Projektas „Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas“
(Nr.VP1-4.2-VRM-05-V-03-001)
Projekto tikslas - kurti bendradarbiavimo tinklus tarp ES politikų formavimo ir įgyvendinimo procesuose
dalyvaujančių subjektų ir patobulinti infrastruktūrą, būtiną gilesnei Lietuvos integracijai į ES, kuri paskatintų
Lietuvos įtakos ES didėjimą.
Projekto pagrindinis uždavinys:
Sukurti bendradarbiavimo tinklus tarp ES politikų formavime ir įgyvendinime dalyvaujančių subjektų
(institucijų, Europinių ir kitų tarptautinių partnerių, socialinių-ekonominių partnerių) ir patobulinti
bendradarbiavimo skatinimui būtiną infrastruktūrą.
Projekto vykdytojas
Užsienio reikalų ministerija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2012 m. liepos 2 d. - 2015 m. rugpjūčio 31 d.
Jau pasiekti rezultatai:
 Sustiprintos 18 Lietuvos Respublikos institucijų, dalyvaujančių Europos Sąjungos politikų
formavimo ir įgyvendinimo procesuose.
 Sukurtas internetinis puslapis, skirtas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2013
m., sukurta mobili aplikacija bei pagerinti bendradarbiavimo su Europos Parlamentu įgūdžiai.
 Parengti 6 tyrimai bei suteiktos konsultacijos dėl ES darbotvarkėje svarstomų klausimų 6
institucijoms.
 Įgyvendinta komunikacijos žiniasklaidoje ir viešosiose erdvėse kampanija.
 Dalinai finansuoti 49 nevyriausybinio sektoriaus ir asocijuotų struktūrų renginiai.
Šiuo metu vykdomos projekto veiklos, skirtos:
 Bendradarbiavimo tarp institucijų stiprinimui, siekiant užtikrinti pasiektų rezultatų tęstinumą.
 ES darbotvarkėje svarstomų klausimų komunikacijai viešojoje erdvėje.
 Tyrimų ir studijų ES darbotvarkės klausimais parengimui.
 Nevyriausybinio sektoriaus bei visuomeninių organizacijų įtraukimui į ES politikų formavimo ir
įgyvendinimo procesus.
Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemonę VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“.

Projektas „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje,
kvalifikacijos tobulinimas" (Nr. VP1-4.1-VRM-02-V-01-002)
Projekto tikslas - tobulinti valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES ii vykdysiančių su
pirmininkavimu susijusias funkcijas, kvalifikaciją ir kompetenciją nuo asmens specializacijos
nepriklausančiose srityse.
Projekto uždaviniai:
 Organizuotimokymus, skirtus pagilinti valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES,
žinias ES srityje.
 Organizuotimokymus, skirtus ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus, susijusius su Lietuvos interesų
atstovavimu ES.
 Sustiprinti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigas.
 Organizuotimokymus, skirtus ugdyti valstybės tarnautojų, vykdysiančių su pirmininkavimu ES
susijusias funkcijas, gebėjimus pirmininkavimo ES srityje.
 Organizuotimokymus, skirtus pagilinti valstybės tarnautojų, vykdysiančių su pirmininkavimu ES
susijusias funkcijas, žinias pirmininkavimo ES srityje.
Projekto vykdytojas
Užsienio reikalų ministerija
Projekto partneriai
LR Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos viešojo administravimo institutas
Valstybės tarnautojų mokymo centras "DAINAVA"

