
 
 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO 

„INFORMACINĖ VISUOMENĖ VISIEMS” ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. VP2-3.1-
IVPK-02-V „ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA” VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO NR. 

VP2-3.1-IVPK-02-V-01 PATVIRTINIMO 
 

2010 m. gegužės 25 d. Nr. T-80 
Vilnius 

 
  

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), 8.2 

punktu, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kompetencijai priskirto Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė 

visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonių, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos lėšomis, administravimo procedūrų aprašo, patvirtinto Informacinės visuomenės plėtros 

komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. T-

112 (Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 

2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. T-14 redakcija), 40 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybės projektų 

planavimo ir atrankos komisijos 2010 m. gegužės 25 d. posėdžio protokolą Nr. 1K(PL)-13, 

t v i r t i n u Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė 

visiems” įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-02-V „Elektroninė demokratija” valstybės 

projektų sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-02-V-01 (pridedama). 
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PATVIRTINTA 
Informacinės visuomenės plėtros komiteto 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
direktoriaus 2010 m. gegužės 25 d.  
įsakymu Nr. T-80 
 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „INFORMACINĖ 
VISUOMENĖ VISIEMS” ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. VP2-3.1-IVPK-02-V 

„ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA”  
VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS NR. VP2-3.1-IVPK-02-V-01 

 
Projekto eilės numeris  Projektas Nr. 1  
Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 
Projekto pavadinimas Lietuvos Respublikos Prezidento elektroninės demokratijos 

paslaugos piliečiams 
Projekto aprašymas Projekto tikslas – pasitelkus informacinių ir ryšių technologijų 

priemones sustiprinti Lietuvos Respublikos Prezidento ir 
visuomenės sąveiką, siekiant geresnio Lietuvos gyventojų ir 
Lietuvos Respublikos Prezidento abipusio informuotumo, 
supratimo ir visuomenės dalyvavimo jiems svarbių Lietuvos 
Respublikos Prezidento sprendimų rengimo ir priėmimo 
procesuose. 
 
Įgyvendinus projektą bus sukurtos šios elektroninės demokratijos 
paslaugos: 
1. Bendravimas su piliečiais (dvipusės sąveikos lygis) – ši 
elektroninė demokratijos paslauga leis teikti prašymus, skundus, 
siūlymus el. būdu; teikti informaciją naujose visuomenės 
informavimo priemonėse; tiesiogiai transliuoti interviu pokalbius 
su gyventojais ir konferencinius pokalbius. 
2. Pilietybės suteikimas (dvipusės sąveikos lygis) – ši elektroninės 
demokratijos paslauga leis el. būdu pateikti prašymus pilietybei 
gauti ir (ar) juos grąžinti; organizuoti pilietybės reikalų komisijos 
darbą ir skelbti komisijos darbo rezultatus; užtikrinti piliečiams 
dalyvavimo procese galimybes. 
3. Malonės prašymų teikimas ir nagrinėjimas (dvipusės sąveikos 
lygis) – ši elektroninės demokratijos paslauga leis el. būdu teikti 
malonės prašymus ir gauti informaciją apie prašančiuosius.  
4. Teisėjų ir kitų pareigūnų skyrimas ir vertinimas (dvipusės 
sąveikos lygis) – ši elektroninės demokratijos paslauga leis 
piliečiams el. būdu pateikti pastabas, įvertinimus bei komentarus 
dėl teisėjų ar kitų Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamų 
pareigūnų kandidatūros, stebėti vertinimo procesą, teikti 
vertinimus apie dirbančius paskirtus pareigūnus. 
5. Apdovanojimų skyrimas (dvipusės sąveikos lygis) – ši 
elektroninės demokratijos paslauga leis Valstybės apdovanojimų 
įstatyme įvardytiems subjektams jame nustatyta tvarka el. būdu 
teikti kandidatus valstybės apdovanojimams; supažindinti 
visuomenę su valstybės apdovanojimams pateiktomis 
kandidatūromis ir kita aktualia informacija apdovanojimų skyrimo 
klausimais, piliečiai galės el. būdu teikti vertinimus, pastabas dėl 
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apdovanojamų asmenų kandidatūros, siūlyti kandidatus, stebėti 
vertinimo procesą skiriant apdovanojimus. 

Preliminari projekto vertė, 
tūkst. litų 

3 530 

Preliminari projektui 
skiriamo finansavimo suma, 
tūkst. litų (iš jų – Europos 
Sąjungos (toliau vadinama – 
ES) fondų lėšos ir valstybės 
biudžeto lėšos) 

 (ES fondų lėšos – 3 000, valstybės biudžeto lėšos – 530) 

Pareiškėjo lėšos, tūkst. litų 0  
Numatoma projekto veiklų 
įgyvendinimo pradžia 

2010 m. rugsėjo mėn.  

Preliminari projekto veiklų 
įgyvendinimo trukmė 

30 mėnesių 

Paraiškos dėl projekto 
pateikimo įgyvendinančiajai 
institucijai terminas 

2010 m. rugsėjo 30 d. (viešosios įstaigos Centrinės projektų 
valdymo agentūros ir pareiškėjo bendru sutarimu gali būti 
nustatytas trumpesnis paraiškos dėl projekto finansavimo 
pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas)  

 
________________ 


