MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ
PAGAL PRIEMONĘ VP2-3.1-IVPK-05-R „ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA: REGIONAI“,
2007-2013 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2009 m. liepos 8 d. Nr. TS-19
Marijampolė
Marijampolės regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008,
Nr. 48-1778; 2009, Nr. 22-853), 6 punktu, n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę VP2-3.1-IVPK05-R „Elektroninė demokratija: regionai“ 2007–2013 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41 (pridedama).
2. Siūlyti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę VP2-3.1-IVPK05-R „Elektroninė demokratija: regionai“ 2007–2013 m. laikotarpio sąraše Nr. 41 esančius regiono
projektus finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Tarybos pirmininkė

Birutė Kažemėkaitė

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2009 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. TS-19
Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos
3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“
2007–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa
Prioritetas
Priemonė

„2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa“
„Informacinė visuomenė visiems“
„Elektroninė demokratija: regionai“

Eil
Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

Informacinės
visuomenės plėtros
Šakių rajone
programa I

Šakių rajono
savivaldybės
administracija

Tikslas.
Padidinti
Šakių
savivaldybės
administracijos
veiklos
skaidrumą
ir
atskaitomybę, sukurti galimybę fiziniams ir
juridiniams asmenims išreikšti savo nuomonę
ir daryti įtaką vietos valdžios sprendimams,
greitai saugiai ir paprastai surasti reikiamą
informaciją naudojantis IT priemonėmis tuo
įgyvendinti savo demokratines teises.
Siektini rezultatai. Padidinti savivaldybės
veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, įdiegiant
sistemą, suteikiančią galimybes viešinti
savivaldos
institucijų
darbo
procesą
elektroninėje terpėje. Suteikiančią galimybę
piliečiui per savivaldybės tarybos kadenciją
įsitikinti, kuris politikas ar partija geriausiai
atstovauja jo interesus.
Įgyvendinus projektą bus:
• Sukurtas patogus nuomonės pareiškimo ir
apklausos mechanizmas, siekiant skatinti
rajono gyventojų pilietiškumą;
• Sukurtas patogus mechanizmas sudarantis
gyventojui galimybę stebėti sprendžiamos
problemos vykdymo etapus ir būseną;
• Sukurtos
priemonės
užtikrinančios
informacijos pateikimo savalaikiškumą bei
institucijos veiklos skaidrumą;

Preliminarus projekto biudžetas
Bendra projekto
vertė, Lt

211 086,00

ES fondų lėšų
suma, Lt

179 423,00

Valstybės
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt

31 663,00

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2009 m.
spalio
mėn.

2010 m.
spalio
mėn.

13 mėn.

2009-09-30

2

2.

Elektroninės
demokratijos plėtra
Marijampolės
savivaldybėje

Marijampolės
savivaldybės
administracija

• Sukurtos savivaldybių Tarybos posėdžių
virtualioje terpėje transliavimo ir svarstymų
rezultatų viešinimo realiu laiku priemonės.
Įgyvendinus projekto veiklas bus pasiekti šie
rodikliai:
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų,
teigiamai vertinančių šias elektronines
paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų
elektroninių paslaugų sukūrimo – ne mažiau
70 proc.
Parengtos interaktyvios elektroninės viešosios
paslaugos – ne mažiau 5.
Tikslas. Sudaryti galimybes Marijampolės
fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojantis
elektroninėmis priemonėmis, surasti reikiamą
informaciją bei įgyvendinti savo demokratines
teises.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą, bus
pasiekti šie rezultatai:
• Atnaujinta
Marijampolės savivaldybės
svetainė, sukuriant priemones elektroninei
demokratijai Marijampolės savivaldybėje
reikštis.
• Sukurtos savivaldybės tarybos posėdžių
eigos ir svarstymų rezultatų elektroninėje
erdvėje viešinimo tiesioginio transliavimo
būdu priemonės.
• Įrengtas plačiajuostis elektroninis ryšys iki
tarybos posėdžių salės.
• Sukurtos
elektroninės
demokratijos
priemonės,
užtikrinančios
informacijos
operatyvų
pateikimą
visuomenei
bei
institucijos veiklos skaidrumą.
Projektas prisidės prie Priemonės stebėsenos
rodiklių pasiekimo:
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų,
teigiamai vertinančių šias elektronines
paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų
elektroninių paslaugų sukūrimo – ne mažiau
70 proc.

