
 

 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO 
 

2015 m. rugsėjo 10 d. 
 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo 

ir (ar) keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir 

pavadinimas: 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioritetas 

„Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

10.1.5 konkretus uždavinys „Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

10.1.5-ESFA-V-924 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių 

kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų suma, mln. Eur: 

3,69 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: - valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų 

stiprinimas (mokymo turiniui ir tikslinėms grupėms detalizuoti reikalingų tyrimų vykdymas, 

mokymo programų rengimas, mokymų organizavimas ir 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 

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 
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 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”, 3 tikslo “Stiprinti 

strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą” 3.3 uždavinio 

“Didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos 

rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją” 3.3.2 įgyvendinimo 

priemonės „Didinti valstybės tarnybos patrauklumą” įgyvendinimo veiksmą 3.3.2.12 „Stiprinti 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų (vidurinės grandies vadovų ir 

vyriausiųjų specialistų) strategines (vadovavimo, lyderystės, pokyčių valdymo, komunikacijos, 

analizės bei pagrindimo) kompetencijas“. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas (tikslas ir veiklos) ir projekto vykdytojas atitinka Viešojo valdymo 

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

institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą” 3.3 uždavinio „Didinti valstybės tarnybos 

patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti 

jos lankstumą ir kompetenciją” įgyvendinimui 3.3.2 papunktyje numatytos priemonės „Didinti 

valstybės tarnybos patrauklumą” įgyvendinimo veiksmą, nustatytą 3.3.2.12 papunktyje ir šiam 

veiksmui įgyvendinti numatytą vykdytoją. 

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 
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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 Programos uždavinių įgyvendinimą viešojo valdymo institucijomis, tvirtina 

vidaus reikalų ministras. Programai įgyvendinti 2013–2015 metų laikotarpiu 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“ patvirtintas 

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

veiksmų planas. Pažymėtina, kad Vidaus reikalų ministerijai patvirtinus 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 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. 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektai, atitinka Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 481 „Dėl Valstybės 

tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijos patvirtinimo“, bent vieną iš 6.1.1, 6.1.2 ar 

6.1.3 papunkčių. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektų veiklos susijusios su bent vienu iš Valstybės tarnautojų mokymo 

2014–2017 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 

28 d. nutarimu Nr. 481 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijos 

patvirtinimo”, 6.1.1, 6.1.2 ar 6.1.3 papunkčių: 

6.1.1 - valstybės tarnautojų vadovavimo, lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimai; 

6.1.2 - valstybės tarnautojų komunikaciniai įgūdžiai; 
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6.1.3 - valstybės tarnautojų analitiniai gebėjimai. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Atrankos kriterijus atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 10.1.5 uždavinyje numatytas veiklas – veiksmų programoje numatyta, kad siekiant 

pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje, būtina stiprinti atitinkamu 

laikotarpiu Vyriausybės prioritetinėmis pripažintas valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų dirbančiųjų strategines kompetencijas, finansuojant valstybės ir savivaldybių institucijų 

ir įstaigų darbuotojų mokymus, užtikrinančius Vyriausybei svarbių prioritetinių mokymo tikslų 

įgyvendinimą atitinkamu laikotarpiu (2014–2017 m. ir 2018–2022 m.).  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 47 straipsniu, prioritetiniai 

valstybės tarnautojų mokymo tikslai ir prioritetinės valstybės tarnautojų mokymo grupės 

numatomos Vyriausybės patvirtintoje Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų 

strategijoje (toliau – Strategija). Strategijoje numatyta stiprinti valstybės tarnautojų strategines 

kompetencijas šiose srityse: 

,,6.1.1. valstybės tarnautojų vadovavimo, lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimus; 

6.1.2. valstybės tarnautojų komunikacinius įgūdžius; 

6.1.3. valstybės tarnautojų analitinius gebėjimus; 

6.1.4. valstybės tarnautojų, teikiančių paslaugas gyventojams, orientavimosi į klientą 

gebėjimus ir įgūdžius;  

6.1.5. valstybės tarnautojų žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje.“ 

Į projektų atrankos kriterijų neįtraukiamos Strategijos 6.1.4 ir 6.1.5 papunkčiuose 

nurodytos strateginės kompetencijos, kadangi šių valstybės tarnautojų strateginių kompetencijų 

stiprinimas 10 prioriteto lėšomis bus užtikrinamas įgyvendinant projektus pagal 10 prioriteto 2 

uždavinį ,,Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“ ir pagal 10 prioriteto 3 

uždavinį ,,Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės 

poreikiams“. 

Pažymėtina, kad Vyriausybei patvirtinus valstybės tarnautojų mokymo 2018–2022 metų 

strategiją, bus inicijuojamas projektų atrankos kriterijaus atitinkamas pakeitimas. 
 
 
Vidaus reikalų viceministras                                                                                                                                                                Julius Morkūnas 