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010 m. balandžio 21 d. - 2015 m. rugpjūčio 21 d.
Jau pasiekti rezultatai:
 Mokymuose dalyvavo valstybės tarnautojų ir valstybės politikų - 1903 asmenys.
 Pasiekti projekto stebėsenos rodikliai - daugiau nei 90 proc. asmenų sėkmingai baigė mokymą.
 Mokymų intensyvumas - projekto vykdymo metu suorganizuota 515 mokymo renginių. Vidutiniškai
per mėnesį vyko 16 mokymo renginių. Vienas dalyvis mokėsi vidutiniškai 13 dienų.
 Mokymų vietų geografija - mokymai vyko Vilniuje (52 proc. renginių), Druskininkuose (37 proc.
renginių), Briuselyje (10 proc. renginių).
 Mokymų tiekėjai - 11 įvairių tiekėjų iš Lietuvos, Prancūzijos, Belgijos, Šveicarijos, Jungtinės
Karalystės bei Europos Sąjungos institucijų.
 Lietuvoje įvyko 210 mokymo renginių lietuvių kalba ir 253 mokymo renginiai anglų kalba.
 Mokymo kokybė - apibendrintas visų mokymų kokybės vertinimas yra 4.7 balai iš 5.
Šiuo metu įgyvendinama nauja projekto veikla, apimanti mokymų/turimų įgūdžių tobulinimo programos
skirtos naujai priimtų valstybės tarnautojų ar pradėjusių darbą naujose pareigose ES sprendimų priėmimo
sistemoje, rengimą.
Projekto veikla įgyvendinama siekiant užtikrinti projekto tęstinumą. Panaudojant sukauptą patirtį bus sukurta
nauja mokymų programa, kuri užtikrins efektyvią bei profesionalią valstybės tarnautojų veiklą,
garantuosiančią kokybišką Lietuvos interesų atstovavimą Europos Sąjungos institucijose po pirmininkavimo.
Projektas vykdomas 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-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos
srityse“.

Projektas „Lietuvos Europos Sąjungos reikalų sistemos efektyvumo didinimas (LESSED)“ (Nr.
VP1-4.2-VRM-05-V-02-001)

Santrauka
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir
Europos teisės departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įgyvendina projektą
„Lietuvos Europos Sąjungos reikalų sistemos efektyvumo didinimas (LESSED)“. Projekto rezultatai
prisideda prie sklandesnio ES reikalų sistemos funkcionavimo ir Lietuvos ES politikos kokybės bei
nuoseklumo užtikrinimo. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projekto tikslas - didinti Lietuvos Europos Sąjungos reikalų sistemos efektyvumą tarpžinybiniu ir
instituciniu lygiais.
Projekto uždaviniai:
♦ užtikrinti sklandesnį ES reikalų sistemos funkcionavimą;
♦ užtikrinti efektyvesnį Lietuvos interesų atstovavimą ES ir geresnę ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo
kokybę;
♦ sustiprinti valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus ir sudaryti sąlygas didinti viešojo
administravimo institucijų veiklos efektyvumą.
Projekto tikslinės grupės
♦ ES reikalų koordinavimo procese tiesiogiai dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, Užsienio reikalų
ministerijos ir Europos teisės departamento valstybės tarnautojai, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos
Sąjungoje darbuotojai;
♦ valstybės tarnautojai, atstovaujantys nacionaliniams interesams priimant ES sprendimus ir savo darbe
naudojantys tyrimų ES darbotvarkės ir politikos bei ES teisės perkėlimo klausimais išvadomis ir
rekomendacijomis;
♦ valstybės politikai, priimantys sprendimus strateginiais ES politikos ir kitais aktualiais ES darbotvarkės
klausimais;
♦ Lietuvos narystės ES informacinės sistemos (LINESIS) vartotojai;
♦ Lietuvos institucijų, ketinančių dalyvauti ES Dvynių programoje, valstybės tarnautojai;
♦ įvairios visuomenės grupės, besidominčios ES politika ir sprendimų priėmimu ES.
Pagrindinė veikla
1. Tyrimai strateginiais ES politikos klausimais ir įvairiais ES darbotvarkės klausimais.
2. Renginių įvairiais ES klausimais organizavimas ir dalyvavimas juose.
3. Įgūdžių ES reikalų srityje gilinimas.
4. ES reikalų komunikacijos sistemos stiprinimas.
5. Lietuvos narystės ES informacinės sistemos (LINESIS) plėtra.
6. Aktyvi gerosios praktikos sklaida: Lietuvos dalyvavimas ES Dvynių programoje.
7. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikos sklaida ir valstybės institucinių gebėjimų stiprinimas
įgyvendinant šio teismo praktiką.
8. ES teisės plėtros ir įgyvendinimo sistemos Lietuvos Respublikoje veiksmingumo stiprinimas.
9. Efektyvaus Lietuvos atstovavimo ES institucijose užtikrinimas Lietuvai rengiantis pirmininkauti ES
Taryboje.
Numatoma pasiekti šiuos projekto rezultatus
♦ prisidėti formuojant su ES susijusius Lietuvos prioritetinius tikslus, padidinti Lietuvos ES politikos ir
formuojamų interesų pagrįstumą (numatoma atlikti 43 tyrimus strateginiais ES politikos klausimais ir
įvairiais ES darbotvarkės klausimais);

