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Mieli projektų vykdytojai, 

daugiau	nei	23	milijardai	litų	Europos	Sąjungos	(ES)	struktūrinės	paramos	per	artimiausius	penkerius	metus	pa-
sieks	Lietuvą.	Už	šias	lėšas	tiesime	naujus	ir	rekonstruosime	senus	kelius,	statysime	ir	renovuosime	pastatus,	mo-
kysimės,	spręsime	socialines	problemas,	diegsime	naujas	technologijas,	didinsime	įmonių	efektyvumą.	Kiekvienas	
sėkmingai	įgyvendintas	projektas	neabejotinai	prisidės	prie	bendro	tikslo	–	sparčiai	gerinti	sąlygas	dirbti,	gyventi	
ir	investuoti	Lietuvoje.	Tam,	kad	apie	struktūrinės	paramos	ir	kiekvieno	projekto	naudą	sužinotų	visuomenė,	itin	
svarbu	tinkamomis	priemonėmis	viešai	skleisti	projektą	pristatančią	informaciją.	

Viešinimas	pirmiausia	yra	atvirumas	–	pasakokite	žmonėms	apie	projektą,	rodykite	jį,	dalinkitės	savo	patirtimi,	
pristatykite	projekto	naudą,	 skleiskite	gerąją	patirtį.	Demonstruokite	visiems	konkrečius	darbus,	kuriais	virsta	
gauta	ES	parama!	

Viešindami	įgyvendinamą	projektą,	stiprinsite	ir	savo	–	projektą	vykdančios	įmonės,	įstaigos	ar	organizacijos	–	
įvaizdį.	Juk	Jūs	įgyvendinate	projektą,	kuris	prisideda	kuriant	gražesnį,	saugesnį,	patogesnį	gyvenimą.	Taip	pat	
svarbu	nepamiršti	ir	vieno	svarbiausių	viešinimo	uždavinių	–	parodyti	ES	struktūrinių	fondų	indėlį	įgyvendinant	
projektą.

Projektų	viešinimas	yra	ne	tik	naudinga,	bet	 ir	privaloma	veikla	visiems	projektams,	gavusiems	finansavimą	iš	
ES	struktūrinių	fondų.	Reikalavimas	viešinti	projektą	yra	įtvirtintas	Projektų	administravimo	ir	finansavimo	tai-
syklėse	bei	atitinkamame	Europos	Komisijos	Reglamente,	tačiau	renkantis	viešinimo	priemones	daugiau	laisvės	
paliekama	patiems	projektų	vykdytojams.

Suprantama,	kad	projektų	vykdytojams	gali	būti	sudėtinga	nuspręsti,	kaip	viešinti	projektą	bei	pasirinkti	tinka-
mas	viešinimo	veiklas.	Todėl	šiame	leidinyje	trumpai	aptarsime,	kaip	planuoti	viešinimą,	pristatysime	tiek	pri-
valomuosius	reikalavimus,	tiek	populiariausias	 laisvai	pasirenkamas	viešinimo	priemones	bei	 jų	 įgyvendinimą,	
pateiksime	gerosios	praktikos	pavyzdžių	iš	2004–2006	m.	laikotarpio.	Leidinys	yra	skirtas	projektų	vykdytojams,	
tačiau	naudingos	informacijos	apie	viešinimą	jame	ras	ir	pareiškėjai.

Finansų ministerija

Svarbu!	Leidinyje	pateikiami	2004-2006	metų	BPD	laikotarpio	projektų	pavyzdžiai	yra	
pažymėti	atitinkamais	privalomaisiais	ženklais	(BPD,	ES	vėliava).	

Atkreipiame	dėmesį,	kad	2007-2013	m.	ES	struktūrinės	paramos	 laikotarpio	projektai	
privalo	 naudoti	 tik	 ženklą	 „Kuriame	Lietuvos	 ateitį“	 su	 fondo,	 iš	 kurio	 finansuojamas	
projektas,	pavadinimu.	

Jūsų	patogumui	visuose	pavyzdžiuose	naudoti	pirmojo	laikotarpio	ženklai	bus	apibrėžti	
raudonai	kaip	nebetinkami	šiam	laikotarpiui.
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1. Kas yra viešinimas?
Viešinimas	–	tai	 informacinė	veikla,	padedanti	pristatyti	visuomenei	 (arba	tam	tikrai	 jos	daliai)	 įgyvendinamą	
projektą,	jo	tikslus,	eigą,	rezultatus.	Įgyvendinant	viešinimo	priemones	taip	pat	gali	būti	siekiama	formuoti	tiks-
lingą	visuomenės	(ar	jos	dalies)	nuomonę	tam	tikru	klausimu,	atskleisti	aktualias	problemas,	populiarinti	naujas	
paslaugas	ar	produktus	ir	pan.	

Leidinyje vartojamų sąvokų paaiškinimas:

• Viešinimo priemonė  –	tai	informacijos,	žinios	perdavimo	forma.	Tai	gali	būti		pranešimas	žiniasklai-
dai,	spaudos	konferencija,	socialinė	akcija	ar	kt.	Šiame	leidinyje	pristatysime	dažniausiai	taikomas	vieši-
nimo	priemones,	tačiau	viešinant		svarbu	išradingumas	–	kuo	įdomiau	pasakosite	apie	savo	projektą,	tuo	
daugiau	žmonių	juo	sudominsite.

• Viešinimo kanalai	 padeda	 paskleisti	 informaciją,	 perduoti	 žinią.	Dažniausiai	 kalbant	 apie	 viešinimo	
kanalus	turima	mintyje	žiniasklaida	–	televizija,	radijas,	regioninė	ar	nacionalinė	spauda,	internetas.	Šie	
kanalai	yra	informacijos	sklaidos	tarpininkai.	Tuo	tarpu	su	tikslinėmis	grupėmis	galite	bendrauti	ir	tiesio-
giai	–	per	renginius,	diskusijas,	susitikimus.

• Tikslinė grupė –	tai	visuomenės	dalis	(gali	būti	ir	visa	visuomenė),	kuriai	tikslingiausia	paskleisti	infor-
maciją	apie	įgyvendinamą	projektą.	Dažniausiai	tai	ta	visuomenės	dalis,	kuri	labiausiai	pajus	sėkmingai	
įgyvendinto	projekto	naudą.

• Viešinimo tikslai	yra	tai,	ko	siekiate	ir	ką	galite	pasiekti	viešindami	projektą	–	pristatyti	projektą,	jo	re-
zultatus,	poveikį;	įtikinti	naudotis	įdiegtomis	naujovėmis;	atskleisti	aktualią	problemą;	formuoti	tam	tikrą	
visuomenės	nuomonę;	atskleisti	savo	organizacijos	indėlį;	atskleisti	ES	struktūrinių	fondų	indėlį	ir	pan.

Projektų	administravimo	ir	finansavimo	taisyklių	35	punkte	projektų	vykdytojai	yra	įpa-
reigojami	viešinti	savo	projektą:

„<...> projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie projektą veiksmus, kurie 
turi būti tiesiogiai proporcingi projekto veiklos apimčiai.“

Tai	reiškia,	kad	projektų	vykdytojai	privalo	vykdyti	viešinimą,	tačiau	daugeliu	atveju	pa-
tys	gali	pasirinkti,	kokias	viešinimo	priemones	įgyvendins.

Sprendžiant,	kiek	viešinimo	priemonių	įgyvendinti,	 	reiktų	atsižvelgti	į	projekto	apimtį	
-		kuo	didesnė	projekto	vertė,	kuo	platesnę	teritoriją	jis	apima,	kuo	platesnei	grupei	jis	
aktualus,	tuo	daugiau	viešinimo	veiklų	rekomenduojama	numatyti	ir	įgyvendinti.	

Plačiau	apie	tai,	kiek	ir	kokių	viešinimo	priemonių	projektų	vykdytojai	privalo	įgyvendin-
ti,	žr.	5	skyriuje.

2. Kodėl naudinga ir verta viešinti projektą?
•	 Visuomenė		sužinos	apie	projektą.

•	 Visuomenė	sužinos,	kad	projektą	įgyvendina	būtent	Jūsų	įmonė,	įstaiga,	organizacija.

•	 Viešinimas	padės	sėkmingai	įgyvendinti	projektą	-	ypatingai,	jei	reikia	pritraukti	dalyvių	į	mokymus,	mo-
tyvuoti	gyventojus	keisti	elgesį	(pvz.,	paskatinti	rūšiuoti	atliekas)	ir	pan.	Pavyzdžiui,	projektas	„Lietuvos	
e-piliečio	kompiuterinio	raštingumo	pradmenys“	viešinimo	veiklas	panaudojo,	siekdamas	pritraukti	į	mo-
kymus	kuo	daugiau		gyventojų	iš	visos	Lietuvos	(plačiau	apie	projekto	įgyvendintas	viešinimo	veiklas	žr.	4	
sk.	„Kaip	pasiruošti	viešinimui?“).

•	 Viešindami	projektą,	formuosite	teigiamą	savo	įmonės,	įstaigos	ar	organizacijos	įvaizdį	–	juk	Jūs	įgyvendi-
nate	projektą,	kuris	paspartins	ekonomikos	augimą,	prisidės	prie	socialinės	ar	kitų	sričių	pažangos!

Svarbu! Jūsų	projektas	yra	įgyvendinamas	panaudojus	ES	struktūrinių	fondų	lėšas,	todėl	
viešindami	projektą	pristatykite	ir	atskleiskite	šį	indėlį!



6

ES fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimo gairės www.esparama.lt 

3. Ką ir kada viešinti?
Vykdydami viešinimą, galite skleisti informaciją apie:

•	 projektą,	jo	veiklas	ir	rezultatus,	poveikį	tikslinėms	grupėms;

•	 finansavimą	iš	ES	struktūrinių	fondų,	kurio	dėka	projektas	yra	įgyvendinamas;

•	 savo	organizacijos,	įmonės	ar	įstaigos	indėlį.

Projekto viešinimo priemones derinkite su projekto veiklomis – viešinimas bus efektyvesnis ir 
vaizdingesnis, jei skelbsite konkrečią informaciją:

•	 projekto	pradžioje	skelbkite,	kad	projektas	pradedamas	įgyvendinti,	kiek	lėšų	bus	investuota,	kokia	pla-
nuojama	įgyvendinto	projekto	nauda	tikslinei	grupei	(plačiajai	visuomenei,	regionui	ar	pan.);

•	 vykdydami	projekto	veiklas	viešinkite	 įdomius	 ir	 išskirtinius	aspektus,	atskleiskite	patrauklius	 skaičius,	
duomenis,	tyrimų,	studijų	rezultatus,	tendencijas	ir	pan.;

•	 projekto	pabaigoje	pristatykite	projekto	 rezultatus,	parodykite	apčiuopiamą	naudą	konkrečiam	žmogui,	
suraskite	pavyzdžių.

Rinkdamiesi, kuriuos projekto etapus ir kaip viešinsite, visų pirma  
atsižvelkite į savo projekto pobūdį:

•	 jei	projekto	darbai	yra	akivaizdžiai	matomi	(pvz.,	pradedamas	tiesti	kelias	ar	statomas	naujas	pastatas,	atlie-
kama	svarbaus	objekto	rekonstrukcija),	jei	į	projektą	įtraukiama	plati	tikslinė	grupė	(pavyzdžiui,	vykdomi	
bedarbių	mokymai	visose	savivaldybėse),	jei	projektas	yra	nacionalinės	svarbos,	tuomet	rekomenduojama	
viešinimo	veiklas	numatyti	keliuose	ar	net	visuose	projekto	etapuose;

•	 jei	projekto	darbai	nėra	akivaizdžiai	matomi	plačiai	žmonių	grupei	(pvz.,	nauji	įrengimai	gamykloje,	prade-
dami	konkrečios	įstaigos	darbuotojų	mokymai	ar	pan.),	tokiu	atveju	apie	projekto	pradžią	paskelbkite	tik	
tikslinei	grupei,	kuri	tiesiogiai	susijusi	su	vykdoma	veikla	(pvz.,	įmonės	darbuotojams,	partneriams	ar	pan.).	
O	konkrečius	rezultatus	bei	pasiekimus	galite	skelbti	ir	platesnei	auditorijai.

