
 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2017 m. spalio 9 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: 
10.1.2 konkretus uždavinys „Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 
10.1.2-ESFA-K-917 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo 

valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
2, 95 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Remiamos veiklos: 

1. Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija 

skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas; 

2. Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti viešojo valdymo 

sprendimų priėmime, stiprinimas: nevyriausybinių organizacijų pasiūlymų dėl viešojo valdymo 

sprendimų rengimas ir pristatymas suinteresuotoms institucijoms, visuomenei; nevyriausybinių 

organizacijų atstovų kompetencijų, reikalingų šiems pasiūlymams parengti ir pristatyti, stiprinimas; 

3. Gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo 

valdymo procesuose. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje gautas ...  

 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui: 
 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, nes: 

X veiklos bus vykdomos 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 

 Regionų projektų planavimas 

X Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 1  

Projektas turi prisidėti prie Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, 

įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektu prisidedama prie korupcijos paplitimo mažinimo bent vienoje iš  viešojo 

sektoriaus sričių, numatytų Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, 14.1-14.7 

papunkčiuose. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį 

aktyvumą kovoje su korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa (toliau – Programa), apimdama 

svarbiausias nacionalinės antikorupcinės politikos viešajame ir privačiame sektoriuose nuostatas, 

įvardija viešojo sektoriaus prioritetines sritis, kuriose korupcijos paplitimo galimybė yra didžiausia. 

Tai: politinė veikla ir teisėkūra; teismų ir teisėsaugos institucijų veikla; viešieji pirkimai; sveikatos 

priežiūros ir socialinė apsauga; teritorijų planavimas, valstybinė statybų priežiūra ir atliekų 

tvarkymas; ūkio subjektų veiklos priežiūra; viešasis administravimas, valstybės tarnyba ir turto 

valdymas. 

Į korupcijos paplitimo mažinimą Programoje išskirtose viešojo sektoriaus srityse yra nukreipiami 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681


konkretūs viešojo valdymo institucijų veiksmai, suplanuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 patvirtintame Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su 

korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstituciniame veiklos 

plane. Atrankos kriterijus leis užtikrinti, kad priemonės lėšomis bus finansuojami projektai, 

nukreipti į korupcijos apraiškų mažinimą tose viešojo sektoriaus srityse, kuriose nustatyta 

didžiausia korupcijos paplitimo galimybė. Taip bus sudaryta galimybė nevyriausybiniam sektoriui 

kryptingai prisidėti prie Programos nuostatų įgyvendinimo. 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: Nr. 2  

Projekto tiksline grupe esanti visuomenės grupė (-ės) yra tiesiogiai susijusi su ta viešojo sektoriaus 

sritimi (-is), prie kurios korupcijos mažinimo prisidedama įgyvendinant projektą. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar paraiškoje projekto tiksline grupe (-ėmis) nurodyta visuomenės grupė (-ės) yra 

tiesiogiai susijusi su ta viešojo sektoriaus sritimi (-is), prie kurios korupcijos mažinimo prisidedama 

įgyvendinant projektą. 

Laikoma, kad visuomenės grupė (t. y. tam tikrą profesiją, tam tikrą amžių ir (ar) kitus bendrus 

požymius turinti asmenų grupė) yra tiesiogiai susijusi su viešojo sektoriaus sritimi, jei pareiškėjas 

paraiškoje pagrindžia, kad projekto tiksline grupe esančiai visuomenės grupei tenka kontaktuoti su 

atitinkamose viešojo sektoriaus srityse veikiančiomis viešojo sektoriaus institucijomis, šiose 

institucijose dirbančiais asmenimis ir (ar) valstybės, savivaldybių politikais (pvz., gauna paslaugas 

ar tarpininkauja jas gaunant, kreipiasi dėl sprendimo priėmimo) ir dėl šių kontaktų gali kilti 

visuomenės grupės atstovų ir (ar) viešojo sektoriaus atstovų korupcinio elgesio rizika.  

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį 

aktyvumą kovoje su korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Tiesiogiai su viešojo sektoriaus sritimis, kuriose nustatyta didžiausia korupcijos paplitimo 

galimybė, susijusios visuomenės grupės turi didelę galimybę susidurti ir susiduria su korupcijos 

apraiškomis. Todėl poveikio tokioms visuomenės grupėms darymas, siekiant pakeisti jų nuostatas 

dėl korupcijos, yra efektyvus būdas nukreipti visuomenę (atskiras visuomenės grupes) prisidėti prie 

korupcijos apraiškų mažėjimo atitinkamoje viešojo sektoriaus srityje netoleruojant korupcijos. 

Taikant šį projektų atrankos kriterijų bus sukuriamos prielaidos tikėtis didesnio projektų 

efektyvumo ir didesnio priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio ,,Korupcijos 

netoleruojančių dalyvių pokytis“ (rodiklio kodas - R.N.908) reikšmės pasiekimo. Nurodytuoju 



rezultato rodikliu bus nustatoma, ar korupcijos netoleruojančių projekto veiklų dalyvių dalis baigus 

įgyvendinti projekto veiklas pasikeitė, lyginant su ta korupcijos netoleruojančių projekto veiklų 

dalyvių dalimi, kuri nustatyta dalyviams pradedant dalyvauti projekto veiklose. Laikoma, kad 

projekto veiklose dalyvaujantis dalyvis netoleruoja korupcijos, jei jis patvirtina, kad:  

- nepateisintų savo paties korupcinio elgesio,  

- ir nepateisintų kitų asmenų korupcinio elgesio, t. y. praneštų apie kito asmens korupcinį elgesį. 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16)`ir pakeistas 2017 m. birželio 15 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-3.1 (25) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: Nr. 3 

Pareiškėjo vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo 

pareiškėjo įregistravimo juridinių asmenų registre dienos (jeigu pareiškėjas vykdo veiklą mažiau 

nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 30 tūkst. eurų. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Atrankos kriterijus taikomas veikloms Nr. 1 ir Nr. 3.  

Vertinant įsitikinama, kad paraiškoje yra pagrįsta, jog pareiškėjo vidutinės metinės pajamos per 

pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo pareiškėjo įregistravimo juridinių asmenų 

registre dienos (jeigu pareiškėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 

30 tūkst. eurų. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Taikant šį projektų atrankos kriterijų bus užtikrinta, kad finansavimas bus skiriamas tik veiklos 

patirtį turinčiam pareiškėjui. Tai leis tikėtis, kad pareiškėjas turės pakankamų gebėjimų, reikalingų 

projekto veikloms įvykdyti ir projektui administruoti.  

