ĮŽANGA
Atviros Vyriausybės reikšmė Lietuvoje
Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvų plėtojimas Lietuvoje yra svarbus siekiant skatinti viešojo
valdymo institucijas labiau prisidėti prie skaidresnio ir efektyvesnio valstybės valdymo. Viešojo
valdymo procesų atvirumas ir skaidrumas, visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimas,
pilietiškai atsakingos visuomenės ugdymas yra svarbiausios atviros Vyriausybės iniciatyvos ir siektini
tikslai. Šiems tikslams įgyvendinti reikia nuoseklumo, sutelktų pastangų. Pagrindinis iniciatyvų
kokybės matas – visuomenės realiai juntami viešojo valdymo institucijų pokyčiai, padidėjęs
visuomenės pasitikėjimas šiomis institucijomis. Taigi šiame veiksmų plane bus laikomasi
ankstesniame veiksmų plane nustatytų prioritetų, išskiriant opiausius šiandienos uždavinius ir galimus
jų sprendimo būdus socialiai atsakingai viešajai politikai įgyvendinti.
Atviros Vyriausybės iniciatyvų įgyvendinimo kryptys
Vyriausybės programoje, kuriai pritarta Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51, numatyta
valstybės valdymą nuosekliai artinti prie Lietuvos Respublikos piliečių poreikių tenkinimo. Siekiama
nuosekliai modernizuoti viešąjį sektorių įtraukiant piliečius į valdymo procesus, atkurti viešojo
valdymo institucijų veiksmingumą, didinti jų veiklos skaidrumą ir atvirumą. Numatyta plėtojant e.
demokratijos sprendimus aktyvinti visuomenės ir viešojo valdymo institucijų sąveiką, informacinėmis
ir ryšių technologijų priemonėmis skatinti visuomenės pilietinį aktyvumą darant įtaką valdžios
politiniams sprendimams. Vyriausybės programoje numatyti prioritetai atspindi ne tik valstybės
strateginius tikslus, bet ir atviros Vyriausybės iniciatyvų svarbą. Atvira Vyriausybė turi užtikrinti, kad
visuomenė naudotųsi jos poreikius atitinkančiomis, lengvai prieinamomis paslaugomis. Siekiant
didinti visuomenės pasitikėjimą viešojo valdymo institucijomis, Atviros Vyriausybės iniciatyvomis
visuomenė ir šios institucijos bus skatinamos aktyviau bendradarbiauti, o visuomenė raginama
įsitraukti į jai svarbių klausimų sprendimą.
-

Paslaugų tobulinimas ir plėtra

Viešųjų paslaugų teikimą svarbu orientuoti į vartotoją, siekti, kad jos būtų aukštesnio lygio ir kuo
prieinamesnės.

Vykdant Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo

2013–2015 metų veiksmų planą, bus atliekama visuomenei teikiamų viešųjų ir administracinių
paslaugų inventorizacija ir jų teikimo sąlygų įvertinimas, sukurtos geresnės kokybės ir lengviau
prieinamos viešosios ir administracinės paslaugos. Plėtojant e. paslaugų teikimą, bus didinamas
visuomenės informuotumas apie naujas technologijas teikiant paslaugas, ugdomi visuomenės
gebėjimai naudotis e. paslaugomis. Tuo tikslu bus vykdomi įvairūs edukaciniai e. paslaugų sklaidos
projektai ir įgyvendinamos kitos su e. paslaugų plėtra susijusios iniciatyvos.
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Nuo 2012 m. išaugo tiek e. paslaugų prieinamumas, tiek vartojimas. Internetinės svetainės, teikiančios
e. paslaugas (www.epaslaugos.lt) lankomumas išaugo nuo 695 tūkst. lankytojų 2012 m. iki 1 017 tūkst.
lankytojų 2013 m., taip pat padaugėjo e. paslaugas teikiančių viešojo valdymo institucijų. Toliau
plėtojant ir tobulinant informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą, bus siekiama ir toliau
didinti e. paslaugų prieinamumą ir naudojimąsi šiomis paslaugomis.
-