Geroji praktika.	Projektas	„Stiklo	apdirbimo	modernizavimas“,	projekto	vykdytojas	–	
UAB	„Stiklita“

2004–2006	m.	 bendrovė	 „Stiklita“	 įgyvendino	ES	 struktūrinių	 fondų	finansuotą	projektą	 „Stiklo	 apdirbimo	
modernizavimas“,	dėl	kurio	įmonė,	jos	pačios	teigimu,	tapo	patrauklesnė	savo	nuolatiniams	klientams	ir	pajė-
gesnė	pritraukti	naujų	klientų.	Modernizavusi	gamybos	procesus	įmonė	pripažįsta	galinti	efektyviau	konkuruoti	
ir	Europos	Sąjungos	rinkose.

Bendrovė	puikiai	išnaudojo	viešinimo	priemones	savo	įvaizdžiui	stiprinti.	Sekant	spaudą,	matyti	aktyvus	ir	vis	
didėjantis	žiniasklaidos	susidomėjimas	projektu,	taip	pat	pozityvios	ar	neutralios	informacijos	gausa.	Tokią	ak-
tyvią	komunikaciją	 	 ir	sėkmę	galėjo	 lemti	projekto	skaidrumas,	projekto	vykdytojų	atvirumas	žiniasklaidai	 ir	
institucijoms.	Projekto	vykdytojai	ne	tik	pelnė	žiniasklaidos	dėmesį,	bet	ir	pasinaudojo	projektu	kaip	papildoma	
rinkodaros	priemone.	

Informacija	apie	projektą	buvo	publikuota	„Verslo	žiniose“	ir	teigiama	įmonės	žinia	pasiekė	tikslinę	verslo	au-
ditoriją.	Publikacijose	buvo	akcentuojama	geresnė	kokybė,	gamybos	didinimas,	įmonės	ambicinga	programa.	

Šaltinis: Viešumo	ir	informavimo	apie	ES	struktūrinių	fondų	paramą	2004-2006	m.	vertinimas,	LR	finansų	ministerija,	2007

2007-2013	metų	ES	struktūrinės	paramos	laikotarpiu	projektų	vykdytojai	privalo	naudoti	
ženklą	„Kuriame	Lietuvos	ateitį“.	Daugiau	informacijos	apie	ženklų	naudojimą	žr.	šio	lei-
dinio	5.5	skyriuje	bei	www.esparama.lt	skiltyje	„Projektų	vykdytojams“.	
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4. Kaip pasiruošti viešinimui?

4.1  Viešinimo tikslų nustatymas: ką norite pasiekti viešinimo 
veiklomis?

Informuoti apie vykdomą ar įvykdytą projektą,  atskleisti projekto naudą ir reikšmę. Šis	tikslas	
svarbus,	jei	vartotojas	neturi	įdėti	pastangų	tam,	kad	naudotųsi	projekto	sukurtu	produktu	–	pvz.,	įgyvendinant	
projektą	bus	rekonstruotas	kelias,	suremontuota	mokykla,	parengti	detalieji	planai,	įmonėje	įdiegtos	naujos	
technologijos,	apmokyti	darbuotojai	ar	pan.

Pakeisti visuomenės ar tam tikros tikslinės grupės nuomonę konkrečiu klausimu; sudominti bei 
motyvuoti dalyvauti projekto veiklose. Tai	aktualu,	jei	projekto	tikslų	įgyvendinimui	būtinas	visuomenės	
nuomonės	pokytis	–	pvz.,	siekiant,	kad	atliekų	rūšiavimas	vyktų	sklandžiai	ir	gyventojai	naudotųsi	projekto	metu	
sukurta	infrastruktūra,	būtina	pakeisti	jų	požiūrį	į	aplinkosaugos	klausimus;	norint,	kad	iš	įkalinimo	įstaigų	
sugrįžę	asmenys	galėtų	įsidarbinti,	būtina	keisti	darbdavių	požiūrį	į	juos	ir	t.t.	Taip	pat	svarbu,	jei	sėkmingam	
projekto	įgyvendinimui	būtinas	aktyvus	tikslinės	grupės	įsitraukimas	į	projekto	veiklas	(pvz.,	jei	planuojami	mo-
kymai,	į	kuriuos	reiktų	pritraukti	dalyvius).

Paskatinti naudotis projekto metu sukurtu produktu ar paslauga; paaiškinti kaip tai daryti. Tai	
svarbu	tais	atvejais,	jei	vartotojas	turi	įdėti	papildomų	pastangų	tam,	kad	galėtų	naudotis	projekto	rezultatu	–	pvz.,	
nutiesus	vandentiekio	ir	nuotekų	tinklus,	pastačius	ir	įrengus	naują	sveikatos	paslaugų	centrą,	viešbutį	ir	pan.		

Viešinimo tikslai iš dalies lemia ir viešinimo intensyvumą:

•	 jei	įgyvendinus	projektą	tikslinė	grupė	turės	įdėti	papildomų	pastangų	tam,	kad	galėtų	pasinaudoti	projekto	
rezultatu;	jei	projekto	sėkmė	priklauso	nuo	kuo	aktyvesnio	tikslinės	grupės	įsitraukimo;	jei	projekto	s	ėkmė	
priklauso	nuo	gyventojų	nuostatų	pokyčio,	tuomet	numatykite	daugiau	ir	įvairesnių	viešinimo	veiklų;

•	 jei	projekto	rezultatu	tikslinė	grupė	tiesiogiai	nesinaudos	arba	tam	nereikės	papildomų	pastangų;	jei	pro-
jekto	sėkmė	nepriklauso	nuo	tikslinės	grupės	aktyvaus	įsitraukimo,	tuomet	galite	planuoti	mažiau	viešini-
mo	veiklų.

4.2 Tikslinių grupių nustatymas: kam yra aktuali ir svarbi 
informacija apie Jūsų projektą?

Rengiant	projekto	paraišką	ES	struktūrinei	paramai	gauti	joje	įvardijama	ir	projekto	tikslinė	grupė.	Jei	tikslinė	
grupė	neįvardyta,	tuomet	ji	gali	būti	apibrėžiama	pagal	teritoriją,	kurioje	vykdomos	projekto	veiklos,	arba	kuria-
mų	paslaugų	pobūdį	(pvz.,	Anykščių	gyventojai,	Klaipėdos	rajono	moksleiviai	ir	pan.).

Tikslinė	grupė,	kuri	naudosis	projekto	rezultatu,	viešinant	projektą	ir	yra	svarbiausia,	kuriai	turėtų	būti	sklei-
džiama	informacija.		

Jei	manote,	kad	Jūsų	projektas,	taikomi	metodai	ar	rezultatai	yra	unikalūs,	išskirtiniai	savo	srityje	arba	svarbūs	
daugeliui	šalies	gyventojų,	tuomet	pristatykite	juos	ir	plačiajai	visuomenei!

4.3 Viešinimo kanalų pasirinkimas: kaip efektyviausia pasiekti 
tikslinę grupę?

Nustatę	tikslinę	grupę,	pasirinkite,	kokiais	kanalais	ją	lengviausiai	pasieksite.	

Kanalas – žiniasklaida (spaudos konferencijos, pranešimai spaudai ir pan.)

•	 Jei	tikslinė	grupė	gyvena	aiškiai	apibrėžtoje	teritorijoje	(pvz.,	Kaune),	rinkitės	regioninę	žiniasklaidą.

•	 Jei	projekto	rezultatas	gali	būti	aktualus	kiekvienam	šalies	gyventojui,	rinkitės	nacionalinę	žiniasklaidą.

•	 Jei	projekto	rezultatas	yra	aktualus	konkrečiai	tikslinei	grupei,	kurią	vienija	tam	tikra	charakteristika	(pvz.,	
moksleiviai,	neįgalieji	ir	pan.),	rinkitės	specializuotą	šiai	grupei	skirtą	žiniasklaidą.

Tiesioginis informacijos perdavimas tikslinėms grupėms (renginiai, seminarai, internetas, bu-
kletai, skrajutės ir pan.)

•	 Kiekvienu	atveju	galite	pasirinkti	ir	priemones,	kurios	padės	ne	per	žiniasklaidą,	o	tiesiogiai	pasiekti	tiks-
lines	grupes.	Tai	–	renginiai,	apskritojo	stalo	diskusijos,	seminarai,	internetas,	taip	pat	bukletai,	skrajutės,	
kt.	dalomoji	medžiaga.

TIKSLAI KANALAI
TIKSLINĖS 

GRUPĖS
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Geroji praktika.  Projektas	„Lietuvos	e.	piliečio	kompiuterinio	raštingumo	
pradmenys“,	projekto	vykdytojas	–	asociacija		„Langas	į	ateitį“

Projekto	 „Lietuvos	 e.	 piliečio	 kom-
piuterinio	 raštingumo	 pradmenys“		
tikslas	 –	 tiesioginių	 mokymų	 kom-
piuterinėse	 klasėse	 būdu	 suteikti	
kompiuterinio	 raštingumo	 pradme-
nų	 ir	 saugaus	 naudojimosi	 inter-
netu	 žinių	 Lietuvos	 gyventojams,	
vyresniems	 nei	 16	metų.	 Per	 dvejus	
su	puse	metų	 „Langas	 į	 ateitį“,	 vyk-
dydamas	visuotinius	nemokamus	gy-
ventojų	mokymus	naudotis	kompiu-
teriais	 ir	 internetu,	 apmokė	 50	 400	
žmonių.

Pagrindinis	iššūkis	siekiant	projekto	
tikslų	 	–	sudominti	 ir	motyvuoti	gy-
ventojus	mokytis.	Dėl	šios	priežasties	
viešinimo	 veiklos	 buvo	 skirtos	 tiek	
informuoti	Lietuvos	visuomenę	apie	
galimybę	nemokamai	mokytis	 kom-
piuterinio	 raštingumo	 pradmenų,	
tiek	 paskatinti	 gyventojus	 dalyvauti	
šiuose	mokymuose.	

Tikslinė	 projekto	 grupė	 –	 Lietuvos	
gyventojai,	 patiriantys	 skaitmeni-
nę	 atskirtį	 dėl	 gebėjimų	 naudotis	
kompiuteriu	 trūkumo.	 Ši	 grupė	 yra	
pakankamai	 plati,	 pasklidusi	 visoje	
šalyje,	 todėl	 viešinimui	 buvo	 pasi-
rinkta	 tiek	 nacionalinė	 žiniasklaida,	
tiek	 kiekvieno	 regiono	 žiniasklaida.	
Viešinama	informacija	taip	pat	buvo	
pritaikoma	kiekvienam	regionui.

Kokias viešinimo priemones pasitelkė projekto vykdytojai siekdami sudominti ir pritraukti 
Lietuvos gyventojus dalyvauti mokymuose?

REKLAMA (spauda, televizija, radijas, lauko stendai).	Viešinimo	kampanijai	įgyvendinti	buvo	sukurti	
televizijos	ir	radijo	klipai,	transliuoti	per	nacionalinės	televizijos	kanalus.	Kelių	rūšių	spaudos	maketai	buvo	
publikuojami	nacionalinėje	ir	regioninėje	spaudoje.	Taip	pat	projektas	pasinaudojo	lauko	reklamos	galimybė-
mis	–	įvairiuose	miestuose	esančiose	lauko	reklamos	plokštumose	buvo	skelbiama	projekto	reklama.	Projekto	
reklama	buvo	naudinga	 ir	 būtina	dėl	 to,	 kad	maketuose	 skelbtas	nemokamas	numeris,	 kuriuo	paskambinę	
gyventojai	galėjo	registruotis	į	mokymus.

SEMINARAI. Projektui	pristatyti	buvo	surengta	keliasdešimt	seminarų	Lietuvos	apskričių	ir	rajonų	centruo-
se,	taip	buvo	informuoti	rajonų	vadovai,	atsakingos	institucijos,	viešųjų	interneto	prieigos	taškų		administrato-
riai,	seniūnijų	vadovai	bei	žiniasklaida	–	visi	šie	asmenys	buvo	svarbūs	kaip	informacijos	apie	kursus	skleidėjai	
Lietuvos	rajonuose	ir	seniūnijose.

PLAKATAI.	Projekto	plakatai,	kviečiantys	į	mokymus,	nurodant	konkrečią	vietą,	buvo	platinami	pasitelkiant	
dėstytojus	–	 jie	buvo	 svarbūs	 informacijos	 skleidėjai	 seniūnijose.	Plakatai	 apie	mokymus	buvo	pakabinti	 ir	
daugiau	nei	400	viešųjų	interneto	prieigos	taškų.

