Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į
elektroninę erdvę

Projekto pavadinimas

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

Veiksmų programa

Ekonomikos augimo veiksmų programa

Veiksmų programos
prioritetas

3 prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“

Veiksmų programos
prioriteto priemonė

Nr. VP2-3.1-IVPK-08-V „Elektroninės valdžios paslaugos
savivaldybėse“

Projekto vykdytojas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Projekto tikslas

Perkelti į elektroninę erdvę 42 savivaldybės institucijų teikiamas ir
administruojamas paslaugas, skirtas gyventojams ir verslo įmonėms,
kurios nėra perkeliamos kitų projektų apimtyje.

Projekto uždaviniai

a) Projekto I etape sukurti savivaldybėsinstitucijų(SI) teikiamas bei
administruojamas interaktyvias el. paslaugas, nepatenkančias į kitų
valstybės institucijų vykdomų savivaldybių el. paslaugų kūrimo
projektų aprėptį, naudojantis VAIISIS infrastruktūra ir modernizuojant
turimus SI technologinius išteklius, bei išbandyti jas, įdiegiant
keturiose šalies savivaldybėse;
b) Projekto II etape įdiegti visose šalies savivaldybėse projekto I etapo
metu ir VšĮ „Versli Lietuva“ vykdomo projekto „Administracinių
procedūrų, susijusių su valstybės ir SI ir įstaigų išduodamais leidimais,
perkėlimo į elektroninę terpę projektas“ metu sukurtas SIteikiamas bei
administruojamas interaktyvias el. paslaugas.

Projekto trumpas aprašymas Projekto metu bus realizuoti elektroniniai sprendimai, didinantys viešojo
sektoriaus institucijų efektyvumą t.y. bus sukurtos priemonės
automatizuojančios duomenų mainus tarp institucijų bei sukurtos el.
savivaldybių paslaugos gyventojams ir verslo subjektams. Išplėtus
informacijos pateikimo kanalų kiekį, el. erdvėje teikiamos paslaugos bus
lengviau pasiekiamos įvairioms gyventojų grupėms, kurias gali apspręsti
įvairūs geografiniai ar/ ir ekonominiais veiksniai. Tokiu būdu projektas
mažins geografinių ir ekonominių veiksnių nulemtą skaitmeninę atskirtį
ir skatins informacinės visuomenės procesus.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: paslaugų teikimo
procesai taps efektyvesni, todėl bus sudarytos sąlygos mažesniam
žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikiui savivaldybių institucijoms
(SI), sukurta galimybė šiuos resursus panaudoti vykdant kitas veiklas;
bus sudarytos technologinės sąlygos el. paslaugų teikimui; bus taupomas
paslaugų gavėjų laikas atliekant administracines procedūras, reikalingas
norint gauti paslaugas; užsienio subjektams bus sudarytos galimybės el.
būdu gauti SI teikiamas ir administruojamas paslaugas.

Projekto partneriai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Lietuvos savivaldybių asociacija, Širvintų rajono, Ignalinos
rajono, Klaipėdos miesto ir Kauno miesto savivaldybių administracijos.

Projekto įgyvendinimo
terminas

Nuo 2012 m. vasario 29 d. iki 2015 m. birželio 30 d.

Projekto biudžetas

Projekto vertė – 22 597 372,00 Lt
Iš jų:
Europos Sąjungos fondų lėšos – 19 207 766,20 Lt
Bendrojo finansavimo lėšos – 3 389 605,80 Lt

Finansavimo ir
administravimo sutartis

2013 m. sausio 14 d. Nr. VP2-3.1-IVPK-08-V-01-001/1S-31

Daugiau informacijos

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos E-valdžios politikos
skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kazlauskaitė, tel. (8 5) 271 7372,
faks. 8 5) 271 8551, el. paštas inga.kazlauskaite@vrm.lt ir vyriausioji
specialistė Eglė Čepaitienė, tel. (8 5) 271 8339, faks. 8 5) 271 8551, el.
paštas egle.cepaitiene@vrm.lt

