2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos
10 prioritetas
,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas“

10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“
ES teisinis ir strateginis pagrindas
• 1) Reglamento straipsnyje ,,Misijos“ nustatyta: „ESF taip pat remia
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EK tarnybų pozicija dėl
2014-2020 m. Lietuvos
partnerystės susitarimo
ir programų rengimo
tematiniam tikslui
,,Institicinių gebėjimų
stiprinimas ir
veiksmingas viešasis
administravimas“:

<...> sistemas ir struktūras, kad joms būtų lengviau prisitaikyti prie
naujų uždavinių, įskaitant įgūdžių neatitikties mažinimą, kad būtų
skatinamas geras valdymas, socialinė pažanga ir reformų
įgyvendinimas, visų pirma užimtumo, švietimo, profesinio mokymo ir
socialinės politikos srityse.“
• 2) Reglamento straipsnyje „Paramos aprėptis“ nustatyta:
„Atsižvelgiant į <...> ESF misijas, ESF lėšomis remiami šie investiciniai
prioritetai <...> pagal teminį tikslą „stiprinti valdžios institucijų ir
suinteresuotųjų subjektų institucinius gebėjimus ir veiksmingą viešąjį
administravimą“: investicijos į institucinius gebėjimus bei viešojo
administravimo ir viešųjų paslaugų efektyvumą <...> siekiant
reformų, geresnio reglamentavimo ir gero valdymo.“

• Lietuva raginta didelį dėmesį skirti viešojo administravimo institucijų
orientavimui į rezultatus; toliau stiprinti esamą veiklos valdymą ir
strateginio planavimo sistemas; toliau paprastinti verslui taikomas
procedūras ir norminę bazę; gerinti tarptautinio ir tarpvalstybinio
valdymo aspektus, susijusius su tarpvalstybiniu nusikalstumu ir
saugumu ir kt.

Viešojo valdymo tobulinimo nacionalinis
teisinis pagrindas
• Vyriausybės patvirtinta Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m.
programa - vidutinės trukmės planavimo dokumentas, nustatantis viešojo
valdymo tobulinimo ateities kryptis (toliau – Programa);
• vidaus reikalų ministro patvirtintas Programos įgyvendinimo 2013-2015
m. veiksmų planas;

• š. m. balandžio 29 d. vidaus reikalų ministro (suderinus su atsakingomis už
Programos uždavinių įgyvendinimą viešojo valdymo institucijomis)
patvirtintas Programos įgyvendinimo 2016–2018 m. veiksmų planas, kuris
užtikrina 2013-2015 m. veiksmų plano įgyvendinimo tęstinumą.
• Programos įgyvendinimo veiksmų planuose planuojamos visos konkrečios
Programai įgyvendinti reikalingos priemonės, nurodant jų įgyvendinimo
terminus, atsakingus vykdytojus bei preliminarų finansavimo šaltinį
(valstybės biudžeto ir ESIF lėšos). Rengiant 2016-2018 m. veiksmų planą
atitiktis 10 prioritetui buvo vertinama tik preliminariai.

2016–2018 m. veiksmų plano įgyvendinimo
panaudojant 10 prioriteto lėšas etapai
Valstybės projektų, siūlomų finansuoti pagal konkrečią 10 prioriteto įgyvendinimo
priemonę, sąrašų sudarymas
Ministerija turi įvertinti ir į valstybės projektų sąrašą įtraukti tik tuos projektus, kurie:
atitinka Veiksmų programos, taip pat strateginio planavimo dokumento (2016–2018 m. Veiksmų plano) nuostatas;
yra geriausia iš galimų alternatyvų veiksmų programoje ir strateginio planavimo dokumentuose nustatytiems tikslams ir projekto tikslams įgyvendinti;
tenkina projektų parengtumo sąlygas

Paraiškos dėl projekto finansavimo įvertinimas
Įgyvendinančioji institucija, vertindama paraišką, turi įvertinti:
ar projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų;
pagrindines projekto rizikas ir suplanuotas rizikų valdymo priemonės;
ar išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti, veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai.

Finansavimo skyrimas / projekto sutarties sudarymas

2016–2018 m. veiksmų plano įgyvendinimas
panaudojant 10 prioriteto lėšas
Ministerija, siekdama užtikrinti investicijų į informacines sistemas
efektyvumą, teisės aktais pareiškėjus yra įpareigojusi iki valstybės projektų,
siūlomų finansuoti 10 prioriteto lėšomis, sąrašo sudarymo:
• parengti investicijų projektą taikant kaštų ir naudos analizės metodą;
• Investicijų projektą pateikti vertinti Informacinės visuomenės plėtros
komitetui prie Susisiekimo ministerijos, kuris, vadovaujantis Informacinių
išteklių plėtros įstatymu, yra Susisiekimo ministerijos įgaliota institucija,
atsakanti už valstybės informacinių išteklių funkcinį suderinamumą,
kūrimą, tvarkymą ir plėtrą.

10 prioriteto valdymas ir koordinavimas
PRIORITETO VALDYMO KOMITETAS
(VRM, FM, TM, ŪM, LRVK atstovai)
(sudarytas ir veikia VRM ministro įsakymo pagrindu)

VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJA
UŽDAVINIŲ TEMATINIO KOORDINAVIMO GRUPĖS
(sudarytos ir veikia VRM ministro įsakymo pagrindu)
1. ,,Padidinti
valdymo
orientaciją į
rezultatus“
grupėje: VRM,

VK, FM, SM,
IVPK, ESFA

2. ,,Padidinti viešojo
valdymo procesų
skaidrumą ir
atvirumą“ grupėje:

VRM, VK, TM,
STT, ŪM, SM,
IVPK, ESFA

3. ,,Pagerinti
visuomenei
teikiamų paslaugų
kokybę <...>“
grupėje: VRM,

VK, SM, IVPK,
ESFA

4. ,,Pagerinti
verslo
reguliavimo
aplinką“ grupėje:

VRM, VK,
ŪM, TM, SM,
IVPK, ESFA

5. Pagerinti
žmogiškųjų
išteklių valdymą
valstybinėje
tarnyboje“
grupėje: VRM,

VK, VTD,
ESFA

2016–2018 m. veiksmų planas
Siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų dėl projektų viešumo laikymąsi, šiuo
metu jau parengtas ir vidaus reikalų ministrui pateiktas 2016–2018 m. veiksmų
plano pakeitimo projektas, kuriuo nebesiūloma 10 prioriteto lėšomis
finansuoti:
• Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiksmo
„Sukurti ir įdiegti Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos kriminalinės žvalgybos informacinę sistemą“;
• Krašto apsaugos ministerijos veiksmo „Didinti krašto apsaugos sistemos
veiklos veiksmingumą ir efektyvumą, įdiegiant kokybės vadybos sistemą ir
papildomas kokybės vadybos priemones“;
• Valstybės saugumo departamento veiksmo „Sukurti ir įdiegti Valstybės
saugumo departamento žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą“.

Dėkoju už dėmesį!