LANKSTUKAI.	Informaciniai	lankstukai,	kuriuose	pristatytas	mokymų	turinys	bei	kviečiama	juose	dalyvau-
ti,		buvo	platinami	gyventojams.	

PRANEŠIMAI ŽINIASKLAIDAI, TEMŲ INICIJAVIMAS ŽINIASKLAIDOJE.	Visą	projekto	vykdymo	
laikotarpį	visų	60	Lietuvos	rajonų	žiniasklaida	buvo	periodiškai	informuojama	apie	projekto	eigą:	kaip	sekasi	
konkretaus	Lietuvos	 rajono	gyventojams	mokytis,	kokie	pasiekimai,	kokia	gyventojų	dalis	 jau	baigė	kursus,	
kaip	konkretaus	rajono	pasiekimai	atrodo	kitų	rajonų	kontekste.	Intensyvus	bendradarbiavimas	su	rajonų	ir	
nacionaline	žiniasklaida	lėmė	nuolatinį	dėmesį	projektui.	Pasibaigus	projektui	buvo	išrinktos	ir	apdovanotos	
savivaldybės,	kurių	gyventojai	intensyviausiai	lankė	kompiuterinio	raštingumo	kursus.

Projekto „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ 
reklama, siekiant pritraukti Lietuvos gyventojus į organizuojamus 
mokymus.

Šiuos	ženklus	buvo	privaloma	naudoti	2004-2006	m.	BPD	laikotarpiu.	2007-2013	m.	ES	struktūrinės	paramos	laikotarpiu	
privaloma	naudoti	tik	ženklą	„Kuriame	Lietuvos	ateitį“	(žr 5.5 skyrių).
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5. Kokias viešinimo priemones įgyvendinti?

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Kaip	numatyta	Reglamento	Nr.	1828/2006	8	straipsnyje,	projekto	vykdytojas	privalo	vykdyti	informavimo	apie	
projektą	veiksmus,	kurie	turi	būti	tiesiogiai	proporcingi	projekto	veiklos	apimčiai,	t.	y.:

1.	 parengti	ir	pastatyti	nuolatinį	aiškinamąjį	stendą	(tik esant tam tikroms sąlygoms – žr. sk. 5.1);

2.	 parengti	ir	pastatyti	informacinį	stendą	(tik esant tam tikroms sąlygoms – žr. sk. 5.2);

3.	 paskelbti	(savo	interneto	tinklalapyje,	informavimo	apie	projektą	priemonėse,	vykdant	projekto	veiklą	ar	
kitu	būdu),	kad	įgyvendinamas	projektas,	finansuojamas	pagal	atitinkamą	veiksmų	programą	iš	Europos	
socialinio	fondo	ar	Europos	regioninės	plėtros	 fondo,	ar	Sanglaudos	fondo	ir	(ar)	Lietuvos	Respublikos	
valstybės	biudžeto	lėšų		(žr. sk. 5.3);

4.	 užtikrinti,	kad	projekto	dalyviams	(projektą	vykdantiems	asmenims,	projekto	 tikslinėms	grupėms,	pro-
jekto	rezultatus	naudojantiems	asmenims)	būtų	pranešta	apie	projekto	finansavimą	iš	Europos	socialinio	
fondo	ar	Europos	 regioninės	plėtros	 fondo,	ar	Sanglaudos	 fondo	 ir	 (ar)	Lietuvos	Respublikos	valstybės	
biudžeto	pagal	Reglamento	Nr.	1828/2006	8	straipsnio	4	dalį.	Ši	informacija	privaloma	dalyvavimą	rengi-
niuose	patvirtinančiuose	pažymėjimuose	ir	sertifikatuose		(žr. sk. 5.4);

5.	 visose	projekto	vykdytojo	įgyvendinamose	informavimo	apie	projektą	priemonėse	turi	būti	naudojamas	ES	
2007		–2013	metų	struktūrinės	paramos	ženklo	pavyzdys,	patvirtintas	LR	finansų	ministro	2007	m.	gruo-
džio	12	d.	įsakymu	Nr.	1K-366	(Žin.,	2007,	Nr.	134-5434)	(žr. sk. 5.5).

5.1 Viešinimo priemonė: nuolatinis aiškinamasis stendas
Remiantis	Reglamentu,	projektai,	kuriems	skiriama	daugiau	nei	500	000	eurų	(1	726	400	Lt)	viešųjų	lėšų	ir	kurie	
yra	vykdomi	 infrastruktūros,	 statybos,	 remonto	 srityse	ar	yra	 susiję	 su	fizinio	 turto	 įsigijimu,	privalo	pastatyti	
nuolatinį	aiškinamąjį	stendą.	Stendas	yra	statomas	projektui	baigiantis	ir	privalo	stovėti	ne	trumpiau	nei	5	metus	
nuo	projekto	įgyvendinimo	pabaigos.	Nuolatinio	aiškinamojo	stendo	pavyzdys	yra	pateikiamas	10	psl.,	taip	pat	jį	
galite	rasti	www.esparama.lt.

Svarbu!	Nuolatinį	aiškinamąjį	stendą	rekomenduojama	statyti	anksčiau	nei	baigiasi	pro-
jekto	 įgyvendinimo	 terminas	 tam,	kad	šios	 išlaidos	būtų	pripažintos	 tinkamomis	finan-
suoti.

Kokie projektai 
turi įgyvendinti?

Kada projektai turi įgy-
vendinti šią priemonę?

Reikalavimai viešinimo priemonei

Projektas atitinka 
šias sąlygas:
•	 projekto	veiks-

mams	skirta	
bendra	viešųjų	
lėšų	(ES	struk-
tūrinių	fondų,	
iš	valstybės	ar	
savivaldybių	
biudžetų)	suma	
yra	didesnė	nei	
500	000	eurų		
(1	726	400	Lt);

•	 veiksmas	yra	
fizinio	objekto1	

įsigijimas	ar	
infrastruktūros	
ar	statybos	darbų	
finansavimas.

Projektas baigiamas 
įgyvendinti:
•	 įvykdomos	visos	supla-

nuotos	projekto	veiklos;
•	 baigiasi	sudarytos	tri-

šalės	paramos	sutarties		
galiojimo	laikas.

•	 Nurodyti	projekto	pavadinimą.
•	 Pateikti	ES	struktūrinės	paramos	ženklą	su	fondo,	iš	

kurio	yra	skiriamos	lėšos	projektui	įgyvendinti,	ženklu.
•	 ES	struktūrinės	paramos	ženklas	turi	užimti	ne	

mažiau	nei	25	proc.	informacinio	stendo	ploto.
•	 Nuolatinis	aiškinamasis	stendas	turi	būti	tokio	

dydžio	ir	kabinamas	tokioje	vietoje,	kad	būtų	aiš-
kiai	matomas	ir	įskaitomas	plačiajai	visuomenei.

•	 Stendas	turi	kabėti	ar	stovėti	ne		trumpiau	nei	5	
metus	nuo	projekto	įgyvendinimo	pabaigos.

•	 Nuolatinis	aiškinamasis	stendas		yra	kabinamas	
objekto,	kuris	buvo	įsigytas,	pastatytas,	suremon-
tuotas	ar	rekonstruotas,	išorėje	arba	viduje	taip,	kad	
jį	galėtų	matyti	tiek	jame	dirbantys,	tiek	lankytojai.

•	 Nuolatinio	aiškinamojo	stendo	dydis	priklauso	
nuo	projekto	mastų:	jei	vyko	pastato	vidaus	
rekonstrukcija	ar	remontas,	tuomet	stendas	gali	
būti	mažesnis;	jei	objektas	buvo	pastatytas,	re-
konstruotas,	tuomet	reikia	kabinti	didesnį	stendą.

1	 Fizinio	objekto	įsigijimas	apima	visą	materialinį	turtą,	kurį	projekto	vykdytojas	įsigijo	projekto	vykdymo	laiku	ir	kuris	tiesiogiai	
prisideda	prie	projekto	tikslų	įgyvendinimo,	pvz.:	jei	projekto	vykdymo	laiku	buvo	rekonstruotos	mokyklos	klasės	ir	nupirkti	
suolai,	pastarieji	yra	laikomi	fiziniu	objektu,	tiesiogiai	prisidedančiu	prie	projekto	tikslų	įgyvendinimo.	Fizinio	objekto	įsigijimu	
nėra	laikoma:	nematerialus	turtas;	turtas,	įsigytas	administracinėms	projekto	reikmėms;	taip	pat	greitai	sunaudojamas	turtas.
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Naudojamame	ženkle	privaloma	nurodyti	fondo,	iš	kurio	finansuojamas	projektas,	pavadinimą.	Fondo	
pavadinimas	yra	rašomas	po	ES	vėliava	ir	žodžiais	Europos	Sąjunga.	

Tiems	projektams,	kurie	neatitinka	lentelėse	išvardytų	reikalavimų,	informacinio	stendo	ir/ar	aiškinamojo	
stendo	statyti	nėra	privaloma.	

5.2 Viešinimo priemonė: informacinis stendas 
Remiantis	Reglamentu,	projektai,	kuriems	skiriama	daugiau	nei	500	000	eurų	(1	726	400	Lt)	viešųjų	lėšų	ir	kurie	
yra	vykdomi	infrastruktūros,	statybos,	remonto,	rekonstrukcijos		srityse,	privalo	projekto	vykdymo	metu	projekto	
vykdymo	vietoje	pastatyti		informacinį	stendą.

Svarbu!	Jei	projekto	tikslams	pasiekti	yra	įsigyjamas	tik	fizinis	turtas,	informacinio	sten-
do	 tokiu	 atveju	nereikia,	 tačiau	projekto	 vykdytojas	pasibaigus	projektui	 turės	pastatyti	
nuolatinį	aiškinamąjį	stendą	(žr.	„Viešinimo	priemonė:	nuolatinis	aiškinamasis	stendas“)

Kokie projektai turi įgyven-
dinti?

Kada projektai turi įgy-
vendinti šią priemonę?

Reikalavimai viešinimo priemonei

Projektas atitinka šias 
sąlygas:
•	 projekto	veiksmams	skirta	

bendra	viešųjų	lėšų	(iš	ES	
struktūrinių	fondų,	valstybės	
ar	savivaldybių	biudžetų)	
suma	yra	didesnė	nei		
500	000	eurų	(1	726	400	Lt);

•	 veiksmas	yra	infrastruktūros	
ar	statybos	darbų	finansavi-
mas,	t.y.	vykdomi	remonto,	
statybos,	rekonstrukcijos	
darbai.

Projektas pradedamas 
įgyvendinti:
•	 pasirašyta	trišalė	

projekto	finansavimo	ir	
administravimo	sutartis	
tarp	įgyvendinančiosios,	
tarpinės	institucijų	ir	
projektų	vykdytojo;

•	 pradedamos	projekto	
veiklos	toje	vietoje,	kur	
jis	bus	įgyvendinamas.

•	 Nurodyti	projekto	pavadinimą.
•	 Pateikti	ES	struktūrinės	paramos	

ženklą	su	fondo,	iš	kurio	yra	skiriamos	
lėšos	projektui	įgyvendinti,	ženklu.

•	 ES	struktūrinės	paramos	ženklas	turi	
užimti	ne	mažiau	nei	25	proc.	infor-
macinio	stendo	ploto.

•	 Informacija	turi	būti	aiški	ir	supran-
tama.

•	 Informacinis	stendas	turi	būti	kabina-
mas	aiškiai	matomoje	vietoje		ten,	kur	
vyksta	projekto	darbai.	Jei	projekto	
darbai	vyksta	keliose	vietovėse,	prie	
kiekvieno	objekto	turi	būti	statomas	
informacinis	stendas.

•	 Informacinis	stendas	turi	būti	tokio	
dydžio,	kad	būtų	aiškiai	matomas	ir	
įskaitomas.

Informacinio	bei	nuolatinio	aiškinamojo	stendo	pavyzdžius	galite	parsisiųsti	iš		
www.esparama.lt	

Rekomenduojamas informacinio stendo  
pavyzdys

Rekomenduojamas nuolatinio aiškinamojo  
stendo pavyzdys

OBJEKTO PAVADINIMAS

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika

Projekto pavadinimas (Trumpa projekto informacija, jei reikia).

