GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDYS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOJE
2012-10-29
I. Informacija apie pavyzdžio teikėją
Informacija apie pavyzdžio teikėją
(nurodykite pavadinimą ir kodą, buveinės adresą, pašto indeksą, kontaktinius duomenis (telefoną,
faksą, el. paštą, veiklos pobūdį)
Šilutės rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188723322, Dariaus ir Girėno g. 1, LT 99133
Šilutė, (8 441) 79 266, silute@pamarys.lt, Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Projektą pristatančio asmens kontaktiniai duomenys:
(nurodykite vardą ir pavardę, užimamas pareigas, telefoną, faksą, el. paštą)
Raimundas Ambrozaitis, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, (8 441) 79 201, (8
441) 51517, raimundas.ambrozaitis@pamarys.lt
II. Projekto aprašymas
1. Projekto pavadinimas
Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono
savivaldybių administracijose
2. Sritis iš kurios teikiamas projektas ir kokias veiklas atitinka.
(Įrašyti rašto priede nurodytas sritis ir veiklas kurias atitinka teikiamas projektas)
Viešojo valdymo procesų atvirumo užtikrinimas ir aktyvaus visuomenės dalyvavimo juose
skatinimas: visuomenės, ypač NVO ir vietos bendruomenių, dalyvavimo viešojo valdymo
procesuose skatinimas ir jų įtraukimas į viešųjų vietos reikalų sprendimą
3. Projekto įgyvendinimo laikotarpis.
(Nurodykite kada pradėtas įgyvendinti projektas ir kada baigtas (jeigu projektas jau baigtas
įgyvendinti)
Nuo 2009 m. IV ketv. iki 2012 m. II ketv.
4. Ar projektas yra/buvo bendras kelių viešojo sektoriaus organizacijų (toliau – organizacija)
veiklos rezultatas?
(Jei taip, nurodykite su kuria organizacija jis buvo bendrai kuriamas. Kokioje srityje veikia
bendradarbiavusi organizacija? Kitų projekte dalyvaujančių organizacijų (partnerių) vaidmuo ir
veikla. Ne daugiau kaip 100 žodžių)
Projekte dalyvavo partnerių lygiateisiškumo principu 7 Klaipėdos regiono savivaldybės: Šilutės,
Skuodo, Kretingos, Klaipėdos rajonų ir Klaipėdos, Palangos miestų bei Neringos savivaldybių
administracijos.
5. Projekto tikslai (konkretūs, išmatuojami, tikslūs, realistiški ir apibrėžti laiko požiūriu)
(Ne daugiau kaip 100 žodžių)
Pagrindinis projekto „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra
Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“ tikslas buvo sukurti galimybę rajono gyventojams
bei visuomenei gauti informaciją apie su jų gyvenimu susijusiais valdžios sprendimus, susipažinti su
Savivaldybės leidžiamais teisės aktais ir jų projektais, teikti jiems pastabas, diskutuoti, balsuoti,
aktyviai dalyvauti Savivaldybės gyvenime. Tai yra, elektroninėmis priemonėmis skatinti Savivaldybės
gyventojų pilietiškumą įgyvendinant e. demokratijos koncepciją (piliečių informavimą, konsultavimą ir
dalyvavimą).
Kiti numatomi pasiekti tikslai:
• Skaitmenizuoti ir aktualizuoti teisės aktų tekstus;
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• Sudaryti galimybę visuomenei lengvai surasti ir susipažinti su Savivaldybių priimamais teisės
aktais;
• Savivaldybių posėdžių viešinimas;
• Sudaryti galimybę Savivaldybės bendruomenei reikšti nuomonę posėdžių metu svarstomiems
klausimais;
• Sudaryti galimybę Savivaldybės bendruomenei kurti ir teikti e. peticijas;
• Sudaryti galimybę visuomenei lengvai pateikti Savivaldybės administracijai informaciją apie
problemą mieste, rajone ir operatyviai gauti atsakymą;
• Sumažinti elektronines atskirtis tarp regiono savivaldos institucijų.
6. Tikslinė(-ės) grupė(s) – organizacija/valstybės tarnautojai/piliečiai/bendruomenė ir kt., pozityviai
veikiami įgyvendinus projekto tikslus
(Nurodyti kokia pagrindinė tikslinė grupė, kodėl ji pasirinkta. Ne daugiau kaip 100 žodžių)
Regiono visuomenė, gyventojai, organizacijos, bendruomenės:
1. Savivaldybės gyventojai, visos socialinės ir visuomeninės grupės turi puikią galimybę daugiau
sužinoti apie su jų gyvenimu susijusius valdžios sprendimus ir teikti pastabas teisės aktų projektams;
2. Diskutuoti, balsuoti ir kurti priemones, įtraukiančias visus bendruomenės narius į jų socialinę
aplinką;
3. Sukurtos el. priemonės, kuriomis Savivaldybės atstovai gali pateikti visuomenei aktualius
duomenis;
4. Sukurtos el. priemones rinkėjui, kurios leidžia užfiksuoti savo nuomonę Savivaldybės tarybos
svarstomais ir priimamais sprendimais ir palyginti savo nuomonę su politinių partijų ir atskirų Tarybos
narių valia vienu ar kitu klausimu ir t.t.
