras
Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba
Rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti veterinarinį
patvirtinimą turinčių

62

Kaupti duomenis apie maisto tvarkymo subjektus
bei informaciją apie jų vykdomą veiklą, atliktus
patikrinimus. Registruoti naujus maisto tvarkymo
subjektus. Planuoti maisto tvarkymo subjektų pa-

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Maisto kontrolės informacinė sistema

61
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1

1
1

1

1

Deklaracijų pildymas prisijungus/ pateikimas, duomenų gaunamų iš kt. VMI
IS pažymų formavimas /

VMI

Elektroninio deklaravimo
sistema

71

Centrinė
viešųjų pirkimų informacinė sisViešųjų pirkimų tarnyba
Viešųjų pirkimų procedūros, skelbimai, atas-

70
Narkotikų, tabako
ir alkoholio kontrolės departamento IS
Narkotikų, tabako
ir alkoholio konVidaus administravimui skirta IS,
su duomenų
atvaizdavimo po-

69

Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba
Rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti registro
duomenis. Registro

Eksporto sertifikatų
žurnalas

68
Licencijų verstis
veterinarine praktika ir / ar farmacine veikla regisValstybinė maisto
ir veterinarijos
Licencijų verstis
veterinarine ir farmacine veikla registravimas.

67
Gyvūnų užkrečiamųjų ligų
kontrolės ataskaitų formaValstybinė
maisto ir veteStatistinių
gyvūnų
užkrečiamųjų
ligų kontrolės

66

Valstybinė
maisto ir veteVMVT
siunčiamų ir
gaunamų
dokumentų re-

Dokumentų
valdymo sistema

65
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1

1
2

1

1

1

Finansų
valdymo ir
apskaitos informacinė
Finansų ministerija
Tarnybos finansų valdymui ir apskaitai, finansų

76
Žmogaus audinių,
ląstelių ir organų
donorų bei recipientų registras
Sveikatos apsaugos ministerija
Žmogaus audinių,
ląstelių ir organų
donorų bei recipientų registravi-

75

Lietuvos bioetikos komiDuomenų apie atliekamus biomedicininius tyri-

Biomedicininių tyrimų IS

74

-

Informacinė sistema, kurioje ūkio subjektai turės
teikti informaciją e. būdu departamentui apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių gamybą, importą, prekybą ir naudojimą.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

73

-

Alkoholio ir tabako produktų
gamybos ir realizavimo informaNarkotikų, tabako
ir alkoholio kon-

72
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1

1

SAM
Informacijos apdorojimo
(duomenų ir dokumentų
tvarkymo, skaičiavimo,
bendravimo nuotoliniu

SAM
Registruoja jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais, renka, kaupia, apdoroja, siste-

RSC
RSC gaunamų, išsiunčiamų, vidinių doku-

Sveikatos apsaugos ministerija

Kaupti visuomenės sveikatos
saugos kontrolės, leidimų, pažymėjimų išdavimo, notifikavimo, konsultacijų teikimo

Radiacinės saugos informacinė sistema

77

Visuomenės sveikatos centrai
įstaigos funkcijas, struktūrą,
veiklą skelbti, asmenims
skatinti aktyviai dalyvauti
valstybės valdymo procese,

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
ir darbuotojų apšvitos registras

78

DVS kontora

79

Visuomenės sveikatos saugos
informacinė sistema

80

Interneto svetainė
vsc.sam.lt

81
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3

1
1

1
1

1
5

1

Vaistų kontrolės tarnyba

Darbas su licenijų registrais

Tvarkyti ir administruoti
darbo biržoje įregistruotų darbo ieškančių
asmenų ir laisvų darbo

Licencijų posistemė

87

1

Lietuvos darbo birža

Lietuvos darbo biržos IS

88

Europos
vaistų agenDuomenys apie licencijuotus ūkio
subjektus.

EudraGMDP
duomenų
bazė

86
Vaistų informacinė sistema ir LR
vaistų regisVaistų kontrolės tarnyba
Darbas su
vaistinių preparatų registru

85

Darbas su vaistinių preparatų registru

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie

Vaistinių preparatų informacinė sistema

84

-

E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informaSAM

83

Dokumentų ir
užduočių valdymas

Visuomenės
sveikatos

Dokumentų
valdymo sistema

82
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4

1

1
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4

Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės
stebėsenos informacinė sistema
Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Patikrų metu surinktų duomenų apie
ūkio subjektus valdymas. Patikros dokumentų (Nelegalaus darbo tikrinimo,
Nelaimingų atsitikimų, Profesinių ligų

Valstybinė darbo inspekcija
prie Socialinės apsaugos ir
Potencialiai pavojingų įrenginių registravimas, patikrinimų registravimas, automatiniai pranešimai e. paštu

89

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registras

90

turintiems duomenų gavėjams; pateikti IS naudotojams Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo
biržų veiklai valdyti skirtą informaciją remiantis
centrinėje duomenų bazėje sukauptais duomeni-
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1
1

1
1

Valstybinė darbo inspekcija
prie Socialinės apsaugos ir
Ūkio subjektams elektroniniu būdu pateikti privalomą
informaciją apie darbuotojų
saugos būklę ir darbo vietų

