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Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje (toliau – Programa) išskirti svarbiausi šalies 

pažangos prioritetai, kurie padės siekti esminių pokyčių valstybės ir visuomenės gyvenime, kartu nurodyti 

veiklos principai, kuriais bus vadovaujamasi įgyvendinant Programos nuostatas, – tai ATVIRI DUOMENYS | 

ATSKAITOMYBĖ | DISKUSIJA IR ŽINIOMIS GRĮSTI SPRENDIMAI | BENDRADARBIAVIMAS | INTERESŲ 

DERINIMAS | REPUTACIJOS STIPRINIMAS | ATVIRA VYRIAUSYBĖS KOMUNIKACIJA.  

 
 

 

ATVIRI DUOMENYS 

 
Numatoma skatinti valstybinių duomenų atvėrimą įvairiose viešosios politikos 
srityse, gerinti šių duomenų kokybę ir jų pateikimo platformas, kad 
visuomenė, mokslo ir verslo bendruomenės galėtų jais pasinaudoti. Kuriant ir 
tobulinant techninę infrastruktūrą, duomenų valdymo gebėjimus ir didinant 
poreikį duomenimis pagrįsti valdymo sprendimus, bus skatinamas atvirų 
duomenų panaudojimas valstybės institucijose priimant svarbius sprendimus 
ir plėtojant viešąsias paslaugas. 

 
Atsiskaitant visuomenei bus siekiama, kad pateikiama informacija būtų 
konkreti, aiški ir gyventojams suprantama, kad duomenys ir veiklos 
rezultatai būtų pristatomi objektyviai, nedarant tendencingų išvadų. 
Numatoma, kad svarstant sudėtingus ir kompleksinius klausimus 
gyventojai galėtų prisidėti nuomone, žiniomis ir patarimais. Informacijos 
sklaida ir dialogo plėtra – svarbūs šios Vyriausybės bendravimo ir 
bendradarbiavimo su visuomene elementai. 

  

ATSKAITOMYBĖ IR 
KOMUNIKACIJA 

 

BENDRADARBIAVIMAS 
IR INTERESŲ 
DERINIMAS 

 
Įsipareigojama sukurti būdus, kaip į sprendimų rengimo ir priėmimo procesus 
įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių. Sprendimams parengti bus telkiamos 
ekspertinės žinios ir patirtis, išnaudojamos efektyvaus tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo galimybės. Siekiant tartis su socialiniais ir ekonominiais 
partneriais, visuomenės grupių atstovais, planuojama atnaujinti viešųjų 
konsultacijų reglamentavimą, stiprinti konsultavimosi metodinius įrankius, 
įtvirtinti bendrą viešųjų konsultacijų komunikaciją Vyriausybės lygiu. Priimant 
sprendimus bus išbandomi šiuolaikiniai, įtraukūs ir bendradarbiavimu grįsti 
konsultavimosi metodai, leidžiantys suinteresuotoms šalims padėti 
Vyriausybei gerinti priimamų sprendimų kokybę. 

 
Siekdama tinkamų, aptartų ir pagrįstų sprendimų, Vyriausybė numato 
naudoti įvairias įrodymais grįsto valdymo priemones ir įsipareigoja didinti 
įrodymų paklausą. Planuojama užtikrinti, kad poveikio vertinimas 
įsitvirtintų ankstyvojoje viešosios politikos problemų sprendimų paieškos 
ir teisėkūros stadijoje per įtraukų konsultavimąsi su visuomene ir 
poveikio vertinimo rezultatų viešinimą. Kartu numatomas ir didesnis 
patariamųjų bei konsultacinių institutų (tarybų, komisijų, ekspertinių 
grupių) patariamasis vaidmuo Vyriausybei priimant sprendimus. 

  

DISKUSIJA IR ŽINIOMIS 
GRĮSTI SPRENDIMAI 

 

 

REPUTACIJA   
Toliau bus siekiama pasaulyje stiprinti Lietuvos Respublikos kultūrinę ir 
ekonominę reputaciją ir panaudoti ją šalies labui, skatinti pasitikėjimą 
institucijomis, didžiavimąsi valstybe, gyventojų pilietiškumą, patriotiškumą ir 
tarpusavio pasitikėjimą. 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS PRINCIPAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI 



Šie principai bus kryptingai taikomi siekiant pokyčių Programoje nurodytose valstybės valdymo srityse ir 

kasdienėje įstaigų veikloje bei praktikoje. Vyriausybės prioritetai ir atvirumo principai kryptingai sutelkti į 

atvirą ir kokybišką teisėkūrą, faktais, žiniomis grįstus bei tvarius valdžios sprendimus. Principų taikymo 

nauda taip pat prisidės prie geresnės kokybės paslaugų, efektyvaus valstybės lėšų naudojimo ir skaidrumo, 

viešojo sektoriaus informacijos prieinamumo ir naudojimo, glaudesnio dialogo tarp valdžios ir visuomenės.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYRIAUSYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI ATVIRO VALDYMO KONTEKSTE  
 
Vyriausybė pritaria kartu su atvirumo pokyčiais suinteresuota bendruomene parengtam Lietuvos 
dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje 2021–2023 metų veiksmų 
planui (toliau – Penktasis veiksmų planas), kurį sudaro šie įsipareigojimai: 
 

1 pav. Penktojo veiksmų plano įsipareigojimai 
 

 
 
Penktasis veiksmų planas taps viešu 2021–2023 metų laikotarpio konkrečių atvirumo iniciatyvų 
dokumentu. Visuomenė bus nuolat informuojama apie įsipareigojimų įgyvendinimo pažangą, 
pasiekti rezultatai bus lengvai prieinami šalies ir tarptautinėms bendruomenėms. 
 

