Patvirtinta
Vilniaus regiono plėtros tarybos
2013m. birželio 28d. sprendimu
Nr. 51/1S-212

VILNIAUS REGIONO PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ FINANSUOTI PAGAL 2007-2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS
3 PRIORITETO „INFORMACINĖ VISUOMENĖ VISIEMS“ ĮGYVENDINIMO VP2-3.1-IVPK-05-R PRIEMONĘ
„ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA: REGIONAI“, SĄRAŠAS NR. 01
2007-2013 METŲ LAIKOTARPIUI
Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Pareiškėjas

1.

Elektroninė demokratija
visiems

Trakų rajono
savivaldybės
administracija

2.

Interaktyvių
el.demokratijos paslaugų
plėtra Elektrėnų
savivaldybėje, sudarant

Elektrėnų
savivaldybės
administracija

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini
rezultatai)

Preliminari
Preliminari
Preliminari
Kiti
projekto
valstybės
ES
fondų
lėšų
finansavimo
vertė, Lt
biudžeto lėšų
suma, Lt
šaltiniai, Lt
suma, Lt

Projekto tikslas
– kurti elektroninės 266.844,35
demokratijos priemones.
Projekto uždaviniai:
- sukurti ir įdiegti informacijos ir ryšių
technologijomis
paremtas
elektroninės
demokratijos priemones, skirtas savivaldybės
tarybai balsuoti ir informacijai apie balsavimų
rezultatus viešinti,
- sukurti ir įdiegti informacijos ir ryšių
technologijomis
paremtas
elektroninės
demokratijos
priemones,
suteikiančias
savivaldybės gyventojams galimybę reikšti savo
nuomonę ir daryti įtaką vietos valdžios
sprendimams.
Siektini rezultatai:
- suteikti galimybę 37 tūkst. Trakų rajono
savivaldybės
gyventojų
informacinių
technologijų dėka išreikšti savo nuomonę ir
daryti įtaką vietos valdžios sprendimams, stebėti
į savivaldybės tarybą išrinktų 25 vietos politikų
veiklą ir vertinti, kaip jie atstovauja gyventojų
interesus, diskutuoti.
Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti elektroninės 366.652,33
demokratijos priemones.
Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti
informacinių ir ryšių technologijų sprendimus,

Projekto terminai
Projekto
veiklų
pradžia

Projekto
veiklų
įgyvendini
mo trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

226.817,70

40.026,65

0,00

2009/10

7

2009/08/31

311.654,49

54.997,84

0,00

2009/12

13

2009/09/30
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini
rezultatai)

Preliminari
Preliminari
Preliminari
Kiti
projekto
valstybės
ES
fondų
lėšų
finansavimo
vertė, Lt
biudžeto lėšų
suma, Lt
šaltiniai, Lt
suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
veiklų
pradžia

Projekto
veiklų
įgyvendini
mo trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

sąlygas gyventojų
nuomonei pareikšti
(Elektroninės
demokratijos plėtra
Elektrėnų savivaldybėje)

didinančius viešojo administravimo sektoriaus
veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų
priėmimo
kokybę,
stiprinantiems
bendruomeniškumą ir naujas politinės raiškos
formas.
Siektini rezultatai:
- parengti elektroninės demokratijos paslaugų
įdiegimo ir teikimo Elektrėnų savivaldybėje
informacinės sistemos projektavimo ataskaitą ir
procedūrinį aprašą,
- sukurti ir įdiegti 4 modulių interaktyvias
viešosios elektroninės demokratijos paslaugas,
- sukurti techninę bazę, skirtą įdiegti ir teikti
interaktyvias
elektroninės
demokratijos
paslaugas.

3.

Elektroninės demokratijos Šalčininkų
skatinimas Šalčininkų
rajono
rajone
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti elektroninės 402.457,39
demokratijos priemones, paremtas informacijos
ir ryšių technologijomis, kuriomis asmenys
galėtų reikšti nuomonę įvairiais savivaldybės
gyvenimo klausimais.
Siektini rezultatai:
įdiegti sistemą, suteikiančią galimybes viešinti
savivaldos
institucijų
darbo
procesą
elektroninėje terpėje, vykdyti el. konferencijas,
piliečiui – stebėti savivaldybės tarybos
posėdžiuose vykstančių balsavimų rezultatus, el.
priemonėmis reikšti nuomonę savivaldybės
gyvenimo klausimais, teikti klausimus.

342.088,78

60.368,61

0,00

2009/10

13

2009/10/31

4.