Visuomenės dalyvavimas viešajame valdyme

Svarbu užtikrinti visuomenei galimybę dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, inicijuoti
konsultavimąsi su visuomene. Skatinant visuomenę aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, svarbu
ugdyti jos pilietiškumą ir stiprinti bendruomenių iniciatyvumą. Pilietiškumo ugdymas yra vienas iš
svarbiausių Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ švietimui keliamų tikslų. Šioje strategijoje
pateikta sumanios Lietuvos vizija – pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario, sąmoningo piliečio,
kūrybingumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui,
puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi, o ugdymo sistemą siūloma orientuoti į kūrybiškumo,
pilietiškumo ir lyderystės ugdymą. Siekiant sudaryti sąlygas formuotis atsakingai ir atvirai asmenybei,
kuriamos jos pilietiškumo ugdymą palaikančios strategijos (Valstybinė švietimo 2013–2022 metų
strategija).
Tam, kad visuomenė aktyviau dalyvautų viešojo valdymo procesuose, bus įgyvendinamos pilietiškai
atsakingos visuomenės ugdymui skirtos programos ir plėtojami konsultavimosi su visuomene būdai.
-

Viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei (atviri duomenys)

Viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumo ir viešosios informacijos prieinamumo visuomenei
didinimas yra svarbi atviros Vyriausybės iniciatyva. 2013 m. Valstybės kontrolė nustatė, kad Lietuvoje
nėra nuoseklios atvirų duomenų politikos, todėl ne visuomet jie valdomi veiksmingai. Siekiant didinti
viešojo valdymo institucijų tvarkomų informacijos rinkmenų duomenų prieinamumą visuomenei ir jų
kartotinį naudojimą, numatoma parengti atvirų duomenų teikimo modelį. Tai vienas iš 2014 m.
numatytų Lietuvos pažangos darbų. Viešai skelbiant visuomenei aktualią informaciją apie viešojo
valdymo institucijų veiklą, būtų užtikrinamas didesnis šios veiklos atvirumas ir skaidrumas. Svarbu
nuolat gerinti viešojo valdymo institucijų turimos informacijos pateikimo visuomenei kokybę – skelbti
ją visuomenei aiškios, priimtinos formos ir turinio, tam išnaudojant naujų technologijų teikiamas
galimybes.
-

Kova su korupcija viešajame sektoriuje

Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliančių grėsmę žmogaus teisėms,
demokratijai, teisinei valstybei ir visuomenės moralei. Korupcija gali iškreipti socialinį teisingumą.
Pagal organizacijos „Transparency International“ paskelbtus kasmetinio korupcijos suvokimo indekso
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tyrimo rezultatus Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 2013 m. buvo 57 balai (100 balų – labai
skaidri, 0 – labai korumpuota valstybė). Atsižvelgiant į tai, svarbu šalyje užtikrinti veiksmingą
korupcijos prevencijos sistemą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų
įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir vertinant korupciją kaip grėsmę
politinei sistemai, pilietinei visuomenei ir nacionaliniam saugumui, yra priimta ir įgyvendinama
Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2011–2014 metų programa. Tam, kad viešojo
valdymo institucijos vykdytų kryptingą ir veiksmingą antikorupcinę politiką, svarbu užtikrinti šios
programos įgyvendinimo tęstinumą. Todėl 2014 m. pradėtos rengti 2015-2025 m. Nacionalinės kovos su
korupcija programos ilgalaikės į esminius pokyčius orientuotuos įgyvendinimo priemonės.
Veiksmų plano rengimas
Šis veiksmų planas parengtas Ministro Pirmininko kanclerio 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-18
patvirtintos darbo grupės, sudarytos iš suinteresuotų institucijų atstovų.
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ĮGYVENDINTOS ATVIROS VYRIAUSYBĖS INICIATYVOS: ESAMA SITUACIJA
2012–2013 m. buvo numatytos šios keturios prioritetinės pokyčių ir iniciatyvų įgyvendinimo kryptys:
1. Viešojo administravimo institucijų veiklos skaidrumas
-

Sistemingai plėtojama Valstybės informacinių išteklių sąveikos platforma (toliau – VIISP),

reikalinga viešojo valdymo institucijoms keistis duomenimis teikiant elektronines paslaugas per interneto
portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt). Šiuo metu VIISP paslaugomis naudojasi 165
viešojo valdymo institucijos, portale yra daugiau nei 353 nuorodos į elektronines paslaugas.
2. Esamų procedūrų,

susijusių su visuomenės dalyvavimu viešojo administravimo procese,

supaprastinimas ir (arba) naujų, prieinamesnių visuomenei, procedūrų kūrimas
-

2013 m. gruodžio 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų

įstatymo. Šis įstatymas nustato nevyriausybinių organizacijų informacijos teikimo ir konsultacijų su
įvairiomis organizacijomis ir institucijomis mechanizmą.
-

