1
Projektinių pasiūlymų pateikimo
Utenos regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
3 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. birželio 15 d. sprendimu Nr.153-29;
tikslintas Utenos regiono plėtros tarybos
2013 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 51/7S-5)

UTENOS regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę „Elektroninė demokratija: regionai"
sąrašas 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-91
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Elektroninių priemonių,
skirtų įtraukti gyventojus į
demokratijos procesus,
diegimas Anykščių rajono
savivaldybėje

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė
172 989,28

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
147 040,89

25 948,39

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Tikslas - Tobulinti Anykščių rajono savivaldybės sprendimų priėmimo
procesus, siekiant viešumo, skaidrumo ir konsensuso

Projekto rezultatai Projektu
yra siekiama:

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010 m.
sausio
mėn. 2011 m.
birželio mėn.

18

2009 m.
rugpjūčio
30 d.

2
Uždavinys - Sukurti ir įdiegti savivaldybės el. demokratijos priemones
balsavimui ir informacijos viešinimui, paremtas informacijos ir ryšių
technologijomis

Eil.
Nr.

2.

Elektroninės demokratijos
priemonių diegimas ir plėtra
Zarasų rajone

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Zarasų
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

1.
Didinti savivaldybės veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, sukuriant savivaldybės internetinį portalą su
įdiegtomis priemonėmis, suteikiančiomis galimybes operatyviai viešinti savivaldos institucijų darbo procesą
elektroninėje terpėje ir naudojančiomis atvirojo kodo programinę įrangą
2. Įdiegti priemones, suteikiančias galimybę piliečiams operatyviai susipažinti su savivaldybės institucijų
rengiamais ir priimtais sprendimais, suteikiant galimybes balsuoti, pateikti pastabas, pasiūlymus dėl vienų ar kitų sprendimų
projektų, dalyvauti viešose diskusijoje interaktyvioje elektroninėje terpėje.
3. Sukurti elektronines paslaugas, teikiamas internetu gyventojams, pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, nereikalaujančias
specialios programinės įrangos ir atitinkančias pritaikymo visiems (WAI, Web Accessibility Initiative) principus.
Projektas prisideda prie veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme numatyto produkto ir rezultatų
rodiklių pasiekimo ir įgyvendinus projekte numatytas veiklas šie rodikliai bus pasiekti:
Rezultato rodiklis:
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias elektronines paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų
elektroninių paslaugų sukūrimo - 70%
Produkto rodiklis:
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos - 2

Bendra
projekto
vertė
173
578,96

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
147 542,12

26 036,84

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2009 m.
lapkričio mėn.
2011 m.
vasario mėn.

16

2009 m.
rugsėjo 24d.

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Tikslas - Plėtoti informacines technologijas viešųjų paslaugų
sektoriuje.
Uždaviniai:
Užtikrinti viešinimą interneto svetainėse arba centriniame teisės
aktų publikavimo portale.
Sudaryti galimybes viešinti savivaldos, politikų darbo procesą
virtualioje terpėje.
- Sudaryti galimybes gyventojams reikšti nuomonę apie priimamus
sprendimus, informuoti politikus apie rajono problemas ir sekti
problemų sprendimo kelią.

Įgyvendinus projektą bus:
1. Dalinai atnaujinta svetainė www.zarasai.lt (ataskaitų, rengiamų ir priimamų teisės aktų perkėlimas į
elektroninę terpę, jų aktualizavimas (sąryšių pirminio teisės akto ir jį keičiančių dokumentų
nustatymas ir jų pateikimas elektroninėje terpėje), pateikimas administracijos internetiniame
tinklapyje, užtikrinant patogų paieškos mechanizmą bei apklausos, reitingavimo mechanizmo
įdiegimas) ;
2. Įdiegta transliavimo internetu sistema – l vnt;
3. Įdiegta aktualizacijos sistema - 1vnt;
4. Elektroninių dienoraščių (BLOGu) sistemos sukūrimas su apklausos ir reitingavimo mechanizmu;
5. Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis, teigiamai vertinančių šias elektronines paslaugas, po

3
dvejų metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų įdiegimo pasieks 70 proc;
6. Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos, sk. - 4

Eil.
Nr.

3.

