
 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2018 m. sausio 9 d. 
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų 

nustatymo ir (ar) keitimo teikianti institucija: 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir 

pavadinimas: 
2 prioritetas „Informacinės visuomenės skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio 

numeris ir pavadinimas: 
2.1.2. konkretus uždavinys „Padidinti valstybės informacinės infrastruktūros ir išteklių apsaugos 

efektyvumą“ 

2.3.1. konkretus uždavinys „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumą ir kokybę“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 

(toliau – priemonė) kodas ir pavadinimas: 
Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ ir Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 

„IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“  

 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų suma, mln. Eur: 
Priemonei Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ skirta 12,56 

mln. eurų;  

Priemonei Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ 49,23 mln. eurų. 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Ypatingai svarbios valstybės informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros apsaugos 

priemonių diegimas (ypatingai svarbios informacinės infrastruktūros objektų identifikavimas; šių 

objektų stebėsenos metodikos ir priemonių ją vykdyti sukūrimas ir įdiegimas; technologinių 

priemonių ir sprendimų ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių 

išteklių apsaugai kūrimas ir diegimas); 

2. Pažangių elektroninių paslaugų kūrimui ir teikimui reikalingų priemonių ir sprendimų kūrimas 

bei diegimas (viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų (toliau – 

IRT) infrastruktūros optimizavimo, sąveikumo ir saugumo priemonių kūrimas, diegiant IRT 

sprendimus, leidžiančius kuo efektyviau panaudoti turimą valstybės IRT bazę, jau sukurtus 

informacinių technologijų (toliau – IT) įrankius ir sukauptus informacinius išteklius); 
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3. Asmens tapatybės nustatymo ir privatumo išsaugojimo elektroninėje erdvėje sprendimų kūrimas 

ir tobulinimas. 

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: 

 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 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

(Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2015-08-27 posėdyje, pakeistas 2016-04-21 

posėdyje) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

1. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos 

Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 

kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos 

„Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ (toliau – Programa), 6 tikslo 

„Užtikrinti saugios, patikimos, ir sąveikios IRT infrastruktūros plėtrą“ 1 uždavinį „Skatinti 

gyventojus naudotis asmens tapatybės nustatymo skaitmeninėje erdvėje elektroninės atpažinties 

priemonėmies, plėtoti asmens duomenų apsaugos skaitmeninėje erdvėje sprendinius ir 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbd546f0b04011e39a619f61bf81ad0a/JyiRgDeojO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbd546f0b04011e39a619f61bf81ad0a/JyiRgDeojO
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elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugomis“ arba 2 uždavinį „Užtikrinti 

valstybės institucijų bendro naudojimo IRT infrastruktūros optimizavimą, valstybės informacinių 

sistemų ir registrų automatinę sąveiką ir integralumą“ ir (arba) 3 uždavinį „Užtikrinti ypač 

didelės ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių apsaugą 

valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą“. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai 

ir paaiškinimai: 

Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros 

optimizavimas ir sauga“ veiklas būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie minėto Programos 6 

tikslo 1 uždavinio (taikoma 3 veiklai) arba 2 uždavinio įgyvendinimo (taikoma 2 veiklai) 

arba 

Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros 

optimizavimas ir sauga“ veiklas (taikoma 1 veiklai) būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie 

minėto Programos 6 tikslo 3 uždavinio ir (arba) 2 uždavinio įgyvendinimo. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Projektų atrankos kriterijus pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad Programa, kurios patvirtinimas 

išpildė išankstinę sąlygą, yra pagrindinis informacinės visuomenės plėtros strateginis dokumentas 

ir padės atrinkti tuos projektus, kurie padeda pasiekti veiksmų programos 2 prioriteto 2.1.2. 

konkretaus uždavinio „Padidinti valstybės informacinės infrastruktūros ir išteklių apsaugos 

efektyvumą“ tikslus ir šio konkretaus uždavinio rezultato stebėsenos rodiklio „Saugos 

reikalavimus atitinkančių valstybės informacinių išteklių ir kritinės informacinės infrastruktūros 

objektų dalis“, kai kreipiamasi pagal priemonės Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros 

optimizavimas ir sauga“ veiklas, ir 2.3.1. konkretaus uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir 

administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ tikslus ir šio konkretaus uždavinio rezultato 

stebėsenos rodiklio „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės 

informacinių išteklių sąveikumo platformos paslaugomis, dalis“, kai kreipiamasi pagal priemonės 

Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ veiklas. 

Projektų atrankos kriterijus atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, t. y. projektų 

atrankos kriterijai yra nediskriminuojantys ir skaidrūs, neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų. 
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Patvirtintas projektų atrankos kriterijus keičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

2017 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1085 patvirtinus Informacinės visuomenės plėtros 

2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ pakeitimą. 