Tuo pačiu, Vyriausybė konkrečiomis Programos įgyvendinimo priemonėmis siekia esminių pokyčių 

neatidėliotino dėmesio ir prioriteto reikalaujančiose srityse ir projektuose. Jau dabar pradėti 

įgyvendinti prioritetai ir projektai, tiesiogiai atitinkantys atviro valdymo vertybes: 

 ✓ viešojo sektoriaus skaitmenizavimo plėtra, 

✓ valstybinės atvirų duomenų politikos įgyvendinimas, 

✓ pasitikėjimo teisingumo sistema didinimas,   

✓ nepakantumas korupcijai, 

✓ kokybiška ir įtrauki teisėkūra,  

✓ visuomenės poreikius atitinkantis ir inovatyvus viešasis sektorius, 

✓ e. Vyriausybės, el. paslaugų plėtra ir kt.    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekdama sustiprinti dėmesį viešojo valdymo atvirumui, Vyriausybė papildomai įsipareigoja 2021–
2023 metais įgyvendinti šiuos Programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmus, užtikrindama, 
kad šių veiksmų įgyvendinimas bus inovatyvus, itin atviras ir atliepiantis įtraukaus konsultavimosi 
principus: 
 

2 pav. Papildomi veiksmai 
 

01 Sukurti platformą, kurioje visos valstybės ir  
savivaldybių institucijos ir įstaigos skelbs  
informaciją apie finansavimo galimybes NVO; 
plėtoti kokybiškų duomenų apie NVO rinkimą, 
sujungiant duomenis apie NVO kaupiančias 
sistemas. Užtikrinti šių duomenų pateikimą 
visuomenei ir institucijoms patogiu naudoti 
formatu 

 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija 

 
2021 m. rugsėjo 1 d. –  
2023 m. kovo 31 d. 

 

Sukurti platformą NVO 
finansavimo stebėsenai vykdyti ir 
plėtoti NVO duomenų bazę 

02 Išanalizuoti dalyvaujamosios demokratijos 
priemonių įgyvendinimo galimybes, parengti ir 
užtikrinti metodinės pagalbos teikimą 
institucijoms, siekiančioms išbandyti šias 
priemones nacionaliniu  arba savivaldos lygmeniu 

 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija 

 
2021 m. birželio 1 d. –  
2022 m. gruodžio 31 d.  

Įdiegti Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) 
dalyvaujamosios demokratijos 
priemones 

03 Bendradarbiaujant su teismų savivaldos 
institucijomis ir kitais suinteresuotais subjektais, 
įvertinti teisines, technines ir finansines galimybes 
stebėti viešus teismų posėdžius nuotoliniu būdu ir 
priimti Vyriausybės sprendimą dėl teisinio 
reguliavimo keitimo ir / ar organizacinių 
priemonių šiai galimybei užtikrinti 

 
Teisingumo ministerija 
 
2021 m. liepos 1 d. –  
2022 m. rugsėjo 30 d. 
 

 

Užtikrinti galimybę stebėti viešus 
teismų posėdžius nuotoliniu būdu 

04 Sudaryti sąlygas asmenims gauti svarbią 
informaciją iš valstybės institucijų saugiu būdu, 
patikimu kanalu, įveiklinant e. pristatymo sistemą 
ir siekiant, kad e. pristatymo e. dėžutes turėtų 
bent 0,5 mln. (25 proc.) juridinių ir fizinių asmenų 
 

 
Susisiekimo ministerija 

 
2021 m. sausio 1 d. –  
2022 m. lapkričio 30 d 

Įgalinti visuotinį vienodą ir 
įrodomąją galią turintį asmenų 
elektroninį komunikavimą su 
valstybe per e. pristatymą 

 
 
Greta konkrečių sričių atvirumo iniciatyvų (numatytų Penktajame veiksmų plane), atviros 
Vyriausybės principų potencialas pirmiausia bus naudojamas formuojant kokybiškos, duomenimis 
(įrodymais) pagrįstos ir įtraukios teisėkūros praktiką viešajame sektoriuje. Jau 2021 metais bus 
inicijuotos diskusijos dėl atviros Vyriausybės principų sampratos, susitarta dėl jų įgyvendinimo 
praktikos teisėkūros cikle. Be to, numatoma įvertinti esamą atviros Vyriausybės iniciatyvų 
koordinavimo mechanizmą ir bendradarbiaujant su suinteresuotomis grupėmis sukurti jo 
efektyvesnio veikimo modelį bei parengti strategines atviros Vyriausybės pokyčių kryptis įtvirtinantį  
dokumentą. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Tarptautinė atviros Vyriausybės partnerystė | 2009 metais JAV ir Brazilija inicijavo Atviros Vyriausybės 
partnerystės tarptautinę programą (angl. Open Government Partnership, toliau – OGP). Iniciatyvoje šiuo 
metu dalyvauja 78 pasaulio valstybės, per centrinės ir vietos valdžios institucijas atstovaujančios daugiau nei 
2 mlrd. žmonių ir tūkstančiams pilietinės visuomenės organizacijų. Ši iniciatyva – tai tarptautinė platforma, 
padedanti vyriausybėms siekti didesnio skaidrumo, atskaitomybės, sąžiningumo ir visuomenės dalyvavimo 
sprendimų priėmimo procese. Bendradarbiavimas, gerosios patirties mainai ir naujos technologijos atveria 
šalims unikalias galimybes tobulinti valdymo praktiką visos valstybės, regionų ir instituciniu lygmenimis. Šalių 
dalyvavimas tarptautinėje iniciatyvoje paremtas praktiniu OGP principų ir vertybių įgyvendinimu (žr. 3 pav.). 
 

 

3 pav. OGP vertybės 

Lietuvos dalyvavimas iniciatyvoje | Siekdama tapti atviresnė visuomenei, 2011 metais Lietuva prisijungė prie 

Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvos. Joje Lietuva dalyvauja drauge su visuomene rengdama ir 

įgyvendindama dvimečius nacionalinius veiksmų planus (toliau – Veiksmų planai). Juose nustatomi dvejų 

metų įsipareigojimai, atitinkantys anksčiau minėtus atviro valdymo principus, taip pat jų įgyvendinimo 

veiksmai, atsakingos institucijos ir planuojami rezultatai. Šiuo metu Lietuva OGP teiks Penktąjį veiksmų planą. 

Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje koordinatorė ir įstaiga, 

atsakinga už atviro valdymo principų plėtrą viešajame sektoriuje, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarija. Rengiant Veiksmų planus taip pat pasitelkiama tarpinstitucinė darbo grupė1 (toliau – Darbo 

grupė) ir 2018 metais suburtas Atviros Vyriausybės tinklas.   

Atviros Vyriausybės tinklas | Tinklas jungia ir vienija pilietinės visuomenės atstovus, savanoriškai sutikusius 

savo žiniomis, gebėjimais ir idėjomis prisidėti kuriant atvirą šalies valdymą. Šiuo metu tinkle dalyvauja 

daugiau nei 50 narių. Kasmet tinklą papildo nauji nariai iš mokslo, verslo, nevyriausybinio sektoriaus, jungiasi 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojai. Atviros Vyriausybės tinklas atitinka OGP rekomenduojamą 

suinteresuotų šalių (angl. Multistakeholder) forumo koncepciją ir užtikrina įtraukų Veiksmų planų rengimą ir 

atvirumo idėjų sklaidą. 

Veiksmų plano pažangos vertinimas | Atliekamas vidinis ir išorinis (nepriklausomas) Veiksmų plano 

vertinimas. Nepriklausomą vertinimą atlieka OGP paskirtas nepriklausomas tyrėjas, vadovaudamasis 

nustatytomis nepriklausomo vertinimo (angl. Independent Reporting Mechanism) taisyklėmis. Vertinimo 

 
1 Sudaryta Vyriausybės kanclerio 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-18. 

LIETUVOS DALYVAVIMAS ATVIROS VYRIAUSYBĖS PARTNERYSTĖS INICIATYVOSE 

https://epilietis.lrv.lt/lt/dalyvauk-priimant-ir-keiciant-sprendimus/isitrauk-i-atviros-vyriausybes-veiklas/atviros-vyriausybes-tinklas


metu ypatingas dėmesys skiriamas įsipareigojimų tikslumui ir konkretumui, atitikčiai Atviros Vyriausybės 

partnerystės vertybėms, atsižvelgiama į tęstinį ir kompleksinį įsipareigojimų pobūdį, siekiamą rezultatą ir jo 

poveikį atitinkamai valstybės valdymo sričiai. Vidinį vertinimą (įsivertinimą) koordinuoja Vyriausybės 

kanceliarija, rengdama tarpines bei galutines pažangos ataskaitas ir jas skelbdama viešai.  

Visuomenės įtraukimas ir informacijos prieinamumas | Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės 

partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje procesas yra įtraukus ir viešas. Rengiant Veiksmų planus, vykdomos 

plataus masto viešosios konsultacijos (ar jų ciklai) su suinteresuotomis šalimis, diskutuojama dėl atviro 

valdymo plėtros krypčių ir jų įgyvendinimo priemonių, suteikiamas grįžtamasis ryšys konsultacijų dalyviams. 

Atviros Vyriausybės tinklo nariai kviečiami į Darbo grupės posėdžius, diskusijas, renginius. Rengiami ir jau 

įgyvendinti Veiksmų planai bei kita su Lietuvos dalyvavimu Atviros Vyriausybės partnerystės  tarptautinėje 

iniciatyvoje susijusi informacija skelbiami portalo „Mano vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis“ adresu: 

https://epilietis.lrv.lt/lt/dalyvauk-priimant-ir-keiciant-sprendimus/isitrauk-i-atviros-vyriausybes-

veiklas/igyvendinti-veiksmu-planai. 

 

 

 

 

 

Penktasis veiksmų planas buvo rengiamas pasitelkiant ankstesnių Veiksmų planų rengimo patirtį ir išmoktas 

pamokas, atsižvelgiant į nepriklausomo vertinimo ataskaitose tyrėjų pateiktas rekomendacijas, Atviros 

Vyriausybės tinklo atstovų ir kitų suinteresuotų šalių pasiūlymus.  

Svarbu pažymėti, kad rengiant Penktąjį veiksmų planą buvo laikomasi esminio OGP reikalavimo dėl būtino 

Veiksmų planų rengimo elemento – visuomenės įtraukimo į plano idėjų generavimo ir vertinimo procesą.  

Viešųjų konsultacijų ciklas vyko 4 mėnesius, organizuojant šias iniciatyvas:  

 
Elektroninė apklausa 
2020 m. kovo 9 d.  
2020 m. balandžio 17 d. 

„TEIK SAVO PASIŪLYMUS, KAIP DIDINTI ATVIRUMĄ VALSTYBĖJE:  
dalyvauk rengiant 2020–2022 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų 
planą!“  

Tikslas | Surinkti pirminius visuomenės pasiūlymus, kaip didinti atvirumą 
šalyje. 

Rezultatai | Iš viso gauta 18 pasiūlymų. 14 iš jų pateikė visuomenės atstovai 
ar jų grupės, kitus – valstybinio sektoriaus įstaigos. Pusė gautų pasiūlymų (9) 
susiję su SKAIDRUMO principu.   

Detali viešosios konsultacijos informacija ir jos rezultatai skelbiami 
čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/atviros-vyriausybes-partnerystes-
veiksmu-planas. 

 

PENKTOJO VEIKSMŲ PLANO RENGIMAS  

https://epilietis.lrv.lt/lt/dalyvauk-priimant-ir-keiciant-sprendimus/isitrauk-i-atviros-vyriausybes-veiklas/igyvendinti-veiksmu-planai
https://epilietis.lrv.lt/lt/dalyvauk-priimant-ir-keiciant-sprendimus/isitrauk-i-atviros-vyriausybes-veiklas/igyvendinti-veiksmu-planai
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/atviros-vyriausybes-partnerystes-veiksmu-planas
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/atviros-vyriausybes-partnerystes-veiksmu-planas


Tarptautinė konferencija 
2020 m. gegužės 21 d. 

