1. Informacija apie pavyzdžio teikėją
(įrašykite)
Viešojo juridinio asmens:
pavadinimas ir kodas
buveinės adresas, pašto indeksas
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)
veiklos pobūdis
Projektą pristatančio asmens:
vardas ir pavardė
uţimamos pareigos
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)

LR Seimo kanceliarija, 188605295
Gedimino pr.53, LT-01109 Vilnius
tel. (8 5) 239 6008, faks. (8 5) 239 6460; el. p.:
kvadsek@lrs.lt, priim@lrs.lt

Angonita Rupšytė
Komunikacijos departamento Parlamentarizmo
istorijos ir atminimo įamţinimo skyriaus vedėja
tel. (8 5) 239 6119, el. p.: anrups@lrs.lt

2. Teikiamo projekto lygmuo:
(paţymėkite x)
1.

Europinis

2.

Nacionalinis

3.

Regioninis

4.

Vietinis

x

3. Sektorius, kuriam priskirtinas projektas:
(paţymėkite x)
1.

Administravimas

2.

Finansai

3.

Statyba / infrastruktūra

4.

Gynyba / apsauga

5.

Kultūra / švietimas

6.

Teisėsauga

7.

Sveikatos apsauga / socialinis darbas

8.

Darbo rinka / uţimtumas

9.

Ţemės ūkis

x

10. Aplinkosauga
11. Kitos viešosios paslaugos (įrašykite)

4. Europos kokybės konferencijos tema, kurią atitinka teikiamas projektas:
(paţymėkite x)
I. Nuo mikro vadybos iki meta vadybos
II. Piliečių / vartotojų įtraukimas, skatinantis į rezultatus orientuotą organizacijos veiklą

x

III. Į rezultatus orientuota lyderystė viešojo sektoriaus organizacijose
IV. Į rezultatus orientuoto mąstymo kultūros ugdymas viešojo sektoriaus organizacijose
Trumpai aprašykite projekto sąsają su paţymėta tema:

Projekto tikslas – siekti nepriklausomos Lietuvos valstybės istorinio paveldo išsaugojimo, perkeliant į
skaitmeninę formą šio paveldo objektus ir informaciją apie valstybingumo raidą ir uţtikrinant visuomenei
prieigą prie jų elektroninėje erdvėje.
Įgyvendinus projektą elektroninėje erdvėje bus atkurtas valstybės kūrimo ir atkūrimo laikotarpio istorinis
paveldas, uţbaigta pildyti 1918 – 1940 metų Lietuvos archyvinė teisės aktų bazė ir uţtikrinta informacijos
prieiga visuomenei.
Projekto metu istorinių įvykių liudininkai ir asmeninių ir valstybės archyvų saugotojai kviečiami ir skatinami
skaitmeninimui teikti archyvinę medţiagą: dokumentus, fotografijas, vaizdo ir garso įrašus, atsiminimus, kitą
informacija, atspindinčią Lietuvos valstybingumo raidą. Tai siekiama padaryti, kol dar yra nemaţai gyvų
liudininkų, nesunaikinti asmeniniai archyvai, kol ţmonės sutinka nekomerciniais tikslais skelbti jų turimą
medţiagą.
Projekto įgyvendinimas leis „išgelbėti“ turimus ir iki šiol niekur neviešintus nepriklausomos Lietuvos

valstybės istorinio paveldo objektus, suteiks galimybes visuomenei geriau susipaţinti su Lietuvos valstybės
istorija. Projektu siekiama prisidėti prie visuomenės švietimo, tautinės savimonės, pilietiškumo ugdymo,
Lietuvos valstybės vertybių puoselėjimo.
5. Informacija apie teikiamą projektą
(įrašykite punktais)
Projekto tikslai:

1. išsaugoti nepriklausomos Lietuvos valstybės istorinį paveldą, perkeliant į
skaitmeninę formą šio paveldo objektus ir informaciją apie valstybingumo raidą;
2. uţtikrinti visuomenei prieigą prie šios informacijos elektroninėje erdvėje

Projekto įgyvendinimo
etapai:

1. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas
2. IS specifikacijos parengimas, IS kūrimas ir dokumentacijos, reikalingos IS
įteisinimui, parengimas
3. Objektų skaitmeninimui rinkimas ir ekspertinė atranka
4. Tekstinių dokumentų (tame tarpe ir rankraštinių), grafinės informacijos ir
fotografijų, vaizdo medţiagos ir garso medţiagos skaitmeninimo darbai
5. Suskaitmenintos medţiagos sisteminimas, apipavidalinimas, aprašymas, anotacijų
lietuvių ir uţsienio kalbomis parengimas

