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,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas“

2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos posėdis
2013 m. birželio 20 d.

Viešasis valdymas
2014–2020 m. veiksmų programos projekte:
10 prioritetas:

Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas

11 tematinis tikslas:

Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas
viešasis administravimas

Investicinis prioritetas:

Investuoti į institucinius gebėjimus ir
veiksmingesnį viešąjį administravimą bei
viešąsias paslaugas siekiant reformų, geresnio
reglamentavimo ir gero valdymo

11 tematinio tikslo pagrindimas (I):
Institucijų atvirumo
stoka

Reglamentavimo
kokybės trūkumas

Korupcija ir neskaidrūs
sprendimai

Didelė administracinė
našta

Nepakankamas visuomenės
dalyvavimas valdyme
Nepakankamas
bendradarbiavimas
Kompetencijų
trūkumas

Institucijų veikla per mažai
orientuota į rezultatus
Nepakankama paslaugų
kokybė ir orientaciją į
vartotoją

11 tematinio tikslo pagrindimas (II):
Nacionalinis kontekstas:

Europos Komisijos rekomendacijos:

 Lietuvos nacionalinė reformų

 didinti orientaciją į vartotoją, paslaugų

darbotvarkė (2012 m.)
 Lietuvos pažangos strategija

„Lietuva 2030“
 2014–2020 metų nacionalinė

pažangos programa


Viešojo valdymo tobulinimo
2012–2020 metų programa

kokybę
 plėtoti įrodymais grįsto valdymo

priemones
 mažinti verslui ir asmenims tenkančią

administracinę naštą
 plėtoti ir įgyvendinti žmogiškųjų išteklių

strategijas, stiprinti karjeros sistemą,
kompetencijas
 stiprinti korupcijos viešajame sektoriuje

prevenciją
 gerinti civilinio proceso kokybę

11 tematinio tikslo uždaviniai:
11 TEMATINIS TIKSLAS –
Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis
administravimas

1 UŽDAVINYS
Gerinti viešojo valdymo sprendimų
ir visuomenei teikiamų paslaugų
kokybę

2 UŽDAVINYS
Stiprinti Europos viešojo
administravimo principais pagrįstą
valstybės tarnybą, orientuotą į
rezultatus ir visuomenės poreikius

Numatomos finansuoti veiklos:
1 uždaviniui įgyvendinti
 Įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymas
 Nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimas
 Viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumo didinimas

 Geresnio reglamentavimo priemonių kūrimas ir vykdymas
 Visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas
 Visuomenei teikiamų paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo gerinimo

iniciatyvų kūrimas ir įgyvendinimas

Numatomos finansuoti veiklos:
2 uždaviniui įgyvendinti
 Valstybės tarnybos patrauklumo didinimas
 Darbo užmokesčio ir motyvavimo sistemų tobulinamas
 Aukštesniųjų kategorijų valstybės tarnautojų ir valstybės pareigūnų grandies

stiprinimas
 Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kompetencijų

stiprinimas

Bendrieji veiklų tipai:
 tyrimai, studijos, analizės, vertinimai;
 metodinės medžiagos rengimas;

 išorės ekspertų konsultacijų paslaugos;
 valstybės tarnautojų ir dirbančiųjų mokymai (kiek jie susiję su vykdomomis

projekto veiklomis arba atitinka kitas patvirtintas mokymų sritis);
 tarptautinis, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, gerosios patirties perėmimas

(stažuotės, mokomieji vizitai Lietuvoje ir užsienyje, užsienio ekspertų vizitai );
 renginiai (seminarai, konferencijos);

 informacinių sistemų (veikiančių Gov2Gov principu) kūrimas ir įdiegimas,

reikalingos įrangos įsigijimas, infrastruktūros gerinimas (kiek tai leidžia
kryžminis finansavimas).

Projektų planavimo ir atrankos principai:
 Regioninis projektų planavimas


savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų profesinių ir specialiųjų
kompetencijų stiprinimo projektai

 Valstybinis projektų planavimas


Visi kiti prioriteto uždavinius
atitinkantys projektai

Prioritetas bus teikiamas:
 integruotiems ir sisteminiams

projektams, apimantiems tarpusavyje
susijusias, logiškai pagrįstas ir į
konkrečių viešojo valdymo problemų
sprendimą, kokybinius pokyčius ir
ilgalaikius rezultatus nukreiptas veiklas.
 centralizuotam projektų planavimui ir

įgyvendinimui, remiant partnerystės,
pilotinių projektų iniciatyvas, šakinės
ministerijos koordinuojamus jos
pavaldžių įstaigų projektus, kelių
(keliolikos) savivaldybių projektus ir
pan.

Administracines paslaugas teikiančių
institucijų ir įstaigų, pagerinusių visuomenės
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis
indeksą, dalis

Kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių
valdymo modelį taikančių valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų dalis
Mokymuose dalyvavusių valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų,
gavusių mokymų baigimo pažymėjimą, dalis

2 UŽDAVINYS

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
įsidiegusių Bendrąjį vertinimo modelį,
skaičius

1 UŽDAVINYS

Investicijos ir rezultatai:
bendrieji ir specifiniai rodikliai
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
įgyvendinusių veiklos tobulinimo (BVM)
planus, dalis

Administracines paslaugas teikiančių
institucijų, įgyvendinusių paslaugų kokybei ir
(ar) asmenų aptarnavimui gerinti skirtas
priemones, skaičius

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
kuriose įdiegtas kompetencijų modelis,
skaičius
Mokymuose dalyvavusių valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų
skaičius

Ex-ante sąlygų įgyvendinimas:

Patvirtinti dokumentai:
 Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa
 Programos įgyvendinimo 2013–2015 metų veiksmų planas

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ !

