
Darbo grupės lyderis

Vidaus reikalų viceministras

Sigitas Šiupšinskas

Prioritetas: VISUOMENĖS 
POREIKIUS ATITINKANTIS IR 
PAŽANGUS VIEŠASIS 
VALDYMAS



DARBO GRUPĖS POSĖDŽIŲ METU:
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• Pristatyta Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programa.

• Sutarta d÷l pagrindinių prioriteto įgyvendinimo krypčių/temų, tikslų ir 
uždavinių. 

• Atsižvelgiant į darbo grup÷s narių siūlymus rengtas prioriteto aprašymas 
(rengta prioriteto tikslus pagrindžianti informacija, detalizuotos 
uždavinių kryptys/veiklos, formuluoti vertinimo kriterijai). 

• Pateikti siūlymai darbo grupei, rengusiai NPP prioriteto „Veikli ir solidari 
visuomen÷“ aprašymą,  pasiūlant į jį įtraukti veiklas, susijusias su viešojo 
saugumo paslaugų infrastruktūros gerinimu.

Dalyvavusios institucijos:
VRM, VTD prie VRM, MPT, FM, ŪM, SAM, 
SM, SADM, IVPK prie SM, ŽŪM, AM, LSA.
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PRIORITETAS:
VISUOMENöS POREIKIUS 

ATITINKANTIS IR PAŽANGUS 
VIEŠASIS VALDYMAS

1 TIKSLAS: 
Stiprinti strategines kompetencijas 
viešojo valdymo institucijose ir gerinti šių
institucijų veiklos valdymą
...............................................................
�LT2030: Strategiškai paj÷gi valdžia

2 TIKSLAS:
Užtikrinti viešojo valdymo procesų
atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviau 
juose dalyvauti
................................................................
�LT2030: Atviras ir įgaliojimų
suteikiantis valdymas

3 TIKSLAS:
Gerinti paslaugų kokybę ir didinti jų
prieinamumą visuomenei
................................................................
�LT2030: Visuomen÷s poreikius 
atitinkantis valdymas
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1 TIKSLAS: 
Stiprinti strategines 
kompetencijas 
viešojo valdymo 
institucijose ir 
gerinti jų veiklos 
valdymą

1.1. uždavinys: Diegti į rezultatus orientuotą ir 
įrodymais grįstą valdymą

1.2. uždavinys: Didinti viešojo valdymo institucijų
veiklos efektyvumą

1.3. uždavinys: Stiprinti institucinius geb÷jimus ir 
didinti valstyb÷s tarnybos patrauklumą

1.4. uždavinys: Užtikrinti valstyb÷s informacinių
išteklių ir bendro naudojimo informacinių
technologijų infrastruktūros pl÷trą ir optimizuotą
valdymą
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2 TIKSLAS:
Užtikrinti viešojo 
valdymo procesų
atvirumą ir skatinti 
visuomen÷ aktyviau 
juose dalyvauti

2.1. uždavinys: Užtikrinti viešojo valdymo 
institucijų veiklos skaidrumą ir viešosios 
informacijos prieinamumą visuomenei

2.2. uždavinys: Sudaryti sąlygas visuomenei 
dalyvauti viešojo valdymo procesuose
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3 TIKSLAS:
Gerinti paslaugų
kokybę ir didinti 
jų prieinamumą
visuomenei

3.1. uždavinys: Gerinti paslaugų kokybę taikant 
subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant 
visuomenę

3.2. uždavinys: Gerinti asmenų aptarnavimą viešojo valdymo 
institucijose ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą
visuomenei

3.3. uždavinys: Kurti visuomenei aktualias viešąsias ir 
administracines elektronines paslaugas, pl÷toti elektronines 
paslaugas bei sprendimus įvairiose viešojo valdymo srityse 
(sveikatos, socialin÷s apsaugos, švietimo, transporto, 
erdvinių duomenų tvarkymo ir kt.)



JAUNIMO IR DARNIOJO VYSTYMOSI 
HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ
INTEGRAVIMAS:

2 TIKSLAS: 
Užtikrinti viešojo valdymo 
procesų atvirumą ir skatinti 
visuomenę aktyviai juose 
dalyvauti

2.2. Uždavinys: 
Skatinti visuomenę dalyvauti 
viešojo valdymo procesuose

Jaunimas:  
Jaunimo pilietinio 
sąmoningumo ugdymas: 
suteikiant žinių apie 
valstyb÷s turimos 
informacijos naudojimo ir 
gyventojų dalyvavimo 
viešojo valdymo procesuose 
galimybes

1 TIKSLAS:
Stiprinti strategines 
kompetencijas viešojo 
valdymo institucijose ir 
gerinti šių institucijų veiklos 
valdymą

3.3. Uždavinys:
Užtikrinti saugios, patikimos, 
sąveikios valstyb÷s 
informacinių išteklių ir 
bendro naudojimo 
informacinių technologijų
infrastruktūros pl÷trą ir 
optimizuotą valdymą

Darnus vystymasis:
Žaliųjų IRT sprendimų
diegimo skatinimas 
viešajame sektoriuje
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PRIORITETO ĮGYVENDINIMO SĖKMĖS 
SĄLYGOS:
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Dėkoju už dėmesį!
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