„ATVIRA VYRIAUSYBĖ 2022. ĮVERTINKIME BŪTINUS POKYČIUS“ 

Tikslas | Palaikyti OGP valstybių organizuotą atviro valdymo renginių ciklą 

(angl. Open Government Week), įvertinti Lietuvos dalyvavimo OGP pažangą, 

aptarti šaliai būtinas atviro valdymo pokyčių kryptis ir atrinkti aktualiausias 

atvirumo idėjas, gautas elektroninės apklausos metu. 

Rezultatai | Dalyvavo daugiau nei 180 dalyvių. Apskritojo stalo diskusijų 

metu ir konferencijos dalyviams balsuojant, išrinktos 5 aktualiausios 

atvirumo idėjos: 

1. atverti galutinių naudos gavėjų registrą atvirų duomenų formatu; 

2. sukurti struktūruotų ir standartizuotų duomenų valdymo struktūrą 

(įrankius), kuri leistų surinkti duomenis apie buvusius, esamus ir 

būsimus viešuosius pirkimus ir juos viešinti tarptautinių organizacijų 

ir Europos Sąjungos (ES) rekomenduojamu atvirų duomenų 

standartu; 

3. po viešo teisės aktų projektų paskelbimo Teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS) nedelsiant apie tai informuoti NVO, veikiančias 

srityse, kurioms turės įtakos numatomas teisinis reguliavimas; 

4. NVO konkursams skelbti sukurti arba panaudoti informacinę 

platformą; 

5. vykdyti Vyriausybės nutarimą „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo 

poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“ – atlikti poveikio 

vertinimą ir vertinimus skelbti Vyriausybės kanceliarijos interneto 

svetainėje. 

Atrinktos idėjos pristatytos Darbo grupei ir Atviros Vyriausybės tinklui. 

Detali viešosios konsultacijos informacija ir jos rezultatai skelbiami 

čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/atvira-vyriausybe-2021-

ivertinkime-butinus-pokycius. 

 

Apskritojo stalo diskusija 

2020 m. liepos 17 d. 
 
 
 
 
 

„ATVIRA VYRIAUSYBĖ 2022. 5 ŽINGSNIAI POKYČIŲ LINK“ 

Rezultatas | Pasitelkiant šiuolaikinius problemos sprendimo būdus ir 

priemones, ekspertiniu lygmeniu buvo detaliai išanalizuotos 5 atrinktos 

visuomenės pasiūlytos atvirumo idėjos. Braižant žuvies griaučių diagramą, 

siekta išsiaiškinti atrinktas idėjas palaikančias bei slopinančias priemones ir 

remiantis jomis rasti geriausius sprendimo būdus, kaip įgyvendinti 

pasiūlymus.  

Detali viešosios konsultacijos informacija ir jos rezultatai skelbiami čia: 

https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-atvira-vyriausybe-

2022-5-zingsniai-pokyciu-link. 

 

http://epilietis.lrv.lt/lt/dalyvauk-priimant-ir-keiciant-sprendimus/isitrauk-i-atviros-vyriausybes-veiklas/atviros-vyriausybes-tinklas
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/atvira-vyriausybe-2021-ivertinkime-butinus-pokycius
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/atvira-vyriausybe-2021-ivertinkime-butinus-pokycius
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-atvira-vyriausybe-2022-5-zingsniai-pokyciu-link
https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-atvira-vyriausybe-2022-5-zingsniai-pokyciu-link


Darbo grupės posėdžiai 
2020 m. balandžio 14 d. 
2020 m. rugsėjo 17 d. 
2020 m. lapkričio 5 d. 
2020 m. gruodžio 7 d. 

Darbo grupė kartu su Atviros Vyriausybės tinklo nariais vertino atrinktas 

5 idėjas ir svarstė, kurias iš jų tikslinga įtraukti į Penktąjį veiksmų planą.  

Rezultatas | Atsižvelgiant į priemonių svarbą ir sistemiškumą, nuspręsta du 

įsipareigojimus (Nr. 3 ir Nr. 4) įgyvendinti kitomis priemonėmis, netraukiant 

jų į Penktąjį veiksmų planą. 

Apsispręsta siūlyti į Penktąjį veiksmų planą įtraukti 3 idėjas: 

1. atverti galutinių naudos gavėjų registrą atvirų duomenų formatu; 

2. sukurti struktūruotų ir standartizuotų duomenų valdymo struktūrą 

(įrankius), kuri leistų surinkti duomenis apie buvusius, esamus ir 

būsimus viešuosius pirkimus ir juos viešinti tarptautinių organizacijų 

ir ES rekomenduojamu atvirų duomenų standartu; 

3. vykdyti Vyriausybės nutarimą „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo 

poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“ – atlikti poveikio 

vertinimą ir vertinimus skelbti Vyriausybės kanceliarijos interneto 

svetainėje.  

Už atrinktų idėjų įgyvendinimą atsakingų įstaigų parengti įsipareigojimų 

aprašymai apsvarstyti Darbo grupėje. 

 
 
Atsižvelgiant į OGP nustatytą Veiksmų plano formą, parengtas Penktasis veiksmų planas, apimantis toliau 
išvardytus įsipareigojimus (priemones) (žr. 4 pav.), detalų jų aprašymą, įgyvendinimo veiksmus ir terminus, 
rezultatų rodiklius. 2 

4 pav. Penktojo veiksmų plano įsipareigojimai 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

1. UŽTIKRINTI GALUTINIŲ NAUDOS GAVĖJŲ DUOMENŲ PRIEINAMUMĄ VISUOMENEI 

2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. 

Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti 
institucija / įstaiga 

Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) 

Įsipareigojimo aprašymas  

Esama situacija (status quo) ir 
pagrindinė sprendžiama problema  

Status quo – vadovaujantis Direktyva (ES) 2015/849, valstybės 
narės įpareigotos užtikrinti, kad informacija apie juridinių 
asmenų tikruosius savininkus būtų laikoma kiekvienos valstybės 
narės centriniame registre. Šį reikalavimą į Lietuvos nacionalinę 
teisę perkelia Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos įstatymas, nustatantis pareigą juridiniams 
asmenims gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo 
naudos gavėjus ir šią informaciją teikti Juridinių asmenų dalyvių 
informacinei sistemai (JADIS). Šią pareigą įtvirtinanti įstatymo 
25 str. 1 d. nuostata įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d., tačiau JADIS 
naudos gavėjų posistemis iki šiol nesukurtas, nes nebuvo skirta 
valstybės biudžeto asignavimų. 

Problema – nėra sukurtas JADIS naudos gavėjų posistemis, 
kuriame būtų kaupiami galutinių naudos gavėjų duomenys, 
reikalingi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai 
užtikrinti, kovai su šešėline ekonomika, neįgyvendinama 
Direktyva (ES) 2015/849, neužtikrinamas galutinių naudos 
gavėjų duomenų prieinamumas plačiajai visuomenei. 

Problemos sprendimo būdas / 
įsipareigojimas 

Sukurti JADIS naudos gavėjų posistemį, kuriame būtų tvarkomi 
juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų duomenys. 

Pagrindinis tikslas Sukurtas JADIS naudos gavėjų posistemis. 

Kaip įsipareigojimo įgyvendinimas 
prisidės prie problemos sprendimo?  

Sukūrus JADIS naudos gavėjų posistemį, jame bus tvarkomi 
juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų duomenys, reikalingi 
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti, 
kovai su šešėline ekonomika, bus įgyvendinta Direktyva (ES) 
2015/849 ir užtikrintas galutinių naudos gavėjų duomenų 
prieinamumas plačiajai visuomenei. 

Kokių žingsnių imsitės siekdami šio tikslo? Laike išdėstykite planuojamus žingsnius ir laukiamus 
rezultatus. 

Žingsnis ir jo aprašymas 
Laukiamas konkretus 

rezultatas 
Įgyvendinimo 
pradžios data 

Įgyvendinimo 
pabaigos data 

PENKTOJO VEIKSMŲ PLANO ĮSIPAREIGOJIMAI  



1. Projektavimas  Parengti: projektavimo 
dokumentai, architektūros 

dokumentai ir kt. 

2021-03-29 2021-07-09 

 

2. Pasirengimas vystyti Analizės rezultatų 
perkėlimas į užduočių 

valdymo sistemą, prototipo 
suderinimas, vystymo 
kompetencijų pirkimas 

2021-04-05 

 

2021-07-09 

 

3. Vystymas Parengta programinė įranga 
įdiegti. 

Pagal funkcinius ir 
nefunkcinius reikalavimus 
vykdomi programavimo ir 

programinio konfigūravimo 
darbai 

2021-07-12 

 

2021-10-29 

 

4. Testavimas Sukurta programinė įranga 
įdiegiama testavimo 
aplinkoje; parengti 

priėmimo testavimo 
scenarijai ir testavimo 
metodika bei planas, 

sėkmingai atliktas priėmimo 
testavimas 

2021-07-23 

 

2021-12-10 

 

5. Verslo pasirengimas ir bandomoji 
eksploatacija 

Sukurta programinė įranga 
įdiegiama gamybinėje 

aplinkoje 

2021-12-01 2021-12-31 

6. Sistemos paleidimas Sistema paleista 
vartotojams naudoti 

2022-01-01  

Kaip šis įsipareigojimas susijęs su 
skaidrumo, visuomenės dalyvavimo, 
atskaitomybės vertybėmis? 

Įsipareigojimas atvers duomenis, suteiks visuomenei teisę gauti 
informaciją: 

Įvykdžius įsipareigojimą ir pradėjus veikti Juridinių asmenų 
naudos gavėjų informacinei sistemai (JANGIS), bet kuris 
suinteresuotas asmuo galės gauti labai plačios apimties juridinių 
asmenų galutinių naudos gavėjų duomenis (tokius kaip juridinio 
asmens kodas, pavadinimas, buveinė; paskutinė duomenų 
atnaujinimo data; naudos gavėjo vardas, pavardė, gimimo 
metai ir mėnuo, gyvenamosios vietos valstybė, pilietybė; naudos 
gavėjo nuosavybės ir (ar) kontrolės teisės; tiesioginio savininko 
turimų nuosavybės teisių (akcijų ar balsavimo teisių) apimtis 
(skaičius procentais). 

Įsipareigojimas pagerins sąlygas pilietinei visuomenei: 

Įsipareigojimas pagerins sąlygas siekiant padidinti valstybės 
tarnautojų atskaitomybę už jų veiksmus. Įvykdžius 
įsipareigojimą, juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų 
duomenys bus prieinami visuomenei, kurios aktyvūs piliečiai 
galės geriau įvertinti su valstybės valdymu susijusių asmenų 



interesus ir tiesiogiai daryti įtaką renkant valstybės institucijų 
atstovus. 

Papildoma informacija  – 

Kontaktinė informacija  

Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti 
institucija / įstaiga 

Registrų centras 

Atsakingo asmens vardas, pavardė, 
pareigos, departamentas, el. paštas ir 

tel. numeris 

Gintarė Linkevičiūtė, JADIS naudos gavėjų posistemio produkto 
vadovė, el. paštas Gintare.Linkeviciute@registrucentras.lt,  
tel. + 370 5 268 8341 

Kitos su įsipareigojimo įgyvendinimu 
susijusios ministerijos, departamentai / 

įstaigos 

Teisingumo ministerija 

Kokias pilietinės visuomenės 
organizacijas, privataus sektoriaus 

atstovus ar kitas suinteresuotas šalis 
planuojate įtraukti į įsipareigojimo 

įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu 
planuojate vykdyti viešąsias 

konsultacijas? 