Projekto rezultatai:

1. Lietuvos valstybės kūrimo ir atkūrimo laikotarpio istorinis paveldas bus atkurtas
elektroninėje erdvėje: bus surinkti, nuskenuoti, atpaţinti, sutvarkyti ir susisteminti
archyviniai dokumentai, suskaitmeninta grafinė, vaizdo medţiaga, fotografijos,
iššifruoti garso įrašai. Projekto eigoje bus suskaitmeninta 17,4 tūkst. kultūros
paveldo objektų;
2. Bus uţtikrinta vieša informacijos prieiga visuomenei: bus sukurta interneto
svetainė „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“, kurioje
bus pateikta Projekto metu suskaitmeninta, susisteminta ir atrinkta pagal tematiką
archyvinė medţiaga ir informacija, dalis anotacijų-santraukų (paaiškinimai) uţsienio
kalbomis;
3. Bus uţbaigta pildyti 1918 – 1940 metų Lietuvos archyvinė teisės aktų bazė.
Siekiama, kad sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias
elektronines paslaugas, dalis (po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų
sukūrimo – ne maţiau kaip 70 proc.

Projekto
pritaikomumas:

1. Unikalių archyvinių dokumentų ir informacijos susisteminimas, išsaugojimas ir
prieinamumo visuomenei uţtikrinimas;
2. Informacijos sklaida, visuomenės švietimas, tautinės savimonės, pilietiškumo
ugdymas
6. Trumpas teikiamo projekto aprašymas:

Projekto pavadinimas:

Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje
Valstybingumas, paveldas, skaitmeninimas
Projektas „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“,
finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvos kultūra
informacinėje visuomenėje“ ir skirtas nepriklausomos Lietuvos valstybės istoriniam
paveldui skaitmeninti ir šiai informacijai skleisti el. priemonėmis.
Projekto tikslas – išsaugoti Lietuvos valstybės istorinį paveldą, perkeliant į
skaitmeninę formą paveldo objektus ir informaciją apie valstybingumo raidą bei
uţtikrinant visuomenei prieigą prie jų elektroninėje erdvėje.
Priežastys, dėl kurių inicijuotas projektas: Lietuvos valstybės istoriniu paveldu
nėra tinkamai pasirūpinta: informacija apie nepriklausomos Lietuvos valstybės
atkūrimo laikotarpius ir valstybingumo raidą nėra sistemingai renkama ir kaupiama,
ji saugoma ir skelbiama tik fragmentiškai, daţnai pačių istorijos liudininkų iniciatyva
ir pastangomis. Kyla grėsmė, kad istorinio paveldo objektai ir informacija bus
ilgainiui prarasti. Be to, turima informacija nėra sistemingai viešai skelbiama – todėl
visuomenei nesuteikiama galimybė susipaţinti su valstybės istorija ir faktologine

(iki pusės puslapio)
Raktiniai ţodţiai:
Santrauka:

medţiaga. Informacijos ir faktologinės medţiagos stoka sudaro prielaidas pateikti
netikslias įvykių datas, faktus.
Todėl Lietuvos valstybės kūrimo ir atkūrimo laikotarpio istorinį paveldą atkūrus
elektroninėje erdvėje, bus išsaugoti tiek turimi, tačiau iki šiol neviešinti, tiek naujai
atrasti iki šiol neţinomi ir asmeniniuose archyvuose saugomi nepriklausomos
Lietuvos valstybės istorinio paveldo objektai.
Tokiu būdu Lietuvos ir uţsienio vartotojams bus formuojamas Lietuvos kaip
demokratines tradicijas turinčios valstybės įvaizdis, ţmonės bus skatinami teikti
asmeniniuose archyvuose turimą medţiagą skaitmeninimui ir viešinimui, dėl
dokumentų išsaugojimo ir jų prieinamumo didės visuomenės pasitikėjimas
valstybinėmis institucijomis.
Projekto partneriai – Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir Vytauto Didţiojo karo
muziejus. Šie partneriai yra pagrindiniai skaitmeninamų objektų ir projektui
reikalingos informacijos saugotojai, jų įtraukimas į projektą itin svarbus Projekto
tikslų įgyvendinimui.