Minimali reikalaujama vidutinė metinė pajamų suma nustatyta atsižvelgiant į tai, kad pagal 

Priemonę finansuotinų projektų finansavimo sąlygų apraše numatoma nustatyti, jog pagal 

Priemonę: 1) projektams įgyvendinti skiriamas finansavimas galės sudaryti ne daugiau 100 tūkst. 

eurų; 2) finansuojamų projektų trukmė galės būti ne ilgesnė kaip 3 metai. Taigi pareiškėjui ir (ar) 

partneriui vidutiniškai per vienerius projekto įgyvendinimo metus numatoma išmokėti ~ 30 tūkst. 

eurų finansavimo lėšų. 

Specialusis projektų atrankos kriterijus keičiamas atsižvelgiant į nevyriausybinių organizacijų 

atstovų pateiktas pastabas, kad šiuo kriterijumi užkertamas kelias mažesnes pajamas turinčioms 

nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti projektų konkurse ir gauti finansavimą veiklai, kuri 

skirta nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti viešojo valdymo 

sprendimų priėmime, stiprinimui. Šiuo specialiojo projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektų 



keitimu nustatoma, kad kriterijus Nr. 3 nebebus taikomas pagal priemonę remiamai veiklai Nr. 

2.Atsižvelgiant į tai, veiklai Nr. 2 nustatomas naujas specialusis atrankos kriterijus (žr. projektų 

atrankos kriterijų Nr. 20) 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 4  

Pareiškėjas ir (arba) partneris turi patirties vykdant projektus korupcijos prevencijos ir (ar) 

pilietiškumo ugdymo srityse. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant įsitikinama, kad paraiškoje yra pagrįsta, jog pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių iki 

paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo (registravimo) įgyvendinančiai institucijai dienos per 

paskutinių 36 mėnesių laikotarpį yra sėkmingai įvykdęs bent vieną ne trumpesnės kaip 3 mėnesių 

trukmės projektą korupcijos prevencijos ir (ar) pilietiškumo ugdymo srityse. 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinime vartojamų sąvokų paaiškinimas*: 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, taip pat poveikis 

asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

Pilietiškumo ugdymas – dvasinių ir (ar) intelektinių asmens galių auginimas per bendravimą ir (ar) 

mokymą, siekiant pagerinti asmens savo teisių, atsakomybės ir pareigų demokratinei valstybei 

suvokimą ir (ar) paskatinti jo veiklą visuomenės labui, bendrapiliečių teisių ir laisvių, demokratijos 

gynimui, gerovės Lietuvai siekimui. 

Projektas korupcijos prevencijos ir (ar) pilietiškumo ugdymo srityje – tai laikina (t. y. nekasdieninė 

(nerutininė), aiškią pradžią ir pabaigą turinti korupcijos prevencijos ir (ar) pilietiškumo ugdymo 

veikla (veiklų grupė), kurios metu yra siekiama sukurti pamatuojamą produktą ir (ar) rezultatą. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį 

aktyvumą kovoje su korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Taikant šį projektų atrankos kriterijų bus užtikrinta, kad finansavimas bus skiriamas tik tiems 

projektams, kurių pareiškėjas ar partneris turi patirties vykdant veiklas korupcijos prevencijos ir 

(ar) pilietiškumo ugdymo srityse. Taip bus sukuriamos prielaidos tikėtis geresnės projektų veiklų 

kokybės ir didesnės priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio ,,Korupcijos 

netoleruojančių dalyvių pokytis“ (rodiklio kodas - R.N.908) reikšmės pasiekimo. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 



Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 5  

Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio turima patirtis korupcijos prevencijos ir (ar) pilietiškumo 

ugdymo srityse. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjas ar partneris arba pareiškėjas ir partneris 

kartu turi didesnę patirtį korupcijos prevencijos ir (ar) pilietiškumo ugdymo srityse, t. y. paraiškoje 

yra pagrįsta, kad projektų, kuriuos pareiškėjas ir (arba) partneriai yra įvykdę nurodytose srityse per 

paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo (registravimo) 

įgyvendinančiai institucijai dienos, bendra vykdymo trukmė yra ilgesnė (sumuojamas bendras 

abiejose srityse įvykdytų projektų vykdymo mėnesių skaičius).  

Projektų atrankos kriterijaus pavadinime vartojamų sąvokų paaiškinimas*: 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, taip pat poveikis 

asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

Pilietiškumo ugdymas – dvasinių ir (ar) intelektinių asmens galių auginimas per bendravimą ir (ar) 

mokymą, siekiant pagerinti asmens savo teisių, atsakomybės ir pareigų demokratinei valstybei 

suvokimą, paskatinti jo veiklą visuomenės labui, bendrapiliečių teisių ir laisvių, demokratijos 

gynimui, gerovės Lietuvai siekimui. 

Projektas korupcijos prevencijos ir (ar) pilietiškumo ugdymo srityje – tai laikina (t. y. nekasdieninė 

(nerutininė), aiškią pradžią ir pabaigą turinti korupcijos prevencijos ir (ar) pilietiškumo ugdymo 

veikla (veiklų grupė), kurios metu yra siekiama sukurti pamatuojamą produktą ir (ar) rezultatą. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį 

aktyvumą kovoje su korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Projektų atrankos kriterijus leis atrinkti didesnę patirtį su projektu susijusiose srityse turinčius 

pareiškėjus ir partnerius. Taip bus sukuriamos prielaidos tikėtis geresnės projektų veiklų kokybės ir 

didesnės priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio ,,Korupcijos netoleruojančių 

dalyvių pokytis“ (rodiklio kodas - R.N.908) reikšmės pasiekimo. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 6  

Projekto dalyvių skaičius. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose pareiškėjas įsipareigoja pritraukti didesnį dalyvių 

iš tikslinės grupės skaičių. 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinime vartojamų sąvokų paaiškinimas*: 



Dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir 

nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto 

veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete ir kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir 

paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą 

surinkti. 

Atrankos kriterijus taikomas veikloms: 

Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija 

skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas; 

Gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo valdymo 

procesuose. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Šiuo atrankos kriterijumi siekiama skatinti didesnio masto projektų įgyvendinimą. Taip pat tikėtis 

didesnės priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių „Projektų, skirtų didinti 

visuomenės nepakantumą korupcijai ir (ar) pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija, veiklų dalyviai“ 

(rodiklio kodas - P.N.917) (taikomas veiklai Nr. 1) ir  „Gyventojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų 

programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose informuoti visuomenę apie viešojo valdymo 

procesus ar skatinti juose dalyvauti“ (rodiklio kodas - P.S. 414) (taikomas veiklai Nr. 3) reikšmių 

pasiekimo. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 7  

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuos pareiškėjas įsipareigoja įgyvendinti kartu su 

partneriu (-iais).  