7. Pasiekti projekto rezultatai (konkretūs, išmatuojami, tikslūs, realistiški ir apibrėžti laiko požiūriu)
(Nurodykite, kokie yra pasiekti rezultatai pagal 5 punkte nurodytus tikslus; ne daugiau 150 žodžių)
1. Šilutės rajono savivaldybėje įdiegta turinio valdymo sistema SmartWeb ir WebPartner integracinė
platforma, sujungianti portalą, dokumentų valdymo sistemą Kontora.
Poratalas įdiegtas adresu: http://www.silute.lt:50080.
Portalas įdiegtas Smartweb_portal tarnybinėje stotyje. Portalas naudoja MySQL duomenų bazę.
WebPartner integracinė platforma įdiegta adresu:
http://www.silute.lt:50080/webpartner;
1. Sukurta Infolex sistemos pagrindu Teisės aktų paieškos ir aktualizavimo sistema;
2. Įdiegta ir naudojama diskusijų ir posėdžių valdymo techninė programinė įranga:
•
Diskusijų – balsavimo sistemos centrinis įrenginys;
•
Diskusinės įrangos šakotuvas;
•
Portatyvus pultas su mikrofonu bei balsavimo mygtukais - pirmininkaujančiam;
•
Portatyvus pultas su mikrofonu bei balsavimo mygtukais - dalyviams;
•
Registracijos kortelės;
•
Registracijos kortelių programavimo įrenginys;
•
Vaizdo komutavimo įranga;
•
Vaizdo kameros;
•
Instaliavimo medžiagos;
•
Posėdžių salės įgarsinimo įranga;
•
Programinė įranga skirta balsavimo-diskusinės sistemos valdymui
8. Vykdytos veiklos atitinkamiems rezultatams pasiekti
(nurodyti, kokios veiklos buvo vykdomos 6 punkte nurodytiems konkretiems rezultatams pasiekti; ne
daugiau 300 žodžių)
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1. Bendro (tipinio) vidaus procedūrų aprašo bei rekomendacijų parengimas (Tarybos posėdžių vaizdo ir
garso tiesioginė transliacija internetu; Problemos mieste; Teisės aktų ir jų projektų paieška ir peržiūra;
El. peticija; El. bendruomenės forumas; El. apklausos.) – Parengta ir pateikta.
2. Teisės aktų perkėlimo į elektroninę terpę ir aktualizavimo paslaugos – Perkelta. Vykdomas
aktualizavimas, veikia Savivaldybės teisės aktų paieškos sistema.
3. Informacinės sistemos, skirtos užtikrinti e. demokratijos procesus Šilutės rajono savivaldybėje
sukūrimas ir įdiegimas - Sistema įdiegta ir veikia nuo 2012 m. birželio 1 d.
4. Techninė ir standartinė programinė įranga, skirta informacinės sistemos funkcionalumui užtikrinti Pateikta ir įdiegta.
5. Mokymai – Atlikti.
6. Garantinis aptarnavimas (36mėn) – Vyksta.
7. Projekto valdymas ir administravimas – Vyksta.
9. Pasiekti pokyčiai lyginant su projekto teikimu pirmą kartą* (konkretūs, išmatuojami, tikslūs,
realistiški ir apibrėžti laiko požiūriu)
(Nurodykite, kada projektas buvo teiktas pirmą kartą, kokie organizacijos veikloje ar kitoje srityje,
lyginant su ankstesniu projekto teikimu, įvyko pokyčiai? Pagrįskite šiuos pokyčius kiekybiniai ir/ar
kokybiniai įrodymais ir parodykite šių pokyčių dinamiką).
10. Projekto pritaikomumas ir /ar įgyvendinimas kitose viešojo valdymo institucijose
(Nurodykite, ar projektas (tam tikri jo elementai) yra pritaikomas ar/ir įgyvendinamas ir/ar
įgyvendintas kitose organizacijose Lietuvoje ir/ar tarptautiniu mastu? Jeigu taip, nurodykite kokiose
ir trumpai pristatykite).
Projekto rezultatais - modernia ir pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintus reikalavimus veikiančia
interneto svetaine, teisės aktų paieška, komentarų galimybe, balsavimo priemonėmis, vykstančių
Tarybos posėdžių stebėjimu - gali naudotis ne tik Savivaldybės gyventojai, bet ir visi kiti Lietuvos bei
kitų šalių piliečiai.
