Informacinė visuomenė
visiems: 2007–2013 m.
pasiekimai

Lietuva per pastaruosius kelerius metus pasiekė mums
visiems gerai matomų ir vis plačiau naudojamų rezultatų
informacinės visuomenės srityje. Viešojo sektoriaus
indėlis į plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrą kaimiškose šalies
vietovėse, elektroninių paslaugų ir sprendimų kūrimą bei
kitas svarbias informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo sritis didele dalimi rėmėsi ir investicijomis, kurias šiai
sričiai skyrė Europos Sąjunga. 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“, kurį administruoja Informacinės
visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, vertė – daugiau kaip 290 mln. Eur. Pasitelkiant šias
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas
įgyvendinti 165 projektai, skirti informacinių ir ryšių
technologijų infrastruktūros plėtrai ir elektroninėms
paslaugoms bei turiniui kurti. Sukurta gausybė gyventojams bei verslo įmonėms naudingų, patogių, reikalingų
elektroninių paslaugų ir sprendimų, kuriais naudotis yra
greita, patogu ir paprasta.
Pasibaigus 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės
paramos laikotarpiui, maloniai kviečiame susipažinti su
pasiektais rezultatais informacinės visuomenės srityje ir
kartu jais pasidžiaugti.
Nuoširdžiai
Ramūnas Čepaitis
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos direktorius

INTERAKTYVIŲ E.
PASLAUGŲ, SKIRTŲ
LEIDINIAMS IR PUBLIKACIJOMS UŽSAKYTI BEI GAUTI
VIEŠOSIOSE BIBLIOTEKOSE, PLĖTRA

Elektroninės
valdžios
paslaugos

Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka

Priemonių „Elektroninės valdžios paslaugos“ ir
„Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ tikslas – kurti vartotojui patogias,
lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines
paslaugas, taip užtikrinti, kad informacinės ir
ryšių technologijos būtų veiksmingai naudojamos viešajam sektoriui modernizuoti, bei
padidinti šio sektoriaus institucijų veiklos
efektyvumą.
Įgyvendinant priemones buvo remiamos
veiklos, susijusios su viešojo sektoriaus
institucijų teikiamų ir (ar) administruojamų
interaktyvių elektroninių paslaugų kūrimu.
Pagal priemones įgyvendinti 29 projektai,
kuriuos įgyvendinant buvo sukurta daugiau
kaip 170 naudotojams skirtų patogių, lengvai
pasiekiamų ir naudingų elektroninių paslaugų,
teikiamų tiek nacionaliniu, tiek regioniniu
lygmeniu.

Įgyvendinus interaktyvios
bibliotekos projektą, optimizuota
bibliotekos veikla – vartotojams
sudaryta galimybė užsisakyti
skaitytojo pažymėjimą ir
apmokėti už jį internetu, taip pat
užsisakyti ir gauti visateksčius
dokumentus, jų kopijas ar skaitmenines dalis, dokumentus
išduoti ir grąžinti per e. sistemą.

www.ibiblioteka.lt
VAIRUOTOJŲ PAŽYMĖJIMŲ
IŠDAVIMO IR KEITIMO
PASLAUGŲ PERKĖLIMAS Į
E. TERPĘ.
VĮ Regitra
Sukurtame elektroniniame
„Vairuotojų portale“ galima
užsisakyti naują vairuotojo
pažymėjimą, jį gavus
aktyvinti, o praradus
pranešti apie tai ,,Regitrai“.

www.eregitra.lt

VIEŠOSIOS POLICIJOS PASLAUGOS
„PRANEŠIMŲ
POLICIJAI
TEIKIMAS“
PERKĖLIMAS
Į E. ERDVĘ
Policijos departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos
Sukurtame paslaugų
portale galima pranešti
policijai apie
nusikalstamą veiką,
eismo įvykius ar kitus
teisės nusižengimus.
Taip pat teikti prašymus dėl leidimų,
susijusių su ginklais,
pirotechnika ir asmens
bei turto sauga, pateikti
reikiamus dokumentus,
pasirašant e. parašu,
bei stebėti paslaugos
vykdymo eigą.

www.epolicija.lt

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAVIMO E. PASLAUGA
VĮ Registrų centras
Įgyvendinant projektą į e.
erdvę buvo perkeltos
populiariausių teisinių
formų juridinių asmenų
registravimo procedūros
ir supaprastintas
registravimo procesas.
Taip pat sukurta
Licencijų informacinė
sistema, kurioje teikiami
duomenys apie ūkio
subjektams išduotas
licencijas, paprastai
atliekama paieška
licencijų duomenų
bazėje.

www.registrucentras.lt/savitarna
www.licencijavimas.lt

E. PASLAUGOS „APLINKOSAUGOS LEIDIMŲ
IŠDAVIMAS“ SUKŪRIMAS
Lietuvos Respublika aplinkos
ministerija
Įgyvendinus projektą asmenys,
užsiimantys ar ketinantys užsiimti
veikla, kuriai vykdyti reikia įsigyti
aplinkosaugos leidimą, elektroniniu
būdu gali pateikti prašymus gauti
leidimą ir kitus dokumentus, atlikti
elektroninį apmokėjimą už išduotus
leidimus ir gauti leidimą.

www.alis.am.lt

ELEKTRONINĖS
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS
SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS
Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos

ELEKTRONINIŲ VIEŠŲJŲ
PASLAUGŲ TEIKIMO
VISUOMENEI PERKĖLIMAS Į
INTERNETINĘ ERDVĘ
Lietuvos darbo birža prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

Sukurtoje platformoje galima
teikti e. paslaugas internetu
apdraustiesiems valstybiniu
socialiniu draudimu, išmokų
gavėjams bei kitiems Lietuvos
Respublikos gyventojams.
Sistema leido supaprastinti ir
pagreitinti valstybinio socialinio
draudimo paslaugų teikimo
procedūras, pagerinti asmens
duomenų apsaugos kontrolę.

Sukurtos e. paslaugos, sudarančios
galimybę darbo rinkos dalyviams
pasinaudoti šiuolaikinėmis IT
priemonėmis ieškant darbo ar
darbuotojų. Įdiegta atnaujinta
sistema, kurioje interaktyviai
teikiama informacija, pildomos
ir išduodamos rekomendacijos,
atliekama specializuotų darbo
vietų paieška, vykdoma galimų
kandidatų atranka ir administravimas bei teikiamos kitos
paslaugos, optimizuojančios
Darbo biržos veiklą.

www.sodra.lt

www.ldb.lt

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ REGISTRAVIMO,
LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO E. PASLAUGOS
Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Perkėlus Civilinės būklės aktų registravimo, liudijimų išdavimo ir
užklausimo viešąją paslaugą į e. erdvę, sudarytos sąlygos atlikti
gimimų, mirčių, santuokos, ištuokos, vardo ir (ar) pavardės keitimo bei
kitas registravimo procedūras kur kas efektyviau.

www.mepis.vrm.lt

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ E. ŠVIETIMO, KONSULTAVIMO
IR INFORMAVIMO PASLAUGŲ SISTEMOS SUKŪRIMAS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos prie Lietuvos Respublikos
Siekiant optimizuoti VMI resursus ir pagerinti paslaugų kokybę, buvo sukurta elektroninių
švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų teikimo informacinė sistema. Tokiu būdu
supaprastintas Lietuvos ir užsienio juridinių asmenų, filialų ir atstovybių įregistravimas ir
išregistravimas, PVM mokėtojo sertifikato išdavimas ir kitos paslaugos.

www.vmi.lt
VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS E. PASLAUGŲ
DARBDAVIAMS SISTEMA
Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Įgyvendinant projektą sukurta patogi, lengvai pasiekiama elektroninė viešoji paslauga, kuri
leidžia juridiniams asmenims teikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) privalomą informaciją e.
būdu, o VDI efektyviau apdoroti informaciją ir didinti veiklos efektyvumą. Įgyvendinant projektą
buvo modernizuota VDI darbo sąlygų nuolatinės stebėsenos informacinė sistema ir jos
funkcinės galimybės. Sistemoje taip pat įdiegta skaitmeninio asistento konsultacijų e. paslauga.

www.vdi.lt

E. DEKLARAVIMO PASLAUGOS PLĖTRA IR PVM GRĄŽINIMO EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ
MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS E. PASLAUGOS SUKŪRIMAS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Mažinant veiklos išteklių sąnaudas, patobulinta e. deklaravimo paslauga, leidžianti mokėtojams teikti ir priimti
e. parašu pasirašytus dokumentus. Taip pat e. deklaravimo portale atskirta fiziniams ir juridiniams asmenims
skirta informacija, pagal mokesčius ir mokesčių mokėtojų grupes suklasifikuota deklaravimo informacija.
Sistemoje pagerintas mokėtojų duomenų saugumas, vientisumas, patikimumas, įdiegta istorinių deklaravimo
duomenų peržiūra.

www.deklaravimas.vmi.lt

AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAVIMO PASLAUGŲ PERKĖLIMAS Į E. ERDVĘ
VĮ Regitra
Įgyvendinus projektą gyventojams ir juridiniams
asmenims nebereikia atvykti į VĮ „Regitra“ padalinį, nes
dalį registravimo paslaugų galima atlikti e. būdu. Tam
sukurta informacinė sistema, kuri leidžia gyventojams ir
juridinių asmenų įgaliotiems atstovams registruoti savo
transporto priemones, pakeisti transporto priemonės
valdytoją ir atlikti kitas reikalingas operacijas.

www.eregitra.eu

ELEKTRONINIS STATISTINIŲ VERSLO
DUOMENŲ PARENGIMAS IR PERDAVIMAS
Lietuvos statistikos departamentas (LSD)

Sukurta e. paslauga, kuri optimizuoja ūkio subjektų duomenų
teikimą LSD. Sukūrus ir integravus informacinę sistemą,
respondentams atsirado galimybė būti lengvai autentifikuotiems
ir pateikti statistinius duomenis tiesiai iš valdymo sistemų.
Sukurta statistinių verslo duomenų priėmimo iš administracinių
šaltinių (VMI, VSDFV, Muitinės departamento) sistema.

www.estatistika.stat.gov.lt

KLIENTŲ IŠANKSTINĖS REGISTRACIJOS INTERNETU
IR DOKUMENTŲ APSIKEITIMO SU ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS
SUKŪRIMAS IR ĮDIEGMAS
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Įdiegta sistema sudaro galimybę asmens sveikatos priežiūros
įstaigų personalui perduoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybai medicininę informaciją, reikalingą paciento darbingumo ar
neįgalumo lygiui įvertinti. Projektui įgyvendinti buvo įdiegti
tarpinstituciniai e. bendravimo principai su VšĮ Centro poliklinika,
VšĮ VU ligoninės Santariškių klinikomis ir VšĮ Šeškinės poliklinika.

www.epaslaugos.ndnt.lt

E. PASLAUGŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS VYSTYMAS, PLĖTOJANT MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ
REGISTRO, APSKAITOS IR TARPTAUTINIŲ MAINŲ PVM SRITYJE INFORMACINES SISTEMAS

CENTRALIZUOTAS SAVIVALDYBIŲ
PASLAUGŲ PERKĖLIMAS Į E. ERDVĘ

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Projekto tikslas – perkelti į elektroninę terpę Lietuvos
savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių teikiamas ir
administruojamas paslaugas, skirtas gyventojams ir
įmonėms. Į e. erdvę perkeltos paslaugos užtikrina
patogią prieigą gyventojams, verslui ir užsienio
piliečiams, leidžia didinti įstaigų ir įmonių veiklos
skaidrumą ir efektyvumą, trumpina administravimo
paslaugų teikimo trukmę.

www.epaslaugos.lt
LIETUVOS RESPUBLIKOS
PILIEČIŲ IR UŽSIENIEČIŲ
ASMENS DOKUMENTŲ IŠDAVIMO
IR KITŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ KŪRIMAS
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Projekto tikslas - teikti elektronines paslaugas, susijusias su Lietuvos Respublikos (LR) piliečių ir
užsieniečių konsultavimu asmens dokumentų (toliau - AD) išdavimo klausimais. Įgyvendinus projektą,
sukurtos e. paslaugos, kurių pagalba įgyvendinamas informavimas apie turimus AD, jų galiojimo pabaigą
ir išdavimo stadiją, patobulintas mokėjimas už paslaugas, pranešimo apie prarastą dokumentą pateikimas
e. būdu ir kitos paslaugos, optimizuojančios
AD išdavimą ir prieinamumą.

www.migracija.lt

Siekiant optimizuoti mokesčių mokėtojų (toliau - MM) ir VMI resursus, sukurtos 9-ios e. paslaugos, kurios
suteikia galimybę VMI e. būdu atlikti MM registraciją ir duomenų keitimą, efektyviau valdyti MM prievoles ir
komunikuoti su MM dėl jų vykdymo, e. būdu pateikti MM suformuotus pranešimus ir atlikti kitas operacijas.

www.vmi.lt

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS
TEISINGUMO VYKDYMO PROCESE
Nacionalinė teismų administracija
Įgyvendinus projektą, sukurta Nacionalinės teismų administracijos
informacinė sistema ir įdiegtos penkios e. paslaugos, kurių pagalba
proceso dalyviai gali pateikti procesinius dokumentus, valdyti
žyminio mokesčio informaciją bei teismo proceso dalyviams
priskirtų baudų, bylinėjimosi išlaidas. Taip pat - garsu
fiksuoti teismo posėdžius ir įrašus pateikti proceso
šalims. Sukurta galimybė proceso dalyviams
e. būdu gauti šaukimus, matyti jiems skirtą
bylos medžiagą ir procesą.