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių partneriais yra bent viena 

nevyriausybinė organizacija ir bent viena viešojo valdymo institucija (t. y. biudžetinė įstaiga, kurios 

savininkė valstybė ar savivaldybė, ar viešoji įstaiga, asociacija, kurios savininkė ar dalininkė yra 

valstybė ar savivaldybė (kai valstybė ir (ar) savivaldybė ar kelios savivaldybės turi daugiau nei 50 

proc. balsų). 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį 

aktyvumą kovoje su korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Šiuo projektų atrankos kriterijumi siekiama paskatinti nevyriausybinių organizacijų 

bendradarbiavimą tarpusavyje ir bendradarbiavimą su viešojo valdymo institucijomis visuomenės 



nepakantumo korupcijai didinimo ir pilietinio aktyvumo kovoje su korupcija skatinimo srityje. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 8  

Savanorių įtraukimas į projekto veiklų vykdymą. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas projektams, kuriuose pareiškėjai ir (ar) partneriai įsipareigoja pritraukti 

didesnį projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nepiniginį nuosavą indėlį – savanorių veiklą 

įgyvendinant projekto veiklas.  

Atrankos kriterijus taikomas veikloms: 

Visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su korupcija 

skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas; 

Gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo valdymo 

procesuose. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Šiuo projektų atrankos kriterijumi siekiama: 

1) į projektų veiklų vykdymą pritraukti daugiau savanorių, sukuriant prielaidas  į antikorupcinių ir 

(ar) visuomenės aktyvinimo priemonių vykdymą įtraukti kuo platesnį asmenų ratą, darant prielaidą, 

kad tokiu būdu bus teigiamai įtakotos ir savanoriškoje veikloje dalyvaujančiųjų nuostatos dėl 

korupcijos ir (ar) dėl dalyvavimo viešojo valdymo procesuose; 

paskatinti projektų vykdytojus ir partnerius prie projektų vykdymo prisidėti nuosavu nepiniginiu 

įnašu – savanoriška veikla.    

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 9  

Projektu prisidedama prie 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482, įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie bent vieno iš 2014–2020 metų nacionalinės pažangos 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 

1482, prioriteto tikslų, uždavinių ir bent vienos uždavinio įgyvendinimo krypties. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų, reikalingų 

dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime, stiprinimas: nevyriausybinių organizacijų 

pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengimas ir pristatymas suinteresuotoms institucijoms, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31A566B1512D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31A566B1512D


visuomenei; nevyriausybinių organizacijų atstovų kompetencijų, reikalingų šiems pasiūlymams 

parengti ir pristatyti, stiprinimas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa  (toliau – Programa) apima svarbiausias 

nacionalinės politikos nuostatas. Programoje išskirti tokie vertikalieji prioritetai ir jų tikslai: 1 

prioritetas ,, Visuomenės ugdymas, mokslas, kultūra“, kurio tikslas – skatinti kiekvieną gyventoją 

realizuoti savo galimybes mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga veikla prisiimant atsakomybę už save, 

valstybę ir aplinką; 2 prioritetas ,,Veikli ir solidari visuomenė“, kurio tikslas – gerinti gyvenimo 

kokybę, stiprinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybes; 3 prioritetas 

,,Ekonominiam augimui palanki aplinka“, kurio tikslas – sukurti augimui ir konkurencingumui 

palankias aplinkos sąlygas; 4 prioritetas ,,Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika“, 

kurio tikslas – skatinti ekonomikos orientaciją į aukštą pridėtinę vertę; 5 prioritetas ,,Visuomenės 

poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“, kurio tikslas – siekti visuomenės poreikius 

atitinkančių ir į šalies pažangą orientuotų viešojo valdymo rezultatų. 

Pasirenkant šį projektų atrankos kriterijų siekiama, kad nevyriausybinių organizacijų pasiūlymai 

dėl viešojo valdymo sprendimų, parengti vykdant projektų veiklas, prisidėtų prie 2014–2020 metų 

nacionalinėje pažangos programoje nurodytų prioritetų, tikslų ir jų uždavinių įgyvendinimo. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2017 m. birželio 15 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-3.1 (25), pakeistas 2017 m. birželio 16 d. Stebėsenos komiteto nutarimu Nr. 44P-

3.1 (25) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 10 

Nevyriausybinių organizacijų, kurių instituciniai gebėjimai stiprinami įgyvendinant projektą, 

skaičius. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant stiprinami didesnio skaičiaus 

nevyriausybinių organizacijų instituciniai gebėjimai. 

Laikoma, kad nevyriausybinės organizacijos instituciniai gebėjimai stiprinami įgyvendinant 

projektą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: 

1) nevyriausybinė organizacija yra projekto pareiškėjas arba partneris; 

2) nevyriausybinė organizacija, dalyvaudama projekto veiklų vykdyme, bent dalį projekto veiklų 

vykdo pati, nepirkdama paslaugų iš išorės. 

 

Aukščiausias įvertinimas suteikiamas projektui, kurį įgyvendinant numatoma stiprinti ne mažiau 

kaip 4 nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus. 



 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų, reikalingų 

dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime, stiprinimas: nevyriausybinių organizacijų 

pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengimas ir pristatymas suinteresuotoms institucijoms, 

visuomenei; nevyriausybinių organizacijų atstovų kompetencijų, reikalingų šiems pasiūlymams 

parengti ir pristatyti, stiprinimas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Nustatomu nauju projektų atrankos kriterijumi skatinama, kad įgyvendinant projektus būtų 

stiprinami kuo didesnio skaičiaus nevyriausybinių organizacijų instituciniai gebėjimai, į to paties 

projekto įgyvendinimą įtraukiant kuo daugiau nevyriausybinių organizacijų. Tai sudarys sąlygas 

išvengti smulkių projektų ir investicijų fragmentiškumo ir užtikrins didesnį vykdomų veiklų 

suderinamumą ir investicijų pridėtinę vertę. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

X Keitimas 

(Kriterijus buvo patvirtintas Stebėsenos komiteto 2016-04-21 posėdyje, pakeistas 

2017-06-15 posėdyje) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 11 

Pareiškėjas ir (arba) nevyriausybine organizacija esantis partneris turi patirties dalyvaujant viešojo 

valdymo sprendimų priėmimo procesuose. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio paraiškoje yra pagrįsta, kad pareiškėjas ar nevyriausybine 

organizacija esantis partneris iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo (registravimo) 