Nevyriausybinės organizacijos įtrauktos į stebėsenos (stebėtojų) tarybas, kurios nagrinėja ir

priima sprendimus dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo, pvz., Europos ekonominės erdvės
nevyriausybinių organizacijų fondo, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo fondų.
-

Vyriausybės įsteigta Valstybės pažangos taryba nuo 2011 m. koordinuoja Lietuvos i

pažangos strategiją „Lietuva 2030“.
-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo 7 iš 18 nevyriausybinių organizacijų projektų

partnerė. Jie įgyvendinami pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir
partnerystė“.
-

Siekiant įtraukti gyventojus ir bendruomenes ir skatinti jų savanorišką ir nuoseklų

dalyvavimą savivaldose, taip pat siekiant, kad vietinės valdžios institucijose būtų efektyviau dirbama,
2012 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė kvietimą teikti savivaldos vietinių bendrijų
programą. Programos tikslas –

skatinti vietos bendruomenes aktyviai dalyvauti priimant su jomis

susijusius sprendimus, taip pat sprendimus dėl lėšų naudojimo viešiesiems poreikiams tenkinti.
-

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas buvo priimtas 2012 m. rugsėjo 18 d. ir

įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d.. Teisės aktų registras yra pagrindinis valstybės registras. Tai pirmoji ir
vienintelė laisvai prieinama oficiali Lietuvos Respublikos teisės aktų elektroninė erdvė.
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3. Internetu teikiamų paslaugų prieinamumo visuomenei didinimas maksimaliai naudojant esamas
ir naujas informacijos ir komunikacijos technologijas
Auga pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygis. 2012
m. jis siekė 87 proc. (2011 m. – 81,5 proc.).
-

Aukščiausiu perkėlimo į internetą brandos lygiu Lietuvoje teikiamos šios e. paslaugos:

gyventojų pajamų deklaravimas, laisvų darbo vietų paieška, vairuotojų pažymėjimų išdavimas, pranešimų
policijai pateikimas, gyvenamosios vietos deklaravimas, socialinių įmokų už darbuotojus deklaravimas,
pelno mokesčio deklaravimas, pridėtinės vertės mokesčio deklaravimas, naujos įmonės steigimas,
muitinės deklaracijų teikimas, viešųjų pirkimų vykdymas.
-

Lietuva kartu su 19 Europos Sąjungos valstybių narių dalyvauja didelės apimties

bandomajame projekte STORK2 – „Saugus tarpvalstybinis tapatybės nustatymas“ (angl. Secure idenTity
acrOss boRders linKed) (www.eid-stork2.eu.). Pagrindinis STORK2 projekto tikslas – sukurti ir
išbandyti sprendimus, skirtus juridinių asmenų tarpvalstybiniam identifikavimui e. bankininkystės, e.
sveikatos, e. verslo ir e. universiteto srityse.
-

Kad visuomenei būtų lengvai prieinama ne tik viešojo sektoriaus informacija, bet ir

teikiamos paslaugos, svarbios gyventojams paslaugos perkeliamos į elektroninę erdvę. Įgyvendinus
projektą „Elektroninių paslaugų sukūrimas socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS)“ ,
nuo 2013 m. rudens gyventojai gali prašymus dėl 26 rūšių socialinės paramos siųsti savivaldybėms
elektroniniu būdu.
4. Novatoriškiausi būdai, įgyvendinantys atviro valdymo principus
-

Vyriausybės kanceliarijoje įdiegta elektroninio pasirašymo informacinė sistema, skirta

darbui su elektroniniais dokumentais (dokumentų pateikimui pasirašyti, greitai dokumentų turinio
peržiūrai, greitam dokumentų pasirašymui) (ELPAS), sėkmingai veikia ne pirmus metus. Ši sistema
garantuoja efektyvesnį priimtų teisės aktų įforminimą ir platinimą. Saugus elektroninis parašas sukurtas
saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Visi vartotojai

