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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 
2015 m. lapkričio 6 d. 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) 

keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 10 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

10.1.2. konkretus uždavinys „Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir 

atvirumą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

10.1.2-ESFA-V-915 „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas  ir 

visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

2, 012 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 

 

Remiamos veiklos: 

 viešojo valdymo institucijų konsultavimosi su visuomene mechanizmo 

tobulinimas  (pasiūlymų dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo, taip pat 

metodinių dokumentų ir kitų metodinės pagalbos priemonių, reikalingų didinti 

viešojo valdymo institucijų konsultavimosi su visuomene aktyvumą ir 

veiksmingumą, rengimas); 

 viešųjų konsultacijų su visuomene Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

darbotvarkės ir viešosios politikos sričių prioritetiniais klausimais vykdymas; 

 visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose veiksmingumo stebėsenai 

ir vertinimui vykdyti reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas ir 

taikymas; 

 viešosios informacijos prieinamumui ir (ar) pakartotiniam panaudojimui didinti 

reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas, vykdymas; 

 visuomenės informavimo apie viešojo valdymo institucijų vykdomą veiklą, 

visuomenės galimybes dalyvauti viešojo valdymo procesuose ir (ar) pasinaudoti 

viešojo valdymo institucijų turima informacija ir visos šios informacijos viešinimo 

priemonių kūrimas ir įgyvendinimas; 

viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų stiprinimas, remiama tiek, 
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kiek reikalinga priemonės tikslui pasiekti. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, 

finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio 

fondo); 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

X vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 

socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS  

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 

įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu 1V–438 „Dėl Viešojo 

valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų 

veiksmų plano patvirtinimo”, 1 tikslo „Užtikrinti viešojo valdymo procesų 

atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti“ 1.2 uždavinio „Skatinti 

visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti 

viešojo valdymo procesuose“ 1.2.1 įgyvendinimo priemonės „Užtikrinti 

konsultavimąsi su visuomene ir didinti jos dalyvavimo viešojo valdymo 

procesuose galimybes“ įgyvendinimo veiksmą 1.2.1.7 „Vykdyti atviros 

Vyriausybės ir kitas priemones, skatinančias visuomenę aktyviau dalyvauti 

viešajame valdyme“. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas (tikslas ir veiklos), projekto vykdytojas ir finansavimo 

šaltinis atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 
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įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-438 

„Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 

2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo, 1 tikslo „Užtikrinti viešojo valdymo 

procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti“ 1.2 uždavinio 

“Skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, 

dalyvauti viešojo valdymo procesuose“ įgyvendinimui 1.2.1 papunktyje numatytos 

priemonės „Užtikrinti konsultavimąsi su visuomene ir didinti jos dalyvavimo 

viešojo valdymo procesuose galimybes“ įgyvendinimo veiksmą, nustatytą 1.2.1.7 

papunktyje ir šiam veiksmui įgyvendinti numatytą vykdytoją ir finansavimo 

šaltinį. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 

patvirtinta Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa (toliau – 

Programa) – vidutinės trukmės viešojo valdymo srities plėtros planavimo 

dokumentas, nustatantis viešojo valdymo tobulinimo ateities kryptis, t. y. esminius 

viešojo valdymo pokyčius, kuriuos atlikti būtina, kad didėtų viešojo valdymo 

proceso efektyvumas ir geriau būtų tenkinami visuomenės poreikiai. 

Vadovaujantis Programos 16 punktu, Programa įgyvendinama pagal Programos 

įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą arba Programos įgyvendinimo veiksmų 

planą, kurį, suderintą su atsakingomis už uždavinių įgyvendinimą viešojo valdymo 

institucijomis, tvirtina vidaus reikalų ministras. Programai įgyvendinti 2013–2015 

metų laikotarpiu vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas Viešojo valdymo 

tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų 

planas. Šis dokumentas, kaip vienintelis strateginis dokumentas, skirtas Programai 

įgyvendinti, siūlomas patvirtinti projektų atrankos kriterijumi. Pažymėtina, kad 

Vidaus reikalų ministerijai patirtintus Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 

metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų planą, o vėliau (2018 

metais) – Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 

2019–2020 metų veiksmų planą bus inicijuojamas projektų atrankos kriterijaus 

atitinkamas pakeitimas. 

Nustatomas projektų atrankos kriterijus atitinka 2014–2020 Europos Sąjungos 
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fondų investicijų veiksmų programos nuostatas – veiksmų programoje numatyta, 

kad įgyvendinant 10 prioritetą didžioji dalis projektų bus atrenkama valstybės 

projektų planavimo būdu, remiantis Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų 

programos, kitų nacionalinių strateginio planavimo dokumentų bei juos 

įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis. 

 

     Vidaus reikalų viceministras_______________                    _________________          Julius Morkūnas 

 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                          (vardas ir pavardė) 