OBJEKTO PAVADINIMAS

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika

Projekto pavadinimas (Trumpa projekto informacija, jei reikia).
Projekto 
vykdytojo 
ženklas

Rangovas Darbus prižiūri Darbų pradžia: 
Darbų pabaiga:
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5.3 Kitos viešinimo priemonės 
Be	informacinio	stendo	ir	nuolatinio	aiškinamojo	stendo,	Reglamentas	ir	Projektų	administravimo	ir	finansavimo	
taisyklės	projektų	vykdytojus	įpareigoja	paskelbti	apie	savo	projektą	ir	kitais	būdais.

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės įpareigoja paskelbti	 (savo	
interneto	tinklapyje,	informavimo	apie	projektą	priemonėse,	vykdant	projekto	veiklą	ar	
kitu	būdu),	kad	įgyvendinamas	projektas,	finansuojamas	pagal	atitinkamą	veiksmų	pro-
gramą	iš	Europos	socialinio	fondo	ar	Europos	regioninės	plėtros	fondo,	ar	Sanglaudos	
fondo	ir	(ar)	Lietuvos	Respublikos	valstybės	biudžeto	lėšų.

Tai	 reiškia,	 kad	projektų	 vykdytojai	 privalo	 įgyvendinti	 vieną	 ar	daugiau	 viešinimo	priemonių,	 kurią(-ias)	 gali	
pasirinkti	savo	nuožiūra.		

Tie		projektai,	kurie	pagal	finansavimo	apimtis	ir	vykdomas	veiklas	privalo	pastatyti	informacinį	ir/ar	nuolatinį	
aiškinamąjį	stendą,	turi	įgyvendinti	dar	bent	vieną	viešinimo	priemonę,	pasirinktą	savo	nuožiūra.		

Projektų	vykdytojui	 įgyvendinančioji	 institucija,	 atsižvelgdama	 į	projekto	apimtis	 ir	 svarbą,	 gali	 rekomenduoti	
vykdyti	ir	daugiau	viešinimo	veiklų.		

Kokias viešinimo priemones gali pasirinkti projektų vykdytojai?

Viešinimas	
internete	(įmonės	
ar	įstaigos	svetainė,	

tinklaraščiai,	
socialiniai	tinklai	ir	

pan.)

Informaciniai	
leidiniai	(lankstukai	

ir	kt.)

Projekto	reklama	
(spauda,	televizija,	
radijas	ir	kt.)

Plakatai

Pranešimas	
žiniasklaidai

Informaciniai	
renginiai,	seminarai,	

diskusijos

Spaudos	konferencija
Projekto  

viešinimas

Projektų	vykdytojai,	siekdami	kuo	plačiau	paskleisti	informaciją	apie	savo	projektą,	taip	
pat	kviečiami	aktyviai	dalyvauti	bendrose	ES	struktūrinių	fondų	viešinimo	veiklose.	Visa	
informacija	apie	 įgyvendinamus	projektus,	projektų	nuotraukos	 ir	video	medžiaga	yra	
skelbiama	www.esparama.lt.	Sekite	informaciją!

Svarbu! Renkantis	viešinimo	veiklas,	svarbiausia	turėtų	būti	kuo	tikslingiau	paskleisti	
informaciją	apie	projektą,	o	ne	formaliai	įgyvendinti	reikalavimus!
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5.3.1  Pranešimas žiniasklaidai

Pranešimas	žiniasklaidai	–	tai	raštu	pateikiama	aktuali	informacija	apie	projektą,	platinama	žurnalistams	elek-
troniniu	paštu.	Renkantis	šią	viešinimo	priemonę,	svarbu	įvertinti,	ar	konkreti	informacija	apie	projektą,	kuri	bus	
skelbiama,	gali	būti	įdomi	ir	aktuali	visuomenei.		

Pagrindinės pranešimo žiniasklaidai dalys

Naudingi patarimai

Nenaudokite	profesinio	ar	kito	specifinio	
žargono!	

Venkite	vertinamųjų	būdvardžių:	puikus,	
nuostabus,	gražus	ir	pan.

Vertinimą	apie	projekto	poveikį,	naudą	ir	
pan.	pateikite	citatoje.

Pasistenkite,	kad	visa	informacija	tilptų	į	
1	A4	formato	puslapį	–	jei	žinia	žurnalistą	
sudomins,	 jis	 su	 Jumis	 susisieks	 pats	 ir	
paprašys	 daugiau	 informacijos	 jį	 domi-
nančia	tema.

Stenkitės	 teiginius	 pagrįsti	 konkrečiais	
skaičiais	ar	tendencijomis.

Data
Ženklas	„Kuriame	Lietuvos	ateitį“	
su	atitinkamo	fondo,	iš	kurio	skirtas	
finansavimas	projektui,	pavadinimu	

Aiškus, patrauklus pavadinimas

2-4	sakiniai,	kuriais	apibendrinama	pagrindinė	
naujiena,	žinia

3-4	pastraipos,	kuriose	pateikiamas	naujienos	
pagrindimas,	atsakingo	už	projekto	vykdymą	asmens	
ar	eksperto	citata

Papildoma	informacija	apie	projekto	vykdytoją	ir	
projektą	–	vykdymo	terminai,	planuojamas	rezultatas	
ir	pan.

Kontaktai	asmens,		
galinčio	suteikti		
daugiau	informacijos

Kada rengti pranešimą žiniasklaidai?

Pirmasis	 ir	 svarbiausias	 pranešimo	 žiniasklaidai	 adresatas	–	 žurnalistas.	 Jei	 pranešimo	naujiena	 jį	 sudomins,	
tuomet,	tikėtina,	informacija	apie	Jūsų	projektą	pateks	į	naujienų	svetainę,	laikraščio	puslapius	ar	žinių	laidą.	Jei,	
perskaitęs	pavadinimą	ir	pirmuosius	2	sakinius,	žurnalistas	nesupras	pateikiamos	informacijos	arba	palaikys	ją	
nereikšminga,	greičiausiai	siunčiama	žinia	nukeliaus	į	šiukšlių	dėžę.	Todėl	prieš	rengdami	pranešimą	žiniasklai-
dai,	įvertinkite,	ar	tikrai	Jūsų	pateikiama	naujiena	yra	svarbi	ir	aktuali	visuomenei,	taip	pat	tai,	ar	turite	pakanka-
mai	faktinės	medžiagos	ir	žmogiškųjų	išteklių	profesionaliam	pranešimui	parengti.

Kaip išplatinti pranešimą spaudai?

Pranešimas	yra	platinamas	žurnalistams,	dažniausiai	siunčiant	elektroniniu	paštu.	Jei	organizuojamas	informa-
cinis	renginys	ar	spaudos	konferencija,	pranešimas	žiniasklaidai	gali	būti	įteikiamas	asmeniškai.	Pranešimą	siųs-
kite	tik	žurnalistams,	rašantiems	panašiomis	temomis	(t.y.	prieš	platinant	reikia	sudaryti	tikslinės	žiniasklaidos	
atstovų	duomenų	bazę).

Išplatinau pranešimą žiniasklaidai. Ir tai viskas?

Išplatinę	pranešimą	žiniasklaidai,	nepamirškite	atlikti	žiniasklaidos	stebėjimo	(monitoringo)	tam,	kad	sužinotu-
mėte,	kur	buvo	paskelbta	Jūsų	platinta	informacija	bei	kaip	ji	buvo	pristatyta.

Žiniasklaidos	stebėjimo	paslaugą	galite	užsisakyti	iš	šioje	srityje	besispecializuojančių	bendrovių.	O	taip	pat,	ypač	
jei	Jūsų	projekte	viešinimui	lėšų	numatyta	nedaug,	informaciją	žiniasklaidoje	galite	stebėti	ir	patys	–	tam	reikės	
užsisakyti	ar	įsigyti	periodinius	leidinius,	taip	pat	galite	pasinaudoti	paieškos	sistemomis	internete.	Surinkite	visą	
sklaidą	įrodančią	medžiagą!
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Pranešimo žiniasklaidai pavyzdys iš 2004–2006 m. BPD laikotarpio

Gerosios praktikos pavyzdys iš 
2004-2006 m. BPD laikotarpio

Formalaus viešinimo pavyzdys iš 
2004-2006 m. BPD laikotarpio

•	 Pavadinimas	sudomina	–	norisi	skaityti	
toliau	ir	sužinoti	daugiau.

•	 Atskleista	projekto	reikšmė	platesniu	mastu.
•	 Atskleista	ES	struktūrinių	fondų	nauda,	

nevartojant		standartinių	ir	sudėtingų	frazių.
•	 Visi	specifiniai	terminai,	neišvengiami	

tokio	pobūdžio	projekte,	nukeliami	į	
antrą	pranešimo	dalį	ir	yra	tik	pagalbinė	
informacija,	padedanti	suvokti	projekto	
reikšmę.

•	 Pagrindinė	naujiena	nukelta	į	pabaigą.
•	 Pranešimas	pradedamas	sudėtingomis	

sąvokomis	ir	ilgu	projekto	pavadinimu.
•	 Nepakankamai	atskleista	projekto	nauda.
•	 Ilgi,	sudėtingi	valdiškus	raštus	primenantys	

sakiniai,	apsunkinantys	skaitymą.

Pranešimas	žiniasklaidai,	
2008	m.	balandžio	22	d.,	Vilnius

Lietuviškais lazeriais susidomėjo Japonijos ir 
JAV technologijų milžinai

UAB	 „Mokslinė	 gamybinė	 firma	 Šviesos	 konversija“,	
užsiimančios	 lazerių	 kūrimu,	 gamyba	 bei	 	 taikymu,	
naujieji	 gaminiai	 sudomino	 mikroekonomikos	 pra-
monės	gigantus	 „Hamamatsu“,	 „Olympus“	bei	 „Laser	
Systems“.	Šiuo	metu	vykstančioms	deryboms	dėl	ilga-
laikės	 sutarties	pasibaigus	 sėkmingai,	 vien	 ši	 sutartis	
leistų	 per	 porą	 metų	 įmonės	 apyvartą	 padidinti	 2-3	
kartus.
„Kūrybiniame	 procese	 panaudojome	 žinias,	 įgytas	
vykdant	Europos	Sąjungos	remiamą	projektą	„Lazeriai	
mikroapdirbimui	ir	diagnostikai“	(LAMADA)“,	–	sakė	
UAB	„MGF	Šviesos	konversija“	direktorius	dr.	Algirdas	
Juozapavičius.	–	„Pasaulinei	rinkai	pristatėme	diodais	
kaupinamą	 femtosekundinį	 osciliatorių	 bei	 didelės	
galios	femtosekundinių	impulsų	lazerinę	sistemą.	Šiais
prietaisais	 galima	 atlikti	 kelių	 mikronų	 skersmens	
pjūvius	mikro	apdirbimo	pramonėje	bei	medicinoje“.

Pranešimas	spaudai	
Kaunas,	2006-01-12

Mėsos perdirbėjai bus mokomi  
naujoje laboratorijoje

Vykdant	 BPD	 1.5	 priemonę	 „Darbo	 rinkos,	 švietimo,	
profesinio	mokymo,	mokslo	 ir	 studijų	 institucijų	 bei	
socialinių	 paslaugų	 infrastruktūros	 plėtra“	 2005	 ba-
landžio	1	dieną	Lietuvos	Respublikos	švietimo	ir	moks-
lo	ministerija,	VšĮ	Centrinė	projektų	valdymo	agentū-
ra	ir	Kauno	maisto	pramonės	mokykla	pasirašė	trišalę	
Paramos	 teikimo	 Kauno	maisto	 pramonės	mokyklos	
projektui	Nr.	BPD04	ERPF	1.5.0-03-04/0026-01	„La-
boratorijos	 įrangos,	 reikalingos	 mėsos	 perdirbėjams	
parengti,	 atnaujinimas“	 įgyvendinti	 sutartį.	Minėtojo	
projekto,	kurio	vertė	–	aštuoni	šimtai	tūkstančių	litų,	
pagrindinis	 tikslas	–	 parengti	 Europinius	 standartus	
atitinkančią	mokymo	bazę,	reikalingą	mėsos	perdirbi-
mo	specialistams	ruošti.	Projekto	uždaviniai	–	moder-
nizuoti	bei	 atnaujinti	mėsos	perdirbimo	 laboratoriją,	
priartinant	ją	prie	šiuolaikinius	Europinius	standartus	
atitinkančios	 mokymo	 bazės;	 gerinti	 mokymo(si)	
aplinką	 profesinėje	 mokykloje;	 atnaujintus	 perdirbi-
mo	 laboratoriją,	 ruošti	 aukštos	 kvalifikacijos,	 įvairių	
specializacijų	mėsos	perdirbimo	specialistus.
Projekto	trukmė	–	2005	balandis-2006	m.	kovas.	