Kiek tokių ar panašių projektų įgyvendinta Lietuvos ar tarptautiniu mastu – neturime duomenų.
11. Projekto rezultatų viešinimas.
(nurodykite, ar projekto rezultatai buvo viešai skelbti ir ar pristatyti? Jeigu taip, nurodykite kur. Ne
daugiau 100 žodžių)
Projekto rezultatai, bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis buvo viešinami spaudoje, vyko
projekto pristatymo konferencijos, seminarai. Yra parengtas ir viešai platinamas projekto lankstinukas.
Konferencijos metu, Klaipėdos viešbutyje, Klaipėdos regiono savivaldybių vadovai 2009-11-20
pasirašė Partnerystės sutartį dėl E. demokratijos įgyvendinimo regiono savivaldybių administracijose
(žr. pav.):

*

Pildyti tik projektams, kurie jau buvo teikti Vidaus reikalų ministerijos organizuojamai gerosios patirties pavyzdžių
atrankai ir dabar teikiami pakartotinai
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Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai 2012-06-01 su džiaugsmu simboliškai
„perkirpo“ naujos interneto svetainės www.šilutė.lt/www.silute.lt/www.silute.eu, su naujai įdiegtu
turinio valdymu ir visais kitais anksčiau minėtais e. demokratijos privalumais, juostelę:
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Taip vizualiai atrodė senoji i. svetainės versija:

O taip – naujoji:
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Apie projekto įgyvendinimą skelbta spaudoje, pvz.:

12. Projekto aktualumas ir nauda
(Nurodykite, kiek projektas aktualus, atsižvelgiant į konkrečius šalies poreikiu, kokius strateginius
tikslus atitinka (vengiant dubliavimosi su kitomis šalies organizacijų iniciatyvomis? Nurodykite
projekto naudą (ekonominę, visuomeninę, socialinę ir kt.). Pagrįskite kiekybiniai ir/ar kokybiniai
įrodymais. Ne daugiau 150 žodžių).
Elektroninės demokratijos paslaugos šiuo metu pasaulyje yra ypatingai aktualios. Projektą galimą plėsti.
Sistemos architektūra yra atvira ir nesunkiai plečiama. Sukurtos sistemų integracijos bei Web Servise
suteikia, esant poreikiui, galimybę integruoti kitas sistemas arba pakeisti senąsias naujesnėmis.
Sukurtos bei įdiegtos e. demokratijos paslaugos gali būti plečiamos papildant kitomis visuomenei
svarbiomis paslaugomis.
TPSIS sistemą galima plėsti pritaikant ją platesniam ratui savivaldybėse vykstančių posėdžių.
Šiuo metu vykdomas e. Seimo projektas (TAIS). Šiam projektui pasibaigus e. demokratijos projekte
sukurtą teisės aktų ir projektų posistemę būtų galima integruoti su TAIS.
Ateityje sistemas reikėtų taikyti prie pasikeitusių savivaldybių poreikių.
13. Kita informacija
Pateikite kitą Jūsų požiūriu svarbią informaciją. Ne daugiau 100 žodžių)
Prie projekto įgyvendinimo dirbo stipri ir kompetentinga komanda. Komandos branduolys projekto
metu nekito.
III. Projekto aprašymas laisva forma
Įgyvendinant projektą buvo siekiama spręsti šiuos pagrindinius uždavinius:
• Įgyvendinti piliečiams galimybę inicijuoti sprendimo priėmimo procesą bei stebėti jo eigą.
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• Užtikrinti projekto rezultatų viešinimą regione.
• Parengti bendro (tipinio) vidaus procedūrų aprašą bei rekomendacijų sąrašą.
• Perkelti teisės aktų tekstus į elektroninę terpę ir juos aktualizuoti.
• Sukurti ir įdiegti Savivaldybėje integralią Informacinę sistemą.
• užtikrinti Elektroninės demokratijos procesus Klaipėdos regione ir Šilutės krašte.
• Pateikti techninę ir programinę įrangą, reikalingą reikšti pilietinę nuomonę įvairiais
valstybiniais ar regioniniais klausimais.
Papildoma informacija apie projektą:
1) UAB „Sintagma“, jungtinėje veikloje su:
Paslaugų tiekėjas
2) UAB „Konferenta“,
3) UAB „Idamas“,
4) UAB „Leksinova“.
2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3
Projekto pagrindas
prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonė VP2-3.1IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“; 2011 m.
balandžio 13 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. J-12-98.
Projekto kodas Paslaugų HX031
tiekėjo informacinėse
sistemose
________________________________________________________