(Ministras Pirmininkas, ministrai, viceministrai, kancleriai, valstybės tarnautojai) turi elektroninius
sertifikatus – Gyventojų registro mikroprocesorines korteles.
- 2013 m. birželį įdiegta nauja valstybės tarnautojų atranka, susidedanti iš dviejų etapų:
Pirmajame etape Valstybės tarnybos departamente centralizuotai atliekamas bendrųjų gebėjimų
testas ir vadovavimo gebėjimų tikrinimas interviu metu, kai pretenduojama užimti vadovaujamas
pareigas, su personalo atrankos specialistais / psichologais. Antrajame etape rengiamas pokalbis konkursą
organizuojančioje įstaigoje ir per šį pokalbį atrenkamas tinkamiausias pretendentas į valstybės tarnautojo
pareigas.
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VEIKSMŲ PLANAS
Veiksmų plane numatytos pagrindinės atviros Vyriausybės iniciatyvos, jų įgyvendinimo kryptys,
veiksmai, atsakingi šių veiksmų vykdytojai ir laukiami rezultatai.
1. Iniciatyva: paslaugų tobulinimas ir plėtra
Gerinti paslaugų kokybę

Kryptis
Veiksmas
Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas
Veiksmas
Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas

Veiksmas
Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas

Inventorizuoti viešąsias ir administracines paslaugas, sukurti šių paslaugų katalogą.
Vidaus reikalų ministerija
2014 m.
- Inventorizuotos viešojo valdymo institucijų administruojamos ir teikiamos viešosios ir
administracinės paslaugos, parengtas šių paslaugų sąrašas (katalogas), nustatyta jų teikimo
vertinimo metodika ir rodikliai.
Užtikrinti paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą.
Vidaus reikalų ministerija
2014–2016 m.
- Ministerijų atlikti jų teikiamų ir (arba) administruojamų viešųjų ir administracinių paslaugų
tikslingumo vertinimo ir jų atitikties visuomenės poreikiams tyrimai.
- Nustatyti paslaugas teikiančių įstaigų veiklos kokybės vertinimo kriterijai ir pagal juos
pradėtas šių įstaigų vertinimas ir vertinimo rezultatų viešinimas.
- Parengtos viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo (paslaugų kokybės) vertinimo metodinės
rekomendacijos viešojo valdymo institucijoms.
- Atlikti tyrimai, siekiant išsiaiškinti viešojo valdymo institucijų aktyvumą matuojant paslaugų
vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklius.
Kurti paslaugų kokybės standartus.
Vidaus reikalų ministerija
2014–2015 m.
- Parengti ir ministerijų interneto svetainėse paskelbti minimalūs ministerijų reguliuojamų
paslaugų kokybės standartai.
- Parengtos piliečių chartijų rengimo rekomendacijos.
- Parengtas asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose standartas.
Plėtoti e. paslaugas ir skatinti naudotis jomis

Kryptis
Veiksmas
Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo

Vykdyti e. paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
2014–2016 m.
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data
Laukiamas
rezultatas

