
 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO  
 

2015 m. rugsėjo 15 d. 
 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 
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: 
10.1.3 „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės 

poreikiams“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 
10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
15,93 mln. Eur 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1.3.1. pasiūlymų dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo ir (ar) asmenų 

aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo rengimas; 

1.3.2. projektų vykdytojų ir partnerių veiklos organizavimo procedūrų (veiklos procesų), 

susijusių su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu, kūrimas, tobulinimas, diegimas 

(taip pat vieno langelio principui įgyvendinti reikalingų veiksmų vykdymas); kokybės 

vadybos metodų / sistemų, skirtų gerinti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo 

kokybę, diegimas; 

1.3.3. piliečių chartijų, paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standartų rengimas, 

kitų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę gerinančių priemonių (įrankių) kūrimas, 

tobulinimas, pritaikymas, diegimas; 

1.3.4. projektų vykdytojų ir partnerių darbuotojų kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų 

ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas (mokymo programų rengimas, mokymas, 

keitimasis gerąja patirtimi);  

1.3.5. tyrimų, skirtų įvertinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, vykdymas. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 
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 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): 

 Valstybės projektų planavimas 

X 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. Projektas turi atitikti Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos nuostatas 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas prisideda prie 

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos 2 tikslo „Užtikrinti visuomenės 

poreikius atitinkančių paslaugų teikimą“ 11.1 uždavinio „Gerinti paslaugų kokybę taikant 

subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant visuomenę“ bent vienos iš 

įgyvendinimo krypčių, t. y. 11.1.1 „Nustatyti viešųjų paslaugų kokybės standartus ir 

optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį“, 11.1.2 „Užtikrinti nuolatinę paslaugų kokybės 

stebėseną ir vertinimą“ ir (arba) 11.1.3 „Užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visiems 

paslaugų teikėjams“, įgyvendinimo arba 11.2 uždavinio „Gerinti asmenų aptarnavimo 

viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą 

visuomenei“ įgyvendinimo krypties 11.2.3 „Užtikrinti asmenų aptarnavimo kokybę – 

taikyti vieno langelio principą“ įgyvendinimo, arba prie Viešojo valdymo tobulinimo 

2012–2020 metų programos 3 tikslo „Stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo 

institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą“ 13.1 uždavinio „Diegti į rezultatus orientuotą ir 
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įrodymais grįstą valdymą“ įgyvendinimo krypties 13.1.5 „Užtikrinti viešojo valdymo 

institucijų veiklos kokybės vertinimą ir išryškinti jos svarbą viešajam valdymui“ 

įgyvendinimo.  

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

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa – vidutinės trukmės viešojo 

valdymo srities plėtros planavimo dokumentas, nustatantis viešojo valdymo tobulinimo 

kryptis, t. y. esminius viešojo valdymo pokyčius, kuriuos atlikti būtina, kad didėtų viešojo 

valdymo procesų atvirumas, rezultatyvumas ir veiksmingumas. 

Nustatomas Projekto atrankos kriterijus atitinka 2014–2020 Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos nuostatas – veiksmų programoje numatyta, kad 

įgyvendinant 10 prioritetą projektai bus atrenkami remiantis Viešojo valdymo tobulinimo 

2012–2020 metų programos, kitų nacionalinių strateginio planavimo dokumentų bei juos 

įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis. 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektas turi atitikti regiono plėtros plano, patvirtinto regiono plėtros tarybos 

sprendimu, nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar pareiškėjas ir projekto 

veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie 

pareiškėją, projekto veiklas, ar projektui numatomas finansavimo dydis neviršija regiono 

plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš 

šaltinių. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Atrankos kriterijus pasirinktas todėl, kad pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 

įstatymo (toliau – Regioninės plėtros įstatymas) 8 straipsnį nacionalinė regioninė politika 

yra įgyvendinama regiono lygmens regioninės plėtros planavimo dokumentu, kuris 

rengiamas atsižvelgiant į atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas (taip pat 

Nacionalinės pažangos programą, Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programą, 

2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ 
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tarpinstitucinį veiklos planą, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 

horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinį veiklos planą, 2014–2020 metų 

nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ 

tarpinstitucinį veiklos planą), Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, nacionalinius 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentus, apskrities ir jos 

teritorijoje esančių savivaldybių teritorijų bendruosius planus ir savivaldybių strateginius 

plėtros planus ir kt.  

Vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 13 straipsniu, regiono plėtros planą tvirtina 

regiono plėtros taryba, kuri sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų 

savivaldybių tarybų narių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos 

institucijos paskirto asmens, o sprendimai priimami visų regionų plėtros tarybos narių 

balsų dauguma. Sprendimus dėl regiono plėtros plano, jo įgyvendinimo regiono plėtros 

taryba priima pasikonsultavusi su socialiniais ir ekonominiais partneriais bei teritorinių 

darbo biržų atstovais. Šiam tikslui regiono plėtros taryba gali sudaryti konsultacinę 

socialinių ir ekonominių partnerių darbo grupę, kuri pateikia išvadas dėl numatomo priimti 

sprendimo. Atsižvelgiant į tai, siūlomas atrankos kriterijus yra nediskriminuojantis ir 

skaidrus, visi projektai bus vertinami ir į regiono plėtros planą įtraukiami tokia pačia 

tvarka, nei viena tikslinė grupė (pareiškėjai) nebus išskiriama iš kitų grupių. 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 49 punktu, regionų plėtros tarybos 

turi užtikrinti, kad visi į regionų projektų sąrašus įtraukti projektai atitiktų reikalavimus, 

nustatytus šių taisyklių 37 punkte (tikrinant projekto atitiktį taisyklių 37.1 papunktyje 

nurodytų dokumentų nuostatoms, taip pat tikrinama jo atitiktis regiono plėtros plano 

nuostatoms). 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginio veiklos plano nuostatas. 
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Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar pareiškėjas, projekto 

veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano 

priemonės aprašyme pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją, jam pavestą 

įgyvendinti veiklos sritį, priemonės finansavimo dydį ir šaltinius. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Atrankos kriterijus pasirinktas todėl, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 10
4 

straipsniu, savivaldybės 

biudžetas rengiamas vadovaujantis patvirtintu savivaldybės strateginiu veiklos planu, taip 

pat atsižvelgiant į kitus patvirtintus savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, 

asignavimus planuojant savivaldybės strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti ir 

planuojamiems rezultatams pasiekti ir paskirstant juos asignavimų valdytojams. Įstatymo 

10
3 

str. nustatyta, kad savivaldybės strateginis veiklos planas detalizuoja savivaldybės 

strateginio plėtros plano ir savivaldybės atskirų ūkio šakų plėtros programų tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą ir sudaromas atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius 

ir žmogiškuosius išteklius. Savivaldybė, įtraukdama projektą į savivaldybės strateginį 

veiklos planą, kartu pritaria ir užtikrina bendrojo finansavimo dalies iš savivaldybės 

biudžeto lėšų skyrimą projektui įgyvendinti. 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, savivaldybės strateginį veiklos 

planą tvirtina savivaldybės taryba, kurios nariai atstovauja įvairiems bendruomenės 

interesams, todėl siūlomas atrankos kriterijus yra nediskriminuojantis ir skaidrus, visi 

projektai bus vertinami ir į savivaldybės veiklos planą įtraukiami tokia pačia tvarka, nei 

viena tikslinė grupė (pareiškėjai) nebus išskiriama iš kitų grupių. 

 
 
 
Vidaus reikalų viceministras                                                                   Julius Morkūnas  
          

 