įgyvendinančiajai institucijai dienos per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki kvietimo teikti 

paraiškas paskelbimo yra dalyvavęs viešojo valdymo sprendimų rengime ir (ar) priėmime, t. y.: 

1) pareiškėjas, nevyriausybine organizacija esantis partneris ar bent vieno iš jų deleguotas 

atstovas (-ai) yra ar buvo įtrauktas į valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos 

sprendimu sudarytos kolegialios institucijos (ar darbo grupės), kuriai pavestos vykdyti 

užduotys susiję su pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengimu, derinimu ir (ar) 

viešojo valdymo sprendimų priėmimu, sudėtį ir dalyvavo jos veikloje (pvz., dalyvavo 

posėdžiuose, pateikė pasiūlymus); 

2) ir (arba) pareiškėjas ar nevyriausybine organizacija esantis partneris pateikė bent vieną 

pasiūlymą kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai dėl viešojo 

valdymo sprendimo.  

Vartojamų sąvokų paaiškinimai*: 

Pareiškėjo ar nevyriausybine organizacija esančio partnerio deleguotas atstovas - fizinis asmuo, su 



projekto vykdytoju ar partneriu susijęs darbo santykiais ir (arba) esantis pareiškėjo ar partnerio 

valdymo organu ar valdymo organo nariu, kurį pareiškėjas ar nevyriausybine organizacija esantis 

partneris yra delegavęs atstovauti pareiškėją ar nevyriausybinę organizaciją esantį partnerį 

kolegialioje institucijoje ar darbo grupėje. 

Pasiūlymas dėl viešojo valdymo sprendimo – kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai 

ar įstaigai pateikta rašytinė nevyriausybinės organizacijos iniciatyva ar iniciatyvų visuma dėl 

viešojo valdymo sprendimo (-ų) priėmimo, kurios (-ių) tikslas – inicijuoti viešojo valdymo 

sprendimą (-us), reikalingą (-us) tam tikroje valstybės ar savivaldybės valdymo srityje esančiai 

problemai spręsti, priėmimą, ir kurioje pateikiama bent ši informacija: nurodytos tam tikroje 

valstybės ar savivaldybės valdymo srityje spręstinos problemos ir siektinas tikslas, pasiūlytos 

viešojo valdymo sprendimo nuostatos. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų, reikalingų 

dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime, stiprinimas: nevyriausybinių organizacijų 

pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengimas ir pristatymas suinteresuotoms institucijoms, 

visuomenei; nevyriausybinių organizacijų atstovų kompetencijų, reikalingų šiems pasiūlymams 

parengti ir pristatyti, stiprinimas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Projektų atrankos kriterijus leis atrinkti didesnę patirtį su projektu susijusiose srityse turinčius 

pareiškėjus ir partnerius. Taip bus sukuriamos prielaidos tikėtis geresnės projektų veiklų kokybės ir 

priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio ,,Parengtų  ir kompetentingoms valstybės ir 

savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pateiktų pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų dalis, 

kuriais remiantis priimti viešojo valdymo sprendimai ar parengti viešojo valdymo sprendimų 

projektai“  pasiekimo projekto lygiu. 

Prioritetinio projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektų aprašymas tikslinamas, siekiant 

užtikrinti, kad potencialūs pareiškėjai nebūtų skatinami per laikotarpį nuo kvietimo teikti paraiškas 

paskelbimo iki paraiškos pateikimo dirbtinai teikti valstybės ar savivaldybės institucijoms ar 

įstaigoms įvairius pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų ar dirbtinai jungtis į kolegialias 

institucijas (darbo grupes). 

Prioritetinio projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektų aprašymas tikslinamas dėl 

techninės klaidos. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

X Keitimas 

(Kriterijus buvo patvirtintas Stebėsenos komiteto 2016-04-21 posėdyje, pakeistas 

2017-06-15 posėdyje) 



Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 12 

Pareiškėjas ir (arba) bent vienas iš nevyriausybine organizacija esančių partnerių bendradarbiauja 

su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio paraiškoje pagrindžiama, kad pareiškėjas ir (ar) bent 

vienas iš nevyriausybine organizacija esantisčių partnerisų atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 

1) yra nacionalinė skėtinė nevyriausybinė organizacija; 

2) su kitomis toje pačioje viešosios politikos srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis (ne mažiau kaip su penkiomis) yra sudaręs ir pradėjęs įgyvendinti jungtinės 

veiklos (arba ją atitinkančią) sutartį tam tikram bendram tikslui, prie kurio siekimo prisidedama 

vykdant projektą; laikoma, kad pareiškėjas  ar partneris yra pradėjęs įgyvendinti jungtinės 

veiklos sutartį, jei iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos visų šios jungtinės veiklos 

sutarties šalių vardu buvo pateiktas kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai ar 

įstaigai bent vienas jungtinės veiklos sutartyje įvardintam bendram tikslui siekti skirtas 

pasiūlymas dėl viešojo valdymo sprendimo. 

Aukščiausias įvertinimas suteikiamas projektui, kurio paraiškoje pagrindžiama, kad bent 

vieną iš aukščiau paminėtų sąlygų atitinka tiek pareiškėjas, tiek bent vienas  iš 

nevyriausybine organizacija esančių partnerių. 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas*: 

Nacionalinė skėtinė nevyriausybinė organizacija – nevyriausybinė organizacija, įsteigta pagal 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, vienijanti vienoje ar keliose atskirose viešosios politikos 

srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas, siekiančias bendrų tikslų (šaltinis: 

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas).  

Pasiūlymas dėl viešojo valdymo sprendimo – kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai 

ar įstaigai pateikta rašytinė nevyriausybinės organizacijos iniciatyva ar iniciatyvų visuma dėl 

viešojo valdymo sprendimo (-ų) priėmimo, kurios (-ių) tikslas – inicijuoti viešojo valdymo 

sprendimą (-us), reikalingą (-us) tam tikroje valstybės ar savivaldybės valdymo srityje esančiai 

problemai spręsti, priėmimą, ir kurioje pateikiama bent ši informacija: nurodytos tam tikroje 

valstybės ar savivaldybės valdymo srityje spręstinos problemos ir siektinas tikslas, pasiūlytos 

viešojo valdymo sprendimo nuostatos. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų, reikalingų 

dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime, stiprinimas: nevyriausybinių organizacijų 

pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengimas ir pristatymas suinteresuotoms institucijoms, 

visuomenei; nevyriausybinių organizacijų atstovų kompetencijų, reikalingų šiems pasiūlymams 

parengti ir pristatyti, stiprinimas. 

http://www.infolex.lt/ta/103597


Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Šiuo projektų atrankos kriterijumi siekiama paskatinti nevyriausybinių organizacijų 

bendradarbiavimą tarpusavyje, siekiant bendrų, su projektu susijusių tikslų. 