Su visuomene buvo konsultuojamasi rengiant teisės aktus, 
reikalingus JADIS naudos gavėjų posistemio funkcionavimui 
užtikrinti. Šiuo metu teisinės prielaidos jau sudarytos ir atliekami 
tik paties posistemio kūrimo darbai. Prireikus gali būti vykdomos 
viešosios konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. 

2. ATVERTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DUOMENIS  

 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. lapkričio 30 d. 

Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti 
institucija / įstaiga 

Viešųjų pirkimų tarnyba 

Įsipareigojimo aprašymas  

Esama situacija (status quo) ir 
pagrindinė sprendžiama problema  

Viešųjų pirkimų tarnyba Centrinės viešųjų pirkimų informacinės 
sistemos (CVP IS) priemonėmis viešina viešųjų pirkimų 
skelbimus, ataskaitas, metinius pirkimų planus ir sutartis. Viešųjų 
pirkimų duomenys nėra patogiai atvaizduojami norint atlikti 
efektyvaus ir skaidraus lėšų naudojimo analizę. Siekiant keisti šią 
situaciją bus atveriami viešųjų pirkimų skelbimų, ataskaitų, 
metinių pirkimų planų ir sutarčių duomenys. 

Problemos sprendimo būdas / 
įsipareigojimas 

Problema bus sprendžiama sukuriant technologines galimybes 
viešinti viešųjų pirkimų duomenis. 

• Suformuoti pirminius (angl. raw) viešųjų pirkimų duomenų 
rinkinius ir jų metaduomenis. 

• Skelbti viešųjų pirkimų duomenis Viešųjų pirkimų atvirų 
duomenų portale. 

mailto:Gintare.Linkeviciute@registrucentras.lt


• Suformuoti iš pirminių duomenų duomenis Open 
Contracting Data formatu. 

Pagrindinis tikslas Atverti viešųjų pirkimų duomenis Viešųjų pirkimų atvirų 
duomenų portale. 

Kaip įsipareigojimo įgyvendinimas 
prisidės prie problemos sprendimo?  

Sukūrus Viešųjų pirkimų atvirų duomenų portalą, pirkimo 
vykdytojams, piliečiams ir verslo atstovams bus sudaryta 
galimybė susipažinti su viešųjų pirkimų duomenimis įvairiais 
pjūviais, o viešumas – efektyviausias būdas skaidrinti viešuosius 
pirkimus. 

Kokių žingsnių imsitės siekdami šio tikslo? Laike išdėstykite planuojamus žingsnius ir laukiamus 
rezultatus. 

Žingsnis ir jo aprašymas 
Laukiamas konkretus 

rezultatas 
Įgyvendinimo 
pradžios data 

Įgyvendinimo 
pabaigos data 

1. Suformuoti viešųjų pirkimų 
duomenų (tarptautinių, 
supaprastintų ir mažos vertės 
pirkimų ataskaitų bei sutarčių) 
rinkinius ir jų metaduomenis 

Atverti viešųjų pirkimų 
ataskaitų ir sutarčių 

duomenys 
2020-06-01 2020-12-31 

2. Suformuoti koncesijų ir gynybos 
sektorių ataskaitų duomenų 
rinkinius bei jų metaduomenis 

Atverti koncesijų ir gynybos 
sektorių ataskaitų 

duomenys 
2020-06-01 2021-03-31 

3. Skelbti viešųjų pirkimų duomenis 
Viešųjų pirkimų atvirų duomenų 
portale 

Viešai prieinami  

mašininiam skaitymui 
tinkami duomenys 

2020-06-01 2020-12-31 

4. Duomenų atvėrimas Open 
Contracting Data formatu 

Atverti duomenys prieinami 
viešai Open Contracting 

Data formatu 
2021-01-01 2022-12-31 

Kaip šis įsipareigojimas susijęs su 
skaidrumo, visuomenės dalyvavimo, 

atskaitomybės vertybėmis? 

Viešųjų pirkimų duomenų atvėrimas – vienas iš būdų didinti 
viešųjų pirkimų skaidrumą ir atskaitomybę: 

• pagerins pirkimų sukuriamą vertę ir padės valstybei 
sutaupyti; 

• padės sukurti sąžiningesnę verslo aplinką; 

• sukurs prielaidas geriau bendrauti su visuomene ir 
didinti pasitikėjimą;  

• mažins aplinkybių, tinkamų atsirasti korupcijai. 

Papildoma informacija  Viešųjų pirkimų tarnyba duomenų atvėrimą vykdo savo 
pajėgomis. Vėliau duomenys bus perduoti Informacinės 
visuomenės plėtros komitetui vystant projektą „Atvirų 
duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo 
įrankių sukūrimas“. 



Kontaktinė informacija  

Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti 
institucija / įstaiga 

Viešųjų pirkimų tarnyba 

Atsakingo asmens vardas, pavardė, 
pareigos, departamentas, el. paštas ir 

tel. numeris 

Marius Žemaitis, Elektroninių pirkimų skyriaus vedėjas, 
el. paštas marius.zemaitis@vpt.lt, tel. +370 672 30 615 

Kitos su įsipareigojimo įgyvendinimu 
susijusios ministerijos, departamentai / 

įstaigos 

_ 

Kokias pilietinės visuomenės 
organizacijas, privataus sektoriaus 

atstovus ar kitas suinteresuotas šalis 
planuojate įtraukti į įsipareigojimo 

įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu 
planuojate vykdyti viešąsias 

konsultacijas? 

Vykdant duomenų atvėrimą Open Contracting Data formatu 
numatomas viešosios konsultacijos pirkimas. 