Socialinių paslaugų priežiūros
departamentas prie Socialinės

Licencijų socialinei globai teikti valdymas

Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema

93

Socialinės globos licencijavimo elektroninė priemonė

94

Automatinis testų sudarymas, skelbimas registruotiems vartotojams

Valstybinė darbo inspekcija
prie Socialinės apsaugos ir
VDI informacijos skelbimas
išorės ir įstaigos vidaus vartotojams

91
Darbuotojų atestavimo
darbų saugos ir sveikatos
klausimais informacinė sistema
Valstybinė darbo inspekcija
prie Socialinės apsaugos ir

VDI interneto svetainė

92
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- Sveikatos
draudimo įstatymo (dėl
VMI admi-

- Gyventojų pajamų mokesčio, Gyventojo turto, Vienkartinio gyventojo turto,
Nekilnojamo turto mokesčio deklaravimo (gyventojų pajamų ir turto deklara-

Paslaugų mokesčių mokėtojams departamentas

Gyventojų pajamų mokesčio informacinė sistema

Įstatymais
numatytų mokesčių administravimo f-

97

Socialinių paslaugų priežiūros
departamentas prie Socialinės

ITD, kai kurių atskirų aplikacijų savininkai – veiklos skySąsajos su VMI ir kitų institucijų registrais bei IS, veiklos
registravimai, deklaravimai,
mokėjimai

Taikoma tik programų priemonių ataskaitų ir sąmatų administravimui

Programų administravimo
valdymo informacinė sistema

95

Integruota mokesčių informacinė sistema

96
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2

PVM informacijos mainams tarp
Europos Sąjungos valstybių skirta
informacinė sistema
Paslaugų mokesčių mokėtojams
departamentas
PVM mokėtojų ir ūkininkų-kompensacininkų registravimas, PVM
deklaravimai ir prekių bei paslaugų tiekimo ES valstybių PVM

Akcizų administravimo departamentas
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ir kitų akcizų subjektų registravimas, akcizais
apmokestinamų prekių judėji1

Kontrolės departamentas

Automatizuota rizikingų mokesčių
mokėtojų analizė, atranka, mokestinio tyrimo ir mokestinio patikrinimo kontrolės procedūrų organi-

98

Akcizų informacinė sistema

99

1

1

Audito IS

100

- Paramos – iki 2 proc. pajamų
mokesčio sumos paramos gavėjams ir (ar) iki 1 proc. pajamų mokesčio sumos – politinėms parti-
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2
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2

Švietimo, konsultavimo
ir e. paslaugų teikimas

Mokesčių mokėtojų
elektroninio švietimo,
konsultavimo ir informavimo paslaugų sistema
Paslaugų mokesčių mokėtojams departamentas

105
VMI duomenų
saugykla ir jos
vitrinos
Informacinių
technologijų
Duomenų analizei skirtų
duomenų kaupimas, atas-

Mokesčių apskaitos departamentas
Vykdyti mokesčių apskaitos procedūras; vykdyti įmokų į valstybės ir savivaldybių biudžetus bei
fondus įskaitymą; vykdyti neprie-

Paslaugų mokesčių
mokėtojams departaMokesčių mokėtojų
ir klientų registravimas, informacijos apie jų veiklą ir ypatu-

Mokesčių informacijos
Paklausimų
telefonu tvarkymas, statistinės informa-

101

Mokesčių apskaitos informacinė
sistema

102

Mokesčių mokėtojų
registras

103

Mokesčių informacijos
centro IS

104

Atrankos ir paramos auditui
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1

4. Skelbti
viešą informaciją

3. Formuoti atrankos
į valstybės tarnautojo
pareigas testus (toliau
– testai), dokumentų

2. Priimti fizinių asmenų
nuotoliniu
būdu teikia-

Valstybės tarnybos departamentas

Valstybės tarnybos departamentas

Registruoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus Registro objektus, rinkti,
kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir
teikti Registro duomenis valstybės ir savivaldybių

Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema

Valstybės tarnautojų registras

107

1. Rinkti,
kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti

106
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Lietuvos radijo ir televizijos komisijos intranetas
Lietuvos radijo ir televiPrieiga prie
dokumentų iš
visų darbo
vietų, doku-

109

Remiantis informacija apie perkančiųjų organizacijų įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus, nustatytus pažeidimus, pasirašytas sutartis, laimėjusius tiekėjus, nustatyti
perkančiosios organizacijos riziką viešųjų pirkimų vykdymo procese, galimus pažeidimus, netyčines klaidas. Surinkta ir susisteminta informacija apie viešuosius pirkimus

Viešųjų pirkimų tarnyba

Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinė sistema

108
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-

Automatizuota radijo
ir televizijos programų įrašymo ir
įrašų saugojimo sisLietuvos radijo ir televizijos komisija

111

Ūkio subjektui teikiama prieiga prie priežiūros institucijos viešai teikiamos informacijos, galima informacijos apie teisės aktų reikalavimus ir verslo priežiūrą, prenumerata, ūkio subjektai teikia informaciją,
dokumentus, prašymus, skundus ar kitus reikalingus duomenis, ūkio subjektams prieinamos informacijos apie priežiūros institucijų atliekamų priežiūros funkcijų pertvarką teikimas ir tvarkymas, viešosios