Prioritetinio projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai, paaiškinimai koreguojami 

atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovų pateiktą pastebėjimą, jog tas faktas, 

kad nevyriausybinės organizacijos yra sudarę bendradarbiavimo (jungtinės veiklos) sutartį, nėra 

pakankamas pripažinti, kad šios sutarties pagrindu nevyriausybinės organizacijos faktiškai 

bendradarbiauja.  

Prioritetinio projektų atrankos kriterijaus vertinimo paaiškinime, siekiant teisinio aiškumo, sąvoka 

,,bendradarbiavimo sutartis“ keičiama į sąvoką ,,jungtinės veiklos sutartis“. 

Prioritetinio projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai koreguojami siekiant 

užtikrinti, kad aukščiausias prioritetas pagal šį atrankos kriterijų būtų teikiamas tokiems 

projektams, kurių tiek pareiškėjas, tiek bent vienas iš partnerių bendradarbiauja su kitomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 13  

Projektas turi prisidėti prie Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171, įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas prisideda prie Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171, pirmojo 

tikslo ,,Užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti“ 

uždavinio ,,Skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, 

dalyvauti viešojo valdymo procesuose“ įgyvendinimo krypties, numatytos Programos 9.2.1 punkte, 

nuostatos ,,kad visuomenė aktyviau dalyvautų viešojo valdymo procesuose, bus stiprinama jos 

pilietinė branda, ugdomas pilietinis sąmoningumas – jai suteikiama žinių apie valstybės turimos 

informacijos naudojimo ir gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose galimybes“ ir (arba) 

įgyvendinimo krypties Programos 9.2.3 punkte „Stiprinti bendruomenės narių gebėjimus ir ugdyti 

vietos lyderius. Kad aktyviau būtų keliamos ir sprendžiamos bendruomenei svarbios problemos, 

būtina stiprinti bendruomenės atstovų lyderystės ir iniciatyvumo kompetencijas“, įgyvendinimo. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos 

aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose. 

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

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.292E6E1256EB/lhuvXvASDF
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.292E6E1256EB/lhuvXvASDF


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. Vienas iš Programoje 

nustatytų viešojo valdymo tobulinimo tikslų - užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir 

skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti. Siekiant šio tikslo numatyta skatinti visuomenę, ypač 

nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose, 

suteikiant visuomenei žinių apie valstybės turimos informacijos naudojimo ir gyventojų 

dalyvavimo viešojo valdymo procesuose galimybes, stiprinant bendruomenės atstovų lyderystės ir 

iniciatyvumo kompetencijas.  

Programos 9.2.3 punkte numatyta, kad siekiant skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines 

organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose reikalinga stiprinti 

bendruomenės narių gebėjimus ir ugdyti vietos lyderius. Programos 9.2.3 punkte taip pat nurodyta: 

,,Kad aktyviau būtų keliamos ir sprendžiamos bendruomenei svarbios problemos, būtina stiprinti 

bendruomenės atstovų lyderystės ir iniciatyvumo kompetencijas.” 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 14  

Pareiškėjas ir (arba) partneris turi patirties vykdant projektus pilietiškumo ugdymo srityje. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinant įsitikinama, kad paraiškoje yra pagrįsta, jog pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių iki 

paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo (registravimo) įgyvendinančiai institucijai dienos per 

paskutinių 36 mėnesių laikotarpį yra sėkmingai įvykdęs bent vieną ne trumpesnės kaip 3 mėnesių 

trukmės projektą pilietiškumo ugdymo srityje. 

Projektų atrankos kriterijaus pavadinime vartojamų sąvokų paaiškinimas*: 

Pilietiškumo ugdymas – dvasinių ir (ar) intelektinių asmens galių auginimas per bendravimą ir (ar) 

mokymą, siekiant pagerinti asmens savo teisių, atsakomybės ir pareigų demokratinei valstybei 

suvokimą ir (ar) paskatinti jo veiklą visuomenės labui, bendrapiliečių teisių ir laisvių, demokratijos 

gynimui, gerovės Lietuvai siekimui. 

Projektas pilietiškumo ugdymo srityje – tai laikina (t. y. nekasdieninė (nerutininė), aiškią pradžią ir 

pabaigą turinti pilietiškumo ugdymo veikla (veiklų grupė), kurios metu yra siekiama sukurti 

pamatuojamą produktą ir (ar) rezultatą. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos 

aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose. 



Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Taikant šį projektų atrankos kriterijų bus užtikrinta, kad finansavimas bus skiriamas tik tiems 

projektams, kurių pareiškėjas ar partneris turi patirties vykdant veiklas pilietiškumo ugdymo srityje. 

Taip bus sukuriamos prielaidos tikėtis geresnės projektų veiklų kokybės ir didesnės priemonės 

įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio ,,Dalyvių, kurie teigia, kad po dalyvavimo projekto 

veiklose pradėjo aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, dalis“ (rodiklio kodas - R.N.913) reikšmės 

pasiekimo. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 15  

Pareiškėjo ir (arba) partnerio turima patirtis vykdant projektus pilietiškumo ugdymo srityje. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjas ar partneris arba pareiškėjas ir partneris 

kartu turi didesnę patirtį vykdant projektus pilietiškumo ugdymo srityje,  t. y. paraiškoje yra 

pagrįsta, kad projektų, kuriuos pareiškėjas ir (arba) partneriai yra įvykdę nurodytose srityse per 

paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo (registravimo) 

įgyvendinančiai institucijai dienos, bendra vykdymo trukmė yra ilgesnė (sumuojamas bendras 

pilietiškumo ugdymo srityje įvykdytų projektų vykdymo mėnesių skaičius).  

Projektų atrankos kriterijaus pavadinime vartojamų sąvokų paaiškinimas*: 

Pilietiškumo ugdymas – dvasinių ir (ar) intelektinių asmens galių auginimas per bendravimą ir (ar) 

mokymą, siekiant pagerinti asmens savo teisių, atsakomybės ir pareigų demokratinei valstybei 

suvokimą ir (ar) paskatinti jo veiklą visuomenės labui, bendrapiliečių teisių ir laisvių, demokratijos 

gynimui, gerovės Lietuvai siekimui. 