2007-2013	metų	ES	struktūrinės	paramos	laikotarpiu	projektų	vykdytojai	privalo	naudo-
ti	ženklą	„Kuriame	Lietuvos	ateitį“.	Daugiau	informacijos	apie	ženklų	naudojimą	žr.	šio	
leidinio	5.5	skyriuje	bei	www.esparama.lt	skiltyje	„Projektų	vykdytojams“.	

Informacinėje	medžiagoje	žurnalistams	nurodykite,	kad	projektas	yra	finansuojamas	iš	
ES	struktūrinių	fondų	bei	konkretaus	fondo	pavadinimą.

Šiuos	ženklus	buvo	privaloma	naudoti	2004-2006	m.	BPD	laikotarpiu.	2007-2013	m.	ES	struktūrinės	paramos	laikotarpiu	
privaloma	naudoti	tik	ženklą	„Kuriame	Lietuvos	ateitį“	(žr 5.5 skyrių).
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5.3.2  Spaudos konferencija ar kito formato renginys žurnalistams

Spaudos	konferencija	–	tai	svarbios	informacijos	apie	projektą	pristatymas	žurnalistams	žodžiu	specialaus	ren-
ginio	metu.	Rengiant	 spaudos	konferenciją,	būtina	 turėti	 itin	 svarią	 informaciją	–	pavyzdžiui,	 galima	pranešti	
tyrimo,	galimybių	studijos,	apklausos	rezultatus.	Taip	pat	rekomenduojama	įtraukti	nepriklausomus	ekspertus,	
partnerius,	tikslinės	grupės	atstovus,	padėsiančius	plačiau	pristatyti	norimą	temą.

Vietoj	 spaudos	 konferencijos	 galite	 surengti	 pusryčius	 su	 žiniasklaida,	 kurių	metu	 būtų	 diskutuojama	 svarbiu	
klausimu,	o	tam	tikrais	atvejais	–	ir	ekskursiją	projekto	vietoje.	Bet	kuriuo	atveju,	formatas	turėtų	atitikti	turinį	
bei	projekto	svarbą	ir	apimtis.

Kada organizuoti spaudos konferenciją ar kito formato renginį žurnalistams?

Rengiant	spaudos	konferenciją,	žurnalistai	turi	atvykti	į	paskirtą	vietą	numatytu	laiku	ir	renginiui	skirti	dalį	savo	
darbo	laiko.	Tą	jie	darys	tik	tuo	atveju,	jei	tema	bus	itin	aktuali	ir	įdomi,	o	renginio	metu	bus	pateikta	įvairiapusė	
informacija,	pripažintų	ekspertų	nuomonė	ir	pan.	Žurnalistams	apie	renginį	būtina	pranešti	iš	anksto,	o	planuo-
jant	renginio	laiką,	atsižvelgti	ir	į	kitus	tuo	metu	vyksiančius	žiniasklaidai	skirtus	renginius.	

Kaip suorganizuoti spaudos konferenciją?

•	 Suformuluokite	aktualią	ir	įdomią	renginio	temą.

•	 Pakvieskite	nepriklausomus	ekspertus,	partnerius,	tikslinės	grupės	atstovus.

•	 Išsiųskite	žurnalistams	kvietimus	elektroniniu	paštu,	pakvieskite	juos	ir	telefonu.

•	 Parenkite	informacinę	medžiagą,	pvz.,	pranešimą	žiniasklaidai	ar	kitą	naudingą	medžiagą.	Rekomenduo-
jama	parengti	prezentaciją,	kuria	remdamiesi	pristatytumėte	susirinkusiems	žurnalistams	savo	naujieną.

•	 Planuokite	ne	ilgesnę	kaip	1	val.	spaudos	konferencijos	trukmę.	Pranešimų	pristatymui	planuokite	skirti	ne	
ilgiau	kaip	20-30	min.,	kitą	laiką	skirkite	klausimams-atsakymams	ir	diskusijoms.

Geroji praktika. Projektas		„Lazeriai	mikroapdirbimui	ir	diagnostikai“,	projekto	
vykdytojas	–	UAB	„Ekspla“

Projektas	„Lazeriai	mikroapdirbimui	ir	diagnostikai“	kaip	vieną	viešinimo	priemonių	pasirinko	spaudos	kon-
ferenciją,	kurią	surengė	tema	–	„Lietuvos	lazerių	gamintojai	žengia	į	pasaulinę	industrinių	technologijų	rinką	
ir	taikosi	užkariauti	Pietryčių	Azijos	rinkas“.	Konferencijos	metu	pristatyta	ne	tiesioginė	ES	struktūrinių	fondų	
lėšomis	įgyvendinta	projektų	veikla,	o	jos	rezultatai	–	ekonominė	nauda,	gauta	sukūrus	naujas	technologijas.		
BNS	konferencijų	salėje	surengta	spaudos	konferencija	pritraukė	daugiau	nei	10	žurnalistų	iš	skirtingų	žinias-
klaidos	kanalų	–	tai	užtikrino	platų	temos	pateikimą	visuomenei.		

Pasirinkta	priemonė	buvo	naudinga	ir	projektą	įgyvendinusių	įmonių	teigiamam	įvaizdžiui	stiprinti.	ES	struk-
tūrinių	fondų	formalūs	viešinimo	reikalavimai	buvo	įgyvendinti	atitinkamais	logotipais	paženklinant	informa-
cinę	medžiagą	žiniasklaidai	ir	paminint	ES	struktūrinės	paramos	projektui	faktą	pranešime	žiniasklaidai.	

Akimirka iš spaudos konferencijos. Projekto vykdytojo nuotrauka.

Naudingas patarimas. Formuluodami	spaudos	konferencijos	temą	atsižvelkite	tiek	į	
aktualijas,	tiek	į	žurnalistų	poreikius!	Peržvelkite	žiniasklaidą		–	kas	šiuo	metu	ta	tema	yra	
rašoma	ar	kalbama.	Taip	pat	kai	kuriais	atvejais	galite	pasiteirauti	pačių	žurnalistų,	ką	jie	
norėtų	sužinoti	šia	tema.	
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5.3.3  Viešinimas internete

Viešinimas	internete	yra	viena	efektyvesnių	ir	santykinai	mažai	kaštų	reikalaujanti	priemonė,	todėl	ją	rekomen-
duojama	taikyti	itin	nedaug	viešinimui	lėšų	turintiems	projektams.	Tuo	tarpu	vykdantiems	didesnio	masto	projek-
tus	rekomenduojama	ne	tik	skleisti	informaciją	internete,	bet	įgyvendinti	ir	kitas	viešinimo	priemones.	

Kokios viešinimo internete galimybės?

•	 Informacija	apie	projektą	skelbiama	jį	vykdančios	įmonės,	įstaigos	ar	organizacijos	interneto	svetainėje.	

•	 Informacija	apie	projektą	skelbiama	specialiai	projekto	pristatymui	sukurtoje	interneto	svetainėje,	tinkla-
raštyje,	socialinių	tinklų	grupėje.

•	 Informacija	apie	projektą	skelbiama	kitose	 interneto	svetainėse	(pavyzdžiui,	populiariose	 informacinėse	
interneto	svetainėse,	socialiniuose	tinkluose	ir	pan.)	arba	skelbiamos	tik		nuorodos	į	projekto	erdvę.

Visais	atvejais	internete	rekomenduojama	skelbti	informaciją	apie	projekto	pažangą,	įdomius	faktus	ar	skaičius,	
juos	iliustruojant	nuotraukomis	ar	filmuota	medžiaga,	projektų	dalyvių	pasakojimais	ir	patirtimi.	

Taip	pat	svarbu	palaikyti	nuolatinį	informacijos	srautą	projektui	sukurtoje	interneto	erdvėje	ir	numatyti	priemo-
nes,	padedančias	pritraukti	į	ją	lankytojų.

Kaip pritraukti lankytojų į projekto pristatymą internete?

Tam,	kad	su	projekto	pristatymu	internete	galėtų	susipažinti	kuo	daugiau	žmonių,	būtina	 juos	 tinkamai	 infor-
muoti.	Pačios	paprasčiausios	priemonės	–	tai	nuorodų	skelbimas	įvairiuose	forumuose,	socialiniuose	tinkluose	
ar	 tinklaraščiuose,	 taip	pat	 galima	pasitelkti	 reklaminius	 skydelius	 iš	 gausiai	 lankomų	 informacinių	 svetainių.	
Jei	projekto	viešinimui	esate	suplanavę	ir	kitų	veiklų,	pavyzdžiui,	išleisti	ir	išplatinti	lankstukus,	plakatus	ir	pan.,	
nepamirškite	projekto	svetainės	ar	socialinio	tinklapio	adreso	paskelbti	ir	šiose	priemonėse!

Papildomai	būtų	galima	įvesti	interaktyvaus	dienoraščio	funkciją,	kurį	būtų	galėjęs	rašyti	vienas	iš	projekto	daly-
vių;	numatyti	priemones,	padedančias	pritraukti	didesnius	lankytojų	srautus;	skelbti	ekspertų	komentarus	t.y.	į	
turinio	kūrimą	įtraukti	tikslines	grupes,	projekto	dalyvius,	ekspertus.

5.3.4  Informaciniai leidiniai

Informaciniai	leidiniai	–	tai	viešinimo	priemonė,	kurioje	projekto	vykdytojai	rašytine	bei	vaizdine	medžiaga	(nuo-
traukomis,	grafikais,	lentelėmis	ir	pan.)	specialiai	išleidžiamame	leidinyje	gali	pristatyti	projekto	reikšmę,	rezulta-
tus	bei	naudą;	taip	pat,	jei	projekto	metu	sukurta	nauja	paslauga	–	pakviesti	ir	paskatinti	tikslinę	grupę	ja	naudotis.	

Informacinių	leidinių	formatai	gali	būti	įvairūs	–	lankstukas,	skrajutė,	bukletas,		atvirukas,	o	galbūt	ir	periodinis	
naujienlaiškis.	Renkantis	 tinkamiausią	 formatą,	 reikėtų	atsižvelgti	 į	 galimą	skaitytojų	grupę,	 leidinio	 tikslą	bei	
apimtį.

Kada vertėtų projektą pristatyti informaciniame leidinyje?

Rengiant	ir	leidžiant	informacinį	leidinį	reikėtų	gerai	apgalvoti,	kokią	informaciją	jame	pateiksite	ir	kuo	ji	aktuali	
tikslinei	grupei.	Informacinis	leidinys,	kaip	ir	kitos	viešinimo	priemonės,	turi	būti	skirtos	žmogui,	o	ne	projektui.	

Ši	priemonė	efektyviausia,	jei	tikslinei	grupei	norima	pristatyti	paslaugą	ar	produktą	bei	paskatinti	naudotis	šia	
naujove.	Taip	pat	gali	būti	siekiama	įtikinti,	formuoti	atitinkamą	nuomonę	ir	pan.	

Informaciniame	leidinyje		naudokite	daug	vaizdinės	medžiagos,	atskleidžiančios	projekto	naudą	ir	rezultatus;	in-
formaciją	pateikite	teiginiais,	klausimais,	venkite	ištisinio	teksto.

Geroji praktika. Projektas	„Nuteistųjų	psichologinių	ir	profesinių	gebėjimų	ugdymas,	
integruojantis	į	darbo	rinką“,	projekto	vykdytojas	–	Lietuvos	darbo	rinkos	mokymo	
tarnyba	prie		LR	socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos.

Kaip	viena	iš	šio	projekto	viešinimo	veiklų	buvo	sukurta	interneto	svetainė	www.nuteistuju-integracija.lt,	ku-
rioje	pateikta	aktuali	informacija	apie	projektą,	pristatyti	projekto	tikslai,	uždaviniai	ir	siekiami	rezultatai.	Sve-
tainėje	taip	pat	buvo	skelbiami	straipsniai	bei	pateikti	kontaktai.	