Veiksmas
Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas

- Ugdomi gyventojų gebėjimai naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinamas jų
informuotumas apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius naujųjų
technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose.
- Mažinama Lietuvos gyventojų skaitmeninė atskirtis, – jie skatinami įgyti žinių ir įgūdžių, kad
sėkmingai ir visapusiškai naudotųsi IRT. Gyventojų, kurie naudojosi elektroniniu būdu
teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis 2014 m. – 46 proc., 2015 m. –
50 proc., 2016 m. – 52 proc.
- Kuriamos technologiškai pažangios, vartotojų poreikius atitinkančios viešosios ir
administracinės elektroninės paslaugos ir paslaugų gavėjai skatinami jomis naudotis.
- Užtikrinama duomenų perdavimo kokybė, funkcionuojanti paieškos sistemų infrastruktūra.
Pasitelkiant naująsias technologijas, plėtoti viešųjų ir administracinių paslaugų tobulinimo
sprendimus, orientuojantis į e. paslaugų naudojimo skatinimą ir paslaugų teikimą per
centralizuotą portalą „Elektroninės valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt).
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
2014–2016 m.
- Kuo daugiau viešųjų ir administracinių paslaugų perkelta į elektroninę erdvę. Pagrindinių
viešųjų ir administracinių paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę (visiško pasiekiamumo internetu
brandos lygiu), dalis 2014 m. – 83 proc., 2015 m. – 90 proc., 2016 m. – 93 proc.
- Užtikrintas aukštas gyventojams svarbių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygis, kuriami
ir įgyvendinami elektroniniai sprendimai, sudarantys sąlygas paslaugas gauti vienoje vietoje,
siekiama sukurti vientisą viešojo valdymo institucijų ir gyventojų elektroninę bendravimo
sistemą. Turi būti užtikrinama, kad paslaugomis galėtų naudotis kuo daugiau galimų vartotojų,
laikantis lygių galimybių ir nediskriminavimo principų. Lankytojų, per metus apsilankiusių
portale „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt), skaičiaus didėjimas: 2014 m. –
737,4 tūkst., 2015 m. – 759,5 tūkst., 2016 m. – 782,3 tūkst. lankytojų per metus. - Gerinama
Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybė ir įmonių veiklos produktyvumas naudojantis IRT
teikiamomis galimybėmis – siekiama, kad iki 2020 m. ne mažiau kaip 85 proc. (2015 m.
rodiklis – 75 proc.) Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu ir 100 proc. (2015 m. rodiklis – 50
proc.) įmonių naudotų spartųjį internetą.

2. Iniciatyva: visuomenės dalyvavimas viešajame valdyme
Kryptis

Viešojo valdymo institucijų konsultavimasis su visuomene

Veiksmas

Užtikrinti konsultavimąsi su visuomene ir didinti jos dalyvavimo viešojo valdymo procesuose
galimybes.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas

2014–2016 m.
- Tobulinamas konsultacijų su visuomene teisinis reguliavimas – nustatyti pagrindiniai
konsultavimosi principai, terminai, standartai.
- Konsultacijų veiksmingumui užtikrinti viešinami konsultuojantis su visuomene gauti ir
įgyvendinti pasiūlymai, konsultuojantis naudojamos naujos technologijos.
- Kad visuomenė aktyviau dalyvautų viešojo valdymo procesuose, suteikiama žinių apie
valstybės turimos informacijos naudojimo ir gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo
procesuose galimybes, pradedant jau mokyklose ir stiprinant kitais švietimo sistemos lygiais.
- Kad visuomenė galėtų reikšti nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę, rūpinamasi, kad jos
atstovai kuo aktyviau dalyvautų valdant įstaigas, teikiančias švietimo, sveikatos, socialinės
apsaugos, viešojo saugumo paslaugas, didėtų šių įstaigų tarybų vaidmuo.
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Veiksmas
Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas

- Sukurta Nevyriausybinių organizacijų taryba – patariamoji institucija, užtikrinanti
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant
nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką.
Įgyvendinti priemonę, skatinančią vietos bendruomenes ir gyventojus aktyviai dalyvauti
priimant sprendimus dėl viešųjų poreikių tenkinimo vietos bendruomenėms svarbiose srityse.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2014–2015 m.
- 2014 m. įgyvendinta ne mažiau kaip 90 proc. veiklų iš visų Vietos bendruomenės tarybos
sprendimais patvirtintų veiklų, į veiklas įtrauktos visos savivaldybės.
- Ugdomi gyventojų ir bendruomenių organizacijų vadovų ir aktyviausių bendruomenių narių
gebėjimai atstovauti bendruomenės interesams ieškant geriausių problemų sprendimų.
Stiprinama bendruomenių savivalda. Siekiant įvertinti bendruomenių dalyvavimo viešojo
valdymo procesuose veiksmingumą, stebimi jų dalyvavimo šiuose procesuose pokyčiai,
skleidžiama geroji viešojo valdymo institucijų ir bendruomenių bendradarbiavimo patirtis,
tiriamas kartu su visuomene priimtų sprendimų įgyvendinimo rezultatyvumas.
Visuomenės pilietiškumo ugdymas

