
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR 

PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

PRIEMONĖ NR. 10.1.2-ESFA-K-917 „VISUOMENĖS NEPAKANTUMO KORUPCIJAI 

DIDINIMO IR DALYVAVIMO VIEŠOJO VALDYMO PROCESUOSE SKATINIMO 

INICIATYVOS“  

 

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. visuomenės nepakantumą korupcijai didinančių ir pilietinį aktyvumą kovoje su 

korupcija skatinančių priemonių rengimas ir vykdymas;  

1.3.2. 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; 

1.3.3. gyventojų informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo 

valdymo procesuose.  

1.4. Galimi pareiškėjai:  

1.4.1. nevyriausybinės organizacijos. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1.  nevyriausybinės organizacijos; 

1.5.2.  verslo asociacijos; 

1.5.3. biudžetinės įstaigos, kurių savininkė valstybė ar savivaldybė; 

1.5.4. viešosios įstaigos ir asociacijos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar 

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

balsų). 

  

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 

  

  

3. Projektų atrankos būdas  

Projektų konkursas. 

  

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 

Papildomi reikalavimai netaikomi. 

  

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.911 „Dalyvių, kurie  po dalyvavimo projektų 

veiklose mažiau toleruoja korupciją, dalis“  

Proc. 0 10 

R.N.912 

  

„Parengtų ir kompetentingoms valstybės ir 

savivaldybės institucijoms ir įstaigoms 

pateiktų pasiūlymų dėl viešojo valdymo 

sprendimų, kuriais remiantis priimti 

viešojo valdymo sprendimai ar parengti 

viešojo valdymo sprendimų 

projektai,  dalis“  

Proc. 0 50 

R.N.913 

  

„Dalyvių, kurie  po dalyvavimo projekto 

veiklose pradėjo aktyviau dalyvauti 

viešajame valdyme, dalis“  

Proc. 0 10 

P.N.917 

  

„Projektų, skirtų didinti visuomenės 

nepakantumą korupcijai ir (ar) pilietinį 

aktyvumą kovoje su korupcija, veiklų 

dalyviai“  

Skaičius 1500 4500 

P.N.918 

  

„Parengti ir kompetentingai valstybės ar 

savivaldybės institucijai ar įstaigai pateikti 

pasiūlymai dėl viešojo valdymo 

sprendimų“  

Skaičius 3 10 

P.S.414 

  

„Gyventojai, kurie dalyvavo pagal 

veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose 

veiklose, skirtose informuoti visuomenę 

apie viešojo valdymo procesus ar skatinti 

juose dalyvauti“ 

Skaičius 5000 14 500 

  

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 

2 954 124 521 316 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  

2 954 124 521 316 0 0 0 0 0 

  

 