Siekiant	pritraukti	 lankytojų	į	specialiai	projektui	sukurtą	svetainę,	 jos	adresas	buvo	skelbiamas	regioninėje	
žiniasklaidoje	publikuotuose	straipsniuose.	Vis	dėlto	adresas	buvo	pateiktas	ne	visose	viešinimo	priemonėse	
(pavyzdžiui,	lankstukuose	jo	nebuvo),	tad	interaktyvios	komunikacijos	potencialas	nebuvo	visiškai	išnaudotas.

Šaltinis:	Viešumo	ir	informavimo	apie	ES	struktūrinių	fondų	paramą	2004–2006	m.	vertinimas,	LR	finansų	ministerija,	2007.
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Geroji praktika.  Projektas	„Išrinktieji“,		projekto	vykdytojas	–	Kalėjimų	
departamentas	prie	LR	Teisingumo	ministerijos

Kalėjimų	departamentas	prie	LR	Teisingumo	ministerijos	2004–2006	m.	įgyvendino	nuteistųjų	integracijos	į	
darbo	rinką	projektą	„Išrinktieji“.	Projekto	vykdytojai	ne	tik	organizavo	profesinę	nuteistųjų	reabilitaciją	bei	
mokė	 specialistus,	 kaip	dirbti	 su	 šiais	 žmonėmis,	bet	 ir	 siekė	pakeisti	 visuomenės	bei	darbdavių	neigiamas	
nuostatas,	trukdančias	įsidarbinti	iš	įkalinimo	įstaigų	išėjusiems	žmonėms.	

Kaip	viena	iš	projekto	veiklų	buvo	„Talentų	banko“	www.isrinktieji.net,	skirto	darbdaviams,	sukūrimas.	Šiame	
banke	darbdaviai	galėjo	ieškoti	darbuotojų.	Be	kitų	viešinimo	priemonių	(apskritojo	stalo	diskusijų	su	darbda-
viais,	TV	laidų,	straipsnių	ir	pan.),	„Talentų	banko“	paslaugai	populiarinti	buvo	išleisti	informaciniai	leidiniai	
–	juose	buvo	pristatyta	nauja	paslauga,	o	darbdaviai	skatinami	kreiptis	į	„Talentų	banką“	bei	paaiškinama,	kaip	
tai	daryti.	Lankstukai	buvo	dalijami	tikslinėse	apskritojo	stalo	diskusijose,	kurios	buvo	rengiamos	apskrityse	ir	
į	kurias	buvo	kviečiami	darbdaviai.

Panašaus	dizaino,	tik	skirtingo	turinio	lankstukai	buvo	skirti	 	plačiajai	visuomenei	bei	projekto	dalyviams	–	
pirmaisiais	lankstukais	visuomenė		buvo	skatinama	tapti	atviresne,	jai	buvo	pristatyta	nuteistų	žmonių	inte-
gracijos	į	darbo	rinką	problematika.	Tuo	tarpu	kreipiantis	į	projekto	dalyvius,	daugiau	dėmesio	buvo	skiriama	
jų	motyvacijai	dalyvauti	projekte	ir	suinteresuotumui	stiprinti.	

Šis	pavyzdys	atskleidžia,	kad	kiekvienu	atveju	leidžiant	informacinius	leidinius	ar	planuojant	kitas	viešinimo	
veiklas,	būtina	galvoti	apie	tikslinę	grupę,	kuriai	skiriami	leidiniai,	ir	tikslą,	kurio	jais	siekiama.	Atsižvelgiant	į	
tai,	kad	projektas	„Išrinktieji“	turėjo	kelias	tikslines	grupes	–	darbdaviai,	visuomenė,	įkalinimo	įstaigose	esan-
tys	žmonės	–	viešinimo	veiklose	kiekvienai	iš	šių	grupių	buvo	suformuotos	atskiros	žinios.

w w w. i s r i n k t i e j i . n e t

w w w. i s r i n k t i e j i . n e t

w w w. i s r i n k t i e j i . n e t

Ieškote 

kvalIfIkuotų, 

motyvuotų 

darbuotojų?

Jums nereikės vargti!

Tarp projekto „Išrinktieji“ 

dalyvių Jūs rasite kvalifikuotų ir 

motyvuotų žmonių sėkmingam 

Jūsų įmonės darbui!

Projekto „Išrinktieji“ metu bausmę 

atliekantys asmenys:

� įgyja naujų profesinių žinių ir įgūdžių

� sustiprina turimą kvalifikaciją

� palaiko savo darbo įgūdžius

� įgyja kompiuterinio raštingumo, užsienio 

kalbų, verslo, bendravimo ir psichologijos 

žinių 

� yra motyvuojami dirbti, nenusikalsti ir 

darniai gyventi visuomenėje.

Darbuotojų paieška 

Nuteistųjų Talentų 

banke!

� nuteistųjų gyvenimo aprašymai (CV)

� motyvaciniai laiškai

� rekomendacijos

Čia rasite informaciją apie bausmę 

atliekančių ir į laisvę išėjusių vyrų bei 

moterų profesinius įgūdžius, kvalifikaciją, 

darbo patirtį, išsilavinimą, lankytus kursus, 

pageidaujamą darbovietę ir motyvaciją 

dirbti skirtingose srityse įvairiose Lietuvos 

vietovėse! Talentų banko sistema atrinks CV 

pagal Jums aktualius paieškos kriterijus.

Pažymėkite Jus dominančius CV, 

nusiųskite apie tai žinutę Talentų banko 

administratoriui, o jis suorganizuos 

susitikimus su potencialiais darbuotojais.

Nuteistųjų Talentų banką rasite internete 

adresais www.isrinktieji.net arba  

www.kaldep.lt (nuoroda dešinėje – 

projektas „Išrinktieji“).

Pavasarį projekto „Išrinktieji“ metu atlikta 

nuteistųjų apklausa parodė, kad:

� visi nuteistieji yra išsikėlę sau tikslą išėjus 

į laisvę susirasti darbą

� net 90 proc. nuteistųjų pataisos namuose 

lavina savo darbinius įgūdžius

� daugelis vienu iš pagrindinių savo tikslų 

laiko santykių su šeima ir artimaisiais 

stiprinimą

� laisvėje turintys vaikų nuteistieji norėtų 

su jais bendrauti artimiau

Pasibaigus pirmajam projekto „Išrinktieji“ 

etapui, sėkmingai įsidarbino jau 70 proc. 

bausmę atlikusių žmonių!

Projekto „Išrinktieji“ dalyvių mintys…

Projekte „Išrinktieji“ dalyvauja partnerių įstaigos:

1. Alytaus pataisos namai, tel. 8-315-731-40
2. Marijampolės pataisos namai, tel. 8-343-97-402
3. Panevėžio pataisos namai, tel. 8-45-46-14-63
4. Vilniaus 2-ieji pataisos namai, tel. 8-5-271-88-96

Pataisos inspekcijos:

1. Vilniaus m. ir raj., koordinatorė Eva Deveikytė,  
 tel. 8-5-271-88-26
2. Kauno m. ir raj., koordinatorė Ligita Deltuvienė,  
 tel. 8-37-22-45-98
3. Klaipėdos m. (veikia Klaipėdos ir Neringos miestų  
 savivaldybėse), koordinatorė Živilė Budginienė,  
 tel. 8-46-31-04-67
4. Šiaulių m. ir raj., koordinatorius Regimantas Mikaliūnas,  
 tel. 8-41-50-42-10
5. Panevėžio m. ir raj., koordinatorius Ričardas Dovidonis,  
 tel. 8-45-58-16-65
6. Alytaus m. ir raj., tel. 8-315-20-829
7. Trakų raj. (veikia Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybėse),  
 tel. 8-528-55-002
8. Ukmergės raj., tel. 8-340-51-120
9. Marijampolės m. (veikia Marijampolės ir Kazlų Rūdos  
 savivaldybėse), tel. 8-343-700-29
10. Jonavos raj., tel. 8-349 600-46;
11. Vilkaviškio raj. (veikia Vilkaviškio ir Kalvarijos savivaldybėse),  
 tel. 8-342-512-45
12. Klaipėdos raj., tel. 8-46-47-30-67
13. Šilutės raj. (veikia Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybėse),  
 tel. 8-441-78-140
14. Telšių raj., tel. 8-444-51-105
15. Radviliškio raj., tel. 8-42-26-10-70
16. Biržų raj., tel. 8-450-31-632
17. Rokiškio raj., tel. 8-458-31-066

Taip pat kreipkitės į „Išrinktųjų“ koordinatorius Kalėjimų 
departamente tel. 8-5-271-90-79
www.isrinktieji.net

Kalėjimų departamentas įgyvendina 
nuteistųjų integracijos į darbo rinką 
projektą „Išrinktieji“.

Šiam projektui finansuoti skirta Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų parama.

2005-2007 metais projekte „Išrinktieji“ 
dalyvaus per 250 nuteistųjų.

Projekto „Išrinktieji“ tikslai:

� sumažinti nuteistųjų ir grįžtančių iš 
įkalinimo įstaigų asmenų socialinę atskirtį;

� kelti nuteistųjų kvalifikaciją;

� suteikti nuteistiesiems kompiuterinio 
raštingumo, verslo, psichologijos, užsienio 
kalbos pagrindus;

� motyvuoti dirbti; 

� padėti įsidarbinti;

� padėti visapusiškai integruotis į 
visuomenę;

� sumažinti pakartotinai nusikalsti linkusių 
asmenų skaičių;

� sušvelninti neigiamas darbdavių ir 
visuomenės nuostatas nuteistųjų 
atžvilgiu.

Projektas

IŠRINKTIEJI
AŠ GALIU DIRBTI!

DA R B DAV I A M S

w w w. i s r i n k t i e j i . n e t

PRoJEKTą REMIA
LIETUVoS RESPUBLIKA

PRoJEKTą fINANSUoJA
EURoPoS SąJUNgA

KALėJIMų DEPARTAMENTAS  
PRIE LR TEISINgUMo MINISTERIJoSw w w. i s r i n k t i e j i . n e t w w w. i s r i n k t i e j i . n e t

Projekto lankstukas,  skirtas darbdaviams

Naudingas patarimas.	 Atminkite,	 kad	 90	 proc.	 informacijos	 skaitytojas	 gauna	 per	
vaizdinę	medžiagą	ir	tik	10	proc.	skaitydamas	tekstus!	Atsižvelkite	į	šią	proporciją	reng-
dami	savo	projektą	pristatančius	leidinius!

Kaip išplatinti parengtą informacinį leidinį?

Išleistą	 informacinį	 leidinį	 galite	platinti	 įvairiais	būdais	–	projektą	pristatančiuose	 renginiuose,	 seminaruose;	
taip	pat	per	daug	narių	turinčias	organizacijas	(asociacijas,		susivienijimus	ir	pan.);	pasitelkdami	paštą;	platinda-
mi	kartu	su	regioniniu	ar	nacionaliniu	laikraščiu.	Bet	kuriuo	atveju,	platinimo	būdai	priklauso	tik	nuo	tikslinės	
grupės,	kuriai	skirtas	leidinys.

Šiuos	ženklus	buvo	privaloma	naudoti	2004-2006	m.	BPD	laikotarpiu.	2007-2013	m.	ES	struktūrinės	paramos	laikotarpiu	
privaloma	naudoti	tik	ženklą	„Kuriame	Lietuvos	ateitį“	(žr 5.5 skyrių).
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5.3.5  Plakatai

Tikslines	grupes	apie	projektą,	vykdomą	konkrečioje	įmonėje	ar	įstaigoje,	galima	informuoti	plakatu,	kuris	kabi-
namas	projekto	vietoje.	Plakate	turėtų	būti	pateikta	informacija	apie	projektą,	taip	pat	vaizdinė	medžiaga.	Patrau-
klaus	dizaino	plakatas	turėtų	būti	kabinamas	aiškiai	matomoje	vietoje,	pavyzdžiui,	prie	įėjimo	į	pastatą	ar	pan.

5.3.6  Projekto reklama 

Projekto	reklama	gali	būti	naudinga	tuo	atveju,	jei	būtina	pritraukti	tikslinę	grupę	tam,	kad	projektas	būtų	sėk-
mingai	įgyvendintas.	Reklama	yra	viena	brangiausiai	kainuojančių	viešinimo	priemonių	–	tiek	dėl	gamybos	kaštų,	
tiek	dėl	rodymo	išlaidų	(plotų	pirkimo	spaudoje	ir	lauko	reklamoje,	eterio	laiko	pirkimo	TV	ir	radijuje),	todėl	pro-
jektų	vykdytojai	turėtų	įvertinti,	ar	reklama	padės	pasiekti	užsibrėžtus	tikslus.