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Lietuvos radijo ir televizijos komisjos interneto svetainė
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VATZŪM
GMAA DB skirta kaupti ir sisteminti duomenis apie genetiškai modifikuotų augalų ir augalinė produkcijos bei genetiš-

FRIS – informacinė sistema, kurioje
kaupiami duomenys apie FRIS apskaitos objektų fitosanitarinių, šviežių
vaisių ir daržovių atitikties prekybos

Genetiškai modifikuotų aukštesniųjų augalų duomenų bazė

115

1

1

ŽŪM

Fitosanitarinio registro informacinė
sistema

116
Augalininkystės produktų
mėginių registravimo ir tyrimų rezultatų skaičiavimo,
jų pateikimo kompiuterinė
VATZŪM
Augalininkystės produktų
mėginių registravimo ir tyrimų rezultatų skaičiavimo,
jų pateikimo kompiuterinė

Dauginamosios medžiagos
mėginių registravimo ir tyrimų rezultatų skaičiavimo,
jų pateikimo kompiuterinė

1

INFRATEC
prietaisų tinklo
administravimo programa

112

Dauginamosios medžiagos
mėginių registravimo ir tyrimų rezultatų skaičiavimo,
jų pateikimo kompiuterinė
VATZŪM

113

1

Bendro prietaisų „Infratec“
tinklo administravimo proVATZŪM

114
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1

Sukurta kaip
KITS tąsą,
skirta šviežių
vaisių ir dar-

Šviežių vaisių
ir daržovių
monitoringo
programa
VATZŪM

122

1
1

Šviežių vaisių
ir daržovių atitikties prekybos stan-

VATZŪM

IS „Vaiskoris“

123

Lietuvoje auginamų augalų sveikatingumo ste-

Įvežamų į Lietuvos Respubliką augalų, augalinių pro-

Išvežamų iš
Lietuvos Respublikos augalų, augalinių
1

Statistinėms
rinkmenoms
apie atliktas
augalų svei1

Augalo pasams surašyti
ir atspausdinti

VATZŪM

Nacionalinės
augalų
sveikatingumo
VATZŪM

117

Importo patikrų administravimo programa
VATZŪM

118

Eksporto patikrų administravimo programa
VATZŪM

119

1

Karantininių
tikrinimų informacinė
sistema
VATZŪM

120

1

Augalo pasų
išdavimo
programa

121

238
PRIEDAI

1
1

1

1

1

1

1

1

suinteresuotiems asmenims.

VATZŪM

1. Augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenų apibendrinimas, atas-

Augalų genčių ir rūšių veislių ūkinio
vertingumo tyrimo duomenų informacinė sistema

127
Augalų apsaugos produktų poregistracinės kontrolės IS
VATZŪM
Kaupti informaciją apie registruotus augalų apsaugos produktus, jų tiekimą į rinką, apie asmenis,
kurie yra išklausę Augalų apsaugos produktų
kursų programas (Naudojimas, prekybos darbuo-

VATZŪM
Dokumentų
valdymo sistema, turinti
tokius modu-

VATZŪM
Dokumentų
valdymo sistema,
turinti tokius modulius, kaip doku-

124

DVS „Aiva“

125

1

DVS „Tornado“

126
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1

Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Registruoti valstybiniu socialiniu draudimu apdraustus asmenis ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teisės aktų nurodytais

Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinės apsauDuomenų apie priskaičiuotas įmokas
ir draudiminius laikotarpius teikimas
Fondo administravimo įstaigoms,
draudėjo informavimas

129

Elektroninė draudėjų aptarnavimo
sistema

130

Tarnybos finansų apskaitai, kontrolei ir finansi-

VATZUM

„Gajanta“

Darbo užmokesčio skaičiavimui

128

2. Informacijos apie augalų veislių registravimą
ir teisinės apsaugos suteikimą apibendrinimas
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Valstybinis turizmo departamentas
LTIS – duomenų apie turizmo išteklius ir jų naudojimo turizmui
sąlygas, taip pat duomenų apie turizmo paslaugas ir jų kokybę kau-

Lietuvos turizmo informacijos sistema

134

Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinės apsau-

Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinės apsauLietuvos Respublikos apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registro tvarkymas,

1

Duomenų apie draudėjų atliktus mokėjimus į Fondo valdybos sąskaitas
kaupimas

Finansų valdymo sistema

131

Įmokų taikomoji sistema

132

1

Kredito įstaigų informacinės sistemos
Kredito įstaigos
Duomenų apie draudėjų
atliktus mokėjimus į

133
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Iš viso

Švietimo valdymo informacinė sistema
Švietimo ir
mokslo miSurinktų duomenų apie
švietimo subjektus valdy-

136

Valstybinis turizmo departamentas
LTIS – duomenų apie turizmo išteklius ir jų naudojimo turizmui
sąlygas, taip pat duomenų apie turizmo paslaugas ir jų kokybę kau-

Lithuania.travel
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