Utenos rajono savivaldybės ir
jos struktūrinių padalinių
internetinio portalo su turinio
valdymo sistema sukūrimas,
siekiant plėsti interaktyvių edemokratijos paslaugų
gyventojams spektrą ir didinti
savivaldybės veiklos
skaidrumą bei atskaitomybę,
skatinant naujas politinės
raiškos formas, santrumpa „Internetinio portalo su edemokratijos paslaugomis
gyventojams sukūrimas".

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Utenos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Utenos
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Bendra
projekto
vertė
116 069,73

Tikslas - Užtikrinti savivaldybės institucijų veiklos skaidrumą ir
atskaitomybę gyventojams
Uždaviniai:
Sukurti savivaldybės internetinį portalą su įdiegtomis el.
demokratijos priemonėmis, paremtomis informacijos ir ryšių
technologijomis;
Įdiegti ir įgyvendinti E-teisėkūros ir savivaldybės Tarybos
darbo proceso viešinimo elektroninėje terpėje mechanizmus

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo

98 659,28

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

17 410,45

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-02-01 2011-02-01

12

2009 m.
lapkričio 5
d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Eil.
Nr.

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma

Projekto
pareiškėjas

Projektu yra siekiama:
1. Didinti savivaldybės veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, sukuriant savivaldybės internetinį portalą su
įdiegtomis priemonėmis, suteikiančiomis galimybes operatyviai viešinti savivaldos institucijų darbo procesą
elektroninėje terpėje ir naudojančiomis atvirojo kodo praograminę įrangą
2. Įdiegti priemones, suteikiančias galimybę piliečiams operatyviai susipažinti su savivaldybės institucijų
rengiamais ir priimtais sprendimais, suteikiant galimybes balsuoti, pateikti pastabas, pasiūlymus dėl vienų ar
kitų sprendimų projektų, dalyvauti viešose diskusijoje interaktyvioje elektroninėje terpėje.
3. Sukurti elektronines paslaugas, teikiamas internetu gyventojams, pritaikytas neįgaliųjų poreikiams.
nereikalaujančias specialios programinės įrangos ir atitinkančias pritaikymo visiems (WAI, Web Accessibility
Initiative) principus.
Projektas prisideda prie veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme numatyto produkto ir rezultatų
rodiklių pasiekimo ir įgyvendinus projekte numatytas veiklas šie rodikliai bus pasiekti: Rezultato rodiklis:
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias elektronines paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų
elektroninių paslaugų sukūrimo - 70% Produkto rodiklis: Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos - 2

Bendra

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo

Kitų

Numatoma
projekto veiklų

Projekto
trukmė,

Paraiškos
pateikimo

4
teikėjas

4.

Pilietinio dalyvavimo
priimant Ignalinos rajono
savivaldybės teisės aktus
aktyvinimas panaudojant
informacines
komunikacines
technologijas (IKT)

Ignalinos rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Ignalinos
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

projekto
vertė

lėšų suma

biudžeto
(bendrojo
finansav.)
lėšų suma

171 743,30

145 981,81

25 761,49

Tikslas - Gyventojų dalyvavimo priimant teisės aktus didinimas
Ignalinos rajone panaudojant informacines komunikacines
technologijas.
Uždaviniai:
Didinti priimamų teisės aktų skaidrumą;
Sudaryti galimybes gyventojams naudojantis informacinių
technologijų priemonėmis pareikšti savo nuomonę.

Projekto pavadinimas

5.

Molėtų rajono savivaldybės
elektroninės demokratijos
sistemos plėtra

finansavimo
šaltinių lėšų
suma

įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

mėn.

įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-05 2011-06

14

2009-12-01

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Eil.
Nr.

ir
partnerių
lėšų suma

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas

Molėtų
rajono
savivaldybės
administracija
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

Projektas prisideda prie veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme numatyto produkto ir rezultatų
rodiklių pasiekimo ir įgyvendinus projekte numatytas veiklas šie rodikliai bus pasiekti: Rezultato rodiklis:
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias elektronines paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų
elektroninių paslaugų sukūrimo - 70% Produkto rodiklis:
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios demokratijos paslaugos - 2

Bendra
projekto
vertė
173 628,00

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
147 583,80

26 044,20

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-08-01 2011-08-01

12

2010. 05.01

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai

Tikslas - Atnaujinti ir išplėsti elektroninės demokratijos priemonių
sistemą Molėtų rajone.
Uždavinys - Patobulinti savivaldybės administracijos interneto
svetainę ir išplėtoti elektronines priemones, piliečiams geresnes
galimybes gauti įvairią informaciją apie Savivaldybės veiklą,

