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Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) 

keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2 prioritetas „Informacinės visuomenės skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

2.2.1. konkretus uždavinys „Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį 

panaudojimą verslo ir visuomenės poreikiams“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 02.2.1-CPVA-V-523 priemonė „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

7,11  

Pagal priemonę remiamos veiklos: Viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo, verslui kuriant skaitmenines 

paslaugas ir produktus, sprendimų rėmimas (užtikrinant teisines ir organizacines 

prielaidas viešosios informacijos panaudojimui, bus kuriamos priemonės ir remiamos 

iniciatyvos, orientuotos į viešojo sektoriaus informacijos efektyvų atvėrimą pakartotiniam 

panaudojimui ir jo panaudojimą, kuriant tiek komercinius, tiek nekomercinius 

skaitmeninius produktus ir paslaugas). 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems 

iš Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

(Taip pat pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl veiklos turi būti vykdomos ne 

programos teritorijoje.) 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

 vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos socialinio 

fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 
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(Jei pagal priemonę planuojama tvirtinti kelis projektų atrankos 

kriterijus, ši lentelės dalis (trys eilutės) kartojama kiekvienam 

projektų atrankos kriterijui) 

Teikiamas tvirtinti: 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

(Pažymimas vienas iš galimų projektų atrankos kriterijų tipų. Jei 

priemonei nustatomi/keičiami keli projektų atrankos kriterijai, ši 

lentelės dalis kartojama) 

 

 

 Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos 

„Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės 

plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ 

patvirtinimo“ (toliau – Programa), 4 tikslo „Skatinti naudoti IRT verslui plėtoti“ 3 

uždavinį „Sudaryti ūkio subjektams sąlygas naudoti valstybės institucijų tvarkomą 

informaciją ir skatinti juos kurti naujus elektroninius produktus ir paslaugas“. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas įgyvendina Programos 4 tikslo 3 uždavinį. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Projektų atrankos kriterijus pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad Programa yra pagrindinis 

informacinės visuomenės plėtros strateginis dokumentas ir padės atrinkti tuos projektus, 

kurie padeda pasiekti veiksmų programos 2 prioriteto 2.2.1 konkretaus uždavinio 

„Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslo ir visuomenės 

poreikiams“ tikslų. 

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos 

„Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu 

Nr. 478 „Dėl informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos 

Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 

patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 

1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programos 
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įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 

galios“ (toliau – Tarpinstitucinis veiklos planas), 4.1.1 priemonę „Sukurti atvirų 

duomenų sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti 

viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis“ . 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir galimi projekto vykdytojai atitinka 

Tarpinstitucinio veiklos plano 4.1.1 priemonę „Sukurti atvirų duomenų sprendinius, kurie 

leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų 

tvarkomus duomenis“. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Projektų atrankos kriterijus pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad Tarpinstitucinis veiklos 

planas yra vienas iš informacinės visuomenės plėtros strateginių dokumentų 

įgyvendinantis Programą ir atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-

316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 35 punkto 

nuostatas, kuriame numatyta, kad projektas (išskyrus vietos plėtros projektus) įtraukiamas 

į valstybės projektų sąrašą, jei strateginio planavimo dokumente nustatytas projekto 

vykdytojas ir jam pavestos įgyvendinti veiklos sritys (kurios atitinka projekto tikslą) arba 

strateginio planavimo dokumente nurodomas planuojamas įgyvendinti projektas, projekto 

vykdytojas ir jam numatytos projekto veiklos. 

 
 
 

_______________________________________________  _________________    ___________________ 
Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius  
 

Saulius Kerza 

 