ADMINISTRACINIŲ PROCEDŪRŲ, SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS IR
SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ IŠDUODAMAIS LEIDIMAIS,
PERKĖLIMAS Į ELEKTRONINĘ ERDVĘ PROJEKTAS
VšĮ "Versli Lietuva”
Projekto tikslas - veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti
patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas valstybės ir savivaldybių institucijų teikiamas
paslaugas verslui. Įgyvendinus projektą, į e. erdvę perkeltos 29-ios valstybės institucijų
teikiamos paslaugos, elektronizuotos 23 savivaldybės institucijų teikiamos paslaugos.
Taip pat 111-a prašymų formų perkelta į e. erdvę

www.verslovartai.lt
www.epaslaugos.lt

www.e.teismas.lt
E. PASLAUGŲ PLĖTRA ŽEMĖTVARKOS
PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO PROCESE
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įgyvendinus projektą, sukurtos žemėtvarkos planavimo e.
paslaugos ir informacinė sistema, kuri užtikrina efektyvų
žemėtvarkos planavimo proceso valdymą ir vieno langelio
principu paremtą, visuomenės poreikius atitinkančią
skaidrią proceso eigą.

www.zpdris.lt/zpdris

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO
VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ
E. PASLAUGŲ SUKŪRIMAS
Valstybinė geležinkelio inspekcija
prie Susisiekimo ministerijos
OFICIALIOSIOS STATISTIKOS
PASLAUGŲ PORTALAS
Lietuvos statistikos departamentas
Siekiant patenkinti augantį statistinės
informacijos poreikį bei pagerinti
paslaugų kokybę ir prieinamumą,
Lietuvos statistikos departamentas
įgyvendino projektą, kuriuo sudarytos
sąlygos visą oficialiąją statistiką skelbti
vienoje vietoje, nepriklausomai nuo to,
kokia įstaiga ją parengė.

Įgyvendinant projektą inspekcijos teikiamos
viešosios paslaugos, susijusios su geležinkelių
transporto valstybine priežiūra, perkeltos į e.
erdvę. Platformoje yra sudarytos sąlygos laikyti
pageidaujamus egzaminus ir gauti e. pažymėjimus, patogia forma gauti reikalingą informaciją
apie geležinkelių infrastruktūros objektus, teikti
prašymus gauti licenciją, atestatą, sertifikatą ar
leidimą bei atlikti kitas svarbias operacijas.

www.vgi.lt/kita/VGIIS

www.osp.stat.gov.lt

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS E. PASLAUGŲ SISTEMA
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)
Siekiant gerinti VDAI teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumą ir populiarumą, mažinti fizinių asmenų laiko
sąnaudas ir biurokratinę naštą verslui, į e. erdvę perkeltos 4 viešosios paslaugos, tarp jų – skundų ir pranešimų
priėmimas, duomenų valdytojų registracija ir išankstinė patikra, taip pat registracijos duomenų keitimas Asmens
duomenų valdytojų valstybės registre. Taip pat suteikta paslauga duomenų subjektui įgyvendinant duomenų
subjekto teisę susipažinti su duomenų valdytojų tvarkomais savo asmens duomenimis.

www.ada.lt

E. PRANEŠIMŲ IR E. DOKUMENTŲ FIZINIAMS IR JURIDINIAMS
ASMENIMS PRISTATYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Didėjantis gyventojų mobilumas šalies viduje bei sparčiai besikeičianti ekonominė ir kultūrinė aplinka
sąlygoja tai, kad fizinis pašto korespondencijos pristatymas yra ne visada efektyvus laiko ir išteklių atžvilgiu.
Įgyvendinus projektą ir veiksmingai panaudojus informacines ir ryšių technologijas, sukurtos patogios,
lengvai pasiekiamos e. pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims e. paslaugos.

www.epristatymas.post.lt
APLINKOS MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ INSTITUCIJŲ
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PERKĖLIMAS Į E. ERDVĘ
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (LRAM)
Aplinkos ministerija ir jos pavaldžių institucijų teikiamos paslaugos buvo decentralizuotos ir teikiamos
ne e. būdu. Šiuo projektu aplinkos ministerijos teikiamos viešosios paslaugos perkeltos į e. erdvę,
išplėstas aplinkos ministerijos registrų, kadastrų ir informacinių sistemų funkcionalumas bei sukurtos ir
įdiegtos priemonės, leisiančios teikti elektronines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

www.epaslaugos.am.lt

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS
„E.SĄSKAITA" SUKŪRIMAS
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Įgyvendinus projektą, sudaryta galimybė prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, vykdantiems
viešųjų pirkimų sutartis, parengti, teikti ir gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras,
sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas internetu.
Taip pat Viešųjų pirkimų tarnybai ir Centrinei perkančiajai organizacijai elektroniniu būdu
gauti informaciją apie viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą ir sąskaitų faktūrų pateikimą bei
apmokėjimą.

www.esaskaita.eu/web/esaskaita

E. PASLAUGŲ SUKŪRIMAS SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖJE SISTEMOJE
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)
E. PASLAUGŲ INFORMACINĖS SISTEMOS, SKIRTOS NE GINČO TVARKA PASKIRTŲ
BAUDŲ FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS ADMINISTRAVIMUI, SUKŪRIMAS
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Projekto tikslas – skatinti savanorišką baudų mokėjimą gerinant ne ginčo tvarka paskirtų baudų
administravimo procesą bei užtikrinant priemones jas patogiai sumokėti. Įgyvendinant projektą
paskirtų baudų informacija ir administravimo duomenys sujungti į vieną visumą valstybės mastu,
sukurtos tam optimizuoti skirtos e. paslaugos.

www.vmi.lt -> Mano VMI

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS) – tai platforma, veikianti pagal strateginės partnerystės sutartį tarp SADM ir visų šalies savivaldybių. Sistema sudaro galimybę savivaldybėms IT priemonėmis
registruoti informaciją apie socialinę paramą – pinigines išmokas, socialines paslaugas, vaikų teisių apsaugą
savivaldybėse. Šios paslaugos teikiamos kiekvienoje savivaldybėje, visoje šalies teritorijoje.

www.spis.lt
ŽŪM REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ŽEMĖS ŪKIO
SUBJEKTAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
PERKĖLIMAS Į E. ERDVĘ
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM)
Įgyvendinus projektą sukurtos ir įdiegtos 6-ios
interaktyvios elektroninės paslaugos, skirtos
žemės ūkio subjektams. Jų tikslas – optimizuoti žemės ūkio subjektų resursus, siekiant
gauti viešąsias paslaugas, sudarant sąlygas
žemės ūkio subjektams elektroniniu būdu
gauti ŽŪM priskirtų institucijų ir įstaigų
teikiamas paslaugas.

www.zumis.lt

LIETUVOS DOKUMENTINIS KINAS INTERNETE (E-KINAS)
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

VIRTUALIOS ELEKTRONINIO
PAVELDO SISTEMOS PLĖTRA

Lietuvos
kultūra
informacinėje
visuomenėje

Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka

Įgyvendinant priemonę „Lietuvos kultūra
informacinėje visuomenėje“, sukurtas vertingas skaitmeninis turinys perkeliant į skaitmeninę formą unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus, meno ir literatūros kūrinius,
informaciją apie svarbiausius istorijos ir visuomenės gyvenimo reiškinius ir teikiant apie
juos informaciją elektroninėje erdvėje.
Įgyvendinant priemonę buvo remiamos veiklos, skirtos skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus, svarbiausius istorijos ir visuomenės gyvenimo reiškinius, meno ir literatūros kūrinius ir sudaryti galimybes visiems
norintiems nemokamai, lengvai ir patogiai
pasiekti suskaitmenintą medžiagą internete.
Pagal priemonę įgyvendinti 8 projektai, per
kuriuos buvo sukurta daugiau kaip 10 elektroninių paslaugų ir suskaitmeninta daugiau kaip
350 tūkst. kultūros paveldo objektų.

Projektas sujungia įvairias atminties
institucijas į bendrą duomenų bazę ir
portalą, kuriame sukurta prieiga prie
suskaitmenintų kultūros paveldo objektų.
Jo tikslas – užtikrinti informacijos
išsaugojimą ir didesnį prieinamumą
Lietuvos ir pasaulio vartotojams,
padidinti kultūros paveldo objektų
matomumą.

www.epaveldas.lt

LIETUVIŲ LITERATŪROS KLASIKOS
KŪRINIŲ PERKĖLIMAS Į E. ERDVĘ
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Sukurta programinė įranga, užtikrinanti lietuvių literatūros
klasikos kūrinių išsaugojimą ir viešą prieinamumą elektroninėje
erdvėje. Projekto metu suskaitmeninta daugiau nei 600 lietuvių
literatūros klasikos kūrinių ir sukurta lietuvių literatūros klasikos
kūrinių elektroninių knygų biblioteka, o vartotojams suteikta
patogi elektroninės paslauga – skaityti šiuos kūrinius mobiliuose
įrenginiuose.

www.epaveldas.lt

Įgyvendinant projektą sukurta elektroninė platforma, į kurią perkelta dalis archyve
saugomo Lietuvos dokumentinio kino palikimo. Sukurtas elektroninis turinys –
Lietuvos dokumentinio kino aprašai ir skaitmeniniai vaizdai bei
paslauga „e-kinas“, apimanti visą Lietuvos kino raidą nuo XX
amžiaus 2-ojo dešimtmečio iki šių dienų.

www.e-kinas.lt

LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS
SISTEMOS (LIMIS) DIEGIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE
Lietuvos dailės muziejus

LIETUVOS RADIJO VIRTUALIOS AUDIOBIBLIOTEKOS SUKŪRIMAS
VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Projekto metu Lietuvos nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose įdiegta bendra
informacinė sistema LIMIS, kurios pagalba kuriamas bendras nacionalinis muziejuose
saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninis turinys. Į LIMIS duomenų bazes
skaitmenine forma perkelta ir visuomenei pristatyta informacija apie unikalius ir
vertingus kultūros paveldo objektus, meno ir literatūros kūrinius bei svarbiausius
istorijos ir visuomenės reiškinius, suskaitmeninus daugiau nei 22 500 eksponatus.

LRT radijo archyvuose saugoma garsinė medžiaga, apimanti laikotarpį nuo XX a.
pradžios iki šių dienų (apie 40 tūkst. valandų). Tai – Lietuvos istorija ir jos kultūrinis
paveldas, užfiksuotas garso juostose, plokštelėse ir nušviečiantis prieškario, tarpukario, sovietinio laikotarpio ir dabar-tinę nepriklausomą Lietuvą. Šiuo projektu visa
medžiaga perkelta į informacinę sistemą, kuri leidžia išsaugoti archyvą
skatmeninėse laikmenose bei užtikrinti jos sklaidą tiek Lietuvoje,
tiek visame pasaulyje.

www.limis.lt

www.lrvab.lrt.lt

VIRTUALI ISTORINĖ LIETUVA: LDK
Vilniaus universitetas

VIRTUALI AKLŲJŲ BIBLIOTEKA
Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB)
Siekiant išsaugoti ir populiarinti lietuvių kultūrą ir gerinti e.
leidinių prieinamumą regos negalią turintiems žmonėms,
sukurta informacinė sistema, kurioje kaupiami elektroniniai
LAB leidiniai. Regos negalią turintys žmonės, naudodamiesi
bibliotekos paslaugomis, gali greitai ir lengvai pasiekti
norimą literatūrą, pateikiamą specialiais formatais,
prisijungę prie sistemos
kompiuteriu ir kitu mobiliuoju įrenginiu.

www.elvis.labiblioteka.lt

Sukurta svetainė, kurioje patraukliai ir
interaktyviai pristatoma LDK istorija – J.
Lelevelio fondo istoriniai žemėlapiai, Lietuvos
bažnyčių bibliotekų ir archyvų dokumentinis
paveldas bei kiti Lietuvos kultūros paveldo
objektai, reprezentuojantys unikalius
Lietuvos raidos momentus.

www.ldkistorija.lt

LIETUVOS VALSTYBINGUMO ISTORINIS PAVELDAS E. ERDVĖJE
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Sukurta IS, kurioje atkurtas valstybės kūrimo ir atkūrimo laikotarpio istorinis
paveldas, užbaigta pildyti 1918-1940 metų Lietuvos archyvinė teisės aktų bazė. Į
skaitmeninę formą perkėlus archyvinę medžiagą, kiekvienam vartotojui sudaryta
galimybė patogiu būdu rasti ir gauti informaciją apie Lietuvos valstybingumo
raidą ir įvairius Lietuvos valstybės istorinio paveldo objektus.

www.valstybingumas.lt

Lietuvių
kalba
informacinėje
visuomenėje

LIETUVIŲ ŠNEKA VALDOMOS
PASLAUGOS (LIEPA)
Vilniaus universitetas

Priemonės „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ tikslas – taikant šiuolaikines
informacines ir ryšių technologijas kurti
sprendimus, padedančius išsaugoti lietuvių
kalbą visose viešojo valstybės gyvenimo
srityse, ir sudaryti galimybę visiems norintiems nemokamai, lengvai ir patogiai jais
naudotis.
Pagal priemonę įgyvendinus 6 projektus
sudarytos sąlygos, užtikrinančios visavertį
lietuvių kalbos (rašytinės ir šnekamosios)
funkcionavimą visose valstybės gyvenimo
srityse, sulietuvintos kompiuterių programinės įrangos ir skaitmeninių įrenginių vartotojų
sąsajos, sukurtos kalbos automatinio vertimo
ir sintaksinės-semantinės analizės priemonės,
įdiegtos lietuvių šnekamosios kalbos (balso)
vartojimo kompiuteriuose paslaugos, išplėtota
terminija, sukaupti lietuvių kalbos ir raštijos
ištekliai bei jų pagrindu sukurti viešai prieinami skaitmeniniai produktai.