1. Savivaldybės interneto svetainė perkelta į išskirtinį serverį, atnaujintas dizainas, programinė įranga,
informacija, Savivaldybės veiklos viešinimo, jos komentavimo, pasiūlymų ir pastabų teikimo, diskusijų,
apklausų moduliai, integruotos video peržiūros ir vaizdo konferencijos galimybės.
2.
Sukurta tiesioginės posėdžių garso transliacijos, vaizdo įrašų, vaizdo konferencijų infrastruktūra.
3. Sukurta Tarybos posėdžių vaizdo įrašų bazė.

5
dalyvauti sprendimų rengimo ir priėmimo procesuose, teikti
pasiūlymus, ir naudotis kitomis elektroninės demokratijos
galimybėmis

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

6.

Visagino savivaldybės darbo
procesų viešinimo ir
gyventojų dalyvavimo
sprendimų priėmimo
procesuose, elektroninių
priemonių įdiegimas bei
tobulinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Visagino
savivaldybės
taryba

Visagino
savivaldybės
administracija
biudžetinė
įstaiga

4. Patobulintos elektroninės savivaldybės rengiamų sprendimų pristatymo piliečiams priemonės savivaldybės
salėje.
5. Sukurtas „elektroninis vestibiulis" su kompiuterizuotomis vietomis.
6. Įrengta elektroninė informacinė lenta savivaldybės pastate.
7. Atnaujintų ir sukurtų naujų el. demokratijos priemonių naudojimas įtvirtintas savivaldybės teisės aktuose.
8. Savivaldą įvairiais lygiais reprezentuojantys asmenys ir piliečiai supažindinti su atnaujintomis ir sukurtomis
naujomis el. demokratijos priemonėmis.
9. Padidėjęs Savivaldybės veiklos skaidrumas.
10. Aktyvesnis piliečių dalyvavimas demokratijos, savivaldos ir sprendimų priėmimo procesuose.
11. Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias elektronines paslaugas, dalis po 2 metų
nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo - 70 proc.
12.
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos - 4.

Bendra
projekto
vertė
171 491,33

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas - Suteikti Visagino savivaldybės gyventojams galimybes
pareikšti savo nuomonę ir įsitraukti į pilnavertį dalyvavimą savivaldybės
gyvenime
Uždaviniai:
Sukurti, įdiegti ir patobulinti turimas elektronines priemones,
kurios padės įtraukti Visagino savivaldybės gyventojus į
demokratinius procesus
Užtikrinti naujai diegiamų modulių ir mechanizmų
integralumą savivaldybės veikloje ir interneto puslapyje

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
145 767,62

25 723,71

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas

2010-07 2011-12

18

iki 2010 m.
gegužės 3 d.

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
Projekto įgyvendinimo rezultatai bus:
Projektas prisideda prie veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme numatyto produkto ir rezultatų
rodiklių pasiekimo ir įgyvendinus projekte numatytas veiklas šie rodikliai bus pasiekti: Rezultato rodiklis:
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias elektronines paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų
elektroninių paslaugų sukūrimo - 70% Produkto rodiklis:
1.
Bus įdiegta tarybos posėdžių transliavimo internetu sistema - 1 vnt;
2.
Bus įdiegta vaizdo konferencijų organizavimo sistema - 1 vnt;
3.
Bus atlikta svetainės integracija su VAIISIS ir LRS teisės aktų sistema,
4.
Bus sukurtas teisės aktų projektų komentavimo mechanizmas - 1 vnt;
5.
Bus patobulinta balsavimo sistema (su rezultatų skelbimu interneto svetainėje) - 1 vnt.
6.
Savivaldybės interneto svetainė bus koreguojama ir atnaujinta, pritaikant ją prie naujai įdiegtų modulių ir
mechanizmų - 1 vnt.
7. Savivaldybės darbuotojų apmokymas dirbti su naujom sistemom ir taikyti jas savivaldybės veikloje - 3
žm.

6

Iš viso
979 500,60

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma
finansav.) lėšų suma
146 925,08
832 575,52

_________________

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso
885 508

-

885 508

