
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SĄRAŠO TIKSLINIMO IR PAKARTOTINIO KVIETIMO PAGAL PRIEMONĘ

VP2-3.1-IVPK-05-R "ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA: REGIONAl"

2011 m. lapkričio 3 d. Nr.51/6S-.ų~
Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr.
352 (Žin., 2008, Nr.48-1778; 2009, Nr. 22-853; 2010, Nr. 69-3446,2011, Nr. 105-4943) patvirtinto
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašo 9 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuotinų projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus regiono plėtros tarybai ir projektinių
pasiūlymų apibendrinimo Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarka, patvirtinta 2008 m.
gegužės 23 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. (1.5)-2R-1) bei siekdama užtikrinti
efektyvų Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą,

Alytaus regiono plėtros taryba n u spr e n d ž i a:

1. Patikslinti Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę
VP2-3.1-IVPK-05-R "Elektroninė demokratija: regionai" sąrašą Nr. 11 2007-2013 metų
laikotarpiui patvirtintą 2009 m. liepos 21 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. (10.18)-
7R-2 (pridedama).

2. Skelbti pakartotinį kvietimą 2007-2013 m. laikotarpio Alytaus regiono projektų
sąrašui Nr.11 papildyti pagal priemonę VP2-3.1-IVPK-05-R "Elektroninė demokratija: regionai".
Nustatant projektinių pasiūlymų pateikimo terminą 2011 m. gruodžio 30 d.

Pirmininko pavaduotojas

Parengė:
Vidas Raštikis
2011-10-27

~

Feliksas Džiautas



PATVIRTINTA
Alytaus regiono plėtros tarybos
2009 m. liepos 21 d.
sprendimu Nr. (10.18)-7R-2
(Patikslinta Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m.
lapkričio 3 d. sprendimu Nr.51/6S- Į-Į§ )

Alytaus regiono projektų,
finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo

riemon VP2-3.1-IVPK-05-R Elektroninė demokrati"a:re ionai", s rašas Nr.ll 2007-2013 metų laikotarpiui

Projekto tikslas
plėtoti elektroninius sprendimus,

didinant viešojo sektoriaus institucijų
efektyvumą, lr skatinti informacinės

Elektroninės
visuomenės procesus Druskininkų

sistemos,
savivaldybėje.
Siektini rezultatai:

leidžiančios Druskininkų 1. Sukurtų elektroninių paslaugų
plėtoti pilietinę savivaldybės

demokratiją administracija vartotojų, teigiamai vertinančių šias 210.305,18 178.759,40 0,00 31.545,78 0,00 20 I0106 12 2010106/30

elektroninėje
elektronines paslaugas, dalis po 2 metų

terpėje,
nuo atitinkamų elektroninių paslaugų
sukūrimo, proc. - 70.

sukūrimas 2. Paremtos interaktyvios elektroninės
viešosios paslaugos (pagal priemonę bus
skaičiuojamos paremtos interaktyvios
elektroninės demokratijos paslaugos ),
vnt. - 1.

Interaktyvių Alytaus Projekto tikslas

2
elektroninės miesto - elektroninės demokratijos priemonių 210.305,18 178.759,40 0,00 31.545,78 0,00 2010101 18 2010106/30
demokratijos savivaldybės diegimas, kuriomis asmenys galėtų
pnemOlllŲ administracija reikšti nuomonę įvairiais Alytaus miesto



diegimas savivaldybės gyvenimo klausimais, tokiu
Alytaus miesto būdu skatinant informacinės visuomenės
savivaldybėje, procesus bei asmenų dalyvavimą viešojo
santrumpa - e- sektoriaus veikloje.
demokratija Siektini rezultatai:

Alytaus miesto 1. Sukurtas ir įdiegtas naujas Alytaus
savivaldybėje miesto savivaldybės portaIas.

2. Portale įdiegtos interaktyvios
elektroninės demokratijos priemonės.
Projekto tikslas
- padidinti savivaldybės veiklos

Elektroninių skaidrumą lr atskaitomybę diegiant
pnemolllŲ, elektroninius sprendimus.

skirtų įtraukti Siektini rezultatai:
gyventojus į Alytaus rajono 1. Sukurtas 1 savivaldybės portalas

3 demokratijos savivaldybės pagal e-demokratijos principus ir 198.950,00 169.107,50 0,00 29.842,50 0,00 2009111 18 2009110/08.
procesus, administracij a bendruosius reikalavimus valstybės
diegimas internetinėms svetainėms.

Alytaus rajono 2. Sukurta 1 e-teisėkūros paslauga.
savivaldybėje 3. Sukurta 1 savivaldybės tarybos darbo

proceso viešinimo elektroninėje terpėje
paslauga.
Projekto tikslas

sukurti viešai
.. galimybę- pnemamą

Varėnos rajono gyventojams stebėti Varėnos rajono

savivaldybės
savivaldybės tarybos lr JOs komitetų

tarybos ir jos
posėdžių audio/video transliacijas

komitetų Varėnos
internetu bei juose dalyvauti tiesiogiai

posėdžių rajono
per elektronines priemones.

4 audio/video savivaldybės Siektini rezultatai: 180.422,00 153.358,70 0,00 27 .063,30 0,00 2010/02 6 2009112/01

transliacijų administracija
1. sukurtų elektroninių paslaugų

internetu
vartotojų, teigiamai vertinančių šias

gyventojams
elektronines paslaugas, dalis po 2 metų

realizavimas
nuo atitinkamų elektroninių paslaugų
sukūrimo - ne mažiau kaip 70 procentų;
2. paremtos interaktyvios elektroninės
demokratijos paslaugos - 1 vnt.



5

E-
demokratijos

prmclpų
įgyvendinimas
Lazdijų rajono
savivaldybėje

Lazdijų rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas
- elektroninių priemonių pagalba

sukurti viešai prieinamą galimybę
gyventojams bei ūkio subjektams:
-kreiptis į Lazdijų rajono

savivaldybės institucijas dėl iškilusių
problemų ir poreikių užtikrinant
grįžtamąjį ryšį;
"reikšti pilietinę nuomonę, savivaldybės
tarybos svarstomais ir priimamais
klausimais.
Siektini rezultatai:
I.Sukurtų elektroninių paslaugų

vartotojų, teigiamai vertinančių šias
elektronines paslaugas, dalis po 2 metų
nuo atitinkamų elektroninių paslaugų
sukūrimo - 70%;
2. Paremtos interaktyvios elektroninės
viešosios aslau os -3.

189.696,95 161.242,40 0,00 28.454,55 0,00 2009/11/30 18 2009/09/30

Pirmininko pavaduotojas Feliksas Džiautas

Parengė:
Vidas Raštikis
2011-10-27
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