Projekto reklamą galima transliuoti:

• Internete: kaičioji	reklama.	Jei	reklamą	transliuosite	internete,	rekomenduojama	turėti	 ir	išsamų	pro-
jektą	pristatantį	puslapį	(tinklalapis,	tinklaraštis	ir	pan.).	Taip	pat	transliavimui	pasirinkite	tas	interneto	
svetaines,	kurios	geriausiai	padės	pasiekti	kuo	platesnę	auditoriją	arba	tam	tikrą	tikslinę	grupę.

• Radijas:	klipai,	reportažai.	Šiuo	atveju	svarbu	tikslingai	pasirinkti	kanalą,	o	pati	reklama	turėtų	būti	pa-
traukli	ir	aiškiai	perteikti	projekto	žinią.

• TV:	klipai,	reportažai.	Tai	yra	pati	brangiausia	reklamos	priemonė,	todėl	ją	rekomenduojama	naudoti	tik	
tuo	atveju,	jei	tikslinė	grupė	yra	pakankamai	plati.	

• Lauko reklama: savo	projekto	reklamą	galite	 talpinti	 lauko	reklamos	stenduose	(pvz.,	stotelėse	ar	kt.	
plokštumose).

Naudingas patarimas. Jei	projekto	viešinimui	numatytas		biudžetas	yra	nedidelis,	ta-
čiau	sėk	mingam	projekto	įgyvendinimui	reklama	būtų	naudinga,	galite	ieškoti	informa-
cinių	partnerių	ar	rėmėjų.	

Geroji praktika.  Projektas	„Išrinktieji“,	
projekto	vykdytojas	–	Kalėjimų		
departamentas	prie	LR	Teisingumo		
ministerijos

Projekto	viešinimui	buvo	pasirinktas	vienas	bendras	sim-
bolis	–	rankos,	simbolizuojančios	tiek	galimybę	dirbti,	tiek	
žmogiškąjį	palaikymą,	paskatinimą.	Šis	simbolis	naudotas	
daugumoje	projekto	vaizdinių	priemonių	–	plakate,	lanks-
tukuose,	skaidrėse	ir	pan.	Projekto	plakate	pagrindinę	ži-
nią	 perteikia	 vaizdinė	medžiaga	 bei	 pasirinktas	 skambus	
šūkis.	

Plakatas	 buvo	 pakabintas	 ne	 tik	 projekto	 įgyvendinimo	
vietoje,	bet	 ir	naudojamas	per	apskritojo	stalo	diskusijas,	
filmuojant	 TV	 reportažus	 –	 siekiant	 sustiprinti	 vizualinę	
informaciją,	kalbinant	pasirinktą	asmenį	fone	buvo	paka-
binamas	plakatas	su	teigiama	žinia.	

AŠ GALIU DIRBTI!

PROJEKTAS „IŠRINKTIEJI”
PROJEKTĄ REMIA
LIETUVOS RESPUBLIKA

PROJEKTĄ IŠ FINANSUOJA
EUROPOS SĄJUNGA

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 
TEISINGUMO MINISTERIJOS

Projekto plakatas 

Šiuos	ženklus	buvo	privaloma	naudoti	2004-2006	m.	BPD	laikotarpiu.	2007-2013	m.	ES	struktūrinės	paramos	laikotarpiu	
privaloma	naudoti	tik	ženklą	„Kuriame	Lietuvos	ateitį“	(žr 5.5 skyrių).
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5.3.7  Informaciniai renginiai, seminarai, apskritojo stalo diskusijos

Tiesiogiai	projektą,	jo	rezultatus	tikslinėms	grupėms	galite	pristatyti	suorganizuodami	renginį,	seminarą	ar	dis-
kusiją.	Renginio	formato	pasirinkimas	pirmiausiai	priklauso	nuo	to,	kokiai	tikslinei	grupei	ir	kokią	informaciją	
planuojate	pranešti.	

Renginys didelei auditorijai	(su	kviestiniais	svečiais	iš	valdžios	ir/ar	verslo	institucijų)	gali	būti	organizuo-
jamas	tuomet,	kai	projekto	rezultatu	naudosis	plati	grupė	gyventojų,	o	projektas	yra	svarbus	regioniniu	ar	net	
nacionaliniu	mastu.	Pvz.,	baigus	tiesti	naują	svarbų	kelią	galima	suorganizuoti	iškilmingą	kelio	atidarymą.	

Renginius	galima	organizuoti	tiek	projekto	pradžioje,	tiek	pabaigoje,	tačiau	svarbu,	kad	projektas	būtų	išties	didelis	
ir	svarbus	–	pavyzdžiui,	statant	stadioną	ar	areną,	galima	įmūryti	kapsulę	darbų	pradžioje	ir	pan.		

Renginį	gali	organizuoti	ir	mažesnių	projektų	vykdytojai,	tačiau	tokiu	atveju	ir	auditorija	turėtų	būti	mažesnė	–	
pavyzdžiui,	naują	gamybos	liniją	atidaranti	įmonė	gali	suorganizuoti	renginį	partneriams,	pakviesti	žiniasklaidos	
atstovus,	darbuotojus	ir	pan.	Svarbu,	kad	renginio	mastas	atitiktų	projekto	apimtį	ir	pobūdį.	

Į	visus	organizuojamus	renginius	rekomenduojame	kviesti	ir	žiniasklaidos	atstovus	–	taip	užtikrinsite	ir	platesnę	
informacijos	sklaidą.

Seminaras ar apskritojo stalo diskusija –	bene	efektyviausia	viešinimo	priemonė	tuomet,	kai	projekto	tiks-
linė	grupė	yra	specialistai,	tam	tikrų	požymių	vienijama	auditorija.	Tokio	renginio	metu	suplanuojama	diskusijos	
tema,	pakviečiami	pašnekovai,	kurie	pristato	tam	tikrus	aktualius	projektui	aspektus.	Tam,	kad	tokio	pobūdžio	
renginys	būtų	įdomus,	nerekomenduojama	apsiriboti	tik	savo	projektu	–	į	problemą	pažvelkite	kiek	plačiau,	įtrau-
kite	įvairesnius	aspektus.	

Reprezentacinės priemonės

Reprezentacinės	priemonės,	pvz.,	 rašikliai,	bloknotai,	segtuvai,	puodeliai	 ir	pan.,	savaime	nėra	viešinimo	prie-
monės,	todėl	geriausia	jas	derinti	su	renginiais	arba	numatyti,	kokiai	tikslinei	grupei	ir	kokiu	būdu	jos	galėtų	būti	
išdalintos.	

Projektų	vykdytojai	kaip	viešinimo	priemonę	gali	gaminti	lipdukus	ir	jais	ženklinti	įsigytą	fizinį	turtą,	pavyzdžiui,	
jei	projekto	metu	perkami	baldai	mokyklos	bibliotekai,	kompiuteriai	ar	pan.		

Geroji praktika. Projektas	„Lietuvos	e.	piliečio	kompiuterinio	raštingumo	
pradmenys“,	projekto	vykdytojas	–	asociacija	„Langas	į	ateitį“

Projekto	 „Lietuvos	 e.	 piliečio	 kompiuterinio	
raštingumo	pradmenys“		viešinimui	buvo	supla-
nuota	 reklama	 radijuje,	TV	 ir	 	 spaudoje,	 kuria	
gyventojai	 buvo	 skatinami	 kuo	 aktyviau	 daly-
vauti	mokymuose.	

Reklaminei	 kampanijai	 įgyvendinti	 buvo	 su-
kurtas	 televizijos	 klipas,	 transliuotas	 per	 BTV	
ir	 LTV,	 ir	 radijo	 klipas,	 transliuotas	 per	 „Ra-
diocentrą“.	 Kelių	 rūšių	 spaudos	 maketai	 buvo	
publikuojami	nacionalinėje	ir	regioninėje	spau-
doje.	

Viešinimo	 kampanijai	 buvo	 skirtas	 nedidelis	
biudžetas,	 todėl	asociacija	„Langas	 į	ateitį“	pa-
pildomai	 ieškojo	 informacinių	 rėmėjų.	 Lauko	
reklamos	 bendrovė	 „JC	 Decaux“	 nemokamai	
suteikė	 galimybę	 reklamuotis	 lauko	 reklamos	
plotuose	 didžiausiuose	 šalies	 miestuose	 –	 čia	
„Langas	į	ateitį“	turėjo	galimybę	6	mėnesius	ka-
binti	plakatus	su	kvietimu	į	kursus	bei	nemoka-
mu	telefonu.

Vilniaus	 autobusų	 parkas	 suteikė	 galimybę	
miesto	 autobusų	 viduje	 nemokamai	 išklijuoti	
lipdukus	 su	 telefono	 numeriu,	 kuriuo	 galima	
užsiregistruoti	 į	 kursus.	 Lipdukai	 autobusuose	
buvo	klijuojami	rugsėjo	mėnesį,	po	atostogų	grį-
žusiems	miestiečiams	primenant	apie	galimybę	
mokytis. Projekto reklama. Projekto vykdytojo nuotrauka.

Šiuos	ženklus	buvo	privaloma	naudoti	2004-2006	m.	BPD	laikotarpiu.	2007-2013	m.	ES	struktūrinės	paramos	laikotarpiu	
privaloma	naudoti	tik	ženklą	„Kuriame	Lietuvos	ateitį“	(žr 5.5 skyrių).



19

ES fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimo gairėswww.esparama.lt 

5.3.8  Dalyvavimas bendrose iniciatyvose

Už	ES	struktūrinių	fondų	viešinimą	atsakingos	institucijos	organizuoja	ir	siūlo	įvairias	projektų	vykdytojams	skir-
tas	iniciatyvas,	padedančias	paskleisti	informaciją	apie	projektą.	

Pvz.,	paramos	gavėjai	gali	būti	kviečiami	pristatyti	savo	projektą	bendruose	renginiuose,	dalyvauti	geriausių	pro-
jektų	rinkimuose,	taip	pat	pasinaudoti	galimybėmis	paskelbti	apie	savo	projektą	svetainėje	www.esparama.lt	ir	pan.

Visa	 informacija	 apie	 bendras	 iniciatyvas	 ir	 galimybes	paskleisti	 informaciją	 apie	 savo	projektą	 yra	 skelbiama	
www.esparama.lt	skiltyje	„Aktualijos“.	Informaciją	galite	užsiprenumeruoti	ir	visas	naujienas	gausite	tiesiai	į	savo	
el.	pašto	dėžutę!	

Geroji praktika. „Kontaktų	mugė“	ir	„Regionų	lyderių“	rinkimai	2008	metais

Projektų	mugė,	kurią	organizuoja	LR	finansų	ministerija,	yra	skirta	pristatyti	ES	paramos	panaudojimo	rezul-
tatus	ir	tęstinumą,	vykdomų	projektų	naudą,	užmegzti	glaudesnius	ryšius	tarp	ES	bendruomenės	narių	–	pro-
jektų	vykdytojų,	naudos	gavėjų,	pareiškėjų	bei	ES	paramą	administruojančių	institucijų.	

Projektų	vykdytojai	kviečiami	ne	 tik	apsilankyti	 šioje	mugėje,	bet	 ir	pristatyti	 savo	projektus,	 jų	 rezultatus,	
aktyviai	dalyvauti	kitose	veiklose.	Projektų	mugės	metu	buvo	apdovanoti	regionuose	geriausiais	pripažinti	pro-
jektai	–	„Regionų	lyderiai“.	

„Regionų	lyderius“	rinko	visuomenė,	balsuodama	internetu.	Kiekvienas	projektas	buvo	pristatytas	trumpu	ap-
rašymu	tiek	internete,	 tiek	specialiame	renginio	 leidinyje.	Apie	projektus,	kurie	 išrinkti	„Regionų	lyderiais“,	
buvo	parengti	TV	reportažai	ir	transliuoti	LTV	laidoje	„Labas	rytas“.	

Planuojama,	kad	šis	renginys	bei	geriausiųjų	projektų	rinkimai	taps	kasmetine	tradicija,	o	projektų	vykdytojai	
bus	kviečiami	patys	teikti	savo	kandidatūras	projektų	rinkimams.	Ši		informacija	skelbiama	www.esparama.lt.	