♦ sustiprinti institucijų bendradarbiavimą (numatoma surengti 5 tarptautines konferencijas, 10 apskritojo
stalo diskusijų ir 5 išvažiuojamuosius renginius įvairiais ES klausimais);
♦ sustiprinti Vyriausybės kanceliarijos, Užsienio reikalų ministerijos ir Europos teisės departamento
valstybės tarnautojų gebėjimus;
♦ optimizuoti ir išplėsti Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (LINESIS);
♦ sustiprinti ES reikalų komunikacijos sistemą - sudaryti geresnes sąlygas visuomenei informuoti ir įtraukti
į ES politikos formavimą;
♦ sustiprinti gerosios Lietuvos praktikos perdavimo (per Lietuvos dalyvavimą ES Dvynių programoje)
sistemą;
♦ įgyvendinti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikos sklaidos sistemą;
♦ patobulinti ES teisės plėtros ir įgyvendinimo Lietuvoje sistemą;
♦ užtikrinti efektyvų Lietuvos atstovavimą ES institucijose pasirengimo pirmininkauti ES Taryboje
kontekste.
Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemonę VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010 m. sausio 29 d. - 2015 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto vykdytojas
LR Vyriausybės kanceliarija
Projekto partneriai
Užsienio reikalų ministerija
Europos teisės departamentas

Projektas „Mobiliojo ryšio telefonų pirkimas, I etapas“ (Nr. LT/2016/VSF/4.1.6.1.)
Projekto tikslas - užtikrinti balsinį ryšį tarp Specialiosios tranzito schemos įgyvendinime dalyvaujančių pareigūnų
(specialiųjų kurjerių, diplomatinių pareigūnų, vykstančių tuo pačiu tranzitiniu traukiniu, pastarųjų ir Ministerijos
arba Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir pan.), įsigyjant mobiliojo ryšio telefonus.
Įgyvendinant šį projektą buvo atlikti trys viešieji pirkimai, apklauso būdu, kurių metu įsigyti išmanieji mobiliojo
ryšio telefonai, paprastieji mobiliojo ryšio telefonai ir priedai mobiliesiems telefonams, kurie skirti pareigūnams,
susijusiems su Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimu. Taip užtikrinta tinkama komunikacija tarp skirtingų
lygių pareigūnų, įgyvendinančių Specialiąją tranzito schemą (specialiųjų kurjerių, diplomatinių pareigūnų,
vykstančių tuo pačiu tranzitiniu traukiniu, pastarųjų ir Ministerijos arba Lietuvos Respublikos Valstybės sienos
apsaugos tarnybos ir pan.) bei sklandus supaprastinto tranzito schemos informacinės sistemos funkcionavimas.
Projekto vertė: 22 000 eurų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016 m. birželio 1 d. – 2017 m. vasario 28 d.

Projekto vykdytojas
Užsienio reikalų ministerija