Elektroninių paslaugų
plėtra

Projekto tikslas – kurti ir plėtoti elektronines 351.966,76
priemones, didinančias viešojo administravimo
sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę,
sprendimų priėmimo kokybę.
Projekto uždavinys – sudaryti galimybę
gyventojams aktyviai dalyvauti vietos valdžios
sprendimų svarstyme ir priėmime.
Siektini rezultatai:

299.171,74

52.795,02

0,00

2009/10

18

2009/10/31

Širvintų rajono
savivaldybės
administracija
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini
rezultatai)

- sukurti elektronines paslaugas rajono
bendruomenės nariams, sudarant jiems galimybę
pateikti savivaldybei elektroniniu būdu
pasiūlymus, prašymus, komentarus, susipažinti
su savivaldybės teisės aktais ir jų projektais,
- perkelti rengiamus ir priimamus teisės aktus į
elektroninę terpę, juos aktualizuoti, nustatant
pirminio teisės akto ir jį keičiančių dokumentų
sąryšį, ir publikuoti administracijos
internetiniame tinklalapyje, užtikrinant patogų
paieškos mechanizmą,
- sukurti savivaldybės e.dokumentų archyvą,
sudarant galimybę skelbti nuasmenintus
dokumentus, dokumentų paiešką susieti su
teritorija (GIS), gyventojams komentuoti teisės
aktus ir jų projektus,
- sukurti patogią internetinę savivaldybės
svetainę,
- sudaryti galimybę gyventojams aktualias
naujienas automatiškai gauti į e.pašto dėžutę,
- sudaryti galimybę gyventojams išreikšti savo
nuomonę savivaldybės el. forume, per
savivaldybės vykdomas el. apklausas, teikti
e.peticijas, pasiūlymus,
- sudaryti galimybę elektroniniu būdu surinkti
piliečių nuomonę savivaldybės tarybos
svarstomais klausimais ir ją pateikti
politikams,,užtikrinant savivaldybės tarybos
balsavimų rezultatų palyginimo su piliečių
nuomone galimybę,
- sudaryti galimybę piliečiams elektroniniu būdu
nurodyti rajono problemas elektroniniame rajono
žemėlapyje,
- sudaryti galimybę piliečiams stebėti jų iškeltos
problemos sprendimo eigos etapus ir žinoti, kaip
vykdomi jų paklausimai.

Preliminari
Preliminari
Preliminari
Kiti
projekto
valstybės
ES
fondų
lėšų
finansavimo
vertė, Lt
biudžeto lėšų
suma, Lt
šaltiniai, Lt
suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
veiklų
pradžia

Projekto
veiklų
įgyvendini
mo trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

5.

6.

Projekto pavadinimas

Elektroninės demokratijos
plėtra Ukmergės rajone.
Savivaldybės ir piliečių
ryšių stiprinimas.

Pareiškėjas

Ukmergės
rajono
savivaldybės
administracija

Elektroninių priemonių,
Vilniaus miesto
skirtų gyventojams
savivaldybės
dalyvauti sprendimų
administracija
priėmime, sukūrimas ir
įdiegimas (E.demokratija)

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini
rezultatai)

Preliminari
Preliminari
Preliminari
Kiti
projekto
valstybės
ES
fondų
lėšų
finansavimo
vertė, Lt
biudžeto lėšų
suma, Lt
šaltiniai, Lt
suma, Lt

Projekto tikslas – diegti elektroninės 405.793,85
demokratijos priemones Ukmergės rajone.
Projekto uždaviniai:
- padidinti Ukmergės rajono savivaldybės
veiklos skaidrumą, sudarant gyventojams
galimybę operatyviai susipažinti su aktualia ir
lengvai pasiekiama informacija,
- padidinti gyventojų galimybes reikšti savo
nuomonę ir daryti įtaką Ukmergės rajono
valdžios sprendimams.
Siektini rezultatai:
- sukurti naują savivaldybės interneto svetainę,
paremtą
šiuolaikinėmis
technologijomis,
atitinkančią
bendruosius
reikalavimus,
leidžiančią operatyviai teikti informaciją į
šiuolaikines ryšio priemones.
- sukurti sistemą, leidžiančią transliuoti
internete savivaldybės tarybos posėdžius, kaupti
posėdžių vaizdo medžiagą, operatyviai skelbti
balsavimo rezultatus,
- sukurti sistemą naujienų, teisės aktų ir kitos
informacijos pateikimui teritoriniu principu,
įdiegti
interaktyviosios
elektroninės
demokratijos priemones, leidžiančias piliečiams
reikšti savo nuomonę ir daryti įtaką rajono
valdžios sprendimams.