Įgyvendinant projektą sukurta informacinė
sistema LIEPA – tai 6 naujos paslaugos,
interneto portalas ir techninė įranga. Projekto
esmė – pasitelkus projekto metu sukurtas
lietuvių šneka valdomas paslaugas,
moksleiviams, neįgaliesiems ir visiems
norintiems suteikti galimybę savo veiklose
naudoti lietuvišką šneką suprantančius ir
lietuviškai šnekančius kompiuterius.

www.rastija.lt -> LIEPA

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ KALBŲ MAŠININIO
VERTIMO, PAREMTO STATISTINIAIS
METODAIS, SISTEMOS SUKŪRIMAS
Vilniaus universitetas

Įgyvendinus projektą į e. erdvę perkeltos anglų –
lietuvių – anglų ir prancūzų – lietuvių – prancūzų
kalbų mašininio vertimo paslaugos, kurios leidžia
mažesnėmis laiko ir lėšų sąnaudomis versti
tekstus, užtikrina vertimo tikslumą. Taip pat
užsienio kalba parengti tekstai tapo prieinamesni
plačiajai visuomenei.

www.rastija.lt -> VU mašininis vertimas

LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSINĖSSEMANTINĖS ANALIZĖS SISTEMA
TEKSTYNUI, LIETUVIŠKAM INTERNETUI
IR VIEŠOJO SEKTORIAUS TAIKYMAMS
Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto esmė – viešai prieinama lietuvių kalbos
sintaksinės-semantinės analizės sistema, kuri
leidžia atpažinti interneto žiniasklaidoje atsirandančias rašytinės kalbos naujoves, surasti ir
koreguoti gramatines klaidas, atlikti sintaksinęsemantinę analizę bei paiešką tekstuose. Taip ne
tik plėtojama taisyklinga lietuvių kalba elektroninėje erdvėje, bet ir palengvinama reikiamos
lietuvių kalba išreikštos informacijos paieška.

www.rastija.lt -> Semantika LT

VISUOMENEI AKTUALIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS LOKALIZAVIMAS,
PROGRAMOMS REIKALINGŲ
PRIEMONIŲ SUKŪRIMAS
Vilniaus universitetas
Įgyvendinant projektą sukurti sprendimai, kaip
saugoti lietuvių kalbą visose viešojo valstybės
gyvenimo srityse ir mažinti skaitmeninę atskirtį:
lokalizuoti keturi visuomenei aktualios programinės įrangos paketai, parengtos šiai programinei
įrangai lokalizuoti reikalingos priemonės.
Įgyvendinant projektą buvo sukurtos elektroninės
paslaugos: sulietuvintos 4 programos, sukurta
vertimo atmintis ir parengti 5 žodynai.

www.rastija.lt

IRT SPRENDIMŲ BEI TURINIO, PADEDANČIŲ IŠSAUGOTI
LIETUVIŲ KALBĄ VIEŠOJOJE ERDVĖJE, KŪRIMAS BEI
GALIMYBIŲ JAIS NAUDOTIS SUDARYMAS
Lietuvių kalbos institutas

INTEGRUOTŲ LIETUVIŲ KALBOS IR RAŠTIJOS
IŠTEKLIŲ, PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ
INTERNETINĖS SVETAINĖS SUKŪRIMAS
Vilniaus universitetas

Siekiant išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, įgyvendinant projektą
suskaitmeninti šeši lietuvių kalbos vienakalbiai ir penki dvikalbiai žodynai,
partizanų dainų, mįslių ir tikėjimo kartotekos. Taip pat sukurti du edukaciniai
žaidimai, dvi nuotolinio mokymo programos. Taip sukurta IS, leidžianti
visuomenei nemokamai naudotis suskaitmenintais lietuvių kalbos ištekliais
bei sukurtomis mokymo priemonėmis.

Sukurta svetainė sudaro galimybę visuomenei viešai ir
nemokamai naudotis esamais ir kuriamais naujais lietuvių
kalbos ir raštijos ištekliais. Vartotojams sukurta galimybė
išteklius rasti vienoje vietoje, naudotis patogia paieška, o
taip pat panaudoti juos naujų tyrimų ar produktų kūrimui.

www.rastija.lt -> LKI ištekliai ir mokymai

www.rastija.lt -> Lokalizavimas

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI IR
TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACINĖS
SISTEMOS SUKŪRIMAS

Intelektualios
valdymo
sistemos

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Priemonės „Intelektualios valdymo sistemos“
tikslas – taikant naujausias informacines
technologijas, geografines informacines sistemas, globalinės padėties nustatymo sistemas ir kitas pažangias technologijas, kurti ir
plėtoti intelektualias valdymo sistemas –
transporto (eismo valdymo, keleivių informavimo, navigacijos), civilinės saugos (greitojo
reagavimo tarnybų, saugumo užtikrinimo,
ekstremalių situacijų valdymo), geodezijos
(horizontalaus ir vertikalaus pagrindo valdymo), inžinerinių komunikacijų ir aplinkos
(aplinkos stebėsenos, teritorijų planavimo,
aplinkos kokybės valdymo) srityse.
Įgyvendinant priemonę buvo remiamos veiklos, susijusios su IT projektų, kurie kuria elektronines paslaugas gyventojams ar verslui
arba verslo infrastruktūrą, sudarančią visiems
verslo subjektams vienodas galimybes ja naudotis, įgyvendinimu. Pagal priemonę įgyvendinta 14 projektų, per kuriuos buvo sukurta
daugiau kaip 30 pažangių sprendimų ir
elektroninių paslaugų.

Sukurta sistema suvienodino ir supaprastino teritorijų planavimo (TP) proceso procedūras.
Naudojantis ja, užtikrinamas planavimo proceso teisėtumas ir viešumas, taip pat asmenų, visuomenės,
savivaldybių, valstybės interesų suderinimas, sėkmingas viešojo administravimo subjektų vykdomų
funkcijų TP proceso įgyvendinimas, užtikrinta pažeidimų prevencija.

PROJEKTAS "VIEŠOJO TRANSPORTO KELIONIŲ DUOMENŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS VINTRA SUKŪRIMAS"
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
Sukurta keleiviams skirta kelionių viešuoju transportu maršruto paieškos ir planavimo daugiafunkcė
informacinė e. paslauga „Vintra“, leidžianti viešojo transporto naudotojui suplanuoti visų transporto rūšių
(kelių, geležinkelių, vandens ir oro) kelionės maršrutą, gauti aktualią, tikslią ir patikimą kelionės informaciją.

www.visimarsrutai.lt

APLINKOSAUGINĖS INFORMACIJOS E. PASLAUGŲ IŠVYSTYMAS
Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto tikslas – Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra. Įgyvendinant projektą sudarytos galimybės ūkio subjektui
kaupti ir teikti aplinkos monitoringo, apskaitos, inventorizacijos ir kitus duomenis suinteresuotiems
asmenims ir visuomenei e. erdvėje.

www.aplinka.lt

www.tpdris.lt

INTEGRUOTOS KROVINIŲ GABENIMO JŪRŲ IR GELEŽINKELIŲ
TRANSPORTU INFORMACINĖS PLATFORMOS SUKŪRIMAS
AB Lietuvos geležinkeliai
Optimizuotas krovinių gabenimo geležinkelio ir jūrų transportu procesas,
plėtojant integruoto krovinių gabenimo e. paslaugas. Sukurtos e. paslaugos, leidžiančios rezervuoti geležinkelių krovinių gabenimo paslaugas, stebėti siuntos gabenimo proceso eigą, automatizuoti krovinio
vežimo ir krovos dokumentų ir deklaracijos paruošimą bei pateikimą.

www.ekro.litrail.lt
GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO, NAUDOJANT VIEŠŲJŲ JUDRIOJO
TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪRĄ, SISTEMA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Sukurta ir įdiegta sistema, leidžianti perspėti ir informuoti gyventojus tekstinėmis trumposiomis žinutėmis į
mobiliuosius telefonus. Pasitelkus sistemą visų mobiliųjų operatorių tinkluose galima pasiekti beveik kiekvieną
gyventoją per minimalų laiką ir neapkraunant tinklo, o tai yra ypač aktualu nutikus didelėms nelaimėms.

http://gpis.vpgt.lt/

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO RIZIKOS
VALDYMO IR PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ E.
PASLAUGŲ SUKŪRIMAS
Valstybinė geležinkelio inspekcija
prie Susisiekimo ministerijos
Įgyvendinant projektą sukurtos 5 elektroninės
paslaugos, leidžiančios gerinti Valstybinės
geležinkelio inspekcijos teikiamų viešųjų
paslaugų prieinamumą, geležinkelių transporto
eismo rizikos valdymą, optimizuoti geležinkelių
transporto sukeliamo triukšmo kontrolės ir
geležinkelių statinių priežiūros e. paslaugas.

www.gervis.vgi.lt

NACIONALINĖS LAIVŲ EISMO
STEBĖSENOS IINFORMACINĖS
SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS
Lietuvos saugios laivybos administracija
Įgyvendinant projektą, taikant naujausias informacines technologijas ir panaudojant Automatinę laivų
identifikavimo sistemą, sukurta bei įdiegta
Nacionalinė laivų eismo stebėsenos informacinė
sistema, įvykus incidentui užtikrinsianti operatyvų
informacijos apie laivus, gabenančius pavojingus ir
aplinką teršiančius krovinius, perdavimą Lietuvos bei
kitų ES šalių greitojo reagavimo tarnyboms.

www.maps.msa.lt

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ
EISMO INFORMACINĖ SISTEMA
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Pagrindinis projekto tikslas – diegiant
pažangias informacines technologijas spręsti
problemas Lietuvos valstybinės reikšmės
keliuose tam sukuriant e. paslaugas, kurios
apimtų visapusiškos informacijos apie eismo
sąlygas pateikimą eismo dalyviams ir
keliautojams jiems tinkamais būdais.

www.eismoinfo.lt

BENDROJO PAGALBOS CENTRO REGIONINIŲ PADALINIŲ APRŪPINIMAS
SPECIALIZUOTA ATSAKYMO Į PAGALBOS SKAMBUČIUS IR REAGAVIMO Į
PAGALBOS PRAŠYMUS, PAGALBOS TARNYBŲ OPERATYVAUS PAJĖGŲ
VALDYMO TECHNINE IR PROGRAMINE ĮRANGA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos
Įgyvendinus projektą išplėsta, modernizuota ir dviejuose BPC regioniniuose padaliniuose
Vilniuje ir Klaipėdoje įdiegta BPC informacinė sistema, kuri užtikrina efektyvesnį atsakymą į pagalbos skambučius, skambinančiųjų vietos nustatymą, reagavimą į pagalbos
prašymus visoje Lietuvoje. Sistema taip pat užtikrina duomenų bazių sinchronizavimą
tarp BPC regioninių padalinių.

ŪKIO SUBJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU KELIŲ TRANSPORTU, STEBĖSENOS IR INFORMAVIMO
SISTEMOS SUKŪRIMAS
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (VKTI)
Įgyvendinant projektą sukurta e. paslauga kelių transporto rinkos dalyviams, kuri įgalina duomenų apie
Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių ūkio subjektus, užsiimančius vežimo kelių transportu
veikla, apsikeitimą tarp VKTI ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų. Taip pat sukurtos intelektualios rizikos valdymo priemonės subjektų, susijusių su kelių transportu, ūkio priežiūrai vykdyti.

www.vektra.vkti.gov.lt

LAIVYBOS KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTE VALDYMO
INFORMACINĖS SISTEMOS (LUVIS) SUKŪRIMAS
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Lietuvoje ir Baltijos jūros regione intensyvėjant laivybai ir didėjant uostų svarbai, siekiant užtikrinti laivų
aptarnavimo kokybę, efektyvumą ir laivybos saugumą uostuose bei konkurencingumą tarptautinėje
rinkoje, sukurtos 6-ios e. paslaugos: pranešimų uostui teikimo, deklaracijų teikimo, uosto teikiamų
paslaugų užsakymo, sąskaitų už uosto suteiktas paslaugas pateikimo ir apmokėjimo,
interaktyvios uosto rinkliavų skaičiuoklės bei informacijos teikimo e. paslaugos.

www.luvis.port.lt

www.112.lt

VILNIAUS ORO UOSTO ELEKTRONINIŲ
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KŪRIMAS
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas
Įgyvendinant projektą sukurta bendros orlaivio
aptarnavimo e. paslauga oro transporto tinklo
dalyviams – orlaivio įgulai, organizacijai,
teikiančiai antžemines aptarnavimo ir susijusias
paslaugas. Įdiegta sistema, užtikrinanti operatyvesnį ir efektyvesnį skrydžių valdymo ir
priežiūros organizavimo darbą. Oro uoste taip
pat įrengti keleivių savitarnos kioskai.

LR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO PASLAUGŲ PLĖTRA
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Projekto tikslas – sukurti fiziniams ir juridiniams asmenims, įskaitant ir viešojo administravimo subjektus,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo (TP) dokumentų registravimo elektronines paslaugas. Įgyvendinant
projektą sukurtos 4 elektroninės paslaugos, leidžiančios elektroniniu būdu pateikti reikiamus dokumentus,
grafinius ir erdvinius duomenis, išrašus bei viešinti dokumentus TP dokumentų registro interneto svetainėje.

www.tpdr.lt

INTELEKTUALI MIŠKŲ ŪKIO E. PASLAUGŲ INFORMACINĖ SISTEMA
Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos
Įgyvendinant projektą sukurta miškų ūkio e. paslaugų informacinė sistema ir interaktyvus žemėlapis, kuriame
interaktyviai teikiama informacija apie valstybinės reikšmės miškų būklę, naudojant geoinformacinių sistemų sprendimus. Sistemoje organizuojamas mokslo ir technikos naujovių, tobulesnių technologijų įgyvendinimas miško ūkyje.

www.valstybiniaimiskai.lt

Sąveikumas.
Plačiajuosčiai elektroninių
ryšių tinklai.
Skaitmeninės televizijos
plėtros skatinimas.

Priemonės „Sąveikumas“ tikslas – kurti informacinių
ir ryšių technologijų panaudojimu pagrįstus sprendimus, skirtus užtikrinti efektyvų valstybės valdomų
informacinių išteklių naudojimą ir duomenų mainus.
Pagal priemonę įgyvendinus 3 projektus buvo sukurti
metodiniai ir technologiniai sprendimai, skirti užtikrinti valstybės biudžetinių įstaigų informacinių sistemų ir registrų bei kadastrų organizacinį, techninį ir
semantinį sąveikumą, įdiegtas standartizuotas, atviraisiais standartais ir atviraisiais formatais grįstas
duomenų apsikeitimo modelis, sukurta bendra elektroninių dokumentų infrastruktūra.
Priemonės „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“
tikslas – sukurti elektroninių ryšių tinklų infrastruktūrą, kuri leistų šalies gyventojams, viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms, verslo įmonėms
už prieinamą kainą naudotis plačiajuosčiu interneto
ryšiu, ir tokiu būdu sudaryti palankias sąlygas mažinti
skaitmeninę atskirtį šalyje. Pagal priemonę įgyvendinus 1 projektą nutiesta daugiau kaip 5 700 km
šviesolaidinių kabelio linijų, prie sukurto plačiajuosčio tinklo prijungta daugiau kaip 980 miestelių ir
kaimų, 98,7 proc. Lietuvos gyventojų sudaryta
galimybė tapti plačiajuosčio interneto vartotojais.
Įgyvendinant priemonę „Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas“ buvo siekiama informuoti visuomenę
ir verslo įmones apie skaitmeninės televizijos, veikiančios naudojant skirtingas technologijas, savybes,
teikiamas galimybes ir diegimo procesą Lietuvoje.

SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS
PLĖTROS SKATINIMAS
Lietuvos Respublika
suisiekimo ministerija
Įgyvendinant projektą sukurtas
portalas ir nemokama telefono linija,
skirti informacijai apie skaitmeninės
televizijos savybes ir jos diegimo
procesą Lietuvoje skleisti.

LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS
INFRASTRUKTŪROS PASLAUGŲ PLĖTRA
ĮGYVENDINANT PRIORITETINES INSPIRE
DIREKTYVOS PRIEMONES
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos
Įgyvendinant projektą padidintas valstybinių erdvinių
duomenų naudojimo efektyvumas, sukuriant naujas
interaktyvias viešas e.paslaugas. Inovatyviausia projekto dalis – erdvinių duomenų valdymo e. paslauga,
leidžianti naudoti LEI portalo išteklius sprendžiant su
erdvine informacija susijusius viešojo administravimo
uždavinius, naudotojams bendradarbiauti kuriant ir
skelbiant naujus geografinius duomenis, nenaudojant
tam specialios GIS programinės įrangos.

www.geoportal.lt/geoportal/el.-paslaugos

KAIMIŠKŲJŲ VIETOVIŲ INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ PLAČIAJUOSČIO TINKLO RAIN PLĖTRA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Projekto esmė – plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimiškosiose šalies
vietovėse, kuriose nepakanka komercinių iniciatyvų. Įgyvendinant projektą
nutiesta daugiau kaip 5 700 km šviesolaidinių kabelio linijų, prie sukurto
plačiajuosčio tinklo prijungta daugiau kaip 980 miestelių ir kaimų. Tokiu
būdu gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio interneto vartotojais,
dalis padidėjo iki 98,7 proc., o tinklu gali naudotis 660 tūkst. gyventojų,
520 viešųjų bibliotekų, 2 000 verslo ir 9 000 viešųjų institucijų.

www.placiajuostis.lt

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ
SĄVEIKUMO SISTEMOS SAUGOS IR FUNKCIONALUMO PLĖTRA
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Sukurta sistema suteikia galimybę gyventojams visas administracines ir viešąsias e.
paslaugas rasti bei jas užsisakyti vienoje vietoje – Elektroninių valdžios vartų portale.
Jame gyventojai e. paslaugomis (susijusiomis su gyvenamosios vietos deklaravimu,
vaiko gimimu, verslo pradžia, darbo paieška ir daug kitų) gali pasinaudoti lengviau ir
greičiau. Taip pat e. paslaugas kuriančios institucijos gali naudotis platformoje
įdiegtais bendrojo naudojimo IT sprendimais.

www.epaslaugos.lt

ELEKTRONINIO ARCHYVO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

www.archyvai.lt

Įgyvendinant projektą sukurta e. dokumentų priėmimo ir saugojimo valstybės
archyvuose infrastruktūra. Ją sudaro e. dokumentams priimti ir saugoti
valstybės archyvuose reikalinga techninė ir programinė įrangą bei IS, skirta
dokumentų kaupimo, saugojimo ir vartotojų prieigos funkcijoms vykdyti.

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA ŠIAULIŲ REGIONO
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
VšĮ Radviliškio ligoninė

SLAUGOS NAMŲ
IR PALIATYVIOSIOS PAGALBOS
E. PASLAUGA

Elektroninės
sveikatos
paslaugos
savivaldybėse

VšĮ Centro
poliklinika

Priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos
savivaldybėse“ tikslas – sudaryti sąlygas šalies savivaldybių gyventojams ir pacientams
šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės
sveikatos paslaugas, o savivaldybių tarybų
įsteigtoms viešosioms įstaigoms, teikiančioms
sveikatos priežiūros paslaugas, – bendradarbiauti tarpusavyje ir saugiai keistis informacija
elektroninėmis priemonėmis.
Pagal priemonę buvo remiami veiksmai, susiję
su savivaldybių kompetencijai priskirtų elektroninių sveikatos paslaugų, skirtų šalies savivaldybių gyventojams ir pacientams, ir joms
teikti reikalingų priemonių kūrimu. Pagal priemonę įgyvendinus 13 projektų sukurtos ir (ar)
modernizuotos regioninio lygmens ligoninių
informacinės sistemos, sudarant sąlygas
kaupti, saugoti ir elektroniniu būdu pacientui ir
sveikatos priežiūros įstaigos specialistams
pateikti pacientų sveikatos medicininės
istorijos duomenis.

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA KAUNO REGIONO
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
VšĮ Jonavos ligoninė
Projekte dalyvavusios sveikatos priežiūros įstaigos prieš tai nebuvo įsidiegusios bendros
IS ir savo veikloje naudojo tik atskiras, tarpusavyje nesusietas programines priemones.
Siekiant užtikrinti efektyvų žmogiškųjų ir materialinių išteklių naudojimą, 20-čiai ligoninių
partnerių buvo suteikta prieiga prie centralizuotos platformos, kurioje kaupiami ir
redaguojami klinikiniai duomenys apie paciento fizinę ir psichinę sveikatos būklę.

Sukurta informacinė
sistema sudaro
galimybę pacientams
internetu prisiregistruoti prie pirminės
asmens sveikatos
priežiūros įstaigos
bei užsisakyti slaugos
ir paliatyviosios
pagalbos paslaugas.

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ
PLĖTRA PANEVĖŽIO
REGIONO ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
ĮSTAIGOSE
VšĮ Rokiškio rajono ligoninė
Informacija apie pacientų
sveikatą buvo perkelta į bendrą
centralizuotą elektroninę IS, kuri
sujungia 11-a ligoninių-projekto
partnerių. Sistemoje saugomos
ir formuojamos e. medicininės
istorijos. dalinamasi informacija
apie paciento ankstesnę ir
dabartinę fizinę bei psichinę
sveikatos būklę.

Įdiegta bendra informacinė sistema, integruota su ESPBI IS, kurios
pagrindu veikia elektroninė paslauga, sudaranti galimybes
kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų
kaupti klinikinius duomenis apie ankstesnę ir dabartinę paciento
fizinę bei psichinę sveikatos būklę. Projektas jungia 17 ligoninių
partnerių, kuriose yra daugiau nei 2 000 personalo darbuotojų ir
daugiau nei 245 tūkst. pacientų.

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA
ALYTAUS REGIONO ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
VšĮ Alytaus apskrities
S. Kudirkos ligoninė
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Alytaus
regiono gyventojams ir pacientams
šiuolaikinėmis IT priemonėmis laiku gauti
kokybiškas sveikatos paslaugas, o sveikatos
priežiūros įstaigoms ir specialistams –
bendradarbiauti tarpusavyje ir saugiai keistis
informacija elektroninėmis priemonėmis.
Įgyvendinant projektą ligoninės ir partnerių
įstaigose įdiegta IS, padedanti užtikrinti
efektyvų žmogiškųjų ir materialinių išteklių
naudojimą medicinos įstaigose bei taupyti
pacientų laiką.

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA
MARIJAMPOLĖS REGIONO ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
VšĮ Marijampolės ligoninė
Įdiegta elektroninė paslauga, kuri suteikia
dešimčiai ligoninių projekto partnerių
centralizuotą prieigą prie klinikinių duomenų
apie paciento būklę. Taip užtikrinamas
informacijos aiškumas, taupomi laiko,
pinigų ir kiti resursai, ieškant informacijos
apie pacientą, ją redaguojant ir ja dalijantis
tarp ligoninių.

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ
PLĖTRA VILNIAUS
REGIONO ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
ĮSTAIGOSE
VšĮ Elektrėnų ligoninė

SANTA-HIS ADAPTAVIMAS AMBULATORINEI GRANDŽIAI
VšĮ Šeškinės poliklinika
E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA
TELŠIŲ REGIONO ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
VšĮ Regioninė Telšių ligoninė
Sukurta ir įdiegta bendra IS, apimanti 21
funkciją, leidžiančią optimizuoti ligoninių
veiklą. Joje kiekviena iš projekte dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų turi
galimybę formuoti ir kaupti elektronines
medicinines istorijas ir jas pateikti
elektroniniu būdu pacientams ir sveikatos
priežiūros įstaigų specialistams. Įrengta 120
kompiuterizuotų darbo vietų ir techninės
įrangos centras.

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA KAUNO
MIESTO POLIKLINIKOSE
VšĮ Kauno Šilainių poliklinika
Modernizuota IS ir sukurta platforma, kurioje centralizuotai
kaupiamos ir formuojamos asmenų sveikatos istorijos. Taip
sudaryta galimybė keistis asmens informacija tarp sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų. Jų darbuotojams bei
pacientas suteikta vieninga ir patogi prieiga prie duomenų.

Sukurta ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų IS sudaranti
galimybę informuoti pacientą apie jam aktualias profilaktines gydymo paslaugas, taip pat kaupti,
saugoti ir e. būdu teikti pacientų medicininių sveikatos istorijų duomenis. Taip sudarytos sąlygos
pagerinti sveikatos priežiūros kokybę, padidinti teikiamų paslaugų įvairovę ir prieinamumą. Taip
pat optimizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų darbą.

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA KLAIPĖDOS
REGIONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Siekiant optimizuoti pacientų aptarnavimo ir įstaigos veiklos procesus, informacinės sistemos pagrindu sukurti
sprendimai, skirti sveikatos istorijos duomenų kaupimui, saugojimui ir pateikimui pacientams ir sveikatos priežiūrs
įstaigoms e. būdu. Tokiu būdu pagerinta sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybė, pagerintas paslaugų
prieinamumas, sukurta centralizuota duomenų bazė, kurioje kaupiami ir redaguojami pacientų duomenys.

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA
TAURAGĖS REGIONO ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
VšĮ Tauragės ligoninė
Projekto metu įdiegta regioninė vieninga informacinė
sistema, kurios dėka sudarytos galimybės kiekvienoje
iš projekte dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų
formuoti e. medicinines istorijas, kaupti klinikinius
duomenis apie paciento būklę.

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA UTENOS REGIONO
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
VšĮ Utenos ligoninė
Įgyvendinant projektą ligoninės ir jos partnerių įstaigose buvo
įdiegta regioninė IS, apimanti 20 funkcijų, leidžiančių optimizuoti
sistemos veiklą. Įrengtos 127 kompiuterizuotos darbo vietos ir
techninės įrangos centras.

Projektas jungia 13 sveikatos
priežiūros įstaigų, kuriose
sukurta ir įdiegta bendra IS.
Joje kaupiamos ir saugojamos
pacientų medicininės sveikatos
istorijos. Sudaryta galimybė
jas elektroniniu būdu pateikti
pacientams ir sveikatos
priežiūros įstaigų specialistams.
Planuojama, kad baigus
įgyvendinti projektą su IS
dirbs apie 50 proc. šių
įstaigų darbuotojų.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ BEI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO E. PASLAUGOS
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Elektroninės
sveikatos
paslaugos

Tai sveikatos priežiūros įstaigų (SPĮ) licencijavimo sistema ir sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų
praktikos licencijų registras, skirtas atlikti registro duomenų tvarkymo veiksmus ir kaupiamos informacijos
apdorojimo procesus, susijusius su asmens ir visuomenės SPĮ: licencijų išdavimu, patikslinimu, pakeitimu,
galiojimo sustabdymu, atnaujinimu ir kitais.

Priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“
tikslas – sudaryti sąlygas šalies gyventojams
ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir
ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti
geros kokybės sveikatos paslaugas, o įvairioms sveikatos priežiūros įstaigoms –
bendradarbiauti tarpusavyje ir saugiai keistis
informacija elektroninėmis priemonėmis.
Pagal priemonę buvo remiami veiksmai, susiję
su valstybės institucijų kompetencijai priskirtų elektroninių sveikatos paslaugų, skirtų
gyventojams ir pacientams, ir joms teikti reikalingų priemonių kūrimu. Pagal šią priemonę
įgyvendinus 16 projektų buvo sukurta infrastruktūra, užtikrinanti Lietuvos elektroninės
sveikatos sistemos subjektų bendradarbiavimą ir jų informacinių sistemų integraciją, sudaryta galimybė pradėti kaupti ir tvarkyti
pacientų elektroninę sveikatos istoriją, išrašyti
elektroninius receptus, kaupti skaitmeninius
medicininius vaizdus ir teikti kitas elektroninės sveikatos paslaugas.

www.vaspvt.gov.lt

E. PASLAUGOS „E. RECEPTAS“ PLĖTRA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Įgyvendinant projektą sukurtos trys e. paslaugos, kuriomis naudodamiesi
gydytojai turi galimybę išrašyti pacientui skiriamų vaistų ir kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių receptus. Jie yra saugomi centralizuotai, o
vaistinė, į kurią kreipiasi pacientas, gauna paciento e. receptą bei
išduoda jam skirtus vaistus. Projekto rezultatai padeda nuolat
užtikrinti ryšį tarp gydytojo, paciento ir farmacininko.

VIENINGO MEDICININIŲ
TERMINŲ KLASIFIKATORIAUS SUKŪRIMAS
KOKYBIŠKŲ E. PASLAUGŲ
PLĖTRAI SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
Lietuvos medicinos biblioteka

www.esveikata.lt

TELEMEDICINOS TAIKYMAS VAKARŲ LIETUVOS KARDIOLOGIJAI
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Sukurtas integralus medicinos
terminų žodynas lietuvių kalba,
sujungtas į hierarchinę struktūrą
ir perkeltas į IS, kuria, naudodamosi per e. sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros IS, sveikatos priežiūros
įstaigos gali integruoti standartizuotą terminologiją ligoninių IS.