211 086,00

179 423,00

31 663,00

2009 m.
lapkričio
mėn.

2010 m.
gruodžio
mėn.

14 mėn.

2009-11-15

3

3.

Elektroninės
demokratijos
priemonių diegimas
Kalvarijos
savivaldybėje

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

4.

Kazlų Rūdos
savivaldybės
Tarybos posėdžių
įgarsinimo,
elektroninio
balsavimo ir
informacijos
viešinimo interneto
svetainėje
informacinė sistema

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

5.

Elektroninės
demokratijos plėtra

Vilkaviškio
rajono

Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios
paslaugos – 5.
Tikslas. Modernizuoti viešojo administravimo
procesus Kalvarijos savivaldybėje, siekiant
skaidrumo ir visuomenės dalyvavimo
Siektini rezultatai. Projektas prisideda prie
veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonės aprašyme numatyto produkto ir
rezultatų rodiklių pasiekimo ir įgyvendinus
projekte numatytas veiklas šie rodikliai bus
pasiekti:
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų,
teigiamai vertinančių šias elektronines
paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų
elektroninių paslaugų sukūrimo – 70 proc.
Parengtos
interaktyvios
elektroninės
priemonės – 3 vnt.
Tikslas. Padidinti savivaldybės veiklos
skaidrumą
ir
atskaitomybę,
diegiant
elektroninius sprendimus.
Siektini rezultatai. Projektu siekiama padidinti
savivaldybės
veiklos
skaidrumą
ir
atskaitomybę, įdiegiant sistemą, suteikiančią
galimybes viešinti savivaldos institucijų darbo
procesą elektroninėje terpėje bei galimybę
piliečiui įsitikinti, kuris politikas ar partija
geriausiai atstovauja jų interesus.
Projektas prisideda prie veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme
numatyto produkto ir rezultatų rodiklių
pasiekimo ir įgyvendinus projekte numatytas
veiklas šie rodikliai bus pasiekti:
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų,
teigiamai vertinančių šias elektronines
paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų
elektroninių paslaugų sukūrimo – 70 proc.
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios
paslaugos – 2.
Tikslas. Suteikti galimybę Vilkaviškio rajono
gyventojams elektroninėmis priemonėmis

211 084,00

179 422,00

31 662,00

2010 m.
kovo
mėn.

2011 m.
rugpjūčio
mėn.

18 mėn.

2009-11-30

211 082,00

179 420,00

31 662,00

2010 m.
vasario
mėn.

2011 m.
liepos
mėn.

18 mėn.

2009-12-01

211 086,00

179 423,00

31 663,00

2010 m.
liepos

2011 m.
gruodžio

18 mėn.

2010-04-20

4
Vilkaviškio rajono
savivaldybėje

savivaldybės
administracija

Projektų vertė, Lt
1 055 424,00

įgyvendinti savo demokratines teises.
Siektini rezultatai:
• Atnaujinta
Vilkaviškio
savivaldybės
svetainė, įdiegiant priemones elektroninei
demokratijai reikštis;
• Įdiegtos savivaldybės tarybos posėdžių
eigos ir sprendimų priėmimo elektroninėje
erdvėje viešinimo tiesioginio transliavimo
būdu priemonės;
• Sukurtos
elektroninės
demokratijos
priemonės,
užtikrinančios
informacijos
operatyvų
pateikimą
visuomenei
bei
institucijos veiklos skaidrumą.
Projektas prisideda prie veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme
numatyto produkto ir rezultatų rodiklių
pasiekimo ir įgyvendinus projekte numatytas
veiklas šie rodikliai bus pasiekti:
Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų,
teigiamai vertinančių šias elektronines
paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų
elektroninių paslaugų sukūrimo – 70 proc.
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios
paslaugos – 3.

mėn.

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudžeto (bendrojo
finansavimo) lėšos, Lt
897 111,00
158 313,00

______________

mėn.

Priemonei skirta ES struktūrinė parama Marijampolės regionui, Lt
2007-2010 m.
2011-2013 m.
2007-2013 m.
897 114,00

-

897 114,00

