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Prioritetas:
VISUOMENĖS POREIKIUS 
ATITINKANTIS IR PAŽANGUS 
VIEŠASIS VALDYMAS

Viešojo aptarimo rezultatai



Viešojo aptarimo apibendrinimas:

„D÷l NPP prioriteto „Visuomen÷s 

poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis 

valdymas“ pasiektas didžiausias 

sutarimas, kilo mažiausiai diskusijų
<...>“*

*Ištrauka iš Viešojo aptarimo renginio protokolo 



Viešojo aptarimo metu gautos 
pastabos:

TURINIO

(BENDROSIOS):

�D÷l valdymo kokyb÷s: daugiau profesionalumo – mažiau 

politikavimo.

�D÷l viešojo valdymo sektoriaus apimties: „už mažiau, bet 

geriau“.

�D÷l valdymo kultūros: mažiau biurokratijos – daugiau 

vadybos ir lankstumo.

�D÷l viešojo valdymo atvirumo: daugiau ir patikimos 

informacijos visuomenei.

VEIKLŲ
PERSIDENGIMO / 

DUBLIAVIMOSI:

� D÷l veiklų dubliavimosi  su  kitų NPP prioritetų veiklomis 

(NPP prioritetai „Visuomen÷s ugdymas, mokslas ir kultūra“ /  

„Aktyvi ir solidari visuomen÷“ ).

� D÷l  horizontalaus prioriteto „Bendruomenių stiprinimas“

sukūrimo.

VEIKLŲ
DETALIZAVIMO / 

PAGRINDIMO:

� D÷l vertinimo kriterijų / rodiklių patikslinimo.

� D÷l  2007-2013 m. ES paramos poveikio įvertinimo.

� D÷l  NPP  prioriteto uždavinių finansinių proporcijų
nustatymo.



Pastabų ir pasiūlymų įvertinimas 
(I):

4

NR. PASTABA / PASIŪLYMAS: ĮVERTINIMAS:

1. Atsisakyti  krypties  (2.2.2 . Stiprinti 

visuomen÷s pilietinę brandą, ugdyti 

pilietinį sąmoningumą),  kaip 

dubliuojančios  NPP prioriteto 

„Visuomen÷s ugdymas, mokslas ir 

kultūra“ veiklas 

(FM siūlymas)

Patikslintos  2.2 uždavinio veiklos, 

nurodant , kad visuomen÷s 

pilietin÷ branda bus stiprinama 

skleidžiant informaciją visuomenei 

apie valstyb÷s turimos informacijos 

naudojimo ir gyventojų dalyvavimo 

viešojo valdymo procesuose 

galimybes.

2. Įvertinti krypties (2.2.3. Skatinti 

gyventojus ir vietos bendruomenes 

dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos 

reikalus ) įgyvendinimui reikalingų
investicijų poreikį. Nenumatant 

investicijų – krypties atsisakyti. 

(FM siūlymas)

1) Atskirtos  atskirų prioritetų
veiklos, susijusios su bendruomenių
stiprinimu;

2) Įvertintas  finansinis poreikis, 

kurio reik÷tų skatinant gyventojus ir 

vietos bendruomenes dalyvauti 

viešajame valdyme.

3) Siūloma neatsisakyti 2.2.3. 

krypties.



Pastabų ir pasiūlymų įvertinimas 
(II):
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NR. PASTABA  / PASIŪLYMAS: ĮVERTINIMAS:

3. Sukurti horizontalų prioritetą
„Bendruomenių stiprinimas“

Veiklos, susijusios su bendruomenių
stiprinimu detaliai išd÷stytos Sumanios 

visuomen÷s pokyčių kryptyje, o 

Sumanaus valdymo dalyje  - tiek, kiek  

tai susiję su gyventojų dalyvavimo 

viešajame valdyme skatinimu . Esant 

aiškiam veiklų atskyrimui – atskiro  

NPP prioriteto kurti netikslinga.

4. Papildyti NPP prioriteto 

uždavinius  atskira „LT2030“

iniciatyva „Daugiau teisių
mokyklų ir seniūnijų savivaldai“

Siūlomos nuostatos NPP prioriteto 

„Visuomen÷s poreikius atitinkantis ir 

pažangus viešasis valdymas“ aprašyme 

atspind÷tos tiek, kiek tai susiję su 

seniūnų veiklos efektyvumo didinimu. 

Atsižvelgiant į prioriteto turinį –
papildomų veiklų numatyti netiklsinga.



Pastabų ir pasiūlymų įvertinimas 
(III):
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NR. PASTABA  / PASIŪLYMAS: ĮVERTINIMAS:

5. Numatyti papildomą uždavinio 

(1.1. Diegti į rezultatus orientuotą

ir įrodymais grįstą valdymą) 

įgyvendinimo kryptį, susijusią su 

reguliavimo naštos vertinimu.

(FM siūlymas)

Papildytos 1.1. uždavinio įgyvendinimo 

kryptys, numatant nuostatas d÷l 

reguliavimo naštos vertinimo ir teis÷s 

aktų įgyvendinimo steb÷senos 

vykdymo.

6. Numatyti papildomas uždavinio  

(1.2. Didinti viešojo valdymo 

institucijų veiklos efektyvumą) 

įgyvendinimo kryptis, susijusias 

su verslo priežiūros sistemos 

efektyvumo didinimu.

(FM siūlymas)

ŪM pritarus siūlymui NPP prioritete 

„Ekonominiam augimui palanki aplinka“

atsisakyti veiklų, susijusių su verslo 

priežiūros sistemos efektyvumo 

didinimu, šios veiklos (patikslintomis 

formuluot÷mis) gal÷tų būti perkeltos 

prie NPP prioriteto „Visuomen÷s 

poreikius atitinkantis ir pažangus 

viešasis valdymas“ 1.2 uždavinio 

veiklų.



Pastabų ir pasiūlymų įvertinimas 
(IV):
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NR. PASTABA  / PASIŪLYMAS: ĮVERTINIMAS:

7. Patikslinti vertinimo kriterijus / 

rodiklius (FM siūlymas)

Patikslinti vertinimo kriterijai: 

nurodytos siekiamos vertinimo kriterijų
rodiklių reikšm÷s, duomenų šaltiniai ir 

už vertinimo kriterijų reikšmių
surinkimą atsakingos institucijos.

8. Planuojant NPP prioriteto veiklas, 

atsižvelgti į 2007-2013 m. ES 

paramos  panaudojimo patirtį, 
įvertinti jos poveikį
(Lietuvos regioninių tyrimų

institutas)

VRM užsakymu bus atliekamas 

tyrimas, siekiant  įvertinti  2007-2013 

m. ES struktūrin÷s paramos 

rezultatyvumą ir poveikį viešojo 

valdymo tobulinimui. 

9. Numatyti NPP prioritetų
uždavinių
finansines proporcijas 

(FM siūlymas)

Surinkti ir apibendrinti darbo grup÷s 

narių siūlymai d÷l NPP prioriteto 

„Visuomen÷s poreikius atitinkantis ir 

pažangus viešasis valdymas“ uždavinių
finansinių proporcijų. Parengtas 

finansinių proporcijų paskirstymo 

pagrindimas.



Dėkoju už dėmesį!