3. ATLIKTI SPRENDIMŲ PROJEKTŲ POVEIKIO VERTINIMĄ IR VIEŠINTI REZULTATUS 
 

2021 m. sausio 31 d. – 2022 m. spalio 1 d. 

Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti 
institucija / įstaiga 

Vyriausybės kanceliarija 

Įsipareigojimo aprašymas  

Esama situacija (status quo) ir 
pagrindinė sprendžiama problema  

Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 str., rengiant 
teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol 
nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas 
teisinis reguliavimas, projektą, privalo būti atliekamas 
numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Šio 
vertinimo išsamumas turi būti proporcingas galimoms 
numatomo teisinio reguliavimo pasekmėms. 

Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 str. 3 d. nustatyta, kad 
įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekte numatomo teisinio 
reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikiami 
aiškinamajame rašte arba atskiru dokumentu, pvz., 
vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio 
vertinimo metodika poveikio vertinimo rezultatai gali būti 
pateikiami numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 
pažymoje. Taip pat, vadovaujantis Vyriausybės darbo 
reglamento 21.2 ir 38.1 p., rašte, kuriuo teikiamas teisės akto 
projektas išvadoms gauti ar Vyriausybei svarstyti (teikime), turi 
būti pateikiama teisės akto projektu sprendžiama problema, 
teisės akto projektu siūlomo teisinio reguliavimo esmė – 
problemos sprendimas (sprendimo priemonės), sprendimo 
įgyvendinimo kaštai, nauda ir (ar) rezultatas, kurio tikimasi. 

mailto:marius.zemaitis@vpt.lt


Informacija pateikiama koncentruotai, sprendžiama problema 
argumentuojama duomenimis, siūlomo sprendimo 
įgyvendinimo kaštai ir nauda pagrindžiami atliktais kiekybiniais 
ir (ar) kokybiniais vertinimais.  

Visi teisės aktų projektai ir susijusi lydimoji medžiaga (teikimas, 
aiškinamasis raštas, numatomo teisinio reguliavimo poveikio 
vertinimo pažyma ir pan.), tiek teikiant projektus išvadoms 
gauti, tiek teikiant juos svarstyti Vyriausybei, skelbiami TAIS – 
sistemoje, kuri yra viešai ir nemokamai prieinama visuomenei ir 
visiems suinteresuotiems asmenims. Taigi siūlomų sprendimų 
poveikio vertinimai yra prieinami plačiajai visuomenei, mokslo, 
verslo atstovams ir visiems suinteresuotiems asmenims. Tačiau 
ne visada visuomenei toks sprendimų galimo poveikio vertinimo 
rezultatų skelbimas yra priimtinas, todėl kyla poreikis tam tikrus 
Vyriausybės sprendimus skelbti visuomenei labiau priimtina ir 
suprantama forma.  

Vyriausybė per metus gali aprobuoti iki 1 400 skirtingų 
sprendimų, kurie tarpusavyje reikšmingai skiriasi ne tik savo 
apimtimi, reguliuojamų visuomeninių santykių įvairove, bet 
kartu ir svarba (nes teisės aktai tobulinami ir keičiami ir 
redakciniu, techniniu požiūriu) bei galimų pasekmių mastu. 
Pavyzdžiui, vidutiniškai per metus iš 1 400 Vyriausybės 
aprobuojamų sprendimų tik apie 170 būna susiję su pritarimu 
atitinkamiems įstatymų projektų paketams. Kaip žinoma, visos 
esminės valstybėje reguliuojamų visuomeninių santykių 
nuostatos turi būti įtvirtintos įstatymuose, todėl darytina išvada, 
kad visų pirma būtų aktualiausia ieškoti būdų, kaip paprasta, 
aiškia ir ne specialistui suprantama forma informuoti visuomenę 
apie Vyriausybės planuojamų svarstyti / svarstomų svarbiausių 
įstatymų projektų numatomas teigiamas ir (ar) neigiamas 
pasekmes. 

Vyriausybė kas pusmetį iš savo teisėkūros plano atrenka galimo 
didesnio poveikio įstatymų projektus. Projektai atrenkami 
taikant konkrečius Vyriausybės sutartus didesnio poveikio 
kriterijus. Tokių projektų skaičius svyruoja vidutiniškai nuo 8 iki 
10 per pusmetį. Atsižvelgiant į tai, kad atrenkami didesnį poveikį 
galintys turėti įstatymų projektai, tikslinga apie laukiamas 
naudas bei pasekmes visuomenei svarstant ir (ar) priėmus tokius 
įstatymų projektus informuoti plačiau ir visuomenei labiau 
suprantamu bei prieinamu būdu.   

Taip pat tikslinga būtų kaupti ir viešai skelbti atrinktų didesnio 
poveikio įstatymų projektų poveikio vertinimų rezultatus 
vienoje vietoje, kuri būtų prieinama tiek plačiajai ir akademinei 
visuomenei, tiek visiems suinteresuotiems asmenims.  

Problemos sprendimo būdas / 
įsipareigojimas 

Sukurti mechanizmą, kuris leistų suprantamai ir visuomenei 
priimtinu būdu pristatyti Vyriausybės sprendimų, galinčių turėti 
didesnį poveikį visai visuomenei, jos daliai ar tam tikroms 
konkrečioms tikslinėms grupėms, laukiamas naudas ir galimas 
pasekmes. 

Pagrindinis tikslas Aiškiai ir suprantamai teikti visuomenei informaciją apie 
Vyriausybėje svarstomų galimo didesnio poveikio įstatymų 



projektų numatomas naudas ir sąnaudas, priežastis, turinčias 
įtakos būtent tokių sprendimų būtinumui. 

Kaip įsipareigojimo įgyvendinimas 
prisidės prie problemos sprendimo?  

