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2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIORITETO IGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

  

IV SKYRIUS 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR 

PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

SKIRSNIS  

PRIEMONĖ Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 „VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ 

ATVIRUMO DIDINIMAS IR VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMO Į VIEŠOJO VALDYMO 

PROCESUS SKATINIMAS“ 
 

1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti viešojo valdymo procesų 

skaidrumą ir atvirumą“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. 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); 

1.3.2. viešųjų konsultacijų su visuomene Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbotvarkės ir 

viešosios politikos sričių prioritetiniais klausimais vykdymas; 

1.3.3. visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose veiksmingumo stebėsenai ir 

vertinimui vykdyti reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas ir taikymas; 

1.3.4. viešosios informacijos prieinamumui ir (ar) pakartotiniam panaudojimui didinti 

reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas, vykdymas; 

1.3.5. visuomenės informavimo ir viešinimo priemonių apie viešojo valdymo institucijų 

vykdomą veiklą, visuomenės galimybes dalyvauti viešajame valdyme ir (ar) pasinaudoti viešojo 

valdymo institucijų turima informacija kūrimas, vykdymas; 

1.3.6. viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų stiprinimas, remiama tiek, kiek 

reikalinga priemonės tikslui pasiekti. 

 

1.4. Galimi pareiškėjai 

1.4.1. valstybės institucijos ir įstaigos. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos; 

1.5.2. viešosios įstaigos, kurių savininkė – valstybė; 

1.5.3. valstybės įmonės; 

1.5.4. nevyriausybinės organizacijos. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 

 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas. 
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4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra. 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

5.1. Pagal priemonę nefinansuojama: 

5.1.1. valstybės institucijų ir įstaigų, kurių interneto svetainėse skelbiama informacija jau yra 

perkelta arba turi būti perkelta į centralizuotą interneto portalą ,,Mano Vyriausybė“ (toliau – 

portalas ,,Mano Vyriausybė“), vykdant pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų 

programą įgyvendinto projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-02-V-01-002  ,,Elektroninės demokratijos plėtra 

Lietuvos Respublikos Vyriausybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį prisiimtus tęstinumo 

įsipareigojimus (viso – 47 institucijų), informacijos perkėlimas į portalą ,,Mano Vyriausybė“;  

5.1.2. veiksmai, skirti elektroninių paslaugų (įskaitant elektroninės demokratijos paslaugų) 

gyventojams ir (arba) verslui, kūrimui, tobulinimui ir plėtrai, taip pat kitų informacinių technologijų 

sprendimų, kurie numatyti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos 

Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės 

visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ 

įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 

metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 

galios“ (toliau – Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos 

Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas), kūrimas, 

tobulinimas, diegimas; 

5.1.3. viešųjų konsultacijų  su visuomene vykdymas dėl tų viešojo valdymo sprendimų, 

kurių projektai parengti įgyvendinant kitas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis 

valdymas“ konkrečių uždavinių įgyvendinimo priemones; 

5.1.4. veiklos, kurios yra tinkamos finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonę 

Nr. 02.2.1.-CPVA-V-523 „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“; 

 

5.2. Pagal priemonę finansuojamas: 

5.2.1. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nepriskiriamų viešojo valdymo 

institucijų dirbančiųjų mokymas tiek, kiek tai reikalinga pagal šią priemonę vykdomų projektų 

veikloms įvykdyti ir (ar) šių projektų metu sukurtų produktų (priemonių, įrankių) tinkamam 

taikymui (naudojimui) užtikrinti; 

5.2.2. naujų portalo ,,Mano Vyriausybė“ turinio valdymo sistemos funkcionalumų kūrimas, 

diegimas, tačiau tik tiek, kiek tai reikalinga pagal šią priemonę vykdomam valstybės institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėse skelbiamos informacijos perkėlimui į portalą ,,Mano Vyriausybė“ 

užtikrinti. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė 2018 

m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė 

reikšmė 2023 

m. gruodžio 

31 d. 

R.N.906 ,,Gyventojų, žinančių apie galimybes ir 

būdus, kaip teikti siūlymus viešojo 

valdymo institucijoms jiems svarbiais 

klausimais, dalis“  

Procentai 20 40 

R.N.907 ,,Gyventojų, kurie lankėsi viešojo Procentai 76,5 85,3 
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

                                               (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos 

– iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto lėšos  Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios 

lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

2 012 375 355 125 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

2 012 375 355 125 0 0 0 0 0 

 

 

 

sektoriaus institucijų interneto svetainėse, 

teigiamai vertinančių viešojo sektoriaus 

interneto svetainėse pateikiamos 

informacijos kokybę, dalis“ 

P.S.415 ,,Gyventojai, kurie dalyvavo pagal 

veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose 

veiklose, skirtose informuoti visuomenę 

apie viešojo valdymo procesus ar skatinti 

juose dalyvauti“ 

Skaičius 100 500 

P.N.909 ,,Viešojo valdymo institucijos, 

įgyvendinusios priemones, skirtas didinti 

visuomenės dalyvavimą viešajame 

valdyme ir (ar) viešosios informacijos 

prieinamumą ar pakartotinį panaudojimą“  

Skaičius - 3 

P.N.910 ,,Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, 

kurie dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti 

kompetencijas visuomenės įtraukimo į 

viešąjį valdymą  ir (ar) viešosios 

informacijos prieinamumo ar pakartotinio 

panaudojimo didinimo srityse“ 

Skaičius 

 

150 400 

P.N.911 ,,Parengtos ir įgyvendintos visuomenės 

informavimo ir viešinimo kampanijos apie 

viešojo valdymo institucijų vykdomą 

veiklą, visuomenės galimybes dalyvauti 

viešajame valdyme ir (ar) pasinaudoti 

viešojo valdymo institucijų turima 

informacija“   

Skaičius 1 2 