Sukurta telekardiologijos elektroninės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikalinga IS, kurioje išvystyta
techninė duomenų mainų infrastruktūra, leidžianti keistis duomenimis tarp pareiškėjo, partnerio ir naudos
gavėjų įstaigose. Taip pat e. sistemoje pacientams suteikiama informacija apie sveikatinimo paslaugas.

www.esveikata.lt

www.lmb.lt
E. SVEIKATOS PASLAUGŲ IR
BENDRADARBIAVIMO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Sukurta e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo IS, kuri jungia Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos organizacinių, telekomunikacinių ir programinių priemonių bei duomenų bazių visumą. Joje
centralizuotai formuojamos ir kaupiamos elektroninės asmens sveikatos istorijos, kuriomis dalijasi
įvairios susijusios sveikatinimo veiklą vykdančios įstaigos ir jų specialistai.

www.esveikata.lt

NACIONALINĖ KLINIKINIŲ SPRENDIMŲ PALAIKYMO SISTEMA
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Sukurta sistema, kurioje diegiami klinikinių sprendimų įrankiai, keliamos ekspertinės sistemos, dalijamasi
klinikinėmis žiniomis. Sistema automatiškai išanalizuoja pateiktus paciento tyrimų duomenis ir pateikia
analizės išvadas – galimas klinikinių sprendimų rekomendacijas, kuriomis specialistas gali remtis priimdamas
sprendimus dėl paciento ligos diagnozės ar tolimesnio gydymo.

www.nksps.lt

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ IR KLAIPĖDOS
UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos
Modernizuotos ligoninių turimos IS, kurias naudojant galima
kaupti ir tvarkyti e. medicininių istorijų duomenis ir e.
sveikatos įrašus. Sukurta galimybė pacientams matyti savo
ligos istorijos duomenis, gauti informaciją apie suteiktas
sveikatos priežiūros paslaugas ir pan.

www.esveikata.lt

IŠANKSTINĖS PACIENTŲ REGISTRACIJOS (IPR) SISTEMOS PLĖTRA
VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikos
Sudarytos sąlygos Lietuvos gyventojui gauti
bendrą išankstinės registracijos e. paslaugą.
Taip pat praplėstas IPR sistemos funkcionalumas
– paciento ir gydytojo identifikavimas, eilių
sudarymas, nesant laisvų registracijos vietų,
e. vedlys, padedantis atpažinti ligos simptomus,
identifikuoti problemą, nukreipti pacientą pas
tinkamą specialistą bei surinkti preliminarią
paciento anamnezę, kuri pagreitina pirminę
paciento apžiūrą, ir kitos paslaugos.

https://ipr.sergu.lt

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ GYVENTOJAMS IR PACIENTAMS KŪRIMAS
VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKOJE IR VŠĮ
RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Įdiegus sistemą, bendroje duomenų bazėje saugojamos pacientų e. medicininės istorijos, patogiai
prieinamos pacientams ir sveikatos priežiūros įstaigų specialistams. Taip pat sistemoje administruojami ambulatoriniam apsilankymui atvykę ar stacionare gydomi pacientai. Tokiu būdu lengviau
organizuojamas pacientų srautas, padedant optimizuoti sveikatos paslaugas teikiančių įmonių veiklą.

www.esveikata.lt
E. SVEIKATOS PASLAUGŲ GYVENTOJAMS IR
PACIENTAMS KŪRIMAS VŠĮ VILNIAUS MIESTO
KLINIKINĖJE IR VŠĮ RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS
PSICHIATRIJOS LIGONINĖJE
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Įgyvendinant projektą pareiškėjo ir partnerio įstaigose įdiegta
ligoninės IS, apimanti 27 funkcijas, kuriomis naudojantis
kaupiamos, saugomos ir elektroniniu būdu pateikiamos
pacientų sveikatos istorijos. Taip pat įrengta 310
kompiuterizuotų darbo vietų ir techninės įrangos centras,
kurio funkcionalumu naudosis dvi įstaigos.

www.esveikata.lt

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA
SANTARIŠKIŲ MEDICINOS MIESTELIO
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

LICENCIJŲ FARMACINEI VEIKLAI
IŠDAVIMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ
INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS E.
PASLAUGOS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie
Sveikatos apsaugos ministerijos

Modernizuota sistema ir sukurtos naujos
paciento registracijos, klinikinės informacijos ir
ligos istorijos tvarkymo, hospitalizavimo,
operacijų ir kitų veiklų priemonės. Jose
kaupiama, saugojama ir e. būdu pateikiama
pacientų medicininės sveikatos duomenų
informacija sveikatos priežiūros įstaigų
specialistams ir pacientams.

Sukurta ir įdiegta Vaistinių preparatų IS ir
Vaistinių preparatų registras. E. erdvėje galima
išduoti vaistininko praktikos licencijas ir
registruoti vaistininkų padėjėjus į vaistininkų
padėjėjų sąrašą. Taip pat išduoti licencijas
farmacijos veiklai juridiniams asmenims, teikti
informaciją apie vaistinius preparatus.

www.vvkt.lt

www.esveikata.lt
KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS PACIENTŲ
KLINIKINĖS INFORMACIJOS IR MEDICININIŲ
VEIKLOS PROCESŲ VALDYMO ELEKTRONINIŲ
PASLAUGŲ IR PRIEMONIŲ DIEGIMAS
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA VŠĮ
KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖJE
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Įdiegta e. sveikatos ir sveikatos priežiūros IS, kurios
pagrindu ligoninėje sudaryta galimybė kaupti e.
medicininę istoriją. Jos pagrindu suformuoti e.
sveikatos įrašai teikiami į e. sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros IS, informacija
teikiama pacientams.

www.esveikata.lt

Sukurtas archyvas, užtikrinantis medicininių vaizdų
kaupimo ir mainų e. sveikatos paslaugų teikimą
sveikatos priežiūros paslaugų valdymo ir kontrolės
specialistams ir kitiems dalyviams bei pacientams.
Sistemoje saugomi radiologinių, ultragarsinių ir
biosignalinių tyrimų rezultatų skaitmeniniai vaizdai.

www.esveikata.lt
E. SVEIKATOS PASLAUGŲ GYVENTOJAMS IR PACIENTAMS KŪRIMAS
VŠĮ RESPUBLIKINĖJE ŠIAULIŲ LIGONINĖJE, VŠĮ RESPUBLIKINĖJE PANEVĖŽIO LIGONINĖJE,
VŠĮ RESPUBLIKINĖJE KLAIPĖDOS LIGONINĖJE IR VŠĮ RESPUBLIKINĖJE KAUNO LIGONINĖJE
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
Į e. erdvę perkeltos ligoninių teikiamos paslaugos ir administravimo procesai: pacientų medicininės istorijos
duomenų saugojimas bei pateikimas pacientams ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, ambulatoriniam apsilankymui atvykusių ar stacionare gydomų pacientų administravimas. Naudojantis sistema atliekamas
pacientų srauto rūšiavimas pagal reikiamos pagalbos skubumą, planuojamas ligoninės resursų naudojimas.

www.esveikata.lt
Sistema padeda efektyviau valdyti pacientų ir jų duomenų
srautą – identifikuoja pacientą ir administruoja jo duomenis,
automatiškai tikrina draustumą PSD fonde realiu laiku, užsako
medicininius laboratorinius tyrimus pacientams ir pateikia gautų
tyrimų rezultatus specialistams, užsako biopsinės ir operacinės
medžiagos tyrimą patologijos laboratorijoje ir kitas paslaugas.

NACIONALINĖS MEDICININIŲ VAIZDŲ
ARCHYVAVIMO IR MAINŲ INFORMACINĖS
SISTEMOS IR JOS PAGRINDU TEIKIAMŲ E.
PASLAUGŲ SUKŪRIMAS
Sveikatos apsaugos ministerija

Informacinių
technologijų
sauga

VALSTYBINĖS
MOKESČIŲ
INSPEKCIJOS
INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
SAUGA
Valstybinė
mokesčių inspekcija
prie Lietuvos
Respublikos
finansų ministerijos
(VMI)

Priemonės „Informacinių technologijų sauga“
tikslas – užtikrinti efektyvesnę valstybės
institucijų, valdančių svarbiausias valstybės
informacines sistemas, informacinių ir ryšių
technologijų saugą, informacijos apsaugą nuo
nesankcionuoto jos pakeitimo ir panaudojimo.
Pagal priemonę buvo remiamos veiklos, skirtos valstybės institucijų informacinių ir ryšių
technologijų saugos, informacijos apsaugos
nuo nesankcionuoto jos pakeitimo ir panaudojimo priemonėms kurti ir diegti. Pagal priemonę įgyvendinti 7 projektai, per kuriuos buvo
įdiegti informacinių ir ryšių technologijų saugumo sprendimai, užtikrinantys aukščiausią
svarbiausių šalyje pirmos kategorijos valstybės informacinių sistemų saugumą.

Įgyvendinant projektą
įdiegtos informacijos
apsaugos priemonės,
kurios užtikrina
efektyvią VMI IS
tvarkomų mokesčių
mokėtojų duomenų
apsaugą nuo
neteisėto panaudojimo ir nesankcionuoto
jų duomenų keitimo.
Įdiegtos kompiuterizuotos informacijos
saugos valdymo,
duomenų bazių
monitoringo,
tapatybės ir teisių
valdymo, privilegijuotų naudotojų
veiksmų kontrolės,
duomenų nutekėjimo
prevencijos bei
pažeidžiamumo
valdymo sistemos.

SAUGIU VALSTYBĖS DUOMENŲ
PERDAVIMO TINKLU
PASIEKIAMŲ INFORMACINIŲ
SISTEMŲ SAUGOS STIPRINIMAS
Gyventojų registro tarnyba prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
Įgyvendinant projektą sukurta ir
įdiegta techninė ir programinė įranga
Gyventojų registro, Saugaus valstybinių
duomenų perdavimo tinklo, Valstybės
tarnybos valdymo informacinės
sistemos, Žemės ūkio paramos
administravimo ir informacinės
sistemos „Pagalba“ saugai stiprinti.

SODROS INFORMACINĖS
SISTEMOS SAUGUMO GERINIMAS
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
E. RYŠIŲ TINKLAIS PERDUODAMOS INFORMACIJOS KONTROLĖS
INFORMACINĖS SISTEMOS IR KITŲ SUSIJUSIŲ INFORMACINIŲ
SISTEMŲ SAUGA
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (LR VSD)
Įgyvendinant projektą buvo optimizuota LR VSD valdomos e. ryšių tinklais
perduodamos informacijos kontrolės informacinės sistemos (ERTIKIS) sauga,
sustiprinta informacijos apsauga nuo nesankcionuoto informacijos pakeitimo
bei panaudojimo. Projektas taip pat prisidėjo kuriant priemones, skirtas
sustiprinti ikiteisminio tyrimo institucijų veiklą, atskleidžiant ir tiriant nusikaltimus bei užtikrinant veiksmingą jų bendradarbiavimą su prokuratūra.

Projektu siekiama užtikrinti Fondo valdybos
informacinės sistemos apsaugą. Projekto
poveikis – sumažėjęs, efektyvesnis ir
skaidresnis administravimas, geresnė draudėjų
bei apdraustųjų duomenų apsauga, daugiau
pasitikėjimo socialinio draudimo sistema,
patogiau renkamos įmokos.

REGISTRŲ CENTRO IR CENTRINĖS HIPOTEKOS
ĮSTAIGOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SAUGA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Įgyvendinant projektą įsigytos informacijos saugumo valdymo
priemonės padidins Registrų centro ir Centrinės hipotekos
įstaigos tvarkomuose registruose kaupiamos informacijos
atsparumą elektroninėms atakoms. Taip pat bus operatyviau
ir tiksliau nustatomos saugos problemos, centralizuotai
informuojama apie galimas grėsmes.

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SAUGA
Vidaus reikalų ministerija (VRM)
Siekiant padidinti VRM valdomų pirmos kategorijos
IS saugą, įdiegtos informacijos saugumo valdymo
priemonės – bendra e. audito žurnalų įrašų rinkimo,
kaupimo, koreliavimo ir analizės sistema, administratorių veiksmų kotrolės sistema, saugos
dokumentų atitikties vertinimo ir valdymo, IT
veiklos matavimo ir kitos priemonės.

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
MUITINĖS
INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ
SAUGA
Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Įgyvendinant
projektą sukurta
technologinės ir
programinės įrangos
sistema, užtikrinanti
muitinės informacinių technologijų
apsaugą ir prieinamumą. Pasirinktos
saugumo didinimo
priemonės ne tik
sumažino buvusias
saugos spragas, bet
ir leidžia stebėti su
sauga susijusius
įvykius bei rengti ir
vykdyti tinkamą ir
gerąsias praktikas
atitinkančią
saugumo politiką.

Elektroninė demokratija.
Elektroninė demokratija:
regionai

Elektroninės demokratijos paslaugos ir sprendimai skirti tam, kad visi, kuriems rūpi jų šalies
ir bendruomenės gyvenimas, galėtų aktyviau
ir efektyviau dalyvauti valdžiai priimant svarbius sprendimus. Naudodamiesi elektroninės
demokratijos paslaugomis, piliečiai gali reikšti
nuomonę įvairiais valstybės ar savivaldos
gyvenimo klausimais, susipažinti su aktualia,
operatyvia ir lengvai pasiekiama informacija
apie valdžios institucijų rengiamus ir priimtus
sprendimus bei teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo, diskutuoti ir keistis nuomonėmis.
Įgyvendinant priemones „Elektroninė demokratija“ ir „Elektroninė demokratija: regionai“
buvo remiamos veiklos, skirtos didinti viešojo
sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę,
sprendimų priėmimo kokybę, stiprinančios
bendruomeniškumą ir naujas politinės raiškos
formas. Pagal priemones įgyvendinti 49 projektai, per kuriuos buvo sukurta daugiau kaip
160 naudotojams skirtų elektroninės demokratijos sprendimų ir paslaugų.