344.924,75

Projekto terminai
Projekto
veiklų
pradžia

Projekto
veiklų
įgyvendini
mo trukmė,
mėn.

60.869,10

0,00

2010/01

18

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti elektronines 1.612.500,0 1.370.625,00 241.875,00
0
priemones, skirtas gyventojams dalyvauti
Vilniaus miesto savivaldos sprendimų priėmime.
Projekto uždaviniai:
- sudaryti galimybes gyventojams dalyvauti
sprendimų priėmimo procese,
- tobulinti savivaldybės tarybos darbą
įgyvendinant
elektroninės
demokratijos
principus.
Siektini rezultatai:
- sukurti ir įdiegti sistemos modulį, skirtą

0,00

2010/03

12

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
2009/11/30

2009/11/30
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini
rezultatai)

Preliminari
Preliminari
Preliminari
Kiti
projekto
valstybės
ES
fondų
lėšų
finansavimo
vertė, Lt
biudžeto lėšų
suma, Lt
šaltiniai, Lt
suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
veiklų
pradžia

Projekto
veiklų
įgyvendini
mo trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2009/12

12

2010/02/28

gyventojų nuomonei Vilniaus miesto klausimais
fiksuoti,
- įdiegti sistemą, užtikrinančią savivaldybės
tarybos sprendimų projektų pateikimą Vilniaus
miesto gyventojams teritoriniu pagrindu,
savivaldybės tarybos balsavimo rezultatų realiu
laiku teikimą ir galimybę šiuos balsavimo
rezultatus lyginti su piliečių nuomone,
- sukurti ir įdiegti dokumentų aktualizavimo
sistemos plėtinį, skirtą realizuoti nuasmeninimo
ir diskretizavimo principus,
- integruoti elektroninės demokratijos priemones
su gyventojų identifikavimo priemonėmis,
realizuotomis Viešojo administravimo institucijų
informacinių sistemų interoperabilumo sistemoje
(VAIISIS),
- e. demokratijos principų pagrindu parengti
savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo
rekomendacijas.
7.

Elektroninės demokratijos Vilniaus rajono
sprendimų diegimas
savivaldybės
Vilniaus rajono
administracija
savivaldybėje

Projekto tikslas – didinti Vilniaus rajono 540.118,34
savivaldybės veiklos skaidrumą, atskaitomybę,
sprendimų
priėmimo
kokybę,
stiprinti
bendruomeniškumą ir naujas politinės raiškos
formas.
Projekto uždavinys – sukurti elektronines
paslaugas, kuriomis asmenys galėtų reikšti
nuomonę įvairiais savivaldybės gyvenimo
klausimais.
Siektini rezultatai:
Sukurti elektronines paslaugas, kuriomis
asmenys galės reikšti nuomonę įvairiais
savivaldybės gyvenimo klausimais, teikti
pastabas dėl rengiamų teisės aktų, susipažinti su
aktualia, operatyvia ir lengvai prieinama
informacija apie rengiamus ir priimtus
sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonėmis, t.y.:
- atnaujinti savivaldybės administracijos

459.100,57

81.017,77

0,00
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini
rezultatai)

Preliminari
Preliminari
Preliminari
Kiti
projekto
valstybės
ES
fondų
lėšų
finansavimo
vertė, Lt
biudžeto lėšų
suma, Lt
šaltiniai, Lt
suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
veiklų
pradžia

Projekto
veiklų
įgyvendini
mo trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2010/03

18

2010/03/31

tinklalapį, užtikrinant jo atitikimą bendriesiems
reikalavimams
ir
aktualios
informacijos
gyventojams efektyvų pateikimą,
- elektronizuoti ir internetiniame tinklalapyje
publikuoti įstaigos teisės aktus, įdiegti
intelektualią jų paiešką,
- sudaryti galimybę piliečiams komentuoti teisės
aktų projektus straipsnių lygyje, pateikti savo
nuomonę politikui, palyginti savo nuomonę su
politikų nuomone (balsavimu),
- sudaryti galimybę piliečiui teikti savivaldybei
peticijas ir pasiūlymus, kurie privalo būti
svarstomi,
- sukurti ir įdiegti sprendimus, leidžiančius
informaciją apie savivaldybės institucijų
sprendimus, susijusius su tam tikra teritorija,
automatiškai išsiųsti registruotiems piliečiams,
gyvenantiems toje teritorijoje,
- sudaryti galimybę organizuoti elektronines
konferencijas (aktyvias politikų, administracijos
atstovų ir piliečių diskusijas el. erdvėje),
internetiniame
tinklalapyje
transliuoti
savivaldybės
tarybos
posėdžius,
talpinti
posėdžių įrašus,
- sukurti blog‘o forumą,
- sudaryti galimybę elektroniniu būdu surinkti ir
politikui pateikti piliečių nuomonę svarstomais
klausimais, sukuriant sąsajas su DVS, posėdžių
darbotvarkėmis, publikuoti balsavimų rezultatus
ties priimtais sprendimais, palyginti juos su
piliečių nuomone,
- sudaryti galimybę elektroniniu būdu surinktas
piliečių nuomones įtraukti į savivaldybės tarybos
darbą, integruojant tinklalapį, DVS, posėdžių
valdymo sistemą.
8.