Projektas pilietiškumo ugdymo srityje – tai laikina (t. y. nekasdieninė (nerutininė), aiškią pradžią ir 

pabaigą turinti pilietiškumo ugdymo veikla (veiklų grupė), kurios metu yra siekiama sukurti 

pamatuojamą produktą ir (ar) rezultatą. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos 

aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Projektų atrankos kriterijus leis atrinkti didesnę patirtį turinčius pareiškėjus ir partnerius. Taip bus 

sukuriamos prielaidos tikėtis geresnės projektų veiklų kokybės ir didesnės priemonės įgyvendinimo 

stebėsenos rezultato rodiklio ,,Dalyvių, kurie teigia, kad po dalyvavimo projekto veiklose pradėjo 

aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, dalis“ (rodiklio kodas - R.N.913) reikšmės pasiekimo. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 



nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 16  

Projektu skatinamas jaunimo dalyvavimas viešojo valdymo procesuose. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose jaunimas, t. y. nuo 14 iki 29 metų turintys 

asmenys, sudaro didesnę projekto veiklų dalyvių dalį  Kuo didesnę projekto veiklų dalyvių dalį 

sudaro jaunimas, tuo aukštesnis įvertinimas skiriamas projektui.  

Pagal Priemonę finansuotinų projektų apraše numatoma nustatyti projekto veiklų dalyvių, 

priskiriamų jaunimo amžiaus grupei, procentinės dalies intervalai nuo 0 iki 100 proc., už kuriuos 

bus skiriami balai. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos 

aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Jaunimo grupei priklausančių asmenų nuostatos ir elgesys lengviau pasiduoda įtakai, be to 

jaunimas – artimiausia šalies ateitis, todėl tikslinga šiai tikslinei grupei teikti prioritetą, siekiant 

nuosekliai didinti visuomenės aktyvumą dalyvaujant viešojo valdymo procesuose. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2016 m. balandžio 21 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-14.1 (16) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 17  

Projektu skatinamas asmenų, gyvenančių ne didžiuosiuose šalies miestuose, dalyvavimas viešojo 

valdymo procesuose 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas projektams, kuriuose įsipareigojama įtraukti kuo didesnį procentą dalyvių ne 

iš didžiųjų šalies miestų (t.y. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar Panevėžio). Pagal Priemonę 

finansuotinų projektų apraše numatoma nustatyti projekto veiklų dalyvių, gyvenančių ne 

didžiuosiuose miestuose, procentinės dalies intervalus nuo 50 iki 70 proc., už kuriuos bus skiriami 

balai. Balai projektui pagal šį kriterijų nebūtų skiriami, jei projekto veiklų dalyviai, gyvenantys ne 

didžiuosiuose miestuose, sudarytų mažiau nei 50 proc. visų projekto veiklų dalyvių. Aukščiausias 

balas pagal šį kriterijų būtų skiriamas tokiam projektui, kurio  dalyviai, gyvenantys ne 

didžiuosiuose miestuose, sudarytų 70 arba daugiau  proc. visų projekto veiklų dalyvių. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos 

aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Šiuo atrankos kriterijumi siekiama skatinti į projektą dalyviais įtraukti skirtingose vietovių grupėse 

(t. y. didžiuosiuose ir kituose miestuose, miesteliuose, kaimiškose teritorijose) gyvenančius 

asmenis, taip sudarant galimybę suaktyvinti platesnio gyvenamųjų vietovių rato gyventojų 



dalyvavimą viešojo valdymo procesuose.  

Procentinės intervalų ribos – nuo 50 iki 70 proc. visų projektų veiklų dalyvių, gyvenančių  ne 

didžiuosiuose miestuose, nustatytos atsižvelgiant į tai, kad pagal Statistikos departamento 

skelbiamus duomenis didžiuosiuose miestuose gyvena ~32 proc., kituose miestuose, miesteliuose ir 

kaimiškose teritorijose atitinkamai ~ 68 proc. visų šalies gyventojų. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2017 m. birželio 15 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-3.1 (25) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 18 

Pareiškėjo bendradarbiavimo su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis patirtis. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio paraiškoje pagrindžiama, kad pareiškėjas turi ilgesnę 

bendradarbiavimo su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis patirtį.  

Pareiškėjo bendradarbiavimo su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis patirtis nustatoma 

skaičiuojant: 

- tuo atveju, kai pareiškėjas - nevyriausybinių organizacijų asociacija, laikotarpį mėnesiais nuo 

pareiškėjo organizacijos įregistravimo juridinių asmenų registre iki kvietimo teikti paraiškas 

paskelbimo dienos; 

- tuo atveju, kai pareiškėjas yra sudaręs su kitomis toje pačioje viešosios politikos srityje 

veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis (ne mažiau kaip su penkiomis) jungtinės 

veiklos sutartį tam tikram bendram tikslui, prie kurio siekimo prisidedama vykdant projektą, ir 

yra pradėjęs šią jungtinės veiklos sutartį įgyvendinti, laikotarpį mėnesiais nuo šios jungtinės 

veiklos sutarties sudarymo dienos iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos; laikoma, 

kad pareiškėjas ar partneris yra pradėjęs įgyvendinti jungtinės veiklos sutartį, jei iki kvietimo 

teikti paraiškas paskelbimo dienos visų šios jungtinės veiklos sutarties šalių vardu buvo 

pateiktas kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai bent vienas jungtinės 

veiklos sutartyje įvardintam bendram tikslui siekti skirtas pasiūlymas dėl viešojo valdymo 

sprendimo. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų, reikalingų 

dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime, stiprinimas: nevyriausybinių organizacijų 

pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengimas ir pristatymas suinteresuotoms institucijoms, 

visuomenei; nevyriausybinių organizacijų atstovų kompetencijų, reikalingų šiems pasiūlymams 

parengti ir pristatyti, stiprinimas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Šiuo projektų atrankos kriterijumi siekiama sudaryti sąlygas pirmumo eile finansuoti tokių 



pareiškėjų projektus, kurie turi ilgesnę bendradarbiavimo su kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis patirtį, taigi, tikėtina, ir stipresnes kompetencijas nevyriausybinių organizacijų 

tarpusavio bendradarbiavimui užtikrinti. 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

X PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

X Keitimas 

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 19 

Nevyriausybinių organizacijų, su kuriomis bendradarbiauja tam tikroje viešosios politikos srityje 

veikiantys pareiškėjas ir nevyriausybinėmis organizacijomis esantys partneriai, skaičius. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projektų atrankos metu. 