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS IR JOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ
AUDIO/VIDEO TRANSLIACIJŲ INTERNETU GYVENTOJAMS REALIZAVIMAS
Varėnos rajono savivaldybės administracija

ELEKTRONINĖS
DEMOKRATIJOS
PRIEMONIŲ PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE

Įgyvendinant projektą sukurta ir įdiegta sistema
ir svetainė, kurioje gyventojai gali lengviau rasti
reikiamą informaciją ir viešai stebėti Varėnos
savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių
vaizdo ir garso transliacijas internetu bei
naudodamiesi e. priemonėmis tiesiogiai
dalyvauti posėdžiuose.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

www.varena.lt

ELEKTRONINĖS SISTEMOS, LEIDŽIANČIOS
PLĖTOTI PILIETINĘ DEMOKRATIJĄ
ELEKTRONINĖJE TERPĖJE, SUKŪRIMAS
Druskininkų savivaldybės administracija
Įgyvendinant projektą sukurta nauja Druskininkų
savivaldybės interneto svetainė su e. demokratijos
įrankiais, modernizuota savivaldybės tarybos posėdžių
valdymo sistema su viešinimo įrankiais. Visa tai leidžia
aktyvinti sąveiką tarp Druskininkų savivaldybės viešojo
valdymo institucijų ir savivaldybės gyventojų.

www.druskininkai.lt

Modernizuota savivaldybės
interneto svetainė, sukurta
posėdžių valdymo sistema,
skirta piliečių e. dalyvavimo
principui įgyvendinti, e.
balsavimo ir diskusijų sistema
– savivaldybės tarybos darbo
proceso viešinimo elektroninėje terpėje sistema.
Sukurtos sistemos tikslas –
padidinti savivaldybės veiklos
skaidrumą ir atskaitomybę,
diegiant elektroninius
sprendimus.

ELEKTRONINĖS
DEMOKRATIJOS
SKATINIMAS
ŠALČININKŲ RAJONE
Šalčininkų rajono
savivaldybės
administracija
Sukurtos ir įdiegtos e.
demokratijos priemonės,
kuriomis gyventojai gali
reikšti nuomonę įvairiais
savivaldybės veiklos
klausimais, teikti pastabas
dėl priimamų teisės aktų,
dalyvauti įvairiose
diskusijose. Taip pat
sukurtoje platformoje
veikia e. dokumentų
paieška, tvirtinimas,
aktualizavimas
ir publikavimas.

www.salcininkai.lt

www.svencionys.lt

ELEKTRONINIŲ
PRIEMONIŲ,
SKIRTŲ
GYVENTOJAMS
DALYVAUTI
SPRENDIMŲ
PRIĖMIME,
SUKŪRIMAS IR
ĮDIEGIMAS
Vilniaus miesto
savivaldybės
administracija
Įgyvendinant projektą
sukurta gyventojų
informavimo ir
dalyvavimo viešoji
paslauga. Tokiu būdu
gyventojams sudarytos sąlygos
dalyvauti Vilniaus
miesto savivaldai
priimant sprendimus.

www.vilnius.lt

ELEKTRONINĖS
DEMOKRATIJOS
SPRENDIMŲ DIEGIMAS
VILNIAUS RAJONO
SAVIVALDYBĖJE
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Sukurta moderni interneto
svetainė, paremta ir
valdoma naudojantis
turinio valdymo sistema.
Joje įdiegti teisės aktų ir
jų projektų skelbimo,
konferencijų organizavimo,
tarybos nario tinklaraščio,
e. paslaugų bei posėdžių
valdymo posistemiai. Šie
e. demokratijos sprendimai
užtikrina veiksmingą ir
skaidrų vietos valdžios
funkcionavimą bei pagerina
savivaldybės teikiamų
viešųjų paslaugų kokybę.

www.vrsa.lt
ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA VISIEMS
Trakų rajono savivaldybės administracija
Sukurtos ir įdiegtos informacijos ir ryšių technologijomis paremtos e. demokratijos priemonės, skirtos
savivaldybės tarybai balsuoti ir informacijai apie balsavimų rezultatus viešinti. Tokiu būdu savivaldybės
gyventojams suteikta galimybė reikšti savo nuomonę ir daryti įtaką vietos valdžios sprendimams.

www.trakai.lt

ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)
Elektrėnų savivaldybės administracija
Įgyvendinus projektą, patobulinti ir išplėtoti informacinių ir ryšių technologijų sprendimai, didinantys viešojo
administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę ir skatinantys
naujas politinės raiškos formas. Įdiegtos savivaldybės problemų sprendimo, interesantų konsultavimo,
savivaldybės veiklos viešinimo ir e. peticijų paslaugos.

www.elektrenai.lt

INTERAKTYVIŲ ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ
SAVIVALDYBĖJE, SUDARANT SĄLYGAS GYVENTOJŲ NUOMONEI PAREIKŠTI
Elektrėnų savivaldybės administracija
Sukurti ir įdiegti informacinių ir ryšių technologijų sprendimai, didinantys viešojo administravimo
sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę ir naujas politinės raiškos
formas. Įdiegti savivaldybės teisėkūros, e. apklausų, viešosios komunikacijos ir teritorijų planavimo
dokumentacijos e. publikavimo visuomenei moduliai.

www.elektrenai.lt

ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PRIEMONIŲ
PLĖTRA ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Širvintų rajono savivaldybės administracija
Sukurtos ir įdiegtos e. demokratijos priemonės: e. teisėkūra,
e, konsultacijos, e. skundai, e. prašymai, e. iniciatyvos, e.
peticijos, e. apklausa, e. forumas. Šie įrankiai optimizuoja
bendravimą tarp piliečių ir savivaldybės, sklandžiai
naudojant abiejų šalių laiko ir kitus išteklius.

www.sirvintos.lt

ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS
PASLAUGŲ PLĖTRA LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖJE
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija
Siekiant stiprinti Vyriausybės ir
visuomenės sąveiką, gerinti visuomenės
informuotumą, bendradarbiauti su
piliečiais siūlant, rengiant, svarstant ir
priimant nutarimus, įgyvendintas
projektas, per kurį sukurtos viešosios
paslaugos: e. pilietis, portalas „Mano
Vyriausybė“, e. priimamasis, dvi
paslaugos institucijoms: „Turinio
valdymo priemonių teikimo institucijoms
paslauga“ bei „Atvirų duomenų skelbimo
priemonių teikimo paslauga“.

www.lrv.lt

E. DEMOKRATIJOS PRINCIPŲ
ĮGYVENDINIMAS LAZDIJŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Lazdijų rajono savivaldybės
administracija
Įgyvendinant projektą sukurtas
interneto puslapis ir įdiegtos
interaktyvios e. demokratijos
paslaugos: e. prašymai, e.
teisėkūros sistema, kurioje
skelbiama teisinė informacija,
reikalinga priimant savivaldybės
sprendimus, ir e. posėdžiai –
tiesioginė posėdžių vaizdo ir garso
transliacija internetu. Taip pat
įsigyta e. balsavimo sistemos
įranga, sukurta posėdžių valdymo
sistema, kuri palengvina posėdžių
organizavimą ir valdymą.

www.lazdijai.lt

KAUNO MIESTO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO
SEKTORIAUS VEIKLOS SKAIDRUMO DIDINIMAS
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ
PRIEMONĖMIS ĮTRAUKIANT SAVIVALDYBĖS
BENDRUOMENĘ
Kauno miesto savivaldybės administracija
Įgyvendinant projektą sukurtos tarpusavyje sąveikaujančios IS, kurios sudaro galimybes Kauno miesto
bendruomenei pareikšti savo nuomonę svarstomais
klausimais, pranešti apie problemas mieste, teikti pasiūlymus įvairiais miestui aktualiais klausimais, gauti aktualią
miesto informaciją.

www.kaunas.lt

INTERAKTYVIŲ ELEKTRONINĖS
DEMOKRATIJOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Įgyvendinant projektą sukurta moderni
Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainė,
kuriame įdiegtos e. demokratijos priemonės: e.
teisinė informacija, e. darbotvarkės, e. svarstymai
ir iniciatyvos, e. diskusijos, e. apklausos,
e. pranešimai apie problemą, e. pranešimai,
e. žemėlapiai, e. prenumerata.
www.alytus.lt

ELEKTRONINIO
BALSAVIMO
SISTEMOS ĮDIEGIMAS
VARĖNOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS
TARYBOJE
Varėnos rajono
savivaldybės
administracija
Įgyvendinant projektą
atnaujinus Varėnos
rajono savivaldybės
interneto svetainę,
sudaryta galimybė
visiems, stebintiems
tiesiogines posėdžių
transliacijas, matyti
svarstomo klausimo
balsavimo rezultatus
ir iš anksto pareikšti savo
nuomonę apie paskelbtus
sprendimų projektus.

www.varena.lt

ELEKTRONINIŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ ĮTRAUKTI GYVENTOJUS Į DEMOKRATIJOS PROCESUS, DIEGIMAS ALYTAUS
RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Sukurtos ir įdiegtos e. demokratijos priemonės – elektroninis piliečių
informavimas, e. teisėkūra, e. diskusijos. Šios paslaugos suteikia
galimybę gyventojui realiu laiku ar archyve stebėti ir girdėti tarybos
posėdžius, matyti vardinius balsavimo rezultatus. Šios priemonės didina
savivaldybės veiklos skaidrumą ir leidžia gyventojams reikšti nuomonę
įvairiais savivaldybės veiklos klausimais.

www.arsa.lt

ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Kauno rajono savivaldybės administracija
Savivaldybėje įgyvendintas e. demokratijos projektas – tai 3
naujos e. paslaugos gyventojams ir verslui. Teisės aktų
paieškos sistema – tai galimybė operatyviai rasti reikiamą
dokumentą. „E. posėdžiai“ sudaro sąlygas tiesiogiai stebėti
tarybos posėdžius ir taip įvertinti politikų darbą, formuoti
savo politines nuostatas, operatyviai gauti reikalingą
informaciją, o „E. konsultacija“ leidžia perduoti savo
nuomonę, pareikšti pastabas ir pasiūlymus valdžios
atstovams.

www.krs.lt

ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PRINCIPŲ
ĮDIEGIMAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖJE
Birštono savivaldybės administracija
ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA KUPIŠKIO
RAJONO SAVIVALDYBĖJE
E. DEMOKRATIJOS
SPRENDIMAI
JONAVOS RAJONO
SAVIVALDYBĖJE,
II ETAPAS
Jonavos rajono
savivaldybės
administracija
Siekiant skatinti savivaldybių
skaidrumą bei savivaldybės
gyventojų įsitraukimą,
sukurta ir įdiegta 10 e.
demokratijos paslaugų:
idėjų bankas, pranešimai ir
skundai, dokumentai,
konsultacijos, vaizdo ir garso
transliacijos, apklausos,
diskusijos, prenumerata, e.
peticija, e. prašymas.

www.jonava.lt

Kupiškio rajono
savivaldybės administracija
Įgyvendinant projektą įdiegtos
posėdžių įgarsinimo ir e. balsavimo
paslaugos. Jos leidžia susipažinti su
visais rajono tarybos priimamais
sprendimais, dalyvauti jų aptarimuose ir diskusijose. Tai taip pat
suteikia galimybę svetainėje pateikti
klausimus savivaldybės administracijos darbuotojams.

www.kupiskis.lt

Sukurtos ir įdiegtos e. priemonės, kuriomis naudojantis galima lengvai atlikti
teisės aktų paiešką, taip pat tiesiogiai ar archyvuose stebėti e. posėdžius. Tokiu
būdu asmenys gali susipažinti su aktualia, operatyvia ir lengvai pasiekiama
informacija apie vietos valdžios institucijų priimtus sprendimus.

www.birstonas.lt

ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Įgyvendinant projektą sukurta savivaldybės interneto svetainė su e. dalyvavimo sistema, skirta piliečių
e. dalyvavimo principui įgyvendinti, ir svetainės turinio valdymo sistema. Įgyvendinant projektą taip
pat buvo sukurta ir įdiegta e. balsavimo-diskusijų sistema, užtikrinanti tinkamą savivaldybės tarybos
darbo proceso viešinimą elektroninėje terpėje.

www.vilkaviskis.lt

ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE
Kalvarijos savivaldybės administracija
Įgyvendinus projektą, gyventojams suteikta galimybė bendrauti ir diskutuoti su vietos politikais e.
forumuose ir svetainėse. Čia taip pat vyksta konsultavimas, aktyvus dalyvavimas vietos valdžiai
priimant sprendimus. Neįgaliesiems sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti e. demokratijos procesuose.
Pagal asmens tapatybės nustatymo mechanizmą identifikuoti gyventojai gali komentuoti publikuojamus dokumentus, už juos balsuoti, pareikšti ir pateikti savo nuomonę politikams, teikti peticijas.

www.kalvarija.lt
ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Prienų rajono savivaldybės administracija
Įgyvendinant projektą, savivaldybės posėdžių
salėje įrengta e. balsavimo sistema, kuri leidžia
savivaldybės tarybos nariams sklandžiau vesti
posėdžius, efektyviau priimti sprendimus, lengviau
suskaičiuoti balsavimo rezultatus, taip pat sudaro
galimybes piliečiams stebėti tiesiogines posėdžių
transliacijas, peržiūrėti ar perklausyti posėdžio
vaizdo ir garso įrašus, peržiūrėti kiekvieno posėdyje
svarstyto klausimo balsavimo rezultatus, komentuoti ir užduoti klausimus.

www.prienai.lt

ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
ELEKTRONINIŲ
PRIEMONIŲ, SKIRTŲ
ĮTRAUKTI GYVENTOJUS
Į DEMOKRATIJOS
PROCESUS, DIEGIMAS
KĖDAINIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE
Kėdainių rajono
savivaldybės
administracija
Įdiegta e. informavimo, e.
dalyvavimo ir e. konsultavimosi paslauga – e.
demokratijos priemonės,
paremtos informacinės ir
ryšių technologijos,
didinančios savivaldybės
veiklos skaidrumą ir
leidžiančios gyventojams
reikšti nuomonę įvairiais
savivaldybės veiklos
klausimais.

www.kedainiai.lt

Sukurtos ir įdiegtos e. demokratijos priemonės:
e. informavimo, e. dalyvavimo ir e. konsultavimosi
paslaugos. Jos padeda didinti savivaldybių veiklos
skaidrumą ir leidžia gyventojams reikšti nuomonę
įvairiais savivaldybės veiklos klausimais.

www.kaisiadorys.lt

ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS
PRIEMONIŲ DIEGIMAS RASEINIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖJE

INFORMACINĖS VISUOMENĖS
PLĖTROS ŠAKIŲ RAJONE
PROGRAMA I

Raseinių rajono savivaldybės
administracija

Šakių rajono savivaldybės
administracija
Sukurtos ir įdiegtos e. demokratijos
priemonės: e. teisėkūra, e. dalyvavimas,
e. posėdžiai, e. informavimas ir
e. apklausos, paremtos informacinėmis
ir ryšių technologijomis, didinanačios
savivaldybės veiklos skaidrumą ir
leidžiančios gyventojams reikšti
nuomonę įvairiais savivaldybės
veiklos klausimais.

www.sakiai.lt
ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA MARIJAMPOLĖS
SAVIVALDYBĖJE
Marijampolės savivaldybės
administracija
Savivaldybės interneto svetainėje
įdiegtos priemonės, skatinančios
aktyvesnį bendravimą tarp
savivaldybės gyventojų ir darbuotojų: klausimų ir atsakymų, balsavimo,
apklausų, forumo-diskusijų, vaizdo
įrašų konferencijos e. paslaugos.

www.marijampole.lt

ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS
PASLAUGŲ PILIEČIAMS SUKŪRIMAS
IR PLĖTRA KLAIPĖDOS REGIONO
SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOSE

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS
POSĖDŽIŲ ĮGARSINIMO, ELEKTRONINIO
BALSAVIMO IR INFORMACIJOS VIEŠINIMO
INTERNETO SVETAINĖJE INFORMACINĖ SISTEMA
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Modernizuota savivaldybės tarybos posėdžių salė, įrengiant
joje šiuolaikišką konferencijų įrangą. Ja naudojantis
elektroniniu būdu valdomi salėje vykstantys posėdžiai.
Atnaujinta savivaldybės interneto svetainė, į kurią keliami
tarybos posėdžių garso įrašai ir kurioje žmonės gali
efektyviau išreikšti savo pilietinę nuomonę. Gyventojai gali
prisijungti prie svetainės, siūlyti projektus, rašyti peticijas,
diskutuoti e. erdvėje apie savivaldybės veiklą.

Įdiegtos gyventojų e. apklausos ir
informacijos (teisės aktų) aktualizuotos
paieškos paslaugos, taip pat savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo
paslauga, leidžianti savivaldybės
gyventojams labiau įsitraukti į
savivaldybės veiklą.

www.raseiniai.lt

ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PRIEMONIŲ SUKŪRIMAS IR PLĖTRA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE
Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Įgyvendinant projektą įdiegtos
e. demokratijos priemonės: „Problemos
mieste“, e. bendruomenės forumas, e.
apklausų ir e. peticijų paslaugos, teisės aktų
ir jų projektų duomenų bazė su patogia
paieškos priemone. Taip pat – tarybos
posėdžių vaizdo ir garso tiesioginės
transliacijos internetu paslaugos.

Sukurtos ir įdiegtos e. demokratijos priemonės: e. informavimas, e.
prenumerata, e. forumai, e. skundai, e. peticijos, e. iniciatyvos, e.
apklausos, e. pranešimai, e. teisėkūra ir Geografinės informacinės
sitemos (GIS) informacijos viešinimas.

www.panevezys.lt

www.klaipeda.lt

www.kazluruda.lt
E. DEMOKRATIJOS SPRENDIMAI JONAVOS SAVIVALDYBĖJE
Jonavos rajono savivaldybės administracija

DEMOKRATINIŲ PROCESŲ
VIEŠINIMO PLĖTRA
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE
Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Sukurtos ir įdiegtos e. demokratijos priemonės: „Idėjų bankas“, „Soc. policija“,
„Dokumentai“, „Forumas“, „Vaizdo ir garso transliacijos“, „Tiesioginiai tekstiniai ir
video pokalbiai ir konsultacijos“, „Apklausos“, „Prenumeratos“. Šios priemonės
skatina savivaldybės gyventojų aktyvumą bei bendradarbiavimą su savivaldybe.

Įgyvendinant projektą įdiegti įrankiai –
komentarai, balsavimas, apklausos, skatinantys
informacijos prieinamumą ir piliečių įtraukimą
vertinant savivaldybės veiklą.

www.jonava.lt

www.rokiskis.lt

„E. SEIMAS“ – ELEKTRONINĖS
DEMOKRATIJOS PRIEMONIŲ
PLĖTOJIMAS LIETUVOS
RESPUBLIKOS SEIME
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Įgyvendinant projektą buvo modernizuotos
paslaugos: e. peticija, suteikianti galimybę
pateikti peticiją internetu, taip pat e. teisėkūros
paslauga , archyvinės medžiagos, esančios
Lietuvos Respublikos Seimo archyve, kopijų
užsakymas, e. paslauga „Kvalifikuoto TAIS
vartotojo darbo vieta“ bei „E. laiškas Seimui“,
modernizuotas teisės aktų registras. Šios
priemonės padeda geriau informuoti Lietuvos
gyventojus apie parlamento veiklą ir rezultatus,
taip pat leidžia tinkamiau įvertinti gyventojų
nuomonę rengiant ir priimant parlamento
sprendimus bei geriau suvokti parlamento
darbą ir valstybės valdymą.

www.lrs.lt

E. DEMOKRATIJOS PLĖTRA
ZARASŲ RAJONE
Zarasų rajono savivaldybės administracija

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS
SISTEMOS PLĖTRA
Molėtų rajono savivaldybės administracija
Įgyvendinant projektą gyventojai įtraukiami į
savivaldos darbo procesus, taip ugdant jų
pilietiškumą. Sistemoje įdiegtos 4 interaktyvios
viešosios paslaugos: tiesioginės vaizdo
konferencijos paslauga, savivaldybės tarybos
posėdžių tiesioginė garso transliacija ir vaizdo
įrašų archyvas internete, e. dalyvavimas
rengiant įvairius sprendimus, klausimų ir
atsakymų sistema e. erdvėje.

Įgyvendinant projektą savivaldybės
posėdžių salėje įdiegta posėdžiams valdyti,
vaizdo ir garso įrašams daryti skirta
techninė bei programinė įranga. Visos šios
priemonės ne tik palengvino tarybos narių
darbą per posėdžius, padarė jį sklandesnį,
efektyvesnį ir produktyvesnį, bet kartu
suteikė daug naujų galimybių visiems
Zarasų rajono savivaldybės gyventojams.
www.zarasai.lt

www.moletai.lt

DEMOKRATINIŲ PROCESŲ VIEŠINIMO
PLĖTRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Įgyvendinant projektą savivaldybėje sukurtos
priemonės, kuriomis rajono gyventojai gali
reikšti savo nuomonę įvairiais rajono bendruomenės gyvenimo klausimais, teikti pastabas ir
pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų, lengvai ir
greitai susipažinti su naujausia informacija apie
savivaldybės tarybos ir administracijos rengiamus
ir priimtus sprendimus. Taip pat savivaldybės
posėdžių salėje įdiegta posėdžiams valdyti,
vaizdo ir garso įrašams daryti skirta techninė
bei programinė įranga.

www.pasvalys.lt

ELEKTRONINĖS
DEMOKRATIJOS
PLĖTRA UKMERGĖS
RAJONE.
SAVIVALDYBĖS
IR PILIEČIŲ RYŠIŲ
STIPRINIMAS

ELEKTRONINĖS
DEMOKRATIJOS
STIPRINIMAS
ŠIAULIŲ MIESTE
IR REGIONE
Šiaulių miesto
savivaldybės
administracija
Įgyvendinant projektą
savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje
įdiegta nauja diskusijoms ir konferencijoms skirta įranga,
leidžianti tiesiogiai
transliuoti ir archyvuoti tarybos posėdžius. Taip pat šio
projekto lėšomis
buvo atnaujinta savivaldybės interneto
svetainė ir praplėstas
e. paslaugų spektras.

edem.siauliai.lt

Marijampolės savivaldybės administracija

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Įgyvendinant projektą įdiegta geresnės kokybės posėdžių vaizdo įrašų transliacijos
internetu paslauga, taip pat – posėdžių stebėsenos per mobiliuosius įrenginius, posėdžių
vaizdo įrašų parsisiuntimo paslauga bei galimybė komentuoti transliacijos įrašus.

Sukurta savivaldybės gyventojų nuomonės fiksavimo, palyginimo,
teisės aktų komentavimo ir e. balsavimo paslauga. Taip pat
sistemoje remiantis geoinformaciniais duomenimis fiksuojami ir
pateikiami pranešimai apie gyventojams rūpimus klausimus.

www.marijampole.lt

www.ukmerge.lt

ELEKTRONINIŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ
ĮTRAUKTI GYVENTOJUS Į DEMOKRATIJOS
PROCESUS, DIEGIMAS ANYKŠČIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE
Anykščių rajono savivaldybės administracija
Įgyvendinus projektą kiekvienas rajono savivaldybės
tarybos posėdis yra transliuojamas tiesiogiai. Taip pat
įdiegtame problemų žemėlapyje yra matomos
didžiausios problemos rajono teritorijoje (remontuojamos gatvės, nuvirtę medžiai, duobės ir kt.). Apie
įvykius rajono teritorijoje gali pranešti ir patys
gyventojai, o po to stebėti, kaip savivaldybės darbuotojai šalina problemas. Priemonės e. skundas ir e. peticija
leidžia gyventojams internetu pateikti skundus arba
peticiją ir gauti informaciją apie priimtus sprendimus.

www.anyksciai.lt

TARYBOS POSĖDŽIŲ VAIZDO ĮRAŠYMAS,
TRANSLIAVIMAS SAVIVALDYBIŲ INTERNETO
SVETAINĖSE BEI ĮRAŠŲ ARCHYVAVIMAS
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Įgyvendinant projektą įdiegta savivaldybių tarybų
posėdžių vaizdo ir garso transliavimo ir svarstymų
rezultatų viešinimo e. erdvėje realiu laiku paslauga.
Sukurtos priemonės, skirtos įtraukti gyventojus priimant
sprendimus: teisės aktų ir jų projektų pateikimo,
paieškos, peržiūros, pasiūlymų teikimo ir aptarimo
paslaugos.

www.mazeikiai.lt

E-DEMOKRATIJOS
PASLAUGŲ SISTEMOS
SUKŪRIMAS
PANEVĖŽIO RAJONE
Panevėžio rajono savivaldybės administracija

ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS
PRIEMONIŲ DIEGIMAS IR
PLĖTRA ZARASŲ RAJONE
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Įgyvendinant projektą į savivaldybės interneto
svetainę perkeltos ataskaitos, rengiami ir
priimami teisės aktai, jie aktualizuoti, užtikrinta
patogi paieška. Taip pat įdiegtas reitingavimo
mechanizmas ir transliavimo internetu sistema.

www.zarasai.lt

Sukurti ir įdiegti e. demokratijos
įrankiai: e. pranešimai, e. skundai,
e. iniciatyvos, e. peticijos, e.
prašymai, e. turinys, e. paslaugos,
e. teisėkūra, e. konsultacijos, e.
posėdžiai, e. administracija, e.
politikas. Šie e. demokratijos
sprendimai užtikrina veiksmingą
ir skaidrų vietinės valdžios
funkcionavimą bei pagerina
savivaldybės teikiamų viešųjų
paslaugų kokybę.

www.panevezys.lt

PILIETINIO DALYVAVIMO PRIIMANT IGNALINOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTUS AKTYVINIMAS PANAUDOJANT
INFORMACINES KOMUNIKACINES TECHNOLOGIJAS (IKT)
TAURAGĖS APSKRITIES SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ SPRENDIMŲ
PRIĖMIMO VIEŠINIMAS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Įgyvendinus projektą, sukurtos priemonės, skirtos viešinti savivaldos politikų
darbo procesus internete ir gauti iš gyventojų grįžtamąjį ryšį. Į interneto svetainę
perkelti teisės aktai. Taip skatinama Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės
rajono bei Pagėgių savivaldybių ir gyventojų sąveika, didinamas savivaldybių
veiklos skaidrumas, gyventojams užtikrinamas aktualios informacijos prieinamumas, sukurta galimybė gyventojams daryti įtaką politiniams sprendimams.

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR JOS
STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ INTERNETINIO
PORTALO SU TURINIO VALDYMO SISTEMA
SUKŪRIMAS, SIEKIANT PLĖSTI INTERAKTYVIŲ
E-DEMOKRATIJOS PASLAUGŲ GYVENTOJAMS
SPEKTRĄ IR DIDINTI SAVIVALDYBĖS VEIKLOS
SKAIDRUMĄ BEI ATSKAITOMYBĘ, SKATINANT
NAUJAS POLITINĖS RAIŠKOS FORMAS
Utenos rajono savivaldybės administracija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Vykdant projektą, įdiegta tarybos posėdžių vaizdo ir garso transliavimo, publikavimo ir
grįžtamąjį ryšį užtikrinanti sistema. Gyventojai turi galimybę tarybos posėdžius, teritorijų
planavimo dokumentų pristatymus ir kitus renginius, kurie vyksta savivaldybės didžiojoje
salėje, stebėti tiek tiesiogiai, tiek peržiūrėdami vaizdo įrašus. Įdiegta galimybė užduoti
klausimus, dalyvauti apklausose.

Siekiant plėsti interaktyvių e. demokratijos paslaugų
gyventojams spektrą ir didinti savivaldybės veiklos
skaidrumą bei atskaitomybę, taip pat skatinti naujas
politinės raiškos formas, įdiegta e. paslauga teikti e.
prašymus gauti pašalpą, išmoką, kompensaciją ir kitus
dokumentus. Sukurta galimybė e. erdvėje teikti
pasiūlymus ir pastabas dėl savivaldybės institucijų
priimamų sprendimų bei čia gauti atsakymus.

www.ignalina.lt

www.jurbarkas.lt
ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Biržų rajono savivaldybės administracija
Įgyvendinus projektą savivaldybės svetainės lankytojai gali
lengviau ir patogiau rasti savivaldybės teisės aktus. Naujai
sukurtame savivaldybės tinklaraštyje lankytojai stebi politikų
veiklą bei turi galimybę pareikšti nuomonę įvairiais rūpimais
klausimais. Taip pat sukurtas vietinis savivaldybės
administracijos tinklas – intranetas, padedantis Biržų rajono
savivaldybės darbuotojams efektyviau keistis informacija.

www.birzai.lt

www.utena.lt

VISAGINO SAVIVALDYBĖS DARBO PROCESŲ VIEŠINIMO IR
GYVENTOJŲ DALYVAVIMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESUOSE,
ELEKTRONINIŲ PRIEMONIŲ ĮDIEGIMAS BEI TOBULINIMAS
Visagino savivaldybės administracija
Nuo šiol savivaldybės gyventojai gali stebėti tarybos posėdžių transliacijas
bei vaizdo konferencijas ir būti įtraukti savivaldybei priimant sprendimus.

www.visaginas.lt

E. MOKSLO PAŽANGIŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ IR E. MOKSLO VARTŲ SUKŪRIMAS
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
E. mokslo vartai - tai sistema, palengvinanti mokslininkų ir užsakovų bendradarbiavimą, kartu leidžianti sekti
vykdomų mokslo tyrimų eigą, įrenginių užimtumą, investicijų srautus. E. mokslo vartai veikia vieno langelio
principu, leidžiančiu Lietuvos ir užsienio verslo subjektams, mokslo ir studijų institucijoms, tyrėjams ir kitiems
vartotojams gauti informaciją apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros projektus.