Šaltinis:	www.esparama.lt.	Akimirkos	iš	„Kontaktų	mugės“,	2008.

Atminkite! Šiame	leidinyje	pateiktas	viešinimo	veiklų	sąrašas	nėra	baigtinis.	Viešinda-
mi	savo	projektą	galite	pasinaudoti	šiomis	rekomendacijomis,	taip	pat	sugalvoti	įdomes-
nių,	originalesnių	būdų	paskleisti	informaciją	apie	savo	projektą.	Svarbu	būti	atviriems	
ir	drąsiai	kalbėti	apie	savo	projektą!

Svarbu! Rinkdamiesi,	kokias	viešinimo	veiklas	įgyvendinti,	galite	tartis	su	savo	įgyven-
dinančiąja	 institucija.	Taip	pat	 į	 įgyvendinančiąją	 instituciją	rekomenduojama	kreiptis	
kilus	abejonėms	dėl	išlaidų	tinkamumo	vienai	ar	kitai	priemonei.

Projektų dalyvavimas bendrose iniciatyvose nėra laikomas savarankiška 
viešinimo veikla.
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5.4 Informacijos sklaida projekto dalyviams

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės įpareigoja užtikrinti,	kad	projek-
to	dalyviams	(projektą	vykdantiems	asmenims,	projekto	tikslinėms	grupėms,	projekto	rezul-
tatus	naudojantiems	asmenims)	būtų	pranešta	apie	projekto	finansavimą	iš	Europos	socia-
linio	fondo	ar	Europos	regioninės	plėtros	fondo,	ar	Sanglaudos	fondo	ir	(ar)	Lietuvos	Respu-
blikos	valstybės	biudžeto	pagal	Reglamento	Nr.	1828/2006	8	straipsnio	4	dalį.	Ši	informacija	
privaloma	dalyvavimą	renginiuose	patvirtinančiuose	dokumentuose	bei	sertifikatuose.

Tai	reiškia,	kad	projektų	vykdytojai	privalo	informuoti	projekte	dalyvaujančius	asmenis	bei	tuos,	kurie	naudojasi	
ar	naudosis	projekto	rezultatais,	apie	tai,	kad	projektas	buvo	finansuojamas	iš	atitinkamų	fondų.	

Kaip pranešti apie finansavimą projekto dalyviams?

•	 Informacinėje	medžiagoje,	kuri	bus	dalinama	projekto	dalyviams,	paskelbkite	informaciją	apie	tai,	iš	kokių	
fondų	finansuojamas	projektas.	

•	 Toje	vietoje	 (pvz.,	 salėje),	kur	vyksta	projekto	veiklos,	pakabinkite	plakatą	 su	 informacija	apie	projekto	
finansavimo	šaltinius.

5.5  Kokius ženklus privaloma naudoti viešinimo priemonėse?
Viešinant	įgyvendinamą	projektą,	yra	svarbu	tinkamai	paskelbti,	kad	projektą	finansuoja	ES	struktūriniai	fondai.	
Ši	sąlyga	yra	numatyta	Lietuvos	2007–2013	m.	ES	struktūrinės	paramos	panaudojimo	strategijoje,	o	nesilaikant	
nustatytų	reikalavimų,	viešinimo	veiklos	bus	pripažintos	netinkamomis	finansuoti.	Todėl	visose	viešinimo	prie-
monėse	yra	privaloma	skelbti		ES	struktūrinės	paramos	ženklą.

ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos ženklas, jo simbolika

Pagal	Lietuvos	2007–2013	metų	ES	 struktūrinės	paramos	panaudojimo	 strategiją	 ir	 ją	 įgyvendinančias	 veiks-
mų	programas	finansuojamo	projekto	vykdytojo	įgyvendinamose	informavimo	apie	projektą	priemonėse	turi	būti	
naudojamas	ES	2007–2013	metų	struktūrinės	paramos	ženklas.	Šis	ženklas	sudarytas	iš	stilizuoto	Lietuvos	žemė-
lapio,	ES	emblemos	su	struktūrinio	fondo,	iš	kurio	skiriamas	finansavimas	projektui,	pavadinimu,	užrašo	„Kuria-
me	Lietuvos	ateitį“.	

Kai	projektą	finansuoja	 vienas	 iš	 fondų	 (Europos	 socialinis	 fondas,	
Europos	regioninės	plėtros	fondas,	Sanglaudos	fondas),	tuomet	fondo	
pavadinimą	būtina	nurodyti	po	ES	vėliava.	

Kokį ES struktūrinės paramos ženklą naudoti?

Ką daryti, jei ženklas ant pasirinktos priemonės netelpa?

Naudokite	ženklą,	skirtą	smulkioms	reklaminėms	priemonėms:	rašikliams,	pieštu-
kams,	lipniems	lapeliams	ir	kitoms	panašaus	dydžio	priemonėms.	Jį	sudaro	stilizuo-
tas	Lietuvos	kontūras	ir	ES	vėliava.	

Kur rasti ženklą? 

www.esparama.lt	skiltyje	„Projektų	vykdytojams“	(ES	struktūrinės	paramos	ženklas).	

Svarbu!	Kai	projektas	yra	finansuojamas	iš	kelių	struktūrinių	fondų,	jų	pavadinimus	
rekomenduojama	rašyti	šalia	ženklo.

Europos socialinis fondas
Europos regioninės plėtros fondas 
Sanglaudos fondas
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Pantone	285
CMYK	91	/	43	/	0	/	0
RGB	0	/	102	/	204

Pantone	Yellow
CMYK	0	/	0	/	100	/	0
RGB	255	/	204	/	0

Pantone	Reflex	Blue
CMYK	100	/	80	/	0	/	0
RGB	0	/	0	/	153

Ženklo spalvos

Žmogiškųjų išteklių 
veiksmų programa

CMYK	0	/	100	/	100	/	0
RGB	218	/	39	/	37
Pantone	1795	C

Ekonomikos augimo 
veiksmų programa

CMYK	100	/	0	/	100	/	0
RGB	0	/	146	/	63
Pantone	348	C

Sanglaudos skatini-
mo veiksmų  
programa
CMYK	0	/	20	/	100	/	0
RGB	255	/	204	/	0
Pantone	116	C

Techninės paramos 
veiksmų programa

CMYK	100	/	80	/	0	/	0
RGB	0	/	0	/	153
Pantone	Reflex	Blue

Papildomi naudotini ženklo variantai 

Kai gamybos technologijos ribotos ir iš rastrinio 
vaizdo sunku suprasti, koks tai elementas, reko-
menduojama naudoti „languotą“ žemėlapį.

Ant mėlyno fono dedamą ženklą leistina naudoti 
be rėmelio.

Dokumentuose, skirtuose kopijavimui (graviravimui), 
rekomenduojama naudoti vienspalvį ženklą. Gravira-
vimo atveju gali būti auksinis, sidabrinis ir pan.

Ant tamsaus pagrindo rekomenduojama naudoti 
baltą logotipą, ant šviesaus - juodą arba originalų 
ženklą.
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Pagrindinis	šriftas	–	Georgia,	papildomi	(pagalbiniai)	šriftai	–	Tahoma,	Arial.

Ženklų komponavimas 

Šriftas

Jei yra daugiau nei vienas programos dalyvis, kiti ženklai komponuojami greta – horizontalėje.

Jei yra daugiau nei vienas papildomas ženklas, kiti ženklai komponuojami greta – vertikalėje.

Rengiant	viešinimo	priemones,	rekomenduojame	naudotis	parengtomis	Europos	Sąjun-
gos	2007–2013	m.	struktūrinės	paramos	grafinio	stiliaus	gairėmis	–	jose	pateikiami		infor-
macinės	ir	dalomosios	medžiagos,	įvairios	atributikos	grafinių	sprendimų	pavyzdžiai.	Šias	
gaires	rasite	www.esparama.lt	skiltyje	„Projektų	vykdytojams“.

Ženklo	horizontalusis	komponavimas	su	kitų	programos	dalyvių	ženklais.

Ženklo	vertikalusis	komponavimas	su	kitų	programos	dalyvių	ženklais.	

Georgia	Regular	

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

Arial Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

Georgia Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

Arial Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

Georgia Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

Tahoma Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

Georgia Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

Tahoma Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

x

x

x

x
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Georgia Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

Tahoma Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

Georgia Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

Tahoma Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZX
abcdefghijklmnoprstuvzx

6. Kas įgyvendins viešinimo veiklas?
Planuojant	ir	vykdant	projekto	viešinimą,	geriausiai	tam	yra	pasitelkti	viešinimo	specialistus	–	jie	patars,	kokias	
viešinimo	priemones	geriausia	pasirinkti,	ką	akcentuoti	arba	kaip	pritraukti	žiniasklaidos	dėmesį.		

•	 	Jei	projektą	vykdanti	įstaiga,	įmonė	ar	organizacija	turi	viešųjų	ryšių	skyrių	ar	specialistą	(-us),	rekomen-
duojama	juos	pasitelkti	viešinant	projektą.

•	 Jei	projektą	vykdanti	įstaiga,	įmonė	ar	organizacija	tokio	skyriaus	ir	specialistų	neturi,	tuomet	pasitelkite	
išorinius	specialistus,	įvykdę	viešuosius	pirkimus.

•	 Kai	kuriais	atvejais	viešinti	projektą	gali	ir	pats	projekto	vykdytojas	–	ypač	jei	viešinimui	numatoma	skirti	
nedaug	lėšų,	o	projektas	yra	mažos	apimties	(pvz.,	smulkioje	ar	vidutinio	dydžio	įmonėje	vykdomi	darbuo-
tojų	mokymai).	

Svarbu! Organizuodami	viešuosius	pirkimus	paslaugų	 tiekėjus	galite	pasirinkti	pagal	
mažiausios	kainos	kriterijų	arba	pagal	ekonominio	efektyvumo	kriterijų.	

Jei pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų	–	techniniuose	reikalavimuose	nuro-
dykite	ne	 tik	priemonių	pavadinimus,	bet	 ir	konkrečiai	 suformuluokite	 jų	 technines	 specifikacijas.	Neišvardiję	
detalių	techninių	reikalavimų,	rizikuojate	įsigyti	neefektyvias	viešinimo	paslaugas.		

Tinkamo reikalavimo  
pavyzdys

Netinkamo reikalavimo  
pavyzdys

Suorganizuoti	3	seminarus	Vilniuje	(centrinėje	mies-
to	dalyje),	dalyvių	skaičius	–	15	dalyvių	kiekviename	
seminare,	kiekvieno	seminaro	trukmė	–	8	valandos.	
Turi	būti	įskaičiuota	seminaro	patalpų	nuoma,	kavos	
pertraukėlė	(kava,	arbata,	vanduo,	sausainiai)	ir	
pietūs	(sriuba,	antras	patiekalas,	gaivieji	gėrimai)	
seminaro	dalyviams.	Paslaugų	teikėjas	turi	atspaus-
dinti	ir	išdalinti	dalomąją	seminarų	medžiagą	(po	50	
psl.	kiekvienam	seminarui),	pakviesti	dalyvius,	atlikti	
jų	registraciją,	užtikrinti	vadovavimą	seminarui	ir	t.t.	
(t.y.	detaliai	išvardyti	visas	paslaugas,	kurių	reikės).	

Surengti	3	seminarus

Jei pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų,	 tuomet	 smulkiai	priemonių	
aprašinėti	nereikia.	Galite	išvardyti	pagrindines	priemones,	kurias	norite	įsigyti,	o	paslaugų	teikėjas	pats	siūlys	jų	
techninius	parametrus	bei	privalės	pagrįsti	pasirinktų	viešinimo	priemonių	efektyvumą.	Šiuo	atveju	Jūsų	užduo-
tis	–	išsirinkti	ekonomiškai	naudingiausią	pasiūlymą.	Svarbu,	kad	vertinant	pasiūlymus	dalyvautų	ir	viešinimo	
specialistai	–	tik	jie	geriausiai	sugebės	įvertinti	bei	palyginti	skirtingų	konkurso	dalyvių	siūlomas	priemones	ir	jų	
technines	charakteristikas.

Daugiau	informacijos	apie	viešųjų	pirkimų	vykdymą	neperkančiosios	organizacijos	gali	
rasti	Finansų	ministerijos	išleistame	leidinyje	„Neperkančiųjų	organizacijų	pirkimai“.
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