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjai ir nevyriausybinėmis organizacijomis 

esantys partneriai, veikiantys tam tikroje viešosios politikos srityje, bendradarbiauja su didesniu 

skaičiumi nevyriausybinių organizacijų, t. y.: 

1) pareiškėju ar partneriu (-iais) esanti (-ios) nacionalinė (-ės) skėtinė (-ės) nevyriausybinė 

organizacija (-os) (toliau – skėtinė NVO) vienija didesnį nevyriausybinių organizacijų (toliau – 

NVO) skaičių; 

2) ir pareiškėju ar partneriu (-iais) esanti (-ios) nevyriausybinė (-ės) organizacija (-os) NVO yra 

sudariusi (-ios) jungtinės veiklos sutartį (-is) tam tikram bendram tikslui, prie kurio siekimo 

prisidedama vykdant projektą (toliau – jungtinės veiklos sutartis), su didesniu nevyriausybinių 

organizacijų NVO skaičiumi. 

 

Nevyriausybinių organizacijų NVO, su kuriomis pareiškėjas ir nevyriausybine (-ėmis) organizacija 

(-omis) esantis (-ys) partneris (-iai) – NVO bendradarbiauja, skaičius nustatomas sudedant: 

- pareiškėju ir (ar) partneriu (-iais) esančių skėtinių nevyriausybinių organizacijų dalyvių – 

nevyriausybinių organizacijų – sumą; 

- ir, kai pareiškėju ir (ar) partneriu (-iais) esančios (-ių) skėtinės (-ių) nevyriausybinės (-ių) 

organizacijos (ų) dalyviu (-iais) yra kita (-os) skėtinė (-ės) nevyriausybinė (-ės) organizacija (-os), 

šių pareiškėju ir partneriu nesančių skėtinių nevyriausybinių organizacijų dalyvių -  

nevyriausybinių organizacijų – sumą; 

 – taip pat nevyriausybinių organizacijų, su kuriomis pareiškėjas ir (ar) nevyriausybine (-ėmis) 

organizacija (-omis) esantis (-ys) partneris (-iai) iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo yra sudarę 

jungtinės veiklos sutartį (-is), sumą; 

- ir, kai nevyriausybinė (-ės) organizacija (-os), su kuria (-iomis) pareiškėjas ir (ar) nevyriausybine 



(-ėmis) organizacija (-omis) esantis (-ys) partneris (iai) yra sudaręs (-ė) jungtinės veiklos sutartį (-

is), yra skėtinė (-ės) nevyriausybinė (-ės) organizacija (-os) – šios (-ių) skėtinės (-ių) 

nevyriausybinės (-ių) organizacijos (-ų) dalyvių – nevyriausybinių organizacijų – sumą. 

1. kai pareiškėju / partneriu yra skėtinė NVO: 

1.1. visų NVO, kurios yra pareiškėjo / partnerio (skėtinės NVO) dalyviai, sumą;  

1.2. visų NVO, kurios yra 1.1 papunktyje nurodytų NVO dalyviai, sumą; 

2. ir kai pareiškėjas / partneris yra su kitomis NVO sudaręs jungtinės veiklos sutartį: 

2.1. visų NVO, su kuriomis pareiškėjas / partneris yra sudaręs jungtinės veiklos sutartį, 

sumą; 

2.2. visų NVO, kurios yra 2.1 papunktyje nurodytų NVO dalyviai, sumą. 

 

Į nevyriausybinių organizacijų NVO, su kuriomis bendradarbiauja tam tikroje viešosios politikos 

srityje veikiantys pareiškėjas ir nevyriausybinėmis organizacijomis esantys partneriai – NVO, 

skaičių įskaičiuojamos tiek projekto pareiškėju ar partneriu esančios, tiek projekto pareiškėju ir 

partneriu nesančios nevyriausybinės organizacijos NVO. Ta pati nevyriausybinė organizacija NVO 

projekte skaičiuojama tik vieną kartą.  

 

Įvertinus paraiškas sudaromi atskiri projektų sąrašai pagal viešosios politikos sritis, kuriose veikia 

pareiškėjai ir nevyriausybinėmis organizacijomis esantys  partneriai – NVO (toliau – projektų 

sąrašai). Projektų sąrašuose projektai išdėstomi nevyriausybinių organizacijų NVO, su kuriomis 

pareiškėjas ir nevyriausybine (-ėmis) organizacija (-omis) esantis (-ys) partneris (-iai) – NVO 

bendradarbiauja, skaičiaus mažėjimo tvarka. Aukščiausias įvertinimas skiriamas tam konkrečiame 

projektų sąraše esančiam projektui, kurio pareiškėjas ir nevyriausybine organizacija esantys 

partnerisai (-iai) – NVO, lyginant su kitais tame pačiame projektų sąraše esančių projektų 

pareiškėjais ir partneriais, bendradarbiauja su didžiausiu nevyriausybinių organizacijų NVO 

skaičiumi. 

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas*: 

Nacionalinė skėtinė nevyriausybinė organizacija – nevyriausybinė organizacija, įsteigta pagal 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, vienijanti vienoje ar keliose atskirose viešosios politikos 

srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas, siekiančias bendrų tikslų (šaltinis: 

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas). 

Viešojo valdymo politikos sritys, kuriose nevyriausybinės organizacijos veikia: 1) vaiko gerovės, 2) 

jaunimo, 3) senjorų, 4) neįgaliųjų, 5) lygių galimybių, 6) žmogaus teisių apsaugos, 7) 

http://www.infolex.lt/ta/103597


bendruomenių stiprinimo, 8) socialinės apsaugos ir darbo socialinės atskirties ir skurdo 

mažinimo, 9) švietimo ir mokslo, 10) pilietinio ugdymo, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo 

gero valdymo principų taikymo ir demokratijos plėtros, 11) vystomojo bendradarbiavimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo, 12) kultūros ir meno, 13) sporto, 14) sveikatos, 15) vartotojų 

teisių apsaugos, 16) autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, 17) nacionalinio saugumo ir 

gynybos, 18) teisėtvarkos ir nusikalstamumo prevencijos, 19) gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir 

būsto plėtros, 2016) aplinkosaugos, 2117) kitos viešojo valdymo politikos sritys. 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų, reikalingų 

dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime, stiprinimas: nevyriausybinių organizacijų 

pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengimas ir pristatymas suinteresuotoms institucijoms, 

visuomenei; nevyriausybinių organizacijų atstovų kompetencijų, reikalingų šiems pasiūlymams 

parengti ir pristatyti, stiprinimas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Šiuo projektų atrankos kriterijumi siekiama paskatinti nevyriausybinių organizacijų NVO 

bendradarbiavimą tarpusavyje, siekiant bendrų, su projektu susijusių tikslų. 