Sukūrus mechanizmą, tinkamą apie galimo didesnio poveikio 
įstatymų projektų numatomas naudas ir pasekmes skelbti 
paprastai ir visuomenei prieinamu bei patogiu būdu, bus 
sudaroma galimybė visuomenei susipažinti ir geriau suprasti 
Vyriausybės sprendimus, sužinoti, kokios naudos bei pasekmės 
planuojamos įgyvendinus siūlomus sprendimus. 

Tikimasi, kad pradėjus standartizuotai viešai skelbti apie siūlomo 
reguliavimo naudas ir pasekmes, valstybės tarnautojai, 
rengdami teisės aktų projektus, daugiau dėmesio skirs galimos 
naudos ir pasekmių visuomenei ar tam tikroms tikslinėms 
grupėms įvertinimui ir atspindėjimui dokumentuose. 

Kokių žingsnių imsitės siekdami šio tikslo? Laike išdėstykite planuojamus žingsnius ir laukiamus 
rezultatus. 

Žingsnis ir jo aprašymas 
Laukiamas konkretus 

rezultatas 
Įgyvendinimo 
pradžios data 

Įgyvendinimo 
pabaigos data 

1. Parengti visuomenės 
informavimo apie Vyriausybėje 
svarstomų galimo didesnio 
poveikio įstatymų projektų 
numatomas naudas ir pasekmes 
mechanizmą (procesą). 
Mechanizmas turėtų apimti 
proceso dalyvių (Vyriausybės 
kanceliarijos ir ministerijų) 
atsakomybes ir pareigas, 
terminus, dalijimosi informacija 
būdus, kt.  

Sukurtas (aprašytas) 
procesas, kas, kada ir kokiu 
būdu išplatina informaciją 

visuomenei apie 
Vyriausybėje svarstomų 

didesnio poveikio projektų 
numatomas naudas ir 

pasekmes 

2021-03-01 2021-05-01 

2. Parengti spaudos pranešimo (ar 
kito pasirinkto būdo) šabloną 
vienodai teikti informaciją 
visuomenei. Informacijos teikimo 
šablonas turėtų nustatyti 
reikalavimus ir aiškiai struktūruoti 
skelbiamos informacijos turinį. Į 
šablono rengimą turėtų įsitraukti 
ryšių su visuomene atstovai 

Suderintas spaudos 
pranešimo (ar kito 

pasirinkto būdo) šablonas 
tarp Vyriausybės 

kanceliarijos ir ministerijų 

2021-05-01 2021-07-01 

3. Pristatyti 1 ir 2 žingsnių 
rezultatus sprendimų 
priėmėjams 

Priimtas sprendimas 
organizuoti visuomenės 

informavimą apie 
Vyriausybėje svarstomų 
galimo didesnio poveikio 

įstatymų projektų 
numatomas naudas ir 

pasekmes pasiūlytu būdu 

2021-07-01 2021-09-01 



4. Skelbti didesnio poveikio 
įstatymų projektų poveikio 
vertinimo rezultatus portale 
„Mano vyriausybė“. 
Susistemintai skelbti atliktų 
poveikio vertinimų rezultatus 
vienoje vietoje 

Sudaryta galimybė visiems 
besidomintiems lengviau 

rasti ir susipažinti su atliktais 
galimo didesnio poveikio 

įstatymų projektų poveikio 
vertinimų rezultatais 

2021-01-31 2022-01-31 ir 
vėliau 

Kaip šis įsipareigojimas susijęs su 
skaidrumo, visuomenės dalyvavimo, 

atskaitomybės vertybėmis? 

Įsipareigojimas padidins informacijos apie Vyriausybėje 
svarstomų didesnio poveikio įstatymų projektų laukiamų naudų 
ir pasekmių visuomenei, tam tikroms tikslinėms grupėms sklaidą 
ir tiesiogiai prisidės prie atskaitomybės visuomenei ir priimamų 
sprendimų skaidrumo didinimo.  

Paprastesnis ir aiškesnis visuomenės informavimas apie 
Vyriausybėje svarstomų sprendimų galimas naudas ir sąnaudas 
padės visuomenei geriau suprasti priimamus sprendimus, 
vertinti ir diskutuoti jų pagrįstumą. 

Įsipareigojimo įgyvendinimas gali paskatinti valstybės 
tarnautojus, rengiančius teisės aktus visuomenei aktualiais ir 
svarbiais klausimais, vykdyti viešąsias konsultacijas sprendimų 
rengimo etape, o tai prisidėtų prie visuomenės įtraukties į viešąjį  
valdymą ir viešosios politikos problemų sprendimą. 

Papildoma informacija  – 

Kontaktinė informacija  

Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti 
institucija / įstaiga 

Vyriausybės kanceliarija 

Atsakingo asmens vardas, pavardė, 
pareigos, departamentas, el. paštas ir 

tel. numeris 

Daiva Žaromskytė-Rastenė, Strateginių kompetencijų grupės 
vadovė, el. paštas daiva.zaromskyte@lrv.lt, tel. +370 706 63 
776 
Asta Petkevičienė, Strateginių kompetencijų grupės patarėja, 
el. paštas asta.petkeviciene@lrv.lt, tel. +370 706 63 944 

Kitos su įsipareigojimo įgyvendinimu 
susijusios ministerijos, departamentai / 

įstaigos 

Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyrius 
Vyriausybės kanceliarijos Atviros Vyriausybės grupė 
Ministerijų padaliniai, atsakingi už ryšius su visuomene 
Ministerijų dalykiniai padaliniai, rengiantys galimo didesnio 
poveikio įstatymų projektus 

Kokias pilietinės visuomenės 
organizacijas, privataus sektoriaus 

atstovus ar kitas suinteresuotas šalis 
planuojate įtraukti į įsipareigojimo 

įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu 
planuojate vykdyti viešąsias 

konsultacijas? 

 

 

Prireikus gali būti vykdomos viešosios konsultacijos dėl atskirų 
veiksmų. 

 

mailto:daiva.zaromskyte@lrv.lt
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