 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

(Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2015-08-27 posėdyje, pakeistas 2016-04-21 

posėdyje) 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

2. Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo 

Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo 

optimizavimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 498) 2.1 ir (arba) 2.3 papunkčius arba Informacinės 

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

įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 

m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 2016 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 84 „Dėl Lietuvos 

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

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

įgyvendinimo tarpinstitucinio 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“ pakeitimo“, (toliau – Tarpinstitucinis veiklos planas) 6.1.1 priemonę „Sukurti 

bendro naudojimo valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą, reikalingą nuotolinės 

kompiuterijos paslaugoms teikti“ arba 6.1.2 priemonę „Sukurti Išmaniosios mokesčių 

administravimo informacinės sistemos (i. MAS) posistemių infrastruktūrą, kuri bus integruota į 

Finansų ministerijos paskirto informacinių technologijų (IT) paslaugų teikėjo infrastruktūrą“ ir 

(arba) 6.2.2 priemonę „Stiprinti ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir 

valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą“. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai Kai kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5dc3f1f0007e11e588da8908dfa91cac/ofYYHtBaPN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5dc3f1f0007e11e588da8908dfa91cac/ofYYHtBaPN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eabe9b40fa0811e4b733cba410730a6c/JLyUPVJqqE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eabe9b40fa0811e4b733cba410730a6c/JLyUPVJqqE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eabe9b40fa0811e4b733cba410730a6c/JLyUPVJqqE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eabe9b40fa0811e4b733cba410730a6c/JLyUPVJqqE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eabe9b40fa0811e4b733cba410730a6c/JLyUPVJqqE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eabe9b40fa0811e4b733cba410730a6c/JLyUPVJqqE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eabe9b40fa0811e4b733cba410730a6c/JLyUPVJqqE
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ir paaiškinimai: optimizavimas ir sauga“ veiklas (taikoma 2 veiklai), būtina įsitikinti, kad projektas, jo veiklos ir 

projektų vykdytojas atitinka Nutarimo Nr. 498 2 punkte ir 2.1 ir (arba) 2.3 papunkčiuose arba 

Tarpinstitucinio veiklos plano 1 priedo „Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų 

programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos 

plano tikslųai, uždaviniųai, priemoniųės, asignavimųai ir įgyvendinančiųos institucijųos sąrašas“ 

6.1.1 priemonėje „Sukurti bendro naudojimo valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą, 

reikalingą nuotolinės kompiuterijos paslaugoms teikti“ arba 6.1.2 priemonėje „Sukurti Išmaniosios 

mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) posistemių infrastruktūrą, kuri bus 

integruota į Finansų ministerijos paskirto informacinių technologijų (IT) paslaugų teikėjo 

infrastruktūrą“ nurodytą projektą, jo veiklas ir projekto vykdytoją. 

arba 

kai kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros 

optimizavimas ir sauga“ veiklas (taikoma 1 veiklai), būtina įsitikinti, kad projektas, jo veiklos ir 

projektų vykdytojas atitinka Tarpinstitucinio veiklos plano 6.2.2 priemonėje „Stiprinti ypatingos 

svarbos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių kibernetinį 

saugumą“ ir (arba) Nutarimo Nr. 498 2 punkte ir 2.1 ir (arba) 2.3 papunkčiuose 6.1.1 

priemonėje „Sukurti bendro naudojimo valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą, reikalingą 

nuotolinės kompiuterijos paslaugoms teikti“ nurodytą projektą, jo veiklas ir projekto vykdytoją. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Projektų atrankos kriterijus pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad Nutarimas Nr. 498 ir Tarpinstitucinis 

veiklos planas yra vieni iš pagrindinių informacinės visuomenės plėtros strateginių dokumentų, 

įgyvendinantys Programą ir atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 

finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 35 punkto nuostatas, kuriame numatyta, kad projektas 

(išskyrus vietos plėtros projektus) įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, jei strateginio planavimo 

dokumente nustatytas projekto vykdytojas ir jam pavestos įgyvendinti veiklos sritys (kurios 

atitinka projekto tikslą) arba strateginio planavimo dokumente nurodomas planuojamas įgyvendinti 

projektas, projekto vykdytojas ir jam numatytos projekto veiklos. Projektų atrankos kriterijus 
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pasirinktas atsižvelgiant ir į tai, kad Nutarimas Nr. 498 ir Tarpinstitucinis veiklos planas padės 

atrinkti tuos projektus, kurie padeda pasiekti veiksmų programos 2 prioriteto 2.3.1 konkretaus 

uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ 

tikslų ir šio konkretaus uždavinio rezultato stebėsenos rodiklio „Valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos 

paslaugomis, dalis“ ir 2.1.2. konkretaus uždavinio „Padidinti valstybės informacinės 

infrastruktūros ir išteklių apsaugos efektyvumą“ tikslų ir šio konkretaus uždavinio rezultato 

stebėsenos rodiklio „Saugos reikalavimus atitinkančių valstybės informacinių išteklių ir kritinės 

informacinės infrastruktūros objektų dalis“. 

Projektų atrankos kriterijus atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, t. y. projektų 

atrankos kriterijai yra nediskriminuojantys ir skaidrūs, o pasirinktas selektyvumas atitinka 

strateginio planavimo dokumentus – Nutarimą Nr. 498 ir Tarpinstitucinį veiklos planą. 

Patvirtintas projektų atrankos kriterijus keičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2017 

m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1097 patvirtinus Nutarimo Nr. 498 pakeitimą ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei 2017 m. lapkričio 220 d. nutarimu Nr. 955 patvirtinus 

Tarpinstitucinio veiklos plano pakeitimą. 

 
 

Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius                                         Saulius Kerza 
 

 