Pažangios
elektroninės
paslaugos

www.e-mokslovartai.lt
Priemonės „Pažangios elektroninės paslaugos“
tikslas – įgyvendinti pažangius ir inovatyvius
projektus, skirtus vartotojams aktualioms ir
naudingoms viešosioms ir administracinėms
paslaugoms perkelti į elektroninę terpę.
Pagal priemonę buvo remiami veiksmai, susiję
su viešojo sektoriaus institucijų teikiamų ir (ar)
administruojamų viešųjų paslaugų, skirtų gyventojams ir verslo subjektams, perkėlimu į
elektroninę erdvę, kuriant pažangias, inovatyvias, interaktyvias, aktualias, naudingas ir
patogias elektronines paslaugas, kokybiškų
naujų, inovatyvių, naudingų elektroninių paslaugų gyventojams ir verslo subjektams kūrimu bei viešųjų elektroninių paslaugų, skatinančių verslo įmones naudotis inovatyviais
elektroninio verslo sprendimais, sukūrimu.
Pagal priemonę įgyvendinta 16 projektų, per
kuriuos buvo sukurta daugiau kaip 70 naudotojams skirtų patogių, lengvai pasiekiamų ir
naudingų elektroninių paslaugų.

PAŽANGIŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ, SUTEIKIANČIŲ GALIMYBĘ
ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE GAUTI LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS
TARNYBOS TEIKIAMAS PASLAUGAS, SUKŪRIMAS
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Didinant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos paslaugų
patrauklumą ir prieinamumą Lietuvos ir Europos Sąjungos piliečiams, tarnybos
teikiamos paslaugos (pvz., pažymų ar duomenų apie svarbios datos orus užsakymas,
detalios orų prognozės gavimas ir kt.) perkeltos į e. erdvę.

www.meteo.lt/web
E. PASLAUGOS MAISTO IR
VETERINARINĖS
KONTROLĖS SRITYJE
Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba (VMVT)
Siekiant pagerinti maisto ir veterinarijos
srities paslaugų prieinamumą, įgyvendinant
projektą optimizuoti dokumentų pateikimo,
nagrinėjimo, išdavimo, laboratorinių tyrimų
užsakymo ir jų rezultatų gavimo, tyrimų
rezultatų ir rizikos vertinimo procesai,
aktualūs VMVT ir jai pavaldžių įstaigų
paslaugų vartotojams.

www.imvis.vmvt.lt

APDRAUSTŲJŲ, IŠMOKŲ GAVĖJŲ IR DRAUDĖJŲ INFORMAVIMO
IR KONSULTAVIMO INTERAKTYVIŲ ELEKTRONINIŲ
PASLAUGŲ SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (ADIS)

INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR MOKYMŲ
ELEKTRONINĖS PASLAUGOS VYKDANT
INTEGRUOTĄ AUGALŲ APSAUGĄ

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VSD)

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Siekiant pagerinti apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų teises ir
galimybes, sukurtos dvi naujos interaktyvios e. paslaugos. Naudojantis jomis
paslaugos gavėjai informuojami apie galimas gauti socialinio draudimo
paslaugas, reikalingus atlikti veiksmus ir VSD teisės aktų pasikeitimus.

https://ikmis.lzukt.lt

www.sodra.lt/
DALYVAVIMO VYKDYMO
PROCESE, VARŽYTYNIŲ IR
AUKCIONŲ ELEKTRONINIŲ
PASLAUGŲ SUKŪRIMAS
VĮ Registrų centras

Įgyvendinant projektą sudarytos sąlygos Lietuvos žemės ūkio sektoriaus
subjektams efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis vykdyti augalų ligų ir
kenkėjų stebėseną, kelti kvalifikaciją ir greičiau priimti optimalius augalų
apsaugos priemonių naudojimo sprendimus.

ELEKTRONINIŲ LEIDINIŲ PATEIKIMO SKAITYTOJUI IR INTELEKTUALIOS ELEKTRONINIŲ IŠTEKLIŲ PAIEŠKOS BIBLIOTEKŲ
KATALOGUOSE ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant projektą į bendrą IS
sujungtos skirtingų organizacijų
teikiamos varžytynių ir aukcionų
paslaugos bei perkelti antstolių
vykdymo procesai. Tai padeda
optimizuoti bylų nagrinėjimą ir
visuomenės informavimą, o paslaugų
teikimas ,vieno langelio principu
užtikrina procesų skaidrumą.

Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka

www.antstoliai.lt
www.evarzytynes.lt

www.ibiblioteka.lt

Įgyvendinant projektą sukurtos
pažangios bibliotekos e. paslaugos,
leidžiančios skaitytojams per bendrą
prieigą skolintis e. leidinius, atlikti
leidinių paiešką bei gauti informaciją
apie planuojamus išleisti leidinius.

JAUNIMO IR VAIKŲ KONSULTAVIMO BEI INFORMAVIMO PASLAUGŲ
TEIKIMAS VIEŠOJOJE
ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE
Jaunimo reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
Įgyvendinant projektą sukurtos paslaugos
apima kokybišką konsultavimą, informavimą ir emocinės pagalbos teikimą vaikams
ir jaunimui telefonu ir e. būdu. Taip pat,
siekiant sukurti socialinę gerovę įvaikintiems ir globojamiems vaikams, portale
vykdomos konsultacijos įtėviams ir
globėjams.

www.javakis.lt

GYVENTOJŲ STATISTINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ PRIĖMIMO
IR TVARKYMO PASLAUGOS PERKĖLIMAS Į ELEKTRONINĘ ERDVĘ
Lietuvos statistikos departamentas

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS VŠĮ KAUNO
KLINIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERKĖLIMAS Į ELEKTRONINĘ ERDVĘ
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (Kauno klinikos)

MUITINĖS DEKLARACIJŲ PATEIKIMO
ELEKTRONINIU BŪDU TAIKANT ,,VIENO
LANGELIO" PRINCIPĄ ELEKTRONINĖ
PASLAUGA

Siekiant pagerinti statistinių duomenų prieinamumą Lietuvos gyventojams, sukurta IS,
apimanti statistinio tyrimo iniciavimo, vykdymo, rezultatų apdorojimo, statistinio tyrimo
valdymo ir kontrolės procesus. Taip pat sudarytos galimybės Lietuvos gyventojams
pateikti statistinius duomenis e. būdu.

Kauno klinikos, įgyvendindamos šį projektą, siekia savo pacientams suteikti geresnes galimybes gauti
informaciją apie ligas, jų prevenciją ir tinkamus gydymo metodus. Įgyvendinant projektą į e. erdvę perkeltos
pacientų aptarnavimo, informavimo paslaugos, sunkių ligonių būklei stebėti sukurta nuotolinio pacientų
būklės stebėjimo sistema. Sudarytos galimybės duomenų mainams tarp Kauno klinikų ir kitų institucijų IS.

Muitinės departamentas prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

https://apklausos.stat.gov.lt

www.kaunoklinikos.lt

PAŽANGIŲ E. PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU STATYBOS
DOKUMENTŲ IŠDAVIMU IR STATYBOS PRIEŽIŪRA,
TEIKIAMŲ BENDRADARBIAVIMO LYGIU, KŪRIMAS

Sukurta ,vieno langelio principu paremta e.
paslauga, kuri leidžia ekonominių operacijų
vykdytojams (Muitinės departamentui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio
ministerijos ir kt), atliekant prekių importo,
eksporto ir tranzito formalumus, pateikti
reikalingą informaciją ir muitinės deklaracijas bei
gauti visą susijusią informaciją vienoje vietoje.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos

www.vlsportal.lrmuitine.lt

Modernizuojant IS „Infostatyba“ sukurtos ir įdiegtos pažangios e.
paslaugos, kurios vieno langelio principu teikia įvairius leidimus,
pritarimus, specialiuosius reikalavimus ir kitus dokumentus. Sukurta
sistema ir mobilioji programa leidžia operatyviau ir patogiau pranešti
apie savavališkas statybas ir sekti jų prašymų nagrinėjimo eigą.

PAŽANGIOS TELEMEDICINOS
PASLAUGOS

www.planuojustatyti.lt

VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikos

Sukurta sistema, leidžianti ,,vieno langelio” principu teikti informaciją ir paslaugas, susijusias su kultūros paveldo
klausimais. Sistemoje išduodami kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentai,
kilnojamųjų kultūros vertybių pasai, leidimai ir kiti dokumentai, teikiama informacija ir konsultuojama.

Įgyvendinant projektą, sukurtos galimybės VU
ligoninės Santariškių klinikoms priimti privačių,
medicinos paslaugas teikiančių įstaigų
siunčiamą vaizdinę ir tekstinę informaciją, ją
apdoroti ir pateikti gydytojams specialistams,
kurie, naudodami pažangią telemedicinos
platformą, teikia telekonsultacijų paslaugas. Tai
padidina teikiamų paslaugų operatyvumą ir
suteikia galimybę gauti patyrusio specialisto
konsultacijas pas jį fiziškai nesilankant.

www.kpepis.lt

www.telemedicina.santa.lt

KULTŪROS PAVELDO ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

VARTOTOJŲ TEISIŲ INFORMACINĖS
SISTEMOS SUKŪRIMAS
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba
Naudodami sistemą, paslaugų gavėjai gali
teikti prašymus bet kuriai vartotojų teisių
apsaugą įgyvendinančiai institucijai vieno
langelio principu. E. platformoje paslaugų
gavėjai gali stebėti jų prašymų progresą ir
nagrinėjimo būseną, nepriklausomai nuo to,
kurioje institucijoje prašymas nagrinėjamas.

www.vtis.lt

„RINKĖJO PUSLAPIS“
Lietuvos Respublikos
Vyriausioji rinkimų komisija
Įgyvendinant projektą „Rinkėjo
puslapio“ IS sukurtos trys e. paslaugos:
rinkėjo informavimas (t.y. jo statusas,
savivaldybių tarybų sudėtis, rinkimų
rezultatų peržiūra, apylinkės ribų
keitimas ir kt.); e. dokumentų
pateikimas ir gavimas (rinkėjo kortelė ir
kiti dokumentai); asmens išsikeltų
kandidatų parėmimas.

www.rinkejopuslapis.lt

Elektroninio
mokymosi paslaugos.
Mokslo duomenų
archyvai.

Priemonės „Elektroninio mokymosi paslaugos“ tikslas – sudaryti galimybes elektroniniu
būdu visiems norintiems šalies gyventojams
ugdyti asmens bendrąją kultūrą, įgyti profesinei veiklai reikalingų žinių, lavinti ir tobulinti
asmeninius gebėjimus. Pagal priemonę įgyvendinus 1 projektą buvo sukurta elektroninė
neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymosi
programų ir objektų saugykla ir visiems
norintiems suteikta nemokama prieiga prie
elektroninio mokymosi paslaugų ir virtualios
mokymosi aplinkos.
Priemonės „Mokslo duomenų archyvas“
tikslas – sukurti mokslo tyrimų duomenų
skaitmeninį archyvą, leidžiantį kaupti ir saugoti įvairių mokslo sričių tyrimų empirinius
duomenis ir kitą su mokslo tyrimais susijusią
informaciją (metodologijos, klausimynai, duomenų kodavimo schemos, projektų ataskaitos,
moksliniai straipsniai, patentai ir kita), sudarantį galimybę visiems norintiems nemokamai, lengvai ir patogiai juos pasiekti internete.
Pagal priemonę įgyvendinus 1 projektą buvo
sukurtas nacionalinis mokslinių tyrimų duomenų skaitmeninis archyvas, kuriame kaupiami ir saugomi biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, žemės ūkio ir technologijos
mokslų tyrimų empiriniai duomenys.

NACIONALINIS ATVIROS PRIEIGOS MOKSLO
INFORMACIJOS DUOMENŲ ARCHYVAS
Vilniaus universitetas
Sukurtas bendras nacionalinis mokslinių tyrimų duomenų skaitmeninis
archyvas, leidžiantis teikti e. paslaugas, kaupti ir saugoti biomedicinos,
fizinių, humanitarinių, socialinių, žemės ūkio ir technologijos mokslų
tyrimų empirinius duomenis ir kitą su mokslo tyrimais susijusią
informaciją. Taip pat sudaryta galimybė visiems norintiems
nemokamai, lengvai, patogiai ir nepažeidžiant autorių ir
intelektinės nuosavybės teisių informaciją pasiekti internetu.

www.midas.lt

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ
IR OBJEKTŲ SAUGYKLA – ELEKTRONINIŲ
MOKYMOSI PASLAUGŲ PRIEMONĖ
Ugdymo plėtotės centras
Sukurtas e. mokymosi platforminis sprendimas - IS, kurios pagrindu teikiama
interaktyvi e. mokymosi paslauga. Ji skirta suaugusiesiems, dalyvaujantiems
tęstinio mokymosi veiklose ir norintiems e. būdu tobulinti bedrąsias kompetencijas ir profesinei veiklai reikalingas žinias bei įgūdžius. Įgyvendinant projektą
į sistemą įkelta 2 000 suskaitmenintų tekstinių dokumentų, vaizdo ir garso
įrašų, grafinės medžiagos elementų. Taip pat iš skaitmenizuotų mokymosi
objektų sudaryta 500 mokymosi programų įvairioms kompetencijų sritims.

www.smis.lt