Elektroninės demokratijos Švenčionių
priemonių plėtra
rajono

Projekto tikslas – didinti Švenčionių rajono 385.952,00
savivaldybės veiklos skaidrumą, plėtojant

328.059,20

57.892,80

0,00
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Švenčionių rajono
savivaldybėje

9.

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini
rezultatai)

savivaldybės
administracija

elektronines
priemones,
leidžiančias
gyventojams daugiau sužinoti apie vietos
valdžios priimamus sprendimus, teikti pastabas
teisės aktų projektams, diskutuoti, keistis
nuomonėmis.
Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti
elektroninės demokratijos priemones, paremtas
informacijos ir ryšių technologijomis.
Siektini rezultatai:
- įdiegti apklausos, reitingavimo mechanizmą,
- sukurti piliečio identifikavimo mechanizmą,
integruojant svetainę su VAIISIS,
- įdiegti apibendrintų apklausos rezultatų
pateikimo sprendimų priėmėjams mechanizmą,
- įdiegti dokumentų automatinį publikavimo per
LRS TAIS (TAPIS) sistemą,
- įdiegti teisės aktų projektų publikavimo
savivaldybės internetinėje svetainėje sistemą,
-įdiegti publikuojamų dokumentų nuasmeninimo
ir diskretizavimo sistemas,
- įdiegti galimybės piliečiui balsuoti už/prieš
teisės aktų projektus sistemą,
- įdiegti savivaldybės internetinio tinklalapio
pritaikymo neįgaliesiems mechanizmą,
- įsigyti tinklalapio (WEB) serverį,
įkurti
kompiuterizuotą
darbo
vietą
videotransliacijos operatoriui,
- įdiegti tarybos posėdžių vaizdo ir garso
transliavimo, įrašymo ir archyvavimo sistemą su
balsavimo rezultatų skelbimu ir saugojimu.

Elektroninės demokratijos Elektrėnų
plėtra Elektrėnų
savivaldybės
savivaldybėje (II etapas)
administracija

Projekto tikslas – plėtoti elektroninius
sprendinius, skatinant informacinės visuomenės
procesus.
Projekto uždaviniai:
Patobulinti ir išplėtoti informacinių ir ryšių
technologijų sprendimus, didinant viešojo

Preliminari
Preliminari
Preliminari
Kiti
projekto
valstybės
ES
fondų
lėšų
finansavimo
vertė, Lt
biudžeto lėšų
suma, Lt
šaltiniai, Lt
suma, Lt

427.058,83

363.000,00

64.058,83

Projekto terminai
Projekto
veiklų
pradžia

0,00 2014/01/01

Projekto
veiklų
įgyvendini
mo trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

12 mėn.

2013/09
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini
rezultatai)

Preliminari
Preliminari
Preliminari
Kiti
projekto
valstybės
ES
fondų
lėšų
finansavimo
vertė, Lt
biudžeto lėšų
suma, Lt
šaltiniai, Lt
suma, Lt

administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą,
atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę,
stiprinančius bendruomeniškumą ir naujas
politinės raiškos formas
Siektini rezultatai:
patikslintas Elektroninės el. demokratijos paslaugų
įdiegimo ir teikimo Elektrėnų savivaldybėje
informacinės sistemos projektavimo ir procedūrinio
aprašas; sukurtos ir įdiegtos elektroninės demokratijos
paslaugos; atnaujinta techninė bazė skirta įdiegti ir
teikti el. demokratijos priemones.
Iš viso: 4.759.343,85

4.045.442,23

713.901,62

0,00

Projekto terminai
Projekto
veiklų
pradžia

Projekto
veiklų
įgyvendini
mo trukmė,
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