Kryptis
Veiksmas
Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas

Veiksmas
Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas

Atnaujinti mokinių pilietinio ir istorinio ugdymo programas.
Švietimo ir mokslo ministerija
2014–2020 m.
- Švietimo ir aukštojo mokslo sistemos kokybės ir konkurencingumo didinimas: atnaujintos
mokinių pilietinio ir istorinio ugdymo programos. Įgyvendinti pilietinio, tautinio ugdymo
projektai. Organizuojama edukacinė pilietinė veikla, asmenybės saviugda visoje šalyje,
plėtojamos įvairios jos organizacinės formos, skatinančios mokinius ir studentus vienijančių
vietinių ir nacionalinių organizacijų stiprėjimą. Pilietinės galios indekso augimas 2012 m. –
35,0, 2017 m. – 40,0. Mokinių ir studentų pilietinės galios indekso augimas 2013 m. – 46,0,
2014 m. – 46,7.
Parengti Nacionalinio pilietinės visuomenės fondo modelį.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2014 m.
- Parengtos kelios Nacionalinio pilietinės visuomenės fondo modelio alternatyvos. Jos aptartos
su socialiniais partneriais, ir pasirinkta alternatyva pristatyta Vyriausybės strateginiame
komitete.

3. Iniciatyva: viešojo valdymo institucijų veiklos atvirumas visuomenei
Kryptis
Veiksmas

Viešojo valdymo institucijų turimos informacijos viešinimas
Parengti atvirų duomenų (Open Data) teikimo modelį.
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Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas
Veiksmas
Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas

Susisiekimo ministerija
2014 m.
- Parengtas atvirų duomenų teikimo modelis.
Nustatyti viešojo valdymo institucijų turimos informacijos viešinimo politiką ir konsultavimosi
su visuomene sąlygas. Nustatyti skelbiamos informacijos formą ir turinį.
Susisiekimo ministerija
2014–2015 m.
- Kad visuomenei būtų prieinama visa su viešuoju interesu susijusi viešojo valdymo institucijų
turima informacija, nustatyta neviešinamos informacijos apimtis, priežastys, kodėl ji
neviešinama, ir atitinkamai tobulinamas šios srities teisinis reguliavimas. Tikslinga nustatyti
tam tikrų viešojo valdymo sektorių (visuomenės saugumo, sveikatos ir socialinės apsaugos,
švietimo, kultūros ir kitų) informacijos svarbą visuomenei ir užtikrinti, kad tokia informacija
visuomenei būtų teikiama laikantis bendrų standartų.
- Nustatyta, kokios visuomenei reikėtų viešojo valdymo institucijų informacijos, kurią būtų
galima naudoti komerciniais ar nekomerciniais tikslais, t. y. pakartotinai naudoti, ir užtikrintas
tinkamas šios srities teisinis reguliavimas. Visuomenei skelbiama atsižvelgiant į turinį
apibendrinta ir atitinkamai susisteminta informacija. Ji teikiama visuomenei priimtiniausiu ir
suprantamiausiu būdu ir forma.

4. Iniciatyva: korupcijos prevencija, skaidrumo skatinimas
Kryptis

Sumažinti korupcijos mąstą

Veiksmas

Užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant viešus sprendimus, gerinti teisės aktų projektų
prieinamumą visuomene.
Vidaus reikalų ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba

Atsakinga
institucija
Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas

Veiksmas
Atsakinga
institucija

2014 – 2016 m.
- Didinti teisėkūros proceso viešumą ir skaidrumą.
- Pertvarkant ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sistemą mažinti korupcijos
prielaidas, mažinant veiklos priežiūros ir reglamentavimo naštą.
- Mažinti nelegalių mokėjimų paskatas sveikatos priežiūros srityje.
- Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti viešumą ir atskaitingumą
visuomenei.
- Tobulinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo procedūras
didinant viešųjų paslaugų skaidrumą ir efektyvumą; tobulinti valstybės tarnautojų atrankos,
karjeros, tarnybinės ir mokymo veiklos vertinimo sistemą.
- Užtikrinti tinkamą Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių įgyvendinimą
(teisės aktų projektų rengėjų konsultavimas, mokymai).
Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą pasitelkiant visuomenės informavimo ir kitas
priemones.
Ministerijos
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Įgyvendinimo
data
Laukiamas
rezultatas

2014 – 2016 m.
- Didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę
veiklą, diegti ir įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas.
- Pradėti ir įgyvendinti antikorupcinę „Švarių rankų“ iniciatyvą Lietuvos sveikatos sistemos
įstaigose (Sveikatos apsaugos ministerija, 2014 m. II ketv.)
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