Prioritetinio projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai koreguojami: 

1. Atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovų pateiktą pastebėjimą, kad 

nustatytas projektų atrankos kriterijaus taikymo paaiškinimas nepagrįstai susiaurina 

nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tarpusavyje sampratą ir yra neobjektyvus, 

kadangi nesudaro galimybių į NVO, su kuriomis bendradarbiauja pareiškėjas / partneris 

(skėtinė NVO ar NVO, su kitomis NVO sudariusi jungtinės veiklos sutartį), skaičių įtraukti 

tokias NVO, kurios yra: 1) pareiškėjo / partnerio (skėtinės NVO) dalyvio  - NVO (kuri nėra 

skėtine NVO) dalyviais; 2) ir NVO (nesančios skėtine NVO), su kuria pareiškėjas  / partneris 

yra sudaręs jungtinės veiklos sutartį, dalyviais. Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai 

pažymi, kad pirmiau paminėtų NVO (kurios nėra skėtinėmis NVO) dalyvių tarpe neretai yra 

gausus būrys NVO, todėl tokių NVO įtraukimas į NVO, su kuriomis bendradarbiauja 

pareiškėjas / partneris (NVO), skaičių leis objektyviau nustatyti plačiausiai su kitomis NVO 

bendradarbiaujančius pareiškėjus / partnerius (NVO).; 

2. Siekiant  projektų atrankos kriterijaus taikymo nuostatų aiškumo, tikslinamos nuostatų 

dėl projektų atrankos kriterijaus skaičiavimo formuluotės. 

3. Atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovų pateiktą pastebėjimą, kad  

prioritetiniame projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektuose vardijant viešojo 

valdymo politikos sritis, kuriose nevyriausybinės organizacijos veikia, turėtų būti 

formuluojamos  tokios viešosios politikos sritys, kuriose veikia nevyriausybinės organizacijos 



ir kuriose jau yra susiformavę nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tinklai ir 

asociacijos, ir atsižvelgiant į tai pateiktus pasiūlymus, tikslinamos kriterijaus vartojamų 

sąvokų paaiškinimuose pateiktos viešojo valdymo politikos sritys, kuriose veikia 

nevyriausybinės organizacijos: 1) socialinės apsaugos ir darbo viešosios politikos sritis 

keičiama į socialinės atskirties ir skurdo mažinimo sritį - patvirtinta viešosios politikos srities 

formuluotė labiau atitinka konkrečios ministerijos pavadinimą ir veiklos sritį, tuo tarpu 

socialinėje srityje veikiančios NVO veikia skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityse; 2) 

pilietinio ugdymo, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo viešosios politikos sritis keičiama į 

gero valdymo principų taikymo ir demokratijos plėtros sritį, - pilietinis ugdymas yra sudėtinė 

nustatytos švietimo ir mokslo srities dalis, o religinių ir etinių vertybių puoselėjimas yra 

religinių bendruomenių, kurios pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 

nuostatas nėra priskiriamos prie nevyriausybinių organizacijų, veikla; gero valdymo 

principų taikymo ir demokratijos plėtros viešosios politikos sritis geriausiai apibrėžia 

nevyriausybines organizacijas, veikiančias gero valdymo plėtros srityje ir vienijančias įvairias 

nevyriausybines organizacijas, kurios stiprina ir plėtoja demokratinius mechanizmus tarp 

valdymo institucijų ir piliečių; 3) atsisakoma autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, 

nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos ir nusikalstamumo prevencijos bei 

gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros sričių išskyrimo - šios sritys yra labai 

specifinės ir menkai susijusios su NVO veikla, t.y. nevyriausybinėms organizacijoms 

nebūdinga šiose srityse vykdyti savo veiklą, o tos organizacijos, kurios vykdo veiklą šiose 

viešosios politikos srityse, dažnai nepriskiriamos prie nevyriausybinių organizacijų. 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

Projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2017 m. birželio 15 d. Stebėsenos komiteto posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-3.1 (25) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 
Nr. 20 

Pareiškėjo ir nevyriausybine organizacija esančio partnerio (-ių) (jeigu projektą numatyta 

įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) bendra vidutinių metinių pajamų per pastaruosius 3 finansinius 

metus arba per laiką nuo pareiškėjo ir (ar) nevyriausybine organizacija esančio partnerio (-ių) 

įregistravimo juridinių asmenų registre dienos (jeigu pareiškėjas ir (ar) nevyriausybine organizacija 

esantis partneris (-iai) vykdo veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) suma yra ne mažesnė kaip 30 

tūkst. eurų. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Atrankos kriterijus taikomas veiklai Nr. 2.  

Vertinant įsitikinama, kad paraiškoje yra pagrįsta, jog pareiškėjo ir nevyriausybine organizacija 

esančio partnerio (-ių) (jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) bendra 



vidutinių metinių  pajamų per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo pareiškėjo ir (ar) 

nevyriausybine organizacija esančio partnerio (-ių) įregistravimo juridinių asmenų registre dienos 

(jeigu pareiškėjas ir (ar) nevyriausybine organizacija esantis partneris (-iai) vykdo veiklą mažiau 

nei 3 finansinius metus) suma yra ne mažesnė kaip 30 tūkst. eurų. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: 
Taikant šį projektų atrankos kriterijų bus  užtikrinta, kad finansavimas bus skiriamas tik veiklos 

patirtį turinčiam pareiškėjui ir  nevyriausybine organizacija esančiam partneriui (-iams) (jeigu 

projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais). Tai leis tikėtis, kad pareiškėjas ir partneris 

(-iai) turės pakankamų gebėjimų, reikalingų projekto veikloms įvykdyti ir projektui administruoti.  

Minimali reikalaujama vidutinių metinių pajamų suma nustatyta atsižvelgiant į tai, kad pagal 

Priemonę finansuotinų projektų finansavimo sąlygų apraše numatoma nustatyti, jog pagal 

Priemonę: 1) projektams įgyvendinti skiriamas finansavimas galės sudaryti ne daugiau 100 tūkst. 

eurų; 2) finansuojamų projektų trukmė galės būti ne ilgesnė kaip 3 metai. Taigi pareiškėjui ir (ar) 

partneriui vidutiniškai per vienerius projekto įgyvendinimo metus numatoma išmokėti ~ 30 tūkst. 

eurų finansavimo lėšų. 

 
 
Vidaus reikalų viceministras            Giedrius Surplys 

_______________________________________________  _________________    ___________